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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 1

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

ها، قوانین و مقرراتی است که مجموعه رویهحاضر، مشتمل بر ی انضباطنامه آیین

و ورزشی و  اسالمیحسنه  اخالقحفظ و صیانت از مجمع عمومی سالیانه جهت 

انسانی در سطح جامعه  واالیها و کرامات  کوشش در جهت رسیدن به ارزش

 در تعامالت و ارتباطات مختلف منابع انسانی این ورزش کشور ترای اتلون ورزش

 وزارت ورزش و یانضباطنامه آیین داخلی کشور،و مقررات انین قو با استناد از

رفتار  رعایتو ترغیب افراد برای  تعیین اخالق حرفه ایجهت   اتلونترایجوانان و 

د.می باشالزم االجرا  از تاریخ تصویب  اتلونترایرشته شایسته در و اخالق 



 

 

 

 اهداف -0 خشب

قی های اخال ورزشی از هرگونه آلودگیدور نگه داشتن محیط های سالم به منظور 

 رویدادهایها در  پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بدآموزیو رفتاری، 

 ،تعیین مراجع ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط انضباطی ،ورزشی

رسیدگی به تخلفات در  ،پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزشی و افراد 

و  اشخاص، سازمان هاختن به موضوعات انضباطی ورزشی و پردا رویدادهای

 در سطوح ملی و بین المللی، ایران (گانهسه) اتلونترای نهادهای مرتبط با ورزش

قوانین و  جهانی اتلونترای با قوانین و مقرراتنظر گرفتن اهداف ذیل و برابر  دربا 

ه نمود وزارت ورزش و جوانان تصویبباطی ضداخلی کشور و آیین نامه های ان

را  باطیضآراء و تصمیمات اناین فدراسیون بر آن است تا  باطیضان ارکاناست و 

 نامه اجرا نماید.برابر این آیین

 .رویدادهای ورزشیحفظ نظم و انضباط در برگزاری  -0

 .، عادالنه و جوانمردانه در ورزشایجاد رقابت سالم -2

 و منش پهلوانی.عرفی   ،رعایت موازین اخالقی -3

 در سراسر کشور. الزم االجرا وحدت رویه انضباطیرای ایجاد  -0

 اشاعه اخالق حرفه ای و رفتار انسان دوستانه -5

 قوانین و مقررات ورزشی و مدنیاصول پایبندی به رعایت  -6

حفظ و صیانت از اخالق اسالمی و ورزشی و کوشش در جهت  -7

رسیدن به ارزشها و کرامات واالی انسانی در سطح جامعه ورزش 

 سراسرکشورترای اتلون 



 اهداف -اولبخش 1
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ای هها در محیطپیشگیری از برخوردهای ناشایست و بدآموزی -8

 ورزشی

پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزش ترای اتلون و افراد عضو  -9

 این فدراسیون و تشکیالت آن در سراسرکشور

اصل رضایت محوری، قانون مداری، تربیتی و امنیتی با عمل به  -01

 قانون، مقررات و ضوابط اجرائی

های م ورزشی از جمله محلهای سالهداشتن محیطنگ دور -00

 ،کالسهای آموزشی،هاهمایش ،مسابقات ،اردوهابرگزاری 

های اداری ... مرزی و محیطها و اعزام به مسابقات برونجشنواره

ازهرگونه ناهنجاری ها به واسطه آگاهی بخشی مسئوالن و مربیان 

 تحت پوشش های ورزشیو داوران و ورزشکاران مرتبط با رشته

-انجمن -های استانیرسیدگی به تخلفات ارتکابی مسئوالن هیأت -02

 ورزشکاران و عوامل –داوران  -سرپرستان -مربیان -هاکمیته –ها 

ری گیاداری واجرائی و سایردست اندرکاران و همچنین تصمیم

در زمینه یاد شده.
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 اتلون جمهوری اسالمی ایراننامه انضباطی فدراسیون ترایآیین 1

 

 

 

 

  ی انضباط ارکانعناوین و سطوح  -2بخش 
 

 انظباطی ارکانعناوین و سطوح : ۱جدول شماره 

ف
دی
ر

 

 عناوین سطوح سطوح عنوان رکن

 سطح ملی  سطح یک یانضباطشورای  ۱

2 
ا ی کمیته استیناف

 تجدید نظر
 سطح ملی و بین المللی  سطحیک 

 سطح سه یانضباطکمیته  3

  ملی و بین المللیسطح 

 سطح استانی 

 سطح شهرستانی 

 ملی سطح  سطح یک کمیته حقوقی 4

 سه سطح هیئت ژوری 5

 سطح ملی و بین المللی 

 سطح استانی 

 سطح شهرستانی 
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

  ی انضباط ارکان وظایف و ساختار -3بخش 
 

 ی فدراسیون : انضباطشورای (3-0

شود که به عنوان باالترین مرجع و رکن به تشکیالتی اطالق می

-یادهریزی، پکشور، وظایف برنامهاتلون ی فدراسیون ترایانضباط

ار دی فدراسیون را عهدهانضباطهای سازی، ارزیابی و راهبری فعالیت

 شود وخواهد بود و ریاست آن توسط رییس فدراسیون تصدی می

باشد)رییس شورا، نایب رییس و عضو اصلی با حق رأی می 5شامل 

ورا( ش عضو حقوقی شورا، دبیر شورا، خبره حقوقی شورا، عضو فنی

شوند و برحسب ضرورت و که با حکم رییس فدراسیون منصوب می

ی چندین عضو فرعی با نظریه تواند شورا دارای نیز میانضباطنیاز 

 .مشورتی داشته باشد

 

