
 

 «آیین نامه اخالقی انضباطی ورزش زرتشتیان»

 

 لیاتل: کاو فصل

 تعاریف -1 ماده

 انضباطی ینامهآیین( 1
ل ئزرتشتی)رعايت مسا یعرف اخالقی جامعه ، هابر اساس مقررات انضباطی فدراسیونها و ست که هماهنگ با قوانین فدراسیونمقرراتی ا مجموعه

آرام  محیط ايجاد و اجتماعی نزاکت و ادب و زرتشتی یجامعه اخالقی  ل فرهنگی وئخاص به مسا فنی و امور ورزش و رعايت نظامات آن و توجه

 راستای در موضوعه قوانین زرتشتی و  یجامعهانضباطی پیکارهای  هاینامهآيین ، منطبق باهای ورزشی زرتشتیافراد( و قوانین جام یبرای همه

مقامات رسمی و دست اندرکاران  ها، داوران، تماشاگران وتشويق بازيکنان، مربیان، سرپرستان تیم تخلفات، اعمال تنبیه و تکالیف، سازیمشخص

در  رسیدگی به شکايات و اعتراضات را یعاله بر آن نحوهکارگروه ورزش تدوين گرديده است که  ها وها و تیمبرگزاری مسابقات و روابط بین باشگاه

 .برای موارد مذکور تعیین نمايد های زرتشتی اعم از آقايان و بانوان،جام یحدود اختیارات و در تمام سطوح ورزش کلیه

 زمان برگزاری مسابقات مجتمع( 2

زمان برگزاری مسابقات  ءسابقات )ترک و تحويل خوابگاه( جزم هنگام پايان کنندگان به خوابگاه )قبل از افتتاحیه( تازمان ورود تیم يا شرکت از

 .باشد مجتمع می

 زمان قبل از مسابقه (3

 (مسابقات شود. )با رعايت جدول زمان بندی اعالم شده توسط کمیتهتا لحظه شروع مسابقه گفته می زمانی از هنگام ورود به زمین یبه فاصله

 زمان پس از مسابقه (4

 .شودزمین مسابقه گفته می یمسابقه توسط داور تا خروج از محدوده اعالم پايانزمانی بعد از  یفاصلهبه 

 مقامات رسمی( 5

لیتشان، مقام رسمی اطالق می ئوی و غیره هستند، بدون توجه به مسورزش ی، اداری،يها دارای سمت اجرا)غیر از بازيکنان( که در تیم به اشخاصی

 .گردندمقام رسمی آن تیم محسوب می مديران، مربیان و عوامل تدارکات و پزشکی و همراهان قانونی هر تیم نیز ،سرپرستان چنینهم .شود

 مقامات رسمی مسابقه( 6

ظارت و ن که از سوی ارکان رسمی و برای کنترل برگزارکنندگان، داور، کمک داوران، نماينده هیأت و يا انجمن و ساير افرادی ،برگزاری یبه کمیته

 .شودرسمی مسابقه اطالق می مقام ،اندبر مسابقه دارای اختیار شده
 

 هدف -2  ماده
اصول انضباطی و مبانی منشور اخالقی و بازی  نامه با هدف حمايت از اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و ايجاد رقابت سالم و رعايتاين آيین

پیکارهای ورزشی  و تدوين شده تا عالوه بر حفظ نظم و انضباط الزم در برگزاری هرچه بهتر و سالمتر ، تهیهزرتشتی یجوانمردانه در ورزش جامعه

 .نمايد تمامی پیکارها ايجاد زرتشتیان، وحدت رويه انضباطی نیز در
 

 نامهآیین شمول یدامنه -3 ماده

 یسنی، که با سمت و تکالیف مختلف در کلیه هایرده یاشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه ینامه در خصوص کلیهآيین اين

 واحد  ها و ساير تشکیالت رسمی زرتشتی و يا تحت عنوان يک تیمها و سازمانها، باشگاهنانجم نظارت يا مديريت تحت های ورزشی رشته

