بسمه تعالی

آیین نامه انضباطی
مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان
مصوب خرداد 7931

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا و اثر انگشت

فصل یک – تعاریف:
ماده  -7این آیین نامه مجموعه مقرراتی است که براساس قوانین فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی و منطبق بر کدهای انضباطی فدراسیون جهانی
فوتبال ( ،)FIFAکنفدراسیون فوتبال آسیا( ،)AFCفدراسیون فوتبال ج.ا .ایران و اساسنامه مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به جهت
رسیدگی به تخلفات تمامی افراد همکار و تحت قرارداد با این مؤسسه به منظور تعیین سطح و نوع روابط فی ما بین ،جلوگیری از ایجاد هرج و مرج،
دفاع از حقوق مؤسسه و افراد تحت قرارداد و در نهایت مرجعی برای رسیدگی و تعیین تکلیف تخلفات بوجود آمده ،تدوین شده است .همچنین عدم
مطالعه و آگاهی از قوانین ،دستورالعملها و آیین نامههای ارکان مذکور ،رافع مسئولیت از اعضا نمیباشد.
ماده  – 2مؤسسه :منظور مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به شماره ثبت قانونی  93ذیل آخرین تغییرات آن میباشد.
ماده  – 9فیفا  :منظور فدراسیون جهانی فوتبال ( )FIFAمیباشد
ماده  – 4کنفدراسیون :منظور کنفدراسیون فوتبال آسیا( )AFCمیباشد
ماده  – 9اعضا :منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مؤسسه میباشند.

فصل دو – ساختار قضایی مؤسسه:
ماده  -6سلسله مراتب  :مراتب قضایی مؤسسه به ترتیب شامل  :مدیر تیم یا واحد مربوطه ،کمیته انضباطی ،کمیته استیناف
ماده  -1اعضای ساختار قضایی :انتصاب اعضای قضایی مؤسسه به شرح ذیل میباشد:
*در تیمهای ورزشی ،مدیر تیم(سرپرست تیم) نماینده مدیرعامل در تیم میباشد و مدیر واحد ،فردی که براساس سلسله مراتب تعیین شده
در چارت سازمانی مؤسسه مسئولیت یک واحد را برعهده دارد ،که از سوی مدیرعامل مشخص میشوند.
*کمیته انضباطی  :رئیس کمیته انضباطی ،مدیرعامل مؤسسه (نائب رئیس کمیته انضباطی) ،یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه(به غیر از
مدیرعامل) ،مدیر حقوقی مؤسسه و یکی از معاونین مؤسسه (از سوی مدیرعامل تعیین میشود)
*کمیته استیناف  :اعضای هیأت مدیره مؤسسه و سلسله مراتب مطابق جلسات هیأت مدیره میباشد.
تبصره  : 7جلسه کمیته انضباطی با حضور حداقل  9نفر از اعضا رسمیت داشته و توسط رئیس یا نایب رئیس کمیته تشکیل و میتواند صدور رأی
نماید.

فصل سه – زبان دادرسی:
ماده  - 8زبان دادرسی در کمیته انضباطی مؤسسه ،زبان پارسی(فارسی) است که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زبان رسمی کشور
شناخته میشود و کلیه مراحل دادرسی اعم از شفاهی و کتبی به این زبان خواهد بود.
ماده  - 3درصورتی که یکی از طرفین دعوی هرگونه دلیل ،سند و یا الیحهای به زبانی غیر از پارسی تقدیم نماید ،باید ترجمه رسمی آن را که مورد
تأیید یکی از دارالترجمههای رسمی داخلی باشد ،ضمیمه آن نماید.
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ماده  -71درصورتی که یکی از طرفین دعوی ایرانی نباشد ،الزاماً باید مترجم مورد اعتماد خود را به کمیته معرفی نماید وگرنه درصورتی که خواهان
باشد با اخطار قبلی و رعایت فرصت کافی دعوی به دلیل عدم امکان رسیدگی مختومه تلقی میشود و در صورتی که خوانده باشد ،مترجم برای وی
فراهم و هزینه آن از وی وصول خواهد شد.