 ی فدراسیون : انضباطساختار شورای  (3-0-0

 یانضباطیس شورای ئبه عنوان ر رئیس فدراسیون -۱

 ورزشی.خبره یک نفر کارشناس  -2

به حقوق  دو -3 نا  مدرک حقوقی معتبر، آشننن نفر حقوقدان ) داری 

ء به عنوان اعضا ورزشی و قوانین و مقررات رشته ورزشی مربوطه(

 . که یک نفر به عنوان نایب رییس شورا خواهد بود حقوقی
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 .یانضباطشورای  دبیر ی به عنوانانضباطرییس کمیته  -4

صره شورا : 0تب ضور تمامی افراد فوق االذکر   صدور حکم  باح

 .ریاست فدراسیون رسمیت پیدا می کند

 

 ی: انضباطشرح وظایف شورای (3-0-2

ایش ، تهیه، تنظیم، ویرمرجع باالترین فدراسیون  یانضباطشورای  -۱

 می باشد.   ی فدراسیونانضباطاجرا و نظارت بر آیین نامه 

رسنننیدگی فرجامی به کلیه آرا و تصنننمیمات ترین مقام در  عالی -2

دراسیون فو استیناف زیرمجموعه انضباطی  های کمیتهقابل فرجام 

شورا پس از اتخاذ اکثریت آرا و تایید رئیس  صوبات  شد. م می با

 فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

 تینافو کمیته اسن کلیه پرونده ها قبل از طرح در کمیته انضنباطی  -3

 د.نفدراسیون را ندار یانضباطقابلیت طرح در شورای 

پرونده هایی که در مکلف است در اسرع وقت  یانضباطشورای  -4

ستیناف مورد تجدید نظرخواهی مرحله  سیدگیدر کمیته ا رار ق ر

دریافت  یانضنننباطکمیته قوانین و مقررات مغایر با رای آو  گرفته

شته اند  صادر نمایید.رای دا سی  نقض ورای قانونی را  پس از برر

 صادر  قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 

ارات نامه با توجه به اختیبینی نشنننده در این آئینموارد پیشکلیه  -5

شورای انضباطی فدراسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد و فدراسیون 

ترای اتلون جمهوری اسنننالمی ایران مسننننول حسنننن اجرای این 

 نامه است.آئین

شننروع هر سننال جدول مبال  شننورای انضننباطی مکلف اسننت در  -6

با نقدی و غیر نقدی جرایم و مدت  زمان محرومیت های مرتبط 

هر تخلف و سنننطح اختیار ارکان تابعه انضنننباطی فدراسنننیون در 

صدور آراء مرتبط با محرومیت و اخذ جریمه را تعیین  ستفاده و   ا

  و ابالغ نماید.
صره ضا - 2تب ضباط یشورا یاع س سیبا حکم رئ یان  نویفدرا

 گردند. یمنصوب م

 

 استیناف فدراسیون :  کمیته(3-2

رسننیدگی و تجدید نظرخواهی در خصننوص آرای صننادره از مرجع 

 کمیته انضباطی فدراسیون می باشد.

 

 استیناف فدراسیون :  کمیتهساختار (3-2-0

شی  -۱ شنا به حقوق ورز ضایی معتبر ،آ رئیس ) دارای مدرک ق

 و قوانین و مقررات رشته مربوطه(.
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 یک نفر کارشناس ورزشی رشته مربوطه. -2

قدان ) داری  -3 به یک نفر حقو نا  مدرک حقوقی معتبر، آشننن

 حقوق ورزشی و قوانین و مقررات رشته ورزشی مربوطه(.

صره  ضای  -3تب ستیناف اع سیون کمیته ا ه مدت ببا حکم رئیس فدرا

سال  صوب می گردندیک  ست من ضاء با تایید ریا صاب مجدد اع ، انت

 .خواهد بود محترم فدراسیون بالمانع
 

 استیناف :  کمیتهشرح وظایف (3-2-2

لیه رسننیدگی فرجامی به ک نهاییاسننتیناف فدراسننیون مرجع  کمیته -۱

کمیته انضننباطی فدراسننیون می خواهی آرا و تصننمیمات قابل فرجام 

ئیس پس از اتخاذ اکثریت آرا و تایید ر کمیته استینافباشد. مصوبات 

 فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

ح در قابلیت طر ،کلیه پرونده ها قبل از طرح در کمیته انضنننباطی -2

 استیناف فدراسیون را ندارد. کمیته

سبت به  کمیته -3 سرع وقت ن ست در ا ستیناف مکلف ا ده های پرونا

ظرخواهی رسیدگی و رای صادر نماید، رای صادر قطعی می تجدید ن

 باشد.