 :شودمی ذيل اعمال  نمايند، به شرحورزشی جامعه زرتشتی( فعالیت میی نامه اجرايی پیکارها)طبق آيین

 های آنهازير مجموعه و زرتشتی هایارگان یکلیه و هاانجمن و هاسازمانالف( 

  هاکادر سرپرستی و مقامات رسمی تیمب( بازيکنان، مربیان و 

 ی پیکارهاپ( برگزارکنندگان کلیه

  ( داورانت

 ث( تماشاگران

 (خبرنگاران و اهالی مطبوعات )در حدود محل برگزاری پیکارها(  ج

 

 



 

 

 انضباطی ارکان:  دوم فصل

  ساختار -4 ماده
 :نامه انضباطی به شرح ذيل استساختار اجرايی آيین

 هاانضباطی جام الف( شورای

 انضباطی یب( کمیته

 هاجام الف( شورای انضباطی
 بدين ترتیب نخستین مرجع رسیدگی به تخلفات اخالقی و انضباطی در  .گردداجرايی آن جام تشکیل می یاين شورا در هر جام و توسط کمیته

همان جام باشد، نیازی به ارجاع  بديهی است رأی صادره در آن شورا )تشويق يا تنبیه( در صورتی که تنها منحصر به باشد. همان جام اين شورا می

زمینه  باشد. الزم به ذکر است رونوشت تصمیمات گرفته شده در اينيا باشگاه قابل اجراء می انضباطی ندارد و پس از ابالغ به فرد، تیم و یبه کمیته

 .رسدانضباطی می یجهت درج در سابقه و پرونده به اطالع کمیته

همراه پیوست صورتجلسه مربوطه شورا و  رسمی به یی به صورت نامهباشد، بايستهای ديگر میدر اين شورا که نیازمند اجراء در جام آرای صادره

 .های ديگر ارجاع داده شوددر تمامی جام انضباطی جهت اعمال یداليل و مدارک الزم به کمیته

 .شدابمی انضباطی و ابالغ رسمی آن از سوی کمیته قابل اجراء  یتأيید نهايی در کمیته الزم به ذکر است چنین آرايی پس از

ها را به دبیرخانه کارگروه ورزش ارسال ماه فرصت دارند گزارش عملکرد ومحرومیت 2های برگزارکننده مسابقات تا حداکثر تمام نهاد : 1 تبصره

 نمايند.

  انضباطی یکمیته (ب
 .شوداند، تشکیل مینامه مطلعآئیناز قوانین و مقررات اين  انضباطی از يک رئیس و يک نايب رئیس و سه عضو ديگر که الزاما یکمیته. 1

صورتجلسات اين کمیته ها را بر عهده  انضباطی خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات شرکت نموده و تنظیم یمسئول حقوقی، دبیر کمیته. 2

  .دهدصمیم کمیته وظیفه او را انجام میخود کمیته با ت ، فردی از اعضایدر صورت عدم حضور ايشان دارد.

 .انتخاب وی وجود ندارد ، نحوه و دفعاتشود و هیچ محدوديتی در زمانی از طرف کارگروه ورزش انتخاب میحقوق مسئول :2 صرهتب

مطروحه  يکی از آنها رئیس يا نايب رئیس کمیته باشد، تشکیل و تصمیمات الزم را در موارد تواند با حضور سه نفر از اعضا که حداقلکمیته می. 3

 .اتخاذ نمايد

 .گیرد می مدت مذکور انتخاب اعضاء توسط کارگروه ورزش صورت سال است. پس از انضباطی به مدت دو یهر کمیته یدوره. 4

  .پذيردمی صورت در پايان يک سال میان اعضای کمیسیون انتخابات داخلی جهت تعیین رئیس و نايب رئیس :3 تبصره

 به عنوان رئیس يا نايب رئیس وجود ندارد. تنها محدوديت ممکن اين است که يک فرد بیش فردهیچ محدوديتی در تعداد انتخاب يک : 4 تبصره