فصل چهار – تنبیهات:
ماده  -77تذکر شفاهی
ماده  - 72اعمال جرائم از سوی مدیر تیم بدون ارجاع آن به کمیته انضباطی که مصادیق آن در فصل  3اشاره شده است
ماده  – 79ارجاع تخلفات به کمیته انضباطی و برخورد مناسب با فرد یا افراد خاطی بر اساس این آیین نامه

فصل پنجم – حوزه اجرایی آیین نامه:
ماده  – 74اعضا (تمامی افراد طرف قرارداد با مؤسسه) تا پایان آخرین روز قرارداد فی ما بین و بصورت  24ساعته مشمول این آیین نامه قرار دارند.
تبصره  : 7درصورتی که اعضا پس از اتمام قرارداد خود با مؤسسه یک یا چند مورد از موارد تخلفات درج شده در این آیین نامه که منجر به خدشه
دار کردن نام ،عنوان و اعتبار مؤسسه و اعضای تحت قرارداد آن نمایند ،ضمن ارجاع آن به ارکان قضایی فدراسیون ،مؤسسه حق رسیدگی به آن
تخلف و یا تخلفات را مطابق با این آیین نامه برای خود محفوظ میدارد.

فصل ششم  -گردش کار:
ماده  – 79آیین نامه این اختیار را به مدیر تیم یا واحد مربوطه میدهد که پس از رویت برخی از تخلفات مطابق فصل  3این آیین نامه ،رأساً جرائم
را بدون ارجاع به کمیته انضباطی اعمال نماید و مستندات آن را به این کمیته تحویل دهد و مجموع مبلغ جرائم را در پایان فصل از مطالبات اعضا
کسر نماید.
تبصره  : 2درصورتی که مطالبات باقی مانده اعضا نتواند مجموع مبالغ جرائم وی را در طول فصل جبران نماید ،اعضا مکلف به پرداخت مابه التفاوت
آن میباشند و در غیر اینصورت مؤسسه میتواند از طریق مراجع قضایی فوتبالی اقدامات الزم را پیگیری نماید.
ماده  – 76تخلفات غیر از موارد مشمول ماده  79آیین نامه انضباطی ،براساس گزارش اعضا و اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مؤسسه موضوع به
کمیته انضباطی ارجاع و این کمیته میبایست وقت الزم (حداقل  9و حداکثر  71روز) برای ارائه پاسخ ودفاعیات و ارائه مستندات به خوانده بدهد.
سپس کمیته انضباطی با مطالعه تمامی شواهد و مستندات و در نظر گرفتن تمامی قوانین ،آیین نامهها ،دستوالعملها و قرارداد فی مابین نسبت به
صدور رأی براساس فصل  1و  3آیین نامه اقدام به صدور رأی مینماید.
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فصل هفتم – صدور رأی ،ابالغ و اجرا :
ماده  – 71برای صدور رأی حضور خوانده ضرورتی نداشته و رئیس جلسه میتواند با توجه به گزارشات ،مندرجات ،مستندات و دفاعیات خوانده،
صدور رأی نماید.
تبصره  : 9در برخی مواقع براساس تشخیص رئیس کمیته انضباطی ،فرد یا افرادی به جلسه رسیدگی دعوت میشوند که ممکن است برخی از اعضا،
اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مؤسسه و یا خوانده باشند.
ماده  – 78رسیدگی بدون حضور اصحاب رسانه صورت میگیرد.
ماده  – 73مذاکرات اعضای کمیته انضباطی برای اتخاذ تصمیم نهایی بدون حضور افراد غیر و پشت دربهای بسته انجام میشود.
ماده  -21غیبت طرفین دعوی و یا مدعوین به جلسه رسیدگی ،مانع از تشکیل جلسه رسیدگی نیست.
ماده  – 27پس از صدور رأی و امضای اعضا ذیل آن ،رأی در سوابق طرفین در کمیته انضباطی بایگانی و رونوشت آن از یکی از روشهای زیر به
اطالع طرفین خواهد رسید:
*ابالغ حضوری و دریافت رسید
*پست سفارشی به نشانی رسمی طرفین دعوی
*ارسال از طریق شبکههای اجتماعی که اصالت مالکیت یا بهره برداری از آن از سوی طرفین دعوی برای مؤسسه محرز شده باشد.
ماده  – 22درصورتی که رأی قطعی نباشد ،طرفین میتوانند مطابق شرایط مندرج در فصل  8درخواست تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف
نماید.
ماده  – 29هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی ،سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبات صورت پذیرد ،تا
وقتی که از آن درخواست استیناف نشده باشد ،کمیته انضباطی راساً یا به درخواست ذی نفع ،رأی را تصحیح مینماید و رأی تصحیحی به طرفین
ابالغ خواهد شد
تبصره  : 4چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه رسیدگی در استیناف ،نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
ماده  – 24درصورتی که در حین جلسه رسیدگی ایجاد اختالل و بینظمی شود ،کمیته انضباطی میتواند با رعایت ترتیب و با ذکر نحوه اختالل
درصورتجلسه بدواً به شخص خاطی اخطار نماید و نهایتاً درصورت ضرورت ،وی را از جلسه اخراج و مراتب را در صورتجلسه قید نماید و حکم این
تخلف را نیز همزمان با جلسه فعلی اعالم نماید.
ماده  – 29اتخاذ تصمیم کمیته انضباطی منوط به رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه میباشد.
ماده  -26هرکدام از افراد تنها دارای یک رأی هستند و رأی ممتنع نیز وجود ندارد.
ماده  -21افراد غایب کمیته انضباطی دارای رأی نیستند و رأی وکالتی وجود ندارد.
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ماده  – 28درصورت تساوی آراء اعضای کمیته انضباطی ،تصمیم براساس نظر ریاست جلسه اتخاذ و صادر خواهد شد.
ماده  - 23رأی صادره میبایست مکتوب و دارای ویژگیهای زیر باشد:
*تاریخ تصمیم
*نام و نام خانوادگی خوانده
*شرح چگونگی بررسی موضوع
*شرح مختصری از پرونده
*ذکر ادله و مستندات قانونی
*نتیجه و تصمیم نهایی
*درصورتی که رأی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف میباشد ،میبایست مهلت و شیوه آن ذکر شود

