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قوانیـن بازی

فوتسـال



!خواننده ی گرامی
 برگـردان پیش رو، حاصـل تالش گروهـی از داوران رشته ی فوتســال است که با هدف دانـش افزایـی 

داوران به خوبی آگاهند گـام نخست . صورت گرفته است- به ویژه داوران محترم-عالقمندان به این رشته 
درک صحیح و عمیق. برای مدیریت موثر یک مسابقه، فهم صحیح از چارچوب ها و قواعد حاکم بر بازیست

از قوانین، به همه ی شرکت کنندگـان یک مسابقه این امکان را می دهد تا در بستـری مطمئن و به دور از 
. تنش، با تکیه بر توانمندی خود از زیبایی های ورزش لذت ببرند

 در برگردان حاضر سعی شده است به دو اصل وفاداری به متن اصلی و درک آسان برای مخاطب فارسـی 
:برای درک بهتر متن و شیوه ی کار، توجه به نکات زیر ضروری است. زبان توجه شود

 باید در نظر داشت که ساختار زبان ها با هم متفاوت بوده و با توجه به پیچیدگی های زبانی، انتقال مفهوم•
از یک زبان به زبان دیگر، در برخی موارد، به گونه ای که کامال منطبق بر منظور گوینده در زبان اصلی باشد 
میسر نیست؛ مثل برخی اصطالحـات و کلمـات که ممکن است در زبان دوم به روشنـی تعریف نشده و یـا 

برگردانده شده به  "چهارنفره" که در متن با عنوان outfield playerکلمه ی : ملموس نباشد برای نمونه
اطالق می گردد که بازی می کنند؛ (به جز دروازه بان)یکی از پنج بازیکنی 

برگردانده  شده و به نقش دوگانه ی  "بـازی بـان"  که در متن با عنوان flying goalkeeperیا کلمه ی 
.دروازه بان اشاره دارد- بازیکن 

قرار داده شده اند، در متن انگلیسی وجود ندارند و از سوی برگرداننده،  [کروشه] کلماتی که داخل قالب •
از طرفی، سعـی شده از  . برای درک معنـایی بهتر و تطبیق آن با دستـور زبـان فارسـی اضافه شده است

که سبب گسستگی..برگردانی صرفا کلمه به کلمه و بدون توجه به درستی ساختار، اطناب، تکرار های زاید و
. متن و مفهوم می شود، پرهیز و جمالت تا حد امکان کوتاه و گویا شود

   با این حـال، مخـاطبان این رشتـه به خوبـی می دانند این متـن دربـردارنـده ی مفاهیـم حقوقـی و •
. دستـورالعمل های حاکـم بر بازی است؛ بنـابراین لحن و ساختار آن با یک نوشتار معمولی متفاوت است

همین موضوع در برگردان اثر هم لحاظ شده و اولـویت با حفظ لحن و بـار معنایی و تاکیدها بوده است و 
تالش شده در این زمینه، ولـو با کاسته شدن از روان خوانـی جمالت در برخی موارد، امانت داری دقیـق 

.صورت گیرد

  در پـایـان، بایـد گفت که برگـرداننده، برگـردان پیش رو را خـالی از اشکال نمـی داند؛ از این رو از 
.صاحب نظران این رشته، دعوت می شود که با نظرات مفید خود، بر دقت و سودمندی این اثر بیفزایند

برای همه ی عالقمندان این رشته، آرزوی موفقیت  و شـادکامی دارم

به نام خدا

این اثر بهای مادی ندارد و شما دوست گرامی می توانید در صورت تمایل، با همت واالی خود و کمک به
، به آن ارزش معنوی ببخشید(مرکز حمایت از کودکان مبتال به سرطان)موسسه ی محک 

وحیـد عرض پیمـا محمره
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تایید شده توسط انجمن فیفا

برگردان یا تکثیر این کتابچه با هر روشی به صورت کلی یا جزئی،
.نیست ممکنبدون اجازه ی فیفا 

 قابل اجرا است۲۰۲1 ژوئیه ۱از 

2021 / 22



LAWS OF THE GAME



فهرست مطالب۲

۶یادداشتی بر قوانین بازی فوتسال

۱۰زمین بازی - ۱قانون 
۱۱۰
۱۰عالمت گذاری زمین۲
۱۲ابعاد زمین۳
۱۳محوطه ی جریمه۴
۱۴متر۱۰عالمت ۵
۱۴مناطق تعویض۶
۱۵محوطه ی کرنر۷
۱۵محوطه ی فنی۸
۱۶دروازه ها۹
۱۸حرکت دروازه۱۰
۱۹تبلیغات روی زمین۱۱
۲۰تبلیغات روی تورهای دروازه۱۲
۲۰تبلیغات در محوطه های فنی۱۳
۲۰تبلیغات در اطراف زمین۱۴

۲۱توپ - ۲قانون 
۲۱کیفیت ها و اندازه گیری ها۱
۲۲تبلیغات روی توپ۲
۲۲جایگزینی توپ معیوب۳
۲۲توپ های اضافه۴
۲۳توپ های اضافی در زمین۵
۲۳گلی که شامل توپ معیوب شود۶