 .انضباطی باشدی تواند عضو کمیتهمتوالی نمی یاز دو دوره

 .باشدامضای رئیس يا نايب ريس معتبر میتنها با  تصمیمات کمیته. 5

مذکور به عنوان سابقه  ه دهد. گزارشئیمات خود را به کارگروه ورزش اراها و تصمشش ماه يک بار گزارش فعالیت بايست حداقل هرکمیته می. 6

 د.گردبیرخانه کارگروه ورزش بايگانی مینزد د

 .پذيردی توسط دبیرخانه کارگروه صورت میانضباط یتصمیمات کمیته ابالغ. 7
 

 هاانتخاب اعضا و سمت ینحوه -5 ماده
برگزيده  در نزديکترين نشست کارگروه ورزش از میان افراد پیشنهاد شده به صورت رأی گیری مخفی بار اعضای کمیته انضباطی هر دو سال يک

 .شوندمی

 .يک ماه بايد تشکیل گردد نخستین نشست کمیته انضباطی پس از انتخاب اعضاء حداکثر ظرف مدت

کنند و صورت جلسه نخستین س و نايب رئیس را مشخص میخود رئیانتخاب از میان  اعضای برگزيده در نخستین نشست کمیته انضباطی پس از

 .رسانندرا در کارگروه بعد به آگاهی اعضای کارگروه می نشست خود
 

 ارکان انضباطی صالحیت -6 ماده



از عدم ايفای  انضباطی( در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختالفات ناشی ارکان انضباطی)شورای انضباطی و کمیته

رسیدگی به اختالفات مذکور در اختیار آن رکن انضباطی باشد به شرح ذيل  تعهدات مالی، اخالقی و قراردادی در صورت ارجاع و يا تا هنگامی که

 :است دارای صالحیت

 تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات یرسیدگی به کلیه .1

 است درخواست اعاده رسیدگی از آرايی که در اين رکن قطعی شده یاتخاذ تصمیم درباره .2

قضايی هیچ شکايتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در رکن  لیت مقامات رسمی مسابقاتئوص نحوه قضاوت داوران و انجام مسدر خصو .3

اعضای کادر فنی،  دمه به بازيکنان يااما در خصوص تخلفات اخالقی و انضباطی از قبیل اهانت، ايراد ص شود،کمیته انضباطی پذيرفته نمی

)مقامات رسمی  مايد. رسیدگی به تخلفات انضباطی و رفتاری داوراننگرفتن رشوه و نظاير آن، کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می

 .باشدانضباطی می یفقط در صالحیت کمیته ( حسب موردمسابقه

 مختلف های برگزاری پیکارهایعتراض های آمده از کمیتهسبت به اخواهی ن رسیدگی به درخواست تجديد نطر .4

 

 رسیدگی به شروع برای قانونی جهات -7 ماده

 (جام اعالم کتبی گزارش داور مسابقه يا ناظر.)برگزار کنندگان و مقامات رسمی .1

 .هاها و تیمباشگاه شکايت کتبی مربیان، بازيکنان، کادر پزشکی، سرپرست و ديگر عوامل .2

 .هاجام يا گزارش رسمی شورای انضباطیاعالم کتبی  .3

 .شود تواند وارد رسیدگیفات مشهود، رکن انضباطی رأساً میدر تخل .4

 

 رسیدگی قابل هایشکایت و هاگزارش -8 ماده
 .، بايستی مستند و مستدل باشدانضباطی رکن گزارش و شکايت و اعالم کتبی به  .1

مسابقات  کمیته برگزاری در یگزارش داور برای وقايع داخل زمین و گزارش نمايندههای رسیده ، در صورت وجود اختالف بین گزارش .2

 .برای وقايع خارج از زمین، مبنای رسیدگی خواهد بود

تحويل برگزاری آن پیکار  یکمیتهبه ، تسلیم ظرف يک ساعت پس از انجام مسابقه ، شکاياتی قابل استماع است کهمجتمع در پیکارهای .3