فصل هشتم – تجدید نظر خواهی:
ماده  – 91متناسب با موضوع پرونده برخی از آرا قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف میباشند .این امر تنها برای احکامی قابلیت اجرا دارد که
در حکم صادره توسط کمیته انضباطی ذکر شده است.
ماده  – 97در رسیدگی تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف ،اصل بر رسیدگی بدون حضور طرفین دعوی میباشد ولی حسب موضوع و بنا به
تشخیص رئیس کمیته استیناف ،ممکن هست فرد یا افرادی به جلسه دعوت شوند.
ماده  – 92درصورتی که رأی قابلیت تجدید نظرخواهی داشته باشد ،شخص میتواند طی حداکثر  71روز با واریز هزینه استیناف به مبلغ
 7101110111ریال به شماره حساب اعالمی از سوی مؤسسه واریز و رسید آن را به همراه درخواست کتبی به مؤسسه تحویل نماید و درخواست
تشکیل جلسه استیناف نمایند.
ماده  - 99جلسه استیناف در اولین جلسه هیأت مدیره مؤسسه پس از درخواست کتبی و واریز وجه ،برگزار و تصمیم گیری خواهد شد و تا آن زمان
آرای قابل تجدید نظر به حالت تعلیق درخواهد آمد.

فصل نه – تخلفات و جرائم :
مواردی که براساس این آیین نامه تخلف محسوب میشود و جرائم ذکر شده (ریالی و یا درصدی) از کل مبلغ قرارداد اعضا در همان فصل مسابقاتی
کسر خواهد شد .بدیهی است با توجه به اینکه اعضا از شرایط و میزان جرائم آگاهی دارند ،مجموع جرائم اعضا در انتهای مدت قرارداد از آنها کسر
خواهد شد
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جرائم
مبلغ/درصد

شرح

تصمیم گیرنده

تجدیدنظر
ندارد

بار اول

تکرار

ماده 94

غیبت غیر موجه در مسابقات رسمی و غیر رسمی

% 79

%29

مدیر تیم

ماده 99

غیبت غیر موجه در مسابقات رسمی و غیر رسمی به دلیل تمارض به آسیب
دیدگی(پزشک تیم تشخیص دهنده تمارض می باشد).

