
  آئين نامه كميته انضباطي مسابقات ورزشي دانشگاهها و آموزش عالي كشور 
  

  هدف:
فراهم نمودن زمينه تحقق اهداف فرهنگي و بهداشتي فعاليتهاي ورزشي دانشـگاهها از طريـق ايجـاد نظـم و انضـباط،      

  اجراي صحيح قوانين و مقررات اردوها و مسابقات دانشجويان كشور  
  

  اختيارات اعضا، وظايف و :فصل اول
  

  :1ماده
كليه انجمنهاي ورزشي موظف هستند نسبت به تشكيل كميته انضباطي منطبق با اين آئين نامه در محل مسابقات اقدام 

  نمايند.  
  

  : اعضاي كميته انضباطي  2ماده
  نماينده اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   )1
 سرپرست فني مسابقات   )2
 رئيس انجمن مربوطه   )3
 سرپرست اردو )4
 يك مربي يا سرپرست از تيمهاي شركت كننده با انتخاب سرپرستان و مربيان تيم ها )5

تركيب اعضاي فوق براي مسابقات سراسري به صورت تك رشـته اي بـوده و در جشـنواره هـا و المپيادهـاي      تبصره: 
  ورزشي به تناسب سطح برگزاري تعيين خواهد شد. 

  
  : وظايف3ماده

  جراي مسابقات  نظارت مستمر بر ا )1
رسيدگي به گزارشات داوران، سرپرستان، مربيان و ناظران و شكايات واصله و اتخاذ تصميم بر اساس مواد اين  )2

 آئين نامه  
كميته مي تواند با توجه به نوع تخلف و در نظر گرفتن مقررات فني و انضباطي رشته مربوطه نسبت بـه اتخـاذ    )3

 اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا درآورد.  تصميم مناسب با شئون اخالقي و اسالمي 
تصميمات اتخاذ شده در كميته انضباطي بايسـتي قبـل از پايـان مسـابقات طـي صورتجلسـه رسـمي توسـط          )4

سرپرست كل مسابقات به منظور اظهار نظر قطعي به اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري   
 براي اعالم نظر ارسال گردد.  

  
  
 
  



  : تخلفات ورزشكاران2لفص
  

  :4ماده
تخلفات و خطاهايي كه در مسابقات توسط ورزشكاران صورت مي گيرد براساس آئين نامه داوري رشـته مربوطـه يـا بـا     

  توجه به موارد ذيل تنبيهات انضباطي اعمال خواهد شد. 
  تذكر   -
 اخطار -
 اخراج  -
 محروميت   -

 
  : اخطار  5ماده

  خطار داده مي شود:در موارد زير به ورزشكاران متخلف ا
  انتقاد به تصميمات داوران ددر صحنه مسابقات   -1
 اعتراض و هرگونه عمل غيراخالقي و تربيتي كه منجر كه به ايجاد ناراحتي يا تحريك تماشاچيان گردد.   -2
 ترك صحنه مسابقه بدون اجازه داور   -3

ت در پرونده فـرد خـاطي بـه دانشـگاه     در صورت تكرار خطا در زمان برگزاري همان دوره از مسابقات براي ثبتبصره: 
  مربوطه اطالع داده مي شود.  

  
  : اخراج  6ماده

  در صورتي كه ورزشكار يكي از اعمال زير را انجام دهد توسط داور اخراج خواهد شد:
   5تكرار مجدد موارد ذكر شده در ماده  -1
 ترك صحنه مسابقه به منظور كارشكني عليه داور و تحريك تماشاچيان   -2
 كات ناشايست بعد از دريافت اخطار  انجام حر -3
رفتار ناشايست، تندي و خشونت، مشاجره، كتك كاري، ناسزاگويي نسبت به مربيان و بازيكنان خودي و يا تيم  -4

 مقابل  
رفتار ناشايست يا هر عمل ناراحت كننده يا تحريك آميز نسـبت بـه داوران، تماشـاچيان يـا دسـت انـدركاران        -5

 برگزاري مسابقات  
 

  محروميت  : 7ماده
از بازي اخراج شده باشد با توجـه بـه نظـر كميتـه انضـباطي       6ماده  5الي  1چنانچه ورزشكاري به داليل مندرج در بند 
  موارد ذيل در مورد وي اعمال خواهد شد.  

حداقل از يك بازي رسمي يا پايان همـان دوره بازيهـا    6ماده  5الي  1ورزشكاري خاطي اعمال ذكر شده در بندهاي  -
  با توجه به نوع تخلف) محروم و مراتب به دانشگاه محل تحصيل خاطي گزارش خواهد شد. (

دوره از مساباقت سراسري دانشـگاهها محـروم    2تا  1در صورت تكرار تخلف بعد از انقضاء مدت محروميت ): 1تبصره
  خواهد شد. 