 .است پیکارهای لیگ مانند، شکايات تا يک هفته قابل رسیدگیشود ولی برای 

خود را تسلیم نمايد ، اين تعیین شده، در پیکارهای مجتمع اعتراض  های انفرادی( پس از انقضای مهلتچنانچه تیمی يا بازيکنی)در رشته .4

 .بود قی شده و ارکان انضباطی مکلف به رسیدگی نخواهدتل« گزارش» اعتراض

 
 

 رسیدگی جلسه به دعوت و احضار -9 ماده
 .گیرد احضار و دعوت به رکن انضباطی از طريق نامه رسمی با مهر و امضای معتبر صورت می .1

رسمی را برای شکايت يا طرح و پیگیری دعوی و يا دفاع از خود  طرفین می توانند تا دو نفر به عنوان مشاور، نماينده يا وکیل يا کارگزار .2

 .نمايند به رکن انضباطی معرفی

 .دعوی و يا شکايت و دفاع از حق خود، نماينده حقوقی را معرفی نمايند توانند برای طرح پیگیریاشخاص حقوقی می:  5تبصره 

طرفین يا وکالی آنان جهت دفاع و ادای  باشد، ولی چنانچه با دعوت رکن انضباطی،رفین از اختیارات رکن انضباطی میبدون حضور ط رسیدگی

 .، مورد توجه قرار خواهد گرفتوايح تقديمی شان ثبت و در رسیدگیآنها استماع و ل ، توضیحاتجلسه رسیدگی حاضر شوندوضیحات در ت

و جهت ادای توضیحات باهماهنگی مقامات رسمی  توان داوران، ناظران و ساير مقامات رسمی مسابقه را نیز حسب نیازدر صورت لزوم می .3

 د.مسابقه به ارکان انضباطی دعوت کر وعبرگزار کننده مسابقات به تناسب ن

 گروهی )نوشتاری، شنیداری و ديداری( در جلسه ارکان انضباطی ممنوع است، ولی بنا به هایمطابق مقررات انضباطی، حضور رسانه .4

مجاز خواهد  ضروری، حضور رسانه های مذکور کننده مسابقات در مواردکننده و موافقت هماهنگکن رسیدگیتشخیص و پیشنهاد رئیس ر

 .بود
 

 حکم صدور -10ه ماد
 :شود در آرای ارکان انضباطی موارد ذيل بايد رعايت

 ذکر نام طرفین و وکالی ايشان .1



 پرونده اشاره به موضوع و گردش کار .2

 شاره کافی به مدارک، مستندات و دفاعیات طرفینا .3

 تجديدنظر مرجعبه قطعی بودن يا قابل تجديدنظر بودن رأی با ذکر مهلت اعتراض و  تصريح .4

 جلسه امضای رأی توسط اعضای رکن انضباطی حاضر در آن .5

 اصالحی رأی صدور -11 ماده

در محاسبه تا  هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی شورا يا کمیته، اشتباهی رخ دهد مانند از قلم افتادن يا زياد شدن يک يا چند کلمه و يا وقوع اشتباه

رأی اصالحی را به طرفین به درخواست ذينفع رأی را تصحیح نموده و  درخواست نشده، شورا يا کمیته راساً ياهنگامی که تجديد نظر نسبت به آن 

 در قسمتی که مورد  حکم شورا يا کمیته .شده ، ممنوع استرونوشت رأی اصالح یرونوشت رأی اصلی، بدون ارائه کند. تسلیمابالغ می

 .هد شداشتباه نبوده ، در صورت قطعیت اجراء خوا

 .نقض و از اعتبار خواهد افتاد چنانچه رأی اولیه به واسطه تجديدنظر نقض شود، رأی اصالحی نیز  : 6تبصره 
 

 حکم انتشار و ابالغ -12 ماده
 .پرونده تحويل و ابالغ خواهد شد حکم ارکان انضباطی ، توسط دبیرخانه کارگروه ورزش و از طريق نامه رسمی به اصحاب .1