% 79

%29

مدیر تیم

دارد

ماده 96

غیبت غیر موجه در تمرینات

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 91

تأخیر در ورود به جلسه آموزش و یا تمرین

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 98

بر هم زدن نظم اردوها ،تمرینات و کالس های آموزشی

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 93

عدم توجه به دستورات کادرفنی و مدیریتی

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 41

عدم استفاده از پوشش متحدالشکل درنظر گرفته شده از سوی مؤسسه با دیگر
اعضای تیم

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 47

عدم حضور در جلسات استخر و ریکاوری

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 42

عدم استفاده از قلم بند و سایر لوازم مورد نیاز در تمرینات

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 49

عدم استفاده از قلم بند و سایر لوازم مورد نیاز در مسابقات

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 44

دریافت کارت زرد غیر فنی(بر اساس نظر کادر فنی یا کمیته فنی یا مدیر تیم)

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 49

دریافت کارت قرمز غیر فنی (مستقیم) (بر اساس نظر کادر فنی یا کمیته فنی
یا مدیر تیم)

%9

%6

مدیر تیم

ندارد

ماده 46

درگیری با بازیکنان خودی ،بازیکنان تیم حریف ،تیم داوری و هواداران در
تمرین و مسابقه

%9

%6

مدیر تیم

ندارد

ماده 41

درگیری ،اعتراض ،فحاشی نسبت به کادر فنی ،پزشکی ،تدارکاتی و مدیریتی تیم و
موسسه

%71

%21

مدیر تیم

ندارد

ماده 48

انجام هرگونه مصاحبه بدون مجوز

%9

%71

مدیر تیم

ندارد

ماده 43

انجام مصاحبه علیه تیم خودی ،تیم حریف ،تیم داوری ،مسئولین سازمان لیگ
و فدراسیون ،موسسه ،هواداران  ،تماشاگران و ...

%71

%21

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 91

حضور در جلسات شب نشینی یا مکان هایی که در شأن و شخصیت یک
ورزشکار نمی باشد

%71

%21

کمیته انضباطی

دارد

ماده 97

انجام اقداماتی که به اعتبار و هویت مؤسسه ،شهر و مردم آبادان و یا ایران
لطمه وارد کند

+%91معرفی به
کمیته اخالق

+%91معرفی به
کمیته اخالق +
فسخ قرارداد

کمیته انضباطی

ماده 92

استفاده از مواد نیروزا و داروهایی که در لیست  WADAقرار دارند (بدون
مجوزکتبی تیم پزشکی)

 +%711معرفی به
کمیته اخالق +
فسخ قرارداد

کمیته انضباطی

ماده 99

ارتکاب رفتارهای غیر اخالقی و یا مجرمانه که منجر به دستگیری توسط پلیس شود

 +%711معرفی به
کمیته اخالق +
فسخ قرارداد

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 94

مصرف نوشابه های گاز دار

مدیر تیم

ندارد
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دارد

ندارد

+%2هزینه غذای
مهمان

ماده 99

همراه داشتن مهمان در موقع صرف غذا در هتل بدون اجازه مدیر تیم

+%7هزینه غذای
مهمان

ماده 96

تبانی یا زد و بند با هر یک از عناصر تیم های دیگر و اشخاص حقیقی و
حقوقی داخل یا خارج از فوتبال