 کمیته انضباطی فدراسیون : (3-3

ور منظه که ب شننود یاتلون اطالق م یترا ونیدر فدراسنن یبه سنناختار

و  ورزشنننی و اداری اعضننناء و ورزشنننکاران محترم تخلفات یبررسننن
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 

 هیدر کل یعوامل اجرائ قیو تشننو هیاز بروز مشننکالت و تنب یریشننگیپ

سنامه  3ماده  ۱2برابر بند  اتلون  یمرتبط با ورزش ترا یها تیفعال سا ا

 گردد. یم لیتشک یورزش یها ونیفدراس
 

 :  ر کمیته انضباطیساختا(3-3-0

 وبوده  یو فرهنگ یورزش ،یحقوق  از بین کارشناسان تهیکم سیرئ-۱

دت یک به م یانضننباط تهیکم سیبعنوان رئ ونیفدراسنن سیتوسننط رئ

 .گرددمی منصوب سال 

 .رددگیمنصوب م تهکمیمشورتی  عضو بعنوان  ونیرفدراسیدب-2

 وزارت ورزش و جوانان یدفتر حقوق ندهینما-3

معاونت توسننعه ورزش  ای هاونیدفترامورمشننترک فدراسنن ندهینما -4

 وزارت ورزش وجوانان یقهرمان

زارت و اتیبه شنننکا یعملکرد و پاسنننخگوئ یابیدفتر ارز ندهینما -5

 ورزش و جوانان

  ورزشیقوانین و مقررات  به مطلع قداننفر حقو کی-6

 (ونیفدراسسال  25 ورزشی )از بین افراد باالی  کارشناس خبره -7

 ضرورت موضوع( کارشناس رشته مربوطه )بنا به-2

 ونیبانوان فدراس سیرئ بینا-1
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 و هاوجشرنواره هاشیاردوها ، هما ،سررپرسرت مسرابقات -0 تبصرره

ست سب  نفعیذ هایمتی سرپر شورتی) برح به  (ضرورت با نظریه م

 .گردندیدعوت م تهیکم

 نظرنفر صرراحب کیبانوان،  یبرا یرگیمیبه هنگام تصررم -5 تبصررره

 شررودیبانوان انتخاب م انیاز م فرهنگی – ورزشرری وکارشررنا 

 برحسب ضرورت و نظریه مشورتی()

یاری -6تبصررره  ید نظر اخت تای با  لرکر  مامی افراد فوق ا حضررور ت

 ریاست محترم فدراسیون می باشد.

 

ضباطی شرح وظایف(3-3-2 سیدگی کمیته ان ه ب و نحوه ر

 :  شکایات

دفتر  بهگزارش یا شننکایات  شننروع به رسننیدگی مسننتلزم تقدیم -۱

 می باشد.فدراسیون و ارجاع به کمیته انضباطی 

ست که ظرف  -2 سیدگی ا ساعت پس از اتمام  24شکایاتی قابل ر

 تسننلیم فدراسننیون ، نماینده فدراسننیون و یا هیات واقعه یا رویداد

 شده باشد. استانی یا شهرستانی
تقدیم گزارش در  در در صررورت داشررتن عرر موجه-7تبصررره 

ند بازه زمانی تعیین شرررده در تایتمدید مدت فوق  ،دو ب ید با 

 بالمانع می باشد. رییس فدراسیون

عررموجه در تبصره اوضاع و احوالی که از نظر عرف  -8تبصره

 عررموجه محسوب می شود از قبیل تعطیلی رسمی ادارات و...
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 

ستدل -3 ستند و م ست م شات می بای و آیین  تبرابر مقررا کلیه گزار

 باشد. نامه های مصوبه فدراسیون

هزینه رسیدگی به شکایات و تجدید نظرخواهی از آرا به پیشنهاد  -4

سال  سیون در ابتدای هر  سه فدرا سیون و تایید هیات رئی دبیر فدرا

 مشخص می گردد.