  مسابقه مي باشد.  براي رشته هاي فردي منظور از يك دوره  7در كليه موارد، ماده ): 2تبصره
  

  : داروهاي غيرمجاز (دوپينگ)8ماده
حفظ اعتبار معنوي و تندرستي ورزشكاران، استفاده از داروهاي محرك و غير مجاز (دوپينگ) به هر صورت در مسابقات 
قهرماني دانشگاها و تيم هاي منتخب دانشجويان كه در مسابقات قهرماني جهاني و تورنمنت هاي بين المللـي شـركت   

ي كنند ممنوع مي باشد. در صورت استفاده و اثبات آن، ورزشكار مطـابق مقـررات فدراسـيون هـاي ورزشـي مربوطـه       م
  محروم و مراتب به دانشگاه مربوطه اطالع داده مي شود. 

  
  : تخلفات مربيان و سرپرستان3فصل

يهات انضـباطي زيـر خواهـد    تخلفات و خطاهائيكه در مسابقات توسط مربيان و سرپرستان صورت مي گيرد مشمول تنب
  بود.  
  تذكر   -
 توبيخ   -
 اخراج -
 محروميت -

 
  : 10ماده 

  در موارد زير به مربيان تيمها تذكر داده مي شود:
  اعتراض به تصميمات داور در حين انجام مسابقه   -1
 همراهي نكردن افراد تيم توسط مربي در محل مسابقات -2

 
  : توبيخ  11ماده

  ف مورد توبيخ قرار خواهند گرفت:در موارد زير مربيان، سرپرستان متخل
تيم خد را برخالف مقررات رشته مربوطه راهنمايي كرده و يا هر عملي كه براي داور و يا تيم مقابل مزاحمـت   -1

  ايجاد نموده و باعث اختالل در نظم مسابقه گردد. 
 ورود به صحنه مسابقه بدون اجازه داور   -2

  ربوطه براي درج در پرونده گزارش خواهد شد. توبيخ متخلف كتباً به اطالع دانشگاه متبصره: 
  

  : اخراج12ماده
  در موارد زير مربيان و سرپرستان از صحنه مسابقه اخراج خواهند شد:

  11تكرار موارد ذكر شده در ماده  -
 اهانت به داوران يا مسئوالن مسابقه   -
 پرستان تيم مقابل)تندي وخشونت (ناسزاگويي، مضروب نمودن ورزشكاران، مربيان، تماشاچيان يا سر -
صدور دستور به ورزشكاران خودي براي ترك صحنه و يا اهانت، تندي، خشونت نسبت بـه داوران و ورزشـكاران    -

 تيم مقابل



 چنانچه مربي يا سرپرستي توسط داور از صحنه مسابقه اخراج گردد مراتب كتباً به دانشگاه مربوطه اطـالع داده تبصره: 
  مي شود. 

  
  :محروميت13ماده

  باشد فرد خاطي به شرح زير محروم خواهد شد.   12ماده  4الي  1چنانچه اخراج به داليل مندرج در بندهاي 
 از همراهي تمي خود در آن دوره و حداقل از يك دوره مسابقه رسمي ديگر محروم 12ماده  2و1براي بندهاي  -1
  مي گردد در صورت تكرار موارد مذكور اين تنبيه تشديد خواهد شد. 
به محروميت يك ساله از مربيگري و همراهي تيم خود محكوم مي گردد، در صورت تكرار بعـد   4و 3اي بنده -2

 از انقضاء محروميت اين تنبيه افزايش خواهد يافت.  
  تبصره:

در صورت خارج نمودن تيم از مسابقه توسط مربي يا سرپرست با ورزشكار و يا اشخاص ديگر، كميته انضباطي متناسـب  
في كه آن عمل بر كيفيت اجراي مسابقه خواهد گذاشت نسبت به تنبيه خاطي يا خاطيان تصميم گيري كرده با اثرات من

  و مراتب به دانشگاه مربوطه براي اجرا ابالغ خواهد شد.
  

  : تخلفات ساير دست اندركاران مسابقه:4فصل 
  

  :  14ماده
سرپرستان و يا تماشاچيان شناخته شده وابسته بـه   چنانچه اعضاي تيمها، مربيان، 3و2عالوه بر تخلفات مندرج در فصل 

تيمها و اشخاص ديگر تخلفاتي به شرح ذيل مرتكب شوند از سوي كميته انضباطي با توجه به حدود اختيارات بر حسـب  
  نوع تخلف و آثار آن تصميمات مناسبي اتخاذ خواهد شد.  