 +%711معرفی به
کمیته اخالق +
فسخ قرارداد

کمیته انضباطی

ماده 91

هرگونه حضور ،اقدام و یا مشارکت در اعمال شرط بندی

 +%711معرفی به
کمیته اخالق +
فسخ قرارداد

کمیته انضباطی

دارد

ماده 98

محرومیت های ناشی از رأی کمیته انضباطی فدراسیون ،کفندراسیون یا فیفا

 +%2پرداخت جرائم
ابالغی

 +%4پرداخت
جرائم ابالغی

مدیر تیم

ندارد

ماده 93

ایجاد خسارت به اموال و اثاثیه هتل ،خوابگاه ،و موسسه

 +%2جبران خسارت

 +%4جبران
خسارت

مدیر تیم

ندارد

ماده 61

تغذیه نامناسب بنا به تشخیص پزشک تیم

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 67

افزایش وزن بنا به تشخیص پزشک تیم

هر کیلو اضافه وزن
7101110111ریال

هر کیلو اضافه وزن

مدیر تیم

ندارد

ماده 62

انجام مذاکره با دیگر باشگاه ها قبل از خاتمه قرارداد با موسسه

+%91معرفی به
کمیته تعیین
وضعیت و
اخالق+فسخ قرارداد

2101110111ریال

مدیر تیم

ندارد

دارد

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 69

کم کاری در تمرینات تیمی بنا به تشخیص سرمربی

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 64

کم کاری و عملکرد فنی پائین که به تشخیص سرمربی عامدانه صورت گرفته باشد

%71

%21

کمیته انضباطی

دارد

ماده 69

انجام مسافرت های برون شهری بدون مجوز مدیر تیم

%9

%71

مدیر تیم

ندارد

ماده 66

تأخیر در ورود به فرودگاه یا اتوبوس

 + %2جبران
خسارات احتمالی

 + %4جبران
خسارات احتمالی

مدیر تیم

ندارد

ماده 61

آرایش نامناسب و مغایر با هنجارهای اجتماعی

%9

%71

کمیته انضباطی

دارد

ماده 68

هرگونه اعتصاب یا تعطیل نمودن جلسه تمرین و یا آموزش و یا حتی تحریک
دیگران در انجام این عمل

 %29تا %91

 +%711فسخ
قرارداد

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 63

عدم رعایت ساعات آمدو شد در هتل  ،خوابگاه و حتی منازل مسکونی بدون
مجوز مدیر تیم
* از فروردین تاپایان آبان ماه حداکثر تا ساعت 22
* از آذر تا پایان اسفند ماه حداکثر تا ساعت 27

%9

%71

مدیر تیم

ندارد

ماده 11

حضور در تمرینات و مسابقات ورزشی سالنی ،محلی ،آماتوری و غیره

%9

%71

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 17

ارائه مدارک جعلی

ماده 12

عدم استفاده از لوگو یا آرم تبلیغاتی اسپانسر رسمی موسسه

ماده 19

عدم حضور خانواده بازیکنان متاهل در منازلی که موسسه در اختیار آنان قرار +%21پرداخت هزینه
منزل سازمانی
داده است

+%91جبران تمامی
خسارات و هزینههای
صورت گرفته و فسخ
قرارداد

نام و نام خانوادگی

تاریخ

 + %9جبران
خسارات احتمالی

 +%71جبران
خسارات احتمالی
+%99پرداخت هزینه
منزل سازمانی

امضا و اثر انگشت

کمیته انضباطی

دارد

مدیر تیم

ندارد

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 14

شرکت در هرگونه مراسم فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،تبلیغاتی و غیره بدون مجوز از
مؤسسه

%71

%21

مدیریت تیم

ندارد

ماده 19

عدم حضور در کلیه مراسمات و محلهایی که مؤسسه تشخیص به حضور
تعداد و یا تمامی اعضا را دارد

%21

%41

مدیریت تیم

ندارد

ماده 16

انتشار قرارداد ،اسرار و اخبار تیم و مؤسسه

%29

%91

کمیته انضباطی

دارد

ماده 11

عدم اعالم مصدومیت و بیماریهای فعلی

%711

کمیته انضباطی

دارد

ماده 18

عدم مراقبت از اموالی که مؤسسه در اختیار اعضا قرار داده است

مدیر تیم

ندارد

 + %9جبران
خسارت

+%71جبران
خسارت

ماده 13

عدم استرداد اموالی که مؤسسه در اختیار اعضا قرارداده است در زمان اعالمی
از سوی مؤسسه

+%9پرداخت هزینه
اموال در اختیار به
قیمت روز

+%71پرداخت
هزینه اموال در
اختیار به قیمت روز

ماده 81

عدم اعالم بیماری یا حادثه پس از حداکثر  48ساعت

ماده 87

عدم شرکت در تستهای پزشکی و آزمایشات مورد نظر مؤسسه

ماده 82

عقد قرارداد با اسپانسر بدون اطالع و مجوز کتبی از مؤسسه

ماده 89

اختیار شغلی و یا درآمدی به غیر از قرارداد با مؤسسه که به منافع یا اعتبار
مؤسسه لطمه وارد میکند