۲۴بازیکنان - ۳قانون 
۲۴تعداد بازیکنان۱
۲۴تعداد تعویض ها و جانشینان۲
۲۵ارائه ی فهرست بازیکنان و جانشینان۳
۲۵نحوه ی اجرای تعویض۴
۲۶گرم کردن۵
۲۶جایگزینی دروازه بان۶
۲۶تخلفات و جرایم۷
۲۷بازیکنان و جانشینان اخراجی۸
۲۸اشخاص اضافی در زمین۹
۲۹گلی که در هنگام حضور یک شخص اضافی در زمین به ثمر رسیده است۱۰
۳۰ورود مجدد نادرست توسط بازیکنی که خارج از زمین است۱۱
۳۰کاپیتان تیم۱۲

سطح زمین
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۳۱تجهیزات بازیکنان - ۴قانون 
۳۱[سالمت]ایمنی ۱
۳۱تجهیزات اجباری۲
۳۲رنگ ها۳
۳۲سایر تجهیزات۴
۳۴شعارها، بیانیه ها، تصاویر و تبلیغات۵
۳۶تخلفات و جرایم۶
۳۶شماره گذاری بازیکنان۷

۳۷داوران - ۵قانون 
۳۷اقتدار داوران۱
۳۷تصمیمات داوران۲
۳۸اختیارات و وظایف۳
۴۰مسئولیت تیم داوری۴
۴۱مسابقات بین المللی۵
۴۱تجهیزات داوران۶

۴۲سایر اعضای تیم داوری - ۶قانون 
۴۲کمک داوران۱
۴۲اختیارات و وظایف۲
۴۵مسابقات بین المللی۳
۴۵کمک داور ذخیره۴

۴۶مدت زمان مسابقه - ۷قانون 
۴۶ی بازی[نیمه ها]زمان ها ۱
۴۶ی بازی[نیمه ها]پایان زمان ها ۲
۴۶تایم اوت۳
۴۷استراحت بین دو نیمه۴
۴۷مسابقه ی تعطیل شده۵

۴۸شروع و شروع مجدد بازی - ۸قانون 
۴۸ضربه ی شروع۱
۴۹دراپ بال۲

۵۱توپ داخل و خارج از بازی - ۹قانون 
۵۱توپ خارج از بازی۱
۵۱توپ در جریان بازی۲
۵۱زمین سرپوشیده۳

صفحه

۳فهرست مطالب    





فهرست مطالب۴

۵۲مشخص کردن نتیجه ی یک مسابقه - ۱۰قانون 
۵۲به ثمر رسیدن گل۱
۵۲تیم برنده۲
۵۳ضربات از روی نقطه ی پنالتی۳
۵۵گل های زده در خانه ی رقیب۴

۵۶آفساید - ۱۱قانون 

۵۷خطاها و رفتار ناشایست - ۱۲قانون 
۵۷ضربه ی آزاد مستقیم۱
۵۹ضربه ی آزاد غیرمستقیم۲
۶۰اقدام انضباطی۳
۶۷شروع مجدد بازی پس از خطاها و رفتار ناشایست۴

۶۹ضربات آزاد - ۱۳قانون 
۶۹انواع ضربه ی آزاد۱
۶۹نحوه ی اجرا۲
۷۱تخلفات و جرایم۳
۷۲خطاهای جمع شونده۴
ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده ی۵

۷۲()هر تیم در هر نیمه 

۷۷ضربه ی پنالتی - ۱۴قانون 
۷۷نحوه ی اجرا۱
۷۸تخلفات و جرایم۲
۸۰جدول جمع بندی۳

۸۱ضربه ی اوت - ۱۵قانون 
۸۱نحوه ی اجرا۱
۸۲تخلفات و جرایم۲

۸۳پرتاب اوت دروازه - ۱۶قانون 
۸۳نحوه ی اجرا۱
۸۳تخلفات و جرایم۲

۸۵ضربه ی کرنر - ۱۷قانون 
۸۵نحوه ی اجرا۱
۸۵تخلفات و جرایم۲
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رهنمودهای کاربردی برای داوران فوتسال
۸۷و سایر اعضای تیم داوری

۸۸عالمت دهی

۱۰۱جایگیری

۱۲۱تفسیر و توصیه ها

۱۴۰اصطالحات  فوتسال 

۱۴۹اصطالحات  داوری
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۶

زبان های رسمی
در صورت. فیفا قوانین بازی فوتسال را به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی منتشر کرده است

.در متن، متن انگلیسی معتبر است [عدم مطابقت]وجود واگرایی 

سایر زبان ها
که قوانین بازی فوتسال را برگردان می کنند، می توانند قالب صفحه آرایی ()فدراسیون های ملی فوتبال 