  هر نوع دسته بندي نامطلوب و تباني  -1
 يا مربيان و سرپرستان آنان   تهديد و تطميع ورزشكاران -2
 رفتار و اعمال خالف شئون اجتماعي و ورزشي   -3
 هرگونه استفاده تجاري مخالف شئون ورزشهاي آماتوري و مقررات ورزش دانشگاهها -4
 هرگونه استفاده خالف شرع و قوانين جاري كشور و يا سوء استفاده تبليغاتي گروهي و حرفه اي   -5

 
ر مسابقات توسط داوران صورت مي گيرد مشغول تنبيهـات زيـر   : تخلفات و خطاهايي كه د5فصل 

  خواهد بود:
  تذكر شفاهي -
 تذكر كتبي -
 توبيخ   -
 محروميت   -

 
  : تذكر شفاهي  15ماده
 در صورت عدم حضور به موقع در ميدان مسابقات و هرگونه سهل انگاري در انجام وظيفه محوله    -



  
  : تذكر كتبي16ماده 

ي مسابقات و برخوردهاي نامناسب و هرگونه بي انضباطي و بي توجهي بـه اصـول   در صورت عدم رعايت مقررات عموم
  ورزشي  

  
  : توبيخ  17ماده

  در موارد ذيل داروان مختلف توبيخ و در پرونده آنان درج خواهد شد. 
  16و  15تكرار موارد ذكر شده در مواد  -1
 اران مسابقاتبرخورد غيراصولي و تند با ورزشكاران، مربيان، سرپرستان و دست اندرك -2
 سرپيچي از دستورات كميته داوران و سرپرست مسابقات   -3
 انجام اشتباهات مكرر اعم از عمدي يا غير عمدي  -4

 
  : محروميت18ماده

  در موارد زير داوران متخلف از قضاوت در مسابقات دانشگاهها محروم خواهند شد. 
ورزشـكاران كـه در صـورت اثبـات، بنـا بـه        تحريك تيمها يا ورزشكاران و يا وابستگي به يكي از تيمهـا و يـا   -1

تشخيص كميته انضباطي مدت محروميت مشخص و در صورت تكرار اين مدت افزايش يافته و به فدراسـيون  
  مربوطه گزارش خواهد شد. 

قضاوت غيرعادالنه و طرفداري از يك تيم يا ورزشكار و تكرار اشتباهات مكرر و عمدي بنا به تشخيص كميته  -2
 محروميت مشخص و به فدراسيون مربوطه جهت تنزل درجه گزارش خواهد شد.  انضباطي مدت 

 
  : تخلفات داور  6فصل

  
  :19ماده

تخلفات و خطاهائيكه در اردو توسط ورزشكاران، مربيان ، سرپرستان، داوران و عوامل اجرايي صورت مي گيرد بـا توجـه   
  :به نوع تخلف انجام شده مشمول تنبيهات انضباطي زير خواهد بود

  تذكر شفاهي  -
 توبيخ -
 اخراج  -
 محروميت   -

 
  :20ماده

  در موارد زير به ورزشكاران، مربيان، سرپرستان، داوران و عوامل اجرايي در اردو تذكر شفاهي داده مي شود:
  پوشيدن لباس نامناسب در محوطه اردو -
 عدم رعايت نظافت خوابگاهها، سالن اجتماعات، سالن غذاخوري و سرويس هاي بهداشتي  -



توجهي به مقررات اردو و مسابقه (ساعت خاموشي، ساعت صرف غذا و ساير برنامه هاي تنظيم شده از طرف  بي -
 مسئولين اردو و مسابقات و....)

 
  :21ماده

در صورت عدم رعايت مقررات  عمومي اردو و هر نوع بي انضباطي و بي توجهي و تكـرار مـوارد ذيـل بـه ورزشـكاران،      
  و عوامل اجرايي كتبا توبيخ داده مي شود.  مربيان، داوران، سرپرستان

  توهين و ناسزاگويي نسبت به يكديگر   -1
 عدم رعايت مسائل اخالقي، تربيتي و اجتماعي  -2
 برخورد ناشايست بازيكنان هر تيم با اعضاء تيمهاي ديگر يا تيم خودي  -3

 
  :22ماده

شكاران، مربيـان، داوران، سرپرسـتان و عوامـل    و مشاهده موارد زير، ورز 21و  20در صورت تكرار موارد مندرج در مواد 
  اجرايي از اردو و مسابقات اخراج مي گردند.  

  برخورد و مشاجره با يكديگر   -1
برخورد ناشايست سرپرست يا مربي يا داوران، اعضاي تيمهاي ديگـر، بـا بازيكنـان خـودي و عوامـل اجرايـي        -2

 مسابقات  
 

  :23ماده
را رعايـت   22و21و20تان، داوران و عوامـل اجرايـي مـوارد منـدرج در مـواد      در صورتي كه ورزشكاران، مربيان، سرپرس

ننمايند برحسب شدت وقوع تخلف از اردو اخراج و محروم مي شوندو تصميمات اتخاذ شده به منظـور بررسـي و اظهـار    
  نظر قطعي و تائيد مدت محروميت به كميته انضباطي ارسال مي گردد.

   
  : 24ماده 

  نضباطي پيش بيني نشده در اين آئين نامه را كميته انضباطي حل و فصل خواهند نمود. كليه موارد فني و ا
  

  :25ماده
تبصـره در چهـارمين جلسـه شـوراي عـالي تربيـت بـدني و ورزش         7ماده و  25اين آئين نامه مشتمل بر شش فصل و 

رم وزارت بـراي اجـرا بـه    توسـط مقـام محتـ    28/10/74دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور تصويب و در تاريخ 
  دانشگاهها ابالغ گرديده است.

 