 .پرونده و قطعیت آن، امکان پذير است حکم، فقط پس از ابالغ به اصحابانتشار مفاد  .2

 
 

 نظر تجدید -13 ماده
مورد تجديد نظرخواهی قرار گرفته است، در چارچوب مقررات مربوطه تأيید، رد  تواند احکام بدوی تعیین وضعیت بازيکنان را کهکمیته انضباطی می

 .نمايد و يا اصالح

 حکم، ابالغ از پس  مجتمع و يک هفته در مسابقات لیگ شورای انضباطی بايد ظرف مدت يک روز در مسابقاتمعترضین به احکام  .1

 .همراه مدارک و مستندات به شورا تسلیم نمايند به را خود نظر تجديد درخواست

 .نمايد نموده و رأی صادر هفته در مسابقات مجتمع و يک ماه در مسابقات لیگ به اعتراض رسیدگی کمیته مکلف است حداکثر تا يک .2
 

 رسیدگی از امتناع موارد -14 ماده
 :رسیدگی امتناع نمايند اعضای ارکان انضباطی در موارد زير بايد از

 .اعضا با يکی از طرفین وجود قرابت نسبی يا سببی تا درجه دوم از هر طبقه بین .1

 .اعضاء، متکفل امورِ يکی از طرفین باشند .2

 .فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشنديا همسر يا  اعضاء .3

از تاريخ صدور حکم قطعی دو سال  و ، دعوی حقوقی يا جزايی در مراجع قضايی مطرح باشد و يا مطرح بودهبا يکی از طرفین بین اعضاء .4

 .نگذشته باشد

 .در پرونده داشته باشند اعضاء، سابقه اظهار نظر ماهوی .5

 ت.اس اعضا، مطابق بندهای مذکور و تا پايان جلسه اول رسیدگی، قابل استماع صالحیتعتراض به  : 7تبصره 

 رسیدگی  کارگروه اعالم شود تا عضو موقت ديگری برای دبیرخانه  بايد در اولین جلسه رسیدگی، به اعالم امتناع از رسیدگی به پرونده : 8تبصره 

 .به پرونده تعیین شود

 

 تنبیهات و تخلفات :سوم فصل

 حقیقی اشخاص تنبیهات عناوین  -15 ماده
 تذکر .1

 کتبی با درج درسابقه توبیخ شفاهی يا .2

 (خاص يا دوره ای مشخص يا دائم محرومیت از مسابقات )محرومیت از شرکت در تعداد .3

 محل برگزاری مسابقه محرومیت از ورود به .4

 هاذخیره محرومیت از حضور در اتاق رختکن و يا نشستن در نیمکت و جايگاه .5



  ورزشی رشته آن شرکت در هرگونه فعالیت مرتبط با  یعدم اجازه .6

  مطبوعاتی و رسانه ای یمحرومیت از مصاحبه .7

 د(سترداد جايزه )مدال، کاپ، وجه نقا الزام به .8

 مدت معین در تمامی پیکارها محرومیت از حق نقل و انتقال به .9

 جريمه نقدی .10

 مدت مشخصپیکارهای زرتشتیان به  محروم نمودن از کلیه .11

 بگیرد تنبیهاتی که کمیته خود تصمیم .12
 

 حقوقی اشخاص تنبیهات عناوین -16 ماده
 تذکر .1

 شفاهی يا کتبی با درج در پرونده توبیخ .2

 انتقال عدم اجازه نقل و .3

 الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر .4

 الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف .5

 ورزشگاه خاص يا استاديوم خودی در محروم نمودن از انجام مسابقه .6

 کسر امتیاز .7

 نتیجه مسابقات و بازنده نمودن با نتیجه خاص هر رشته ورزشی تغییر .8

 ازمسابقات اخراج .9

 مدت مشخص به زرتشتیان ورزشی پیکارهای ازکلیه تیم نمودن محروم حذف و  .10

 تکرار مسابقه .11

 د(وجه نق الزام به استرداد جوايز )مدال، کاپ، .12

 جريمه نقدی .13

 بگیرد تنبیهاتی که کمیته خود تصمیم .14

 