از.  به دست بیاورند ارائه شده توسط فیفا را از طریق تماس با 2021/22نسخه ی 
فدراسیون های ملی فوتبال که نسخه ای برگردان شده از قوانین بازی فوتسال را با استفاده از این قالب تهیه

بر روی جلد مشخصا قید شود که برگردان)می کنند، دعوت می شود یک رونوشت از آن را به فیفا ارسال کنند 
.؛ سپس می تواند برای استفاده ی دیگران روی سایت فیفا بارگذاری شود(رسمی فدراسیون ملی فوتبال است

اجرای قوانین فوتسال
این که قوانین یکسان فوتسال در همه ی مسابقات در هر کنفدراسیون، کشور، شهر و روستا در سراسر جهان

 همه جابایدهمچنین این موضوع فرصتی است که .  حفظ شودبایداعمال شود، قدرت قابل توجهی است که 
.به سود فوتسال مورد استفاده قرار گیرد

: تاکید کنند کهمی بایستکسانی که تیم داوری و دیگر شرکت کنندگان را آموزش می دهند 
بازی به کار ببرند تا به انجام مسابقات به صورت جوانمردانه "روح" قوانین فوتسال را در قالب  می بایستداوران•

و ایمن کمک کنند؛
 با به خاطر سپردن تمامیت قوانین فوتسال و احترام به آن، به تیم داوری و تصمیمات آن ها احترامبایدهمه •

.بگذارند

 نقش مهمی در می بایستبازیکنان مسئولیت اصلی و عمده ای در به تصویر کشیدن بازی دارند و کاپیتان تیم
.حصول اطمینان از این که قوانین فوتسال و تصمیمات داوران رعایت و محافظت می شود، ایفا کند

اصالحاتی در قوانین فوتسال
جهانی بودن قوانین بازی فوتسال به این معناست که بازی اساسا در همه جای دنیا و در هر سطحی یکسان

می بایستو ایمن که در آن بازی انجام می شود،  "جوانمردانه"قوانین فوتسال عالوه بر ایجاد یک فضای . است
.مشارکت و لذت بردن را هم ترویج دهند

 "سازمانی"از نظر تاریخی، فیفا به فدراسیون های ملی فوتبال اجازه ی مقداری انعطاف پذیری برای اصالح 
با این حال، فیفا به شدت بر این باور است. قوانین فوتسال را در دسته بندی های خاصی از فوتسال داده است

 به فدراسیون های ملی، در صورتی که برای فوتسال در کشورشان سودمند باشد، اختیارات بیشتری می بایستکه
.برای اصالح جنبه هایی از نحوه ی سازماندهی فوتسال، داده شود

یادداشتی بر قوانین بازی فوتسال





با این حال، نیازهای داخلی. در هر زمین فوتسال در جهان یکسان باشدمی بایست نحوه ی بازی و داوری بازی 
 مشخص کند که بازی چه مدت ادامه داشته باشد، چند نفر می توانند شرکت کنند می بایستفوتسال یک کشور

.و چگونه برخی رفتارهای ناجوانمردانه مجازات شوند

این اختیار را دارند که همه یا بعضی از (و کنفدراسیون ها و فیفا)درنتیجه، اکنون فدراسیون های ملی فوتبال 
زمینه های سازمانی زیر را در قوانین مربوط به بازی های فوتسال که مسئولیت آن ها را بر عهده دارند، اصالح

:کنند

:برای جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و فوتسال پایه
اندازه ی زمین•
اندازه، وزن و جنس توپ•
فاصله ی بین تیرهای عمودی و ارتفاع تیر افقی از زمین•
(و دو نیمه ی برابر وقت اضافی)بازی  (برابر)مدت زمان دو نیمه ی •

محدودیت های پرتاب توپ توسط دروازه بان•

عالوه بر این، به منظور امکان انعطاف پذیری بیشتر و توسعه ی داخلی و ملی فوتسال توسط فدراسیون های ملی،
:فوتسال تصویب کرده است "دسته بندی های"فیفا تغییرات زیر را در ارتباط با 

.فوتسال بانوان دیگر یک دسته بندی جداگانه ندارد و اکنون وضعیتی برابر با فوتسال مردان دارد•

فدراسیون های ملی، کنفدراسیون ها و فیفا در- محدودیت سنی برای جوانان و پیشکسوتان برداشته شده است •
.تصمیم گیری در مورد محدودیت های سنی برای این دسته بندی ها، می توانند انعطاف پذیر عمل کنند

نامیده می شود،  "پایه"هر فدراسیون فوتبال ملی پایین ترین سطح رقابت های فوتسال را که به عنوان فوتسال  •
.مشخص خواهد کرد

فدراسیون های ملی فوتبال این امکان را دارند که برخی از این اصالحات را برای رقابت های مختلف تصویب
با این حال، هیچ گونه تغییر دیگری. و نیازی به اعمال عمومی یا به کار گیری همه ی آن ها نیست-  کنند 