ضباط تهیکم -5 س یان سبت به کل ونیفدرا سائل و موارد هین که در  یم

 ،یکشنننور ،یسنننراسنننر ، گلی مسنننابقات ،المللینیمسنننابقات ب

 ،کالسننهای هاوجشنننواره هاشهمای ،اردوها ،یاسننتان ،ایمنطقه

به دوپ ،یآموزشننن که از طرف  ،نگیموارد مربوط  فداران  طر

...  و کارکنان،داوران ،انمربی، ورزشنننکاران ، رانیمد ،نیمسننننول

 .دنماییم یریگمیو تصم  یدگیاعمال نظارت و رس افتدمی اتفاق

 یپس از اعمال مجازات ها مکلف ونیفدراسننن یانضنننباط تهیکم -7

از اعمال مقررات  بعدرا  یفریو ک یموارد حقوق ریسننا ،یورزشنن

 .دینما منعکس ربطیذ یمربوطه به مراجع قضائ تیو محروم تهیکم

ش هرگونه گزار افتیموظف است در صورت در یانضباط تهیکم -2

عال ها،یه هایتیاز عملکرد و ف حت  هایتهکمی و هاانجمن أت ت

 لیتشنننک یروز ادار 7حداکثر ظرف مدت  ونیپوشنننش فدراسننن

. عدم وجود گزارش دینما یدگیجلسنننه داده و به موضنننوع رسننن

از  عدر صنننورت اطال یانضنننباط تهیکم تیرفع مسننننول تواندینم
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 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 نیتخلف باشد و در صورت وجود هرنوع از تخلفات مندرج در ا

 است. یدگیموظف به رس نامه¬نیآئ

سیدگی الزاماً با -1 شود،  ر شاکی یا مطلع انجام می  ضور خاطی،  ح

در صورت کفایت دالیل ارائه شده بدون حضور طرفین رسیدگی 

 و اتخاذ تصمیم می گردد.
درخواست تمدید جلسه از سوی شخص خاطی منجر - 9 تبصره

سوی ریس  صالحدید از  صورت  ست در  صدور رد درخوا به 

 فدراسیون می باشد.

عه رویداد یا واقهایی رسیدگی می شود که  به شکایات و گزارش -۱0

زار شده برگ ی تابعهها زیر نظر مستقیم فدراسیون یا هیات مربوطه

 باشد.

سیون پس از ابالغ تا یک هفته  -۱۱ ضباطی فدرا صادره کمیته ان آرای 

 استیناف فدراسیون خواهد بود. کمیتهقابل تجدید نظرخواهی در 

و شننهرسننتانها  در رسننیدگی به تخلفات راسننا و هیاتهای اسننتان  -۱2

کمیته انضننباطی فدراسننیون صننورت می گیرد و اتخاذ تصننمیم 

 خواهد شد.

تخلف کلیه افرادی که در رسنننانه های مجازی اعم اینسنننتاگرام،  -۱3

واتس آپ.... و  رسنننانه های گروهی اعم از مطبوعات، رادیو و 

تلویزیون و سننایر رسننانه ها نسننبت به مسنننوالن فدراسننیون توهین 
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یا موجب  ید  ته نما افترا و تخریب اذهان عمومی شنننوند در کمی

 انضباطی فدراسیون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

تواند عالوه بر جلسننات مربوط به تخلفات، بنا کمیته انضننباطی می -۱4

العاده به ضنننرورت با هماهنگی رئیس فدراسنننیون جلسنننات فوق

فات  تدابیر الزم بمنظور پیشنننگیری از وقوع تخل خاذ  هت ات ج

ها و کالسننهای داوری و رمسننابقات، اردوها وجشنننوارهاحتمالی د

 مربیگری تشکیل دهد.

کمیته انضنننباطی بنا به ضنننرورت از مرتکب یا مرتکبین برای بیان  -۱5

 توضیحات دعوت بعمل خواهد آورد.

کلیه تصنننمیمات متخذه در جلسنننات کمیته انضنننباطی باید طی  -۱6

ضاء جهت اجراء و ابالغ  ضاء اع سه تنظیم و پس از ام  وصورتجل

 سایر موارد به رئیس فدراسیون گزارش گردد.

آرای کمیته انضننباطی حداکثر ظرف یک هفته صننادر و ابالغ می  -۱7

 گردد.

صف + -۱2 سبی آراء) ن ضباطی با اکثریت ن صادره از کمیته ان   ۱آراء 

سه( قابل اجراء خواهد بود و مراتب به همراه  ضر در جل اعضاء حا

سی سه مربوط جهت اجراء به رئیس فدرا الغ ون بمنظور ابصورتجل

 گردد.به فرد خاطی و سایر مراجع ذیربط اعالم می
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صادره و  -۱1 سخه از کلیه احکام  ست یک ن ضباطی موظف ا کمیته ان

فتر دفتر حراست، د، دفتر امور مشترکتصمیمات اتخاذ شده را به 

 و حقوقی، دفتر بازرسنننی وزارت ورزش و جوانان ارسنننال نماید

دبیرخانه فدراسننیون در سننوابق سننوابق را عالوه بر نگهداری در 

 کمیته نگهداری نماید.

هرگاه محروم یا محروم شنندگان پس از قطعی شنندن رأی ابالغ   -20

شده بصورت کتبی درخواست تخفیف در تنبیهات اعالم شده را 

که حاکی از عدم تکرار خطای گذشنننته باشننند نماید، صنننرفاً در 

 یمدت محرومیت سپری شده باشد قابل رسیدگ 3/۱صورتی که 

 باشد.می

شده در مورد  -2۱ صمیمات اتخاذ  ست کلیه ت ضباطی مختار ا کمیته ان

  متخلفان را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

ما -22 قل دو نفر از ن حدا گانیحضنننور نان در  ند وزارت ورزش و جوا

سات کم ضباط تهیجل شک یالزام یان سه با دعوت ر لیبوده و ت  یسمجل

 خواهد بود. ونیفدراس یاز سو یو کتب
نفر از  7با حضررور حداقل یانضررباط تهیجلسررات کم -01تبصررره 

 کیعالوه با نصف ب یرگیمیو تصم گرددیم لیتشک یاعضاء اصل

 آراء معتبرخواهد بود.