 حقوقی و حقیقی اشخاص تخلفات -17 ماده
 :زير گردد همچنین اعمالمیانضباطی هر کدام از پیکارها باشد تخلف محسوب  نامهاب هر يک از اعمالی که خالف آيینارتک

 (ها )درزمان برگزاری مسابقات مجتمعخوابگاهبرگزاری و چه در  غیر ورزشی و برخورد زننده چه در محل هرگونه رفتار ناشايست و .1

 تصمیم داور با گفتار اعتراض به .2

 ...داور، دست زدن به داور، اشاره به داور و اعتراض به تصمیم داور با رفتار فیزيکی )لمس .3

 منجر به تحريک تماشاگران تیم خودی يا رقیب نقض مکرر قوانین بازی .4

 رسمی بی احترامی به مقامات .5

 توسط هرکدام از بازيکنان، مربیان، سرپرست و همراهان(... آور و، اعتیادنیروزا، الکلی) رگونه نوشیدنی و مواد خالف عرف ورزشاستفاده از ه .6

 تیم

 باشد.ها میروش چگونگی و تشخیص موارد باال به عهده شورای انضباطی جام : 9تبصره 

 تبانی .7
 

 مجازاتها اجرای: چهارم فصل

 قضایی ارکان اختیارات  -18 ماده
حسب مورد، تنبیهات را منفرداً يا توأماً اعمال نموده  تواند،بینی شده باشد، کمیته انضباطی میرای تخلف ارتکابی چند مجازات پیشمواردی که ب در

 .نقدی تبديل نمايند ها را به جريمهو حتی محرومیت

 

 



 

 

 

 

 تنبیهات اجرای -19 ماده
 .شود نامه به مبادی ذيربط ابالغقطعی با رعايت تشريفات اين آيین آرایکه  شودتنبیهات وقتی اجراء می 
 

 

 

 هامحرومیت موقت تعلیق -20 ماده
 :شش ماه تا دو سال قابل تعلیق است های تعیین شده، با لحاظ شرايط ذيل، به مدتمحرومیت

 .قابل تعلیق نیست های بیش از شش مسابقه يا شش ماه،محرومیتالف( 

  .توان تعلیق کردنصف مدت محرومیت را میفقط تا ب( 

 .باشند محرومیت اشخاصی را می توان تعلیق کرد که سابقه محرومیت نداشتهج( 
 

 هامحرومیت و جرائم سازی ذخیره -21 ادهم
 .شد لحاظ خواهدهای انضباطی ثبت، ضبط و در سوابق افراد حقیقی و حقوقی انضباطی قطعی در دبیرخانه کمیته یاحکام صادره یکلیه

 

  تخلف ارتکاب در معاونت و مشارکت -22 ماده
ايشان از حداقل  شوند و میزان مجازاتین در ارتکاب تخلف نیز مجازات میاند، شرکاء و معاونداشته عالوه بر افرادی که در ارتکاب تخلف، مباشرت

  ی نشوند، باشگاه يا شخصیت حقیقی و حقوقی که انتساب مقصرينيشناسا مجازات مباشر، کمتر نخواهد بود. در صورتی که مقصر يا مقصران اصلی

 .احراز شده است، مجرم شناخته شده و مشمول اعمال مقررات خواهند شد به آنها قانوناً

 
 خورشیدی در کلیه 1396از ابتدای سال  تبصره تنظیم گرديده است و به مدت يک سال شمسی 9ماده و  22، فصل 4صفحه،  6نامه در اين آيین

 و در کارگروه قابل تغییر است. زرتشتی اجراء خواهد شد یهای ورزشی جامعهرقابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 کانون دانشجویان زرتشتی