.بدون اجازه ی فیفا مجاز نیست

محدودیت های پرتاب توپ توسط دروازه بان
فیفا محدودیت های خاصی در پرتاب توپ توسط دروازه بانان برای جوانان ،پیشکسوتان، معلوالن و فوتسال پایه، 

هر کدام که مقتضی- مشروط به تائید فدراسیون های ملی یا کنفدراسیون سازمان دهنده ی رقابت ها یا فیفا 
.تصویب کرده است- باشند 

7یادداشتی بر قوانین بازی فوتسال    





یادداشتی بر قوانین بازی فوتسال۸

:این محدودیت ها در قوانین زیر اعمال می شوند

خطاها و رفتار ناشایست - ۱۲قانون 
:همچنین اگر دروازه بان مرتکب هر یک از تخلفات زیر شود، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود"

[…]
یا فوتسال پایه است، توپ را مستقیما/ در جایی که مغایر قوانین داخلی برای جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و•

ضربه ی آزاد از محلی که توپ از خط نیمه عبور) [پرتاب او از خط نیمه عبور کند]بیش از خط نیمه پرتاب کند 
".(کرده، زده می شود

پرتاب اوت دروازه - ۱۶قانون 
یا فوتسال پایه است، اگر دروازه بان توپ / در جایی که مغایر قوانین داخلی برای جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و"

یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به تیم [پرتاب او از خط نیمه عبور کند]را مستقیما بیش از خط نیمه پرتاب کند 
".مقابل داده می شود که این ضربه از محلی که توپ از خط نیمه عبور کرده، زده می شود

.فلسفه پشت این محدودیت، ترویج فوتسال خالق و ترغیب توسعه ی فنی است

از فدراسیون های ملی خواسته می شود تا در مورد به کارگیری خود در مورد تمام اصالحات ذکر شده در باال 
به کارگیری این اصالحات (دالیل)این اطالعات، به ویژه ذکر دلیل . در هر سطح از استفاده، فیفا را مطلع سازند

استراتژی هایی را مشخص کند که فیفا می تواند جهت کمک به توسعه ی فوتسال، با سایر/  ایده ها می تواند
.کنفدراسیون های ملی به اشتراک بگذارد

همچنین فیفا عالقه مند به شنیدن درباره ی سایر پتانسیل ها در اصالح قوانین بازی فوتسال بوده که می تواند
.مشارکت را افزایش داده، فوتسال را جذاب تر کند و آن را در سراسر جهان توسعه دهد

مدیریت اصالحات در قوانین فوتسال
، لذت بردن شرکت کنندگان و[سالمت] بر جوانمردی، درستی، احترام، ایمنی بایددر هر اصالحیه ی پیشنهادی، 

 همه را، فارغ از  پیشینه یابایدهمچنین قوانین فوتسال . چگونگی بهره گیری سودمند از فن آوری تمرکز شود
.توانایی به مشارکت ترغیب کند

این امر مستلزم احترام.  بازی را تا حد امکان ایمن سازد می بایستاگرچه حوادث رخ می دهد، قوانین فوتسال
 یک فضای ایمن را با برخورد قاطعانه با افرادیمی بایستگذاشتن بازیکنان به رقیب خود است، و این که داوران 

قوانین فوتسال غیرقابل قبول بودن بازی نا امن. که بازی آن ها بیش از حد تهاجمی و خطرناک است، فراهم کنند
(/ کارت زرد = اخطار ) "درگیری با بی پروایی": را در عبارت های انضباطی خود بیان می کند؛ برای مثال

.(/ کارت قرمز = اخراج ) "استفاده از نیروی بیش از حد"یا  "رقیب [سالمت]به خطر انداختن ایمنی "و 





 برای بازیکنان، تیم داوری و مربیان، همچنین تماشاگران، هواداران، سرپرستان و غیره جذاب وبایدفوتسال 
 به جذابیت و لذت بخش بودن بازی کمک کند تا افراد فارغ از سن، نژاد،بایداین اصالحات . لذت بخش باشد

مذهب، فرهنگ، قومیت، جنسیت، گرایش جنسی یا معلولیت و غیره بخواهند در آن شرکت کنند و از مشارکت
.خود در فوتسال لذت ببرند

این اصالحیه ها به دنبال ساده کردن بازی هستند و بسیاری از قوانین فوتسال را با قوانین فوتبال مطابقت می دهند؛
و در)هستند و داوران انسان هستند  [وابسته به طرز تفکر شخص] "ذهنی"اما از آنجا که بسیاری از موقعیت ها 

.، برخی از تصمیمات به ناچار موجب بحث و گفتگو می شوند(نتیجه اشتباه می کنند

قوانین فوتسال نمی تواند با هر موقعیت و شرایطی مواجهه کند؛ بنابراین درصورتی که هیچ ماده ی مستقیمی در
بهره می گیرد، "درک فوتسالی"بازی که از  "روح"اینجا وجود نداشته باشد، فیفا از داوران انتظار دارد با توجه به 

"چه چیزی به نفع فوتسال خواهد بود؟": این درک اغلب در بردارنده ی این سوال است- تصمیم بگیرند 