افراد صراحب نظرحداکرر به مدت  تیمدت  عضرو -00تبصرره 

 و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. باشدیم کسالی
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 ونیفدراس یانضباط تهینظر در آراء کم دیمرجع تجد -02تبصره 

 .باشدیم ونیفدراس نافیاست تهی، کم

 ستیبا یم زیمرتبط ن نهیهز هیشکوائ میهمزمان با تسل - 03تبصره

صورتیا ریپرداخت گردد در غ س شکایات  ن  سیو برر یدگیر

 .شود ینم

صره س -00 تب سم یدگیر شات مقامات ر س یبه گزار  ونیفدرا

  باشد. یها نم نهیمشمول پرداخت هز

در صورت وارد بودن اعتراض مسترد  یافتیوجوه در -05تبصره

 ضبط خواهد شد. ونیو در صورت رد اعتراض به نفع فدراس

 
 

 ( کمیته های انضباطی استانی و شهرستانی: 3-3-3

ساختار تشکیالتی و وظایف کمیته های انضباطی استانها و شهرستانها 

رای فدراسیون می باشد و کلیه تصمیمات و آمنطبق با کمیته انضباطی 

صورت  شته و در  سمیت دا ستانها ر ستانها و ا شهر صادره از هیاتهای 

تجدید نظرخواهی تصننمیم نهایی با ترتیب سننلسننله مراتب به سننطوح 

 باالتر انعکاس داده خواهد شد.

 هیأت ژوری(  3-0

برگزاری مرجع رسیدگی به اعتراضات در زمان هیات ژوری 

 رویدادهای رشته ترای اتلون می باشد.
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 که از طریقی فن ندهیتوسط نما رویداد ورزشی یژور نتیهاعضای 

تعیین شده است،  برای برگزاری رویدادملی یا جهانی  فدراسیون

وقایع خاص و غیر قابل پیش در مورد  و شوندیو منصوب ممشخص 

بینی و  شکایت های فنی مرتبط با قوانین رشته ترای اتلون حین 

 اعتراضدر مورد  نیو همچن می نماید یریگمیتصمبرگزاری رویداد 

می  یبررس، اقدام به رویداد انگرفته شده توسط داور یهامیتصمبه 

 .کنندو تصمیم نهایی را صادر می  نمایند
 

 فدراسیون :  حقوقیکمیته ( 3-5

 که بمنظور شننود¬یاتلون اطالق م یترا ونیدر فدراسنن یبه سنناختار

س صوصبرر شرکت درمراجع قانونی در خ شاوره و  پرونده ها و  ی، م

در  یعوامل اجرائ قانونیاز بروز مشکالت  یریشگیو پ دعاوی حقوقی

سیون مرتبط با  یها تیفعال هیکل  3ماده  ۱2 اتلون و برابر بند یترافدرا

ر اهداف براب ونیفدراس حقوقی تهیکم یورزش یها ونیاساسنامه فدراس

 گردد. یم لینامه تشک نییآ نیو اعضاء ا فیوظا رحو ش
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اختیارات و و تصمیمات،  ءسطح شمول آرا( 0بخش

 محدوده نظارتی ارکان انضباطی فدراسیون
 

 ( سطح شمول آیین نامه0-0

های تحت ها وکمیتهانجمن های استانی وراسای محترم هیأتتمام 

         ا وهپیشکسوتان، سرپرست تیم -کارکنان فدراسیون-پوشش

مک ک -مربیان -کننده در مسابقات فدراسیون باشگاه های شرکت

پزشکان و عوامل پزشکی و سایر عوامل  -ورزشکاران -داوران-مربیان

ای زیر مجموعه فدراسیون ترای اتلون دست اندرکار در کلیه فعالیت ه

ها و از جمله مسابقات، اردوها، کالس های آموزشی، گردهمائی

ها، اعزام های برون مرزی و فعالیت های رسانه ای اعم از جشنواره

امه نمجازی و غیره با موضوع ورزش ترای اتلون ایران مشمول این آئین

 خواهند بود.