ماده 84

استفاده از هرگونه مواد روانگردان و یا نوشیدنیهای غیر مجاز

ماده 89

عدم استفاده از هرگونه وسیله ،مواد غذایی و غیره که از سوی مؤسسه اعالم
شده است

کمیته انضباطی

ندارد

+ %2جبران
خسارات احتمالی

+%4جبران
خسارات احتمالی

مدیر تیم

ندارد

%71

 %21تا + %91
فسخ قرارداد

کمیته انضباطی

دارد

 +%21کل مبلغ
اسپانسرینگ مورد
اشاره

 2 +%99برابر کل
مبلغ اسپانسرینگ
مورد اشاره

کمیته انضباطی

ندارد

+%29جبران
خسارت

+%99جبران
خسارت

کمیته انضباطی

دارد

+ %29جبران
خسارات
وارده+معرفی به
کمیته اخالق+فسخ
قرارداد

کمیته انضباطی

دارد

 + %71جبران
خسارت

+ %21جبران
خسارت

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 86

خروج از کشور بدون مجوز کتبی از مؤسسه

%29

%41

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 81

اقدام به رفتارهای نژادپرستانه در دنیای واقعی و یا مجازی

%71

%21

کمیته انضباطی

ندارد

ماده 88

عدم رعایت موارد مطرح شده رفتاری ،حرکتی و اخالقی از سوی کادرفنی و
مدیریت تیم در ایام اردو ،تمرینات ،مسابقات رسمی و غیر رسمی

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 83

عدم اجرا و تبعیت از برنامهها و سیاستهای رسانهای ،اجتماعی ،فرهنگی،
ورزشی و اقتصادی

%2

%4

مدیر تیم

ندارد

ماده 31

مصدومیت بر اثر عدم استفاده از لوازم مراقبتی همچون قلم بند

 + %71هزینه
درمان+کسر از مبلغ
کل قرارداد متناسب
با دوره نقاهت

 + %71هزینه
درمان+کسر از
مبلغ کل قرارداد
متناسب با دوره
نقاهت

کمیته انضباطی

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا و اثر انگشت

دارد

فصل ده – سایر موارد و سکوت آیین نامه:
ماده  – 37درصورتی که تخلفات اعضا به گونهای بود که مبلغ قرارداد وی کفاف پرداخت خسارات را نداشته باشد و یا مانده مطالبات ایشان از
مجموع مبالغ جرائم بیشتر باشد ،اعضا مکلف به پرداخت مابه التفاوت مبلغ جرائم هستند .در غیر اینصورت هرگونه اقدام مقتضی برای مؤسسه
محفوظ میباشد.
ماده  – 32تشویق و یا تحریک اعضا نسبت به انجام هر یک از منکرات مندرج در این آیین نامه ،عالوه بر جرائم مشخص شده مربوطه ،فرد محرک را
مشمول  71درصد جریمه اضافی مینماید.
ماده  – 39با توجه به این که مدیر تیم در حقیقت نماینده مدیرعامل مؤسسه در تیم میباشد ،در هر موضوعی که این آیین نامه از مدیر تیم نامبرده
و یا مدیر تیم را به عنوان تصمیم گیرنده و اعمال کننده جرائم معرفی کرده است ،مدیرعامل مؤسسه میتواند رأساً و یا مشورتاً درخصوص جرائم و
تخلفات اعضا ،مطابق این آیین نامه ،جرائم را اعمال و یا تشدید نماید.
ماده  – 34درخصوص جرائمی که دارای جدید نظر نمیباشند ،درصورتی که اعضا مدارک و مستندات الزم در رد جرائم درنظر گرفته شده داشته
باشند ،میتوانند طی حداکثر  12ساعت از تاریخ ابالغ رأی ادله و مستندات خود را به همراه درخواست تجدید نظر به کمیته انضباطی مؤسسه تحویل
دهند و درخواست آنها مطابق دستورالعمل فصل هشتم این آیین نامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده  – 39در هر موضوعی که این آیین نامه در برابر آن سکوت کرده است ،آیین نامههای انضباطی فدراسیون ،کنفدراسیون و فیفا مالک قضاوت
خواهند بود.
تبصره  : 9تخلفاتی که در آیین نامههای بین المللی درمورد آنها قضاوت و رأی صادر میشود ،اعضا مکلف به پرداخت عین ارزی آن جرائم به
مؤسسه میباشند.

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا و اثر انگشت