  9یادداشتی بر قوانین بازی فوتسال    
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سطح زمین۱

.زمین های چمن مصنوعی در موارد استثنایی، اما فقط برای مسابقات داخلی مجاز هستند

عالمت گذاری زمین۲

،(خطوط شکسته مجاز نیستند) مستطیل شکل باشد و با خطوط به هم پیوسته مشخص شود بایدزمین بازی 
این خطوط متعلق به منطقه ای هستند که. ( غیرلغزنده باشندبایدبرای مثال آن ها ) خطرناک باشند نبایدکه 

 به وضوح از رنگ زمین بازی قابلبایدو  [خطوط جزو زمین بازی محسوب می شوند]آن ها را محدود کرده اند 
.تشخیص باشند

سطوح خطرناک برای بازیکنان، مقامات رسمی تیم و اعضای تیم داوری. مطابق با مقررات مسابقه تشکیل شود

توصیه می شود کف زمین فوتسال توسط یک شرکت که به طور رسمی تحت لیسانس برنامه ی کیفیتی فیفا
:برای سطوح فوتسال است، تولید و نصب شود و دارای یکی از برچسب های کیفی زیر باشد

برای مسابقات بین تیم های نماینده ی فدراسیون های ملی وابسته به فیفا یا مسابقات بین المللی باشگاهی،

.مجاز نیست

 صاف و هموار باشد، و از سطوح غیر زبر، ترجیحا ساخته شده از چوب یا مواد مصنوعی،بایدسطح زمین بازی 

. روی زمین بازی عالمت گذاری می شوند۱ فقط خطوط مشخص شده در قانون 





.( را ببینید۱۳قانون )جریمه بوده باشد 

.می شود

.سانتی متر طول دارد۴۰سانتی متر پهنا و ۸این عالمت . عقب نشینی می کنند (متر۵)حداقل فاصله 

.دو خط مرزی بلندتر خطوط طولی و دو خط مرزی کوتاه تر، خطوط دروازه هستند

 با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم بهمی بایستبازی .  به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار بگیردبایدو بازیکن متخلف 
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متر اطراف آن ۳دایره ای به شعاع . سانتی متر، در وسط خط نیمه مشخص می شود۶نقطه ی مرکزی، با شعاع 

در صورتی که از یک زمین چند منظوره استفاده می شود، سایر خطوط به شرط آن که رنگ متفاوتی داشته و به 

نفع تیم مقابل از مکانی که توپ هنگام توقف بازی آنجا بوده مجددا شروع شود، مگر این که توپ درون محوطه ی

زمین بازی توسط خط وسط به دو نیمه تقسیم می شود، که با به هم پیوستن نقطه ی میانی دو خط طولی ترسیم

سانتی متر از آن رسم شود، تا اطمینان حاصل شود که بازیکنان تیم مدافع هنگام اجرای ضربه ی کرنر به اندازه ی۵ 

اگر داوران.  به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار بگیردبایداگر بازیکنی عالیم غیرمجاز روی زمین بازی ترسیم کند، 

.وضوح از خطوط فوتسال قابل تشخیص باشند، مجاز هستند

.ترسیم می شود

متر از هر قوس کرنر، بیرون از زمین بازی، با زاویه ی عمود بر خط دروازه و با فاصله ی۵ به فاصله ی بایدیک عالمت 

 متوقف شود،بایدمتوجه شوند که این عمل در طول مسابقه انجام شده، در صورتی که نتوانند آوانتاژ دهند، بازی 
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ابعاد زمین۳

اندازه گیری هر منطقه شامل از بیرون]اندازه گیری ها از خارج خطوط محوطه ای که آن را محصور می کند، هستند 
.[تا بیرون خطوط آن محوطه یا منطقه است

متر ۴۲حداکثر      

. درازای خط دروازه و خط طولی را در محدوده ی الزامات فوق تعیین کند می تواندمقررات مسابقه

متر ۲۰حداقل      :                    (خط دروازه)عرض 

:برای مسابقات بین المللی، ابعاد زمین به صورت زیر است

متر۲۵        حداکثر      

متر۲۵    حداکثر      

متر ۱۶حداقل       :                    (خط دروازه) عرض 

متر ۳۸حداقل       :                      (خط طولی)طول 
متر ۴۲    حداکثر      

:بین المللی، ابعاد زمین به صورت زیر است- برای مسابقات غیر 

.سانتی متر پهنا داشته باشند۸ بایدتمام خطوط 

متر۲۵حداقل       :                     (خط طولی)طول 

. از درازای خط دروازه بیشتر باشدبایددرازای خط طولی 





.خط دروازه اندازه گیری می شود [بیرونی]تا لبه ی عقبی [ی پنالتی]نقطه ی پنالتی از مرکز نقطه 