اختیارات و محدوده  و تصمیمات ء( سطح شمول آرا0-2 

 یانضباطنظارتی شورای 

ی نضباطابا توجه به نقش، مسنولیت و جایگاه قانونی و حقوقی شورای 

ی حاضر، لذا انضباطدر ایجاد، استفاده، اجرا، نظارت بر آیین نامه 

مشمولیت آراء و تصمیمات این شورا مطابق با سطح شمول آیین نامه 

 ی خواهد بود.انضباط
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 و تصمیمات کمیته  استیناف ءآرا ( سطح شمول0-3

با توجه به نقش، مسنولیت و جایگاه قانونی و حقوقی کمیته استیناف 

و تصمیمات کمیته  ءدر بررسی، نظارت و ایجاد وحدت رویه بر آرا

ی، لذا مشمولیت آراء و تصمیمات این کمیته مطابق با سطح انضباط

 د.ی خواهد بوانضباطی مطروحه در کمیته انضباطشمول پرونده های 

 

کمیته  اختیاراتو تصررمیمات  ءسررطح شررمول آرا( 0-0

 انضباطی فدراسیون : 

 دارا بودن کلیه اختیارات کمیته انضباطی استان. .۱

طبق  شننرکت در رویدادهای ورزشننی.از  یتمحرومصنندور رای  .2

 جداول سالیانه ابالغی شورای انضباطی 

ورای ابالغی شتعیین جریمه نقدی و غیرنقدی طبق جداول سالیانه  .3

 انضباطی

 

 

طال  .4 مه و اب نا یا داوریمدرسنننی، کارت گواهی عدم مربیگری   و 

 .مجوز صدور مجدد آن اعطای

 معلق نمودن از سمت رسمی. .5

 تنزل درجات داوری و مربیگری. .6
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پیشنننهاد تنزل درجات داوری و مربیگری در سننطح بین المللی -6 .7

 به فدراسیون جهانی.

 کنندگان از داروهای نیروزا.در مورد استفاده صدور رای  .2

 حل و فصل مشکالت نقل و انتقال بازیکنان. .1

 ها. بررسی خرید و فروش امتیازات تیم .۱0

های صادره از کمیته انضباطی استان یا  بخشیدن محرومیت .۱۱

  شهرستان.

کمیته انضباطی فدراسیون نسبت به مسابقات بین المللی  یا  .۱2

 ین شهرهایمسابقات کشوری یا مسابقات لیگ سراسری یا ب

استانهای مختلف و به هر حال مسابقات که طرفین آن دو یا چند 

 استان مختلف باشد اعمال نظارت و رسیدگی می نماید.
:تمامی احکام صررادره از حوزه بخش مربوط به تخلفات 06 تبصررره

ستان مورد  شهر ضباطی  ساده و .. در کمیته ان جزئی از قبیل توهین 

ستیناف  صورت ا سی و در  ستان خواهد بود برر سیدگی در ا قابل ر

رای اسررتان در این خصرروع قطعی و غیر قابل فرجام خواهی در 

 کمیته انضباطی فدراسیون  می باشد.

صره سیدگی به 07 تب شی:ارجاع نظارت و ر درون  رویدادهای ورز

  استانی به کمیته انضباطی استان بالمانع می باشد.
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و تصررمیمات اختیارات کمیته  ءسررطح شررمول آرا (0-5

 استان : انضباطی 

 دارا بودن کلیه اختیارات کمیته انضباطی شهرستان. .۱

صنندور رای محرومیت از شننرکت در رویدادهای ورزشننی. طبق  .2

 جداول سالیانه ابالغی شورای انضباطی 

تعیین جریمه نقدی و غیرنقدی طبق جداول سالیانه ابالغی شورای  .3

 انضباطی

بیش از  شننرکت در رویدادهای ورزشننیت از پیشنننهاد محرومی  .4

شننورای سننطح اختیارات تعیین شننده در جداول ابالغی سننالیانه 

 به کمیته انضباطی فدراسیون. انضباطی

یا داوری  .5 کارت مربیگری  طال  هاد اب یا معلق نمودن از  –پیشنننن

 سمت رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون.

جات داوری .6 هاد تنزل در به  -پیشنننن باطی مربیگری  ته انضننن کمی

 فدراسیون.

 حل و فصل مشکالت نقل و انتقال بازیکنان. .7

 بررسی خرید و فروش امتیازات تیمی)در محدوده استان(.-7 .2

پیشنهاد لغو و بخشودگی آرای صادره توسط کمیته استان به کمیته  .1

 انضباطی فدراسیون.

 در خصوص افرادی که مواد نیروزا استفاده کرده اند. صدور رای .۱0
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ه در ک رویدادهای ورزشیاستان نسبت به  یانضباط تهیکم-۱0 .۱۱