.خط دروازه اندازه گیری می شود [بیرونی]متر از مرکز نقطه تا لبه ی عقبی ۱۰نقطه ی 

عالمت ۵متر درون محوطه ي جریمه، که نشان دهنده ي فاصله اي است که می بایست هنگام ضربه ي آزاد مستقیم با 
شروع از ششمین خطاي جمع شونده (              ) از سوي دروازه بان رعایت شود، از مرکز نقطه ي ۱۰متر تا لبه ي

.(لبه ی نزدیک تر به خط دروازه)متر اندازه گیری می شود ۵عالمت  [بیرونی]عقبی

محوطه ی جریمه۴
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.سانتی متر است۶یک نقطه ی گرد با شعاع  [عالمت]این . مساوی از آن ها رسم شده است
متر از نقطه ی میانی بین تیرهای عمودی و با فاصله ی۶درون هر محوطه ی جریمه، نقطه ی پنالتی به فاصله ی 

دو خط فرضی به طول ۶ متر از لبه ي خارجی هر تیر عمودي با زاویه ي قائم نسبت به خط دروازه ترسیم می شوند. 
در انتهاي این خطوط، یک ربع دایره در جهت نزدیک ترین خط طولی، هرکدام با شعاع ۶ متر از بیرون از تیر عمودي 

رسم می شود. بخش فوقانی هر ربع دایره به وسیله ي خطی موازي با خط دروازه ي مابین تیرهاي عمودي، به طول 
۳/۱۶متر، به هم متصل می شود. ناحیه اي که توسط این خطوط و خط دروازه محدود شده، محوطه ي جریمه نامیده 

می شود.
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متر۱۰عالمت ۵ 

 هنگام اجرای ضربه از روی نقطه یباید برای نشان دادن حداقل فاصله ای که بازیکنان بایددو عالمت اضافه، 
این. متری، در زمین بازی رسم شود۱۰متر از چپ و راست عالمت ۵متر رعایت کنند، به ترتیب در فاصله ی ۱۰

. سانتی متر هستند۴ها، نقاط گردی به شعاع  [عالمت]

مناطق تعویض۶

•

منطقه ی تعویض هرتیم در. منطقه ی تعویض یک تیم در نیمه ی زمینی که در آن دفاع می کند، واقع شده است•

. ارائه شده است۳جزئیات بیشتر درباره ی تعویض ها و نحوه ی اجرای مربوط به آن در قانون 

در آن رخ دهد، [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] می کند که اگر تخلف 

:مناطق تعویض محدوده هایی روی خط طولی، جلوی نیمکت تیم هستند

سانتی متر۴۰سانتی متر آن درون زمین و ۴۰سانتی متر مشخص شده اند، که ۸۰آن ها در هر انتها  با خطی به طول 

متر از خط دروازه و موازی با آن، مزر محدوده ای را مشخص ۱۰یک خط فرضی گذرنده از این نقاط، به فاصله ی 

.متر واقع شده اند۵متر از خط میانی، و با طول ۵در جلوی محوطه های فنی، به فاصله ی  [مناطق تعویض]آن ها 

.سانتی متر است۶یک نقطه ی گرد با شعاع  [عالمت]این 

.نیمه ی  دوم مسابقه و هر نیمه ی وقت اضافه ی مورد نیاز، جا به جا می شود

. متر، یکی را انتخاب کنند۱۰که تخلف رخ داده است یا نقطه ی

.سانتی متر پهنا دارد۸بیرون از زمین ترسیم شده است، و 

متر، در محوطه ی جریمه رسم شود، تا اطمینان۱۰متر از نقطه ی ۵ با فاصله ی بایداضافه  (خط)یک عالمت 

، بین محلی[ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده]  برای اجرای می توانندتیم ها 

. سانتی متر طول دارد۴۰سانتی متر پهنا و ۸این عالمت . دروازه بان مدافع این فاصله را رعایت می کند

.متر از نقطه ی میانی بین تیرهای عمودی و به فاصله ی مساوی از آن ها رسم می شود۱۰عالمت دوم به فاصله ی 

زده می شود، [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] حاصل شود زمانی که 





محوطه ی کرنر۷

محوطه ی فنی۸

•

•

•

•

قبل از شروع مسابقه بر اساس مقررات مسابقه احراز هویت می شوند؛•

 رفتار مسئوالنه داشته باشند؛باید•
پزشک/ ورود فیزیوتراپ :  در محدوده ی خود باقی بمانند؛ به جز در شرایط خاص به عنوان مثالباید•

. تیم به زمین، با اجازه ی یکی از داوران، برای ارزیابی بازیکن مصدوم

•

.فنی دارد
 در طول مسابقه در منطقه ای که به این منظور در پشت محوطه ی فنی تعبیهمی توانندجانشینان و مربی بدنساز •
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، تنها یک شخص اجازه ی ایستادن و انتقال دستورالعمل های تاکتیکی را از محوطه ی[درآن واحد]در یک زمان 

تا زمانی که مانع حرکت بازیکنان و می توانند اگر چنین منطقه ای وجود نداشته باشد، آن ها. شده است، گرم کنند

: بسته به امکانات متفاوت باشند، رهنمودهای زیر به کار گرفته می شونداست ممکنمحوطه های فنی 

.داوران نشوند و رفتار مسئوالنه داشته باشند، نزدیک خط طولی گرم کنند

:افراد حاضر در محوطه ی فنی

تا یک فاصله ی [حداکثر]متر امتداد یابد و ۱ از هر طرف از منطقه ی نشستن  می بایستمحوطه ی فنی فقط
    . [سانتی متر باشد۷۵حداقل فاصله ی خط جلوی محوطه از خط طولی ]سانتی متری از خط طولی پیشروی کند ۷۵

سانتی متر۸، (قوس کرنر)این خط . سانتی متر درون زمین بازی از هر کرنر رسم می شود۲۵یک ربع دایره با شعاع 
.پهنا دارد

گرچه اندازه و موقعیت. محوطه ی فنی یک مکان تعیین شده برای نشستن مقامات رسمی تیم و جانشینان است

. از عالمت گذاری استفاده شود می بایستبرای مشخص کردن این محوطه
.تعداد افراد مجاز برای حضور در محوطه ی فنی طبق مقررات مسابقه تعریف شده است





۱۶

منطقه ی تعویض و محوطه ی فنی 

دروازه ها۹   

مربع، مستطیل، گرد، بیضی یا [به شکل] باید یک شکل باشند، که بایدتیرهای عمودی و تیر افقی هر دو دروازه 
.باشد [شکل ها]ترکیبی از این موارد 

تورهای. سانتی متر هستند۸ [یعنی]هم تیرهای عمودی و هم تیر افقی دارای پهنا و عمق یکسان با خط دروازه، 

. مزاحم دروازه بان شوندنباید به طور صحیح نگه داشته شده و بایدآن ها . متصل شوند

است و در قسمت باال به وسیله ی [کرنرها]دروازه شامل دو تیر عمودی با فاصله ی مساوی از گوشه های زمین 

 از مواد مناسب ساخته شده باشند و با حد مناسبی از نگه دارندگی به پشت تیرهای عمودی و تیر افقیبایددروازه 

. در وسط هر خط دروازه قرار گیرد بایددروازه 

[سالمت]ایمنی 
و (خطوط طولی و خطوط دروازه)حداقل فاصله ی بین خطوط مرزی زمین می بایست مقررات مسابقه 

.شرکت کنندگان تامین شود
را مشخص کند، به گونه ای که همواره امنیت  (شامل موانع تبلیغاتی و غیره)موانع جداکننده ی تماشاگران 

.خطرناک باشند
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.متر است۲متر و فاصله ی لبه ی پایینی تیر افقی تا زمین ۳بین تیرهای عمودی  (اندازه ی داخلی)فاصله ی 

نباید از مواد مورد تایید ساخته شوند و بایدتیرهای عمودی و تیر افقی . یک تیر افقی به هم متصل می شوند





.( را ببینید۸قانون )مهاجم بوده باشد 

.شرکت کنندگان بدهند [سالمت]بدون به خطر انداختن ایمنی 

. مورد استفاده قرار بگیرندمی توانند، فقط درصورت برآورده کردن این الزامات [قابل جا به جایی]دروازه های متحرک 

اگر می توان تیر افقی را تعمیر کرد، بازی با دراپ بال از محلی که توپ هنگام توقف بازی آنجا بوده مجددا شروع
.استفاده از طناب برای جایگزینی تیر افقی مجاز نیست.  تعطیل شودبایداگر تعمیر تیر افقی ممکن نباشد، مسابقه 

17زمین بازی     - ۱قانون 

می شود، مگر این که توپ درون محوطه ی جریمه ی تیم مدافع بوده و آخرین تیمی که توپ را لمس کرده، تیم 

.اگر تیر افقی جا به جا شود یا بشکند، بازی تا زمانی که تیر در جای خود تعمیر یا جایگزین شود، متوقف می شود

. به رنگی متفاوت از رنگ زمین باشندبایدتیرهای عمودی و تیر افقی 

 به زمین ثابتنبایدآن ها .  یک سیستم پایدار داشته باشند تا از واژگونی آن ها جلوگیری کندبایددروازه ها 
 از وزن کافی درعقب برخوردار باشند تا به تیرهای عمودی اجازه ی حرکت معقول رابایدشوند، اما  [فیکس]





زمین بازی - ۱قانون ۱۸

حرکت دروازه۱۰

دروازه ای که در موقعیت صحیح قرار دارد

 دروازه ای که حرکت کرده است

.گل به ثمر رسیده است= آ 

 گل را بپذیرند، اگر توپ به طور کامل از خطبایداگر هر دو تیر عمودی خط دروازه را لمس می کنند، داوران = ب 
.دروازه عبور کرده باشد

.زمانی که حداقل یکی از تیرهای عمودی خط دروازه را لمس نمی کند، دروازه حرکت کرده در نظر گرفته می شود= پ 