 گریاستان شهر با شهر د یداخل یها مینفرات و ت نیداخل استان و ب

شود اعمال نظارت و  یمختلف انجام م یشهرها یها باشگاه ای

 کند. یم یدگیرس
 

آرای صادره از سوی کمیته انضباطی استان پس از تایید  -08تبصره 

بالغ ا  و اطالع ریاست فدراسیون دنی استانمدیر کل اداره تربیت ب

 .و اجرا خواهد شد

های اسررتانی در  هیاتورزشررکاران و اعضررای فعال در - 09 تبصررره

شرع، یا قانون علیه خود بدانند می  صادره را خالف  صورتیکه رای 

ق ریاسررت فدراسرریون نق  آن را درخواسررت نمایند توانند از طری

ای دو سوم اعضریاست فدراسیون در جلسه ای فوق العاده با حضور 

ضباطی بدون رعایت شریفات کمیته ان سبت ت سی و اداری ن به  دادر

نق  یا تایید رای صررادره اتخاذ تصررمیم می کنند، کیمته انضررباطی 

 .  اهد کرد استان بر اسا  تصمیم و رای فدراسیون  عمل خو

ی افدراسیون تر آیین نامه حاضرمنظور از فدراسیون در  -21 تبصره

 می باشد. ایراناتلون 
 

و تصررمیمات اختیارات کمیته  ءسررطح شررمول آرا (0-6

 شهرستان : انضباطی 

درج در پرونده ) به منزله امتیاز  تذکر شنننفاهی و کتبی بدون .۱

 منفی(.
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 توبیخ کتبی با درج در پرونده .2

صنندور رای محرومیت از شننرکت در رویدادهای ورزشننی.  .3

 طبق جداول سالیانه ابالغی شورای انضباطی 

تعیین جریمه نقدی و غیرنقدی طبق جداول سنننالیانه ابالغی  .4

 شورای انضباطی

 ن.ماه به کمیته انضباطی استا پیشنهاد محرومیت بیش از چهار .5

 حل و فصل مشکالت نقل و انتقال بازیکنان. .6

 میم گیری خرید و فروش امتیازات تیمی.بررسی و تص .7

 لغو یا بخشودگی احکام تنبیهی. .2

 ابطال یا کسر نمودن امیتاز. .1

سبت به  .۱0 شهرستان ن ضباطی   یرویدادهای ورزشکمیته های ان

تان و بین نفرات و تیم خل شنننهرسننن های داخلی  که در دا

 شهرستان انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می کند.
صره ستان پس از  -20تب شهر ضباطی  سوی کمیته ان صادره از  آرای 

ابالغ  تانهیات اسو ریاست  تایید رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان 

 و اجرا خواهد شد.
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  : تخلفات( 5بخش 
 ان،یمرب ورزشکاران، داوران، یو موارد مشابه از سو لیارتکاب اعمال ذ

ها  میاندرکاران ت دستپیشکسوتان، طرفداران تیم های ورزشی، 

ترای  انذی نفع هیها و تماشاگران و کل باشگاه ریها،مد میت ،سرپرست

 شود:  یبه عنوان تخلف محسوب م اتلون

 ،زیآم کی)حرکات و اعمال تحر یاسننالم اترفتار خارج از شنننون-۱

حرکات  ،یظاهر تیوضنننع تیعدم رعا ،یرورزشنننیگفتن کلمات غ

 نامناسب و....( قیتشو ،ستیسبک و ناشا

  اردوها، ها¬جشننننواره، مقررات حاکم درمسنننابقات تیعدم رعا-2

 (یوداور یگری)مرب یآموزش وکالسهای

عدم  و سرپرستان و انیمرب، داوران ماتیبه تصم یرقانونیاعتراض غ-3

 ونیفدراس نیتوجه به تذکرات ناظر

  -دیتهداز قبیل ) رمتعارفیو غ سنننتیانجام هرگونه اعمال ناشنننا-4

ش ،یحرکات زننده توأم با لجباز سزاگوئ ، یفحا و  کاری¬کتک، ینا

 و...( بینشر اکاذ

 ،مسنننابقات رویدادهای ورزشنننی تکلیفی اعم از عدم حضنننور در-5

 موجه عذر بدون اردوها و هاجشنواره

 جعل امضاء ،جعل اسناد ،جعل عنوان ،یارائه اسناد جعل-6
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، شنننده در اردوها بندی¬به برنامه زمان توجهی¬یب عدم اجراء و-7

 یو داور یگریآموزش مرب کالسهای و ها¬جشنواره ،مسابقات

به منظور ا جادیا-2 فه  مه جادیوق نا مت در بر  های¬توقف و مزاح

ش ش یآموز سابقات، ،یو ورز شنواره ها، ها، شیهما م  یکالس ها ج

 شده  ینیب شیپ یها تیفعال ریسا و یو داور یگریمرب

ش دیخر-1 شیو غ یو فروش هرگونه اجناس ورز  هایدر دوره یرورز

 یشخص یاردوها و مسابقات به منظور سودجوئ ،یآموزش

ضوابط تع تیعدم رعا-۱0 سو نییمقررات و  س یشده از   و ونیفدرا

 یاستان یهاأتیتحت پوشش و ه هایانجمن

 یصنننادره از سنننو هایدسنننتورالعمل و هاعدم توجه به بخشننننامه-۱۱

س سا هاأتیه ورزش و جوانان، ،ادارات کل ونیفدرا   هاانجمن یو را

 ربطیمسنوالن ذ ریو سا تهکمی و

 ترک اردو و مسابقات بدون مجوز-۱2

 کشور بدون مجوزازحضور در مسابقات خارج -۱3

 استفاده از سالح سرد در مسابقات و.... ،سرقت-۱4

 افراد  ریو سا نیتهمت و... به مسنول ،افترا ،نیتوه-۱5

 ..ها و. تیدرج در سا، امکیپ ،هیاطالع لهیبه وس  ب،ینشر اکاذ-۱6

تحت هر  نیمسنول ریاز ورزشکاران و سا یاخاذ ایاخذ رشوه و -۱7

 عنوان
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 به ورزشکاران یواقع ریو غ رمعقولیغ هایدادن وعده-۱2

 یقانون رمراحلیبدون مجوز و س یخارج یاهمیحضور در ت-۱1

         هیمربوطه به کل نیمقررات و قوانهرگونه تخلف و تمرد از -20

 تحت پوشش یورزش یرشته ها

 نامناسب قیتشو-2۱

 ونیارکان فدراس بیاذهان و تخر شیتشو-22

 بیرق ای یخود یمهایبرخورد نامناسب با افراد ت-23

 همانیم یمهایدر خصوص ت یزبانیمقررات م تیعدم رعا-24

 مسابقات یاخالل در نظم برگزار -25

 روزایاستفاده از مواد ن -26

 روزایاستفاده از مواد ن یو مساعدت برا قیتشو-27

و مسابقات  ناتیحضور خارج از ضوابط در تمر ایعدم حضور -22

 در صورت دعوت یمل ایمنتخب  یمهایت

 رادیکه منجر به ا یون،مطبوعاتیزیو،تلویمصاحبه راد-21

و دست  ونینسبت به فدراس یاذهان عموم بیاهانت،افترا،تخر

 اندرکاران گردد
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   تنبیهات (6بخش 
اندرکاران فعالیتهای مسنولین، مربیان، داوران و سایر دست برای

ورزشی به نحوی که ذکر گردید چنانچه مرتکب تخلف شوند تنبیهات 

  شامل موارد زیر خواهد بود:

 تذکر شفاهی .۱

 توبیخ کتبی با درج در سوابق ورزشی و مسنولیتی .2

ها اعم از داخلی در مسابقات وجشنواره محرومیت از شرکت .3

 و بین المللی

 المللیمحرومیت از شرکت در اردوهای داخلی و بین .4

محرومیت از تدریس و بکارگیری درکالسهای مربیگری و  .5

 ها و اماکن ورزشیداوری و باشگاه

 مربیگری  -تعلیق درجه داوری .6

 ابطال احکام قهرمانی و مربیگری و داوری .7

 یت فرد خاطیخلع ید از مسنول .2

 جریمه نقدی  .1

 جریمه غیر نقدی .۱0

 ترای اتلونتعلیق فعالیتهای رسمی مرتبط با  .۱۱

 حضور در اماکن ورزشیمحروم نمودن از  .۱2

 در حال برگزاری از مسابقات و اخراج  حذف .۱3
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   ( تشویقات7بخش 
مربیان که موفق به کسب مدال و رتبه و  داوران ،ورزشکاران ،مسنولین

رفتار عملکرد آنان موجب تقویت روح  ورزشنننی شنننوند یا اعمال و

جوانمردی و یا ارتقاء سنننطح فرهنگی و تعمیم وگسنننترش فرهنگی و 

یون بینی و به رئیس فدراسننورزشننی گردد تشننویقاتی بشننرح زیر پیش

 گردد.پیشنهاد می

شننویق کتبی یا درج در پرونده و اعالم به ت، تقدیرنامه ،تشننویق نامه-۱

 هامراجع ذیربط و رسانه

 پاداش نقدی -2

کمیته انضنننباطی فدراسنننیون در خاتمه هینت ژوری یا  به پیشننننهاد -3

رتر از تیم ب ورزشننکار یا  دیگر به رویدادهایمسننابقات لیگ یا سننایر 

لحاظ اخالق جام اهداء خواهد شننند و این جایزه به صنننورت دائم در 

 باشگاه باقی می ماند.

 جوایز و پاداش های غیر نقدی-4

 

 

 



30 
 اتلون جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون ترایانضباطی نامه آیین 

 

 

 یانضباط ارکان عوامل اجرایی زحمهالحق -8بخش 

 فدراسیون

ا و تعرفه ه ،یانضباطمحاسبه حقوق و دستمزد عوامل اجرایی  یمبنا

 ۱311آیین نامه رویدادهای مصوب مجمع سالیانه  جداول موجود در

  می باشد.

 

با استفاده  ،تبصره 20 و جدول 0 ،بخش 8 صفحه شامل 31 در نامهآییناین 

ن جهانی، قوانی اتلونترای ی انضباطاستانداردهای  و قوانین، اصول از

های فعالیتهمه برای  کشور، و وزارت ورزش و جوانان داخلی ایران

از  تدوین شده است و در مورخه(گانهسه)اتلونترایفدراسیون ی انضباط

 ، الزمیانه فدراسیونمجمع عمومی سال در مصوب شده 03/0/0011تاریخ 

و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون و اصالحات و  باشداالجرا می

 .الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد  

 

گودرزی دیمه  

 رئیس فدراسیون