، خواه به طور عمدی یا تصادفی، (ازجمله دروازه بان)در صورتی که قبل از عبور توپ از خط دروازه، بازیکنی از تیم  مدافع 
تیرهای عمودی وارد [معمول]دروازه ی خودی را حرکت دهد یا واژگون کند، اگر توپ از بین محل قرارگیری متعارف 

. پذیرفته شودبایددروازه شود، گل 

داوران موظفند رهنمودهای زیر را درمورد قرارگیری دروازه ها روی خط دروازه و به ثمر رسیدن گل به کار
:گیرند





اگر یک بازیکن تیم مدافع، دروازه ی خودی را به طور عمدی حرکت دهد یا واژگون کند و دروازه با توپ تماس پیدا
 اخطار بگیرد یا، اگر تخلف  از یک گلبایدکند، یک ضربه ی پنالتی به نفع تیم مقابل اعالم می شود و بازیکن متخلف 

. یا فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل جلوگیری کند، اخراج شود

اگر تصادفی بوده، بازی با یک دراپ بال مجددا شروع می شود؛•
بایداگر عمدی بوده و دروازه با توپ تماس پیدا کند، یک ضربه ی آزاد مستقیم به تیم مقابل داده می شود و بازیکن •

 اخطار بگیرد؛
اگر عمدی بوده و دروازه با توپ تماس پیدا نکند، یک ضربه ی آزاد غیر مستقیم به تیم مقابل داده می شود و بازیکن •

. اخطار بگیردباید 

 به منظور کمک به دا وران، برای اطمینان از این که دروازه ای که حرکت کرده به موقعیت صحیحمی تواندعالئم اضافه 
.بازگردانده شود، در زیر تیرهای عمودی رسم شود

تبلیغات روی زمین۱۱

19زمین بازی     - ۱قانون 

در صورتی که مقررات مسابقه آن را ممنوع نکرده باشد، تبلیغات روی سطح زمین مجاز است؛ به شرطی که موجب
.حواس پرتی یا سردرگمی بازیکنان یا داوران یا مانع قابل رویت بودن خطوط مزری زمین نشود

 پذیرفتهنبایداگر یک بازیکن تیم مهاجم دروازه ی رقیب را به طور عمدی یا تصادفی حرکت دهد یا واژگون کند، گل 
:شود، و





زمین بازی - ۱قانون ۲۰

تبلیغات روی تورهای دروازه۱۲

تبلیغات در محوطه های فنی۱۳

.نشود

تبلیغات در اطراف زمین۱۴

: حداقل می بایستتبلیغات عمودی

•

•

•

فاصله ای برابر با عمق تور دروازه از خط دروازه داشته باشد؛

.موجب سردرگمی بازیکنان یا داوران یا مانع دید آن ها نشود

. متر از تور دروازه فاصله داشته باشد۱

متر از خطوط طولی فاصله داشته باشد، به جز در محوطه های فنی و مناطق تعویض که هرگونه تبلیغات عمودی۱

در صورتی که مقررات مسابقه آن را ممنوع نکرده باشد، تبلیغات روی تورهای دروازه مجاز است؛ به شرطی که  

در صورتی که مقررات مسابقه آن را ممنوع نکرده باشد، تبلیغات روی سطح محوطه های فنی مجاز است، به 
شرطی که موجب حواس پرتی یا سردرگمی افراد حاضر در محوطه های مذکور یا هر شرکت کننده ی دیگری

در آن ممنوع است؛





۲۱

توپ - ۲قانون 

کیفیت ها و اندازه گیری ها۱

•

•

•

•

•

. سانتی متر جهش داشته باشد۶۵

 الزاماتبایدتمامی توپ های مورد استفاده در مسابقات رسمی سازمان یافته تحت نظر فیفا یا کنفدراسیون ها، 
.را برآورده کرده و دربردارنده ی یکی از عالئم برنامه ی کیفیتی فیفا برای فوتبال باشد

.از سطح دریا داشته باشد (سانتی مترمربع/ گرم ۹۰۰ - ۶۰۰) اتمسفر ۰/۹ - ۰/۶فشاری معادل با 

. توسط فیفا تایید شودباید است و ۲برآورده کرده است، که عالوه بر حداقل معیارهای مندرج در قانون 

سانتی متر یا باالتر از۵۰ در اولین برگشتش پایین تر از نبایدمتری رها می شود، ۲زمانی که توپ از ارتفاع 

سانتی متر داشته باشد؛۶۴سانتی متر و ۶۲محیطی بین 

هر عالمت بیان گر این است که توپ به طور رسمی آزمایش شده و الزامات فنی مربوط به هر عالمت را

کروی باشد؛ 

توپ - ۲قانون 

گرم باشد؛۴۴۰گرم و ۴۰۰وزن آن در ابتدای مسابقه بین 

:بایدتوپ 

از مواد مناسب درست شده باشد؛





۲۲

تبلیغات روی توپ۲

جایگزینی توپ  معیوب۳ 

.( همین قانون را ببینید۶بخش )مستقیما وارد دروازه شود 

اگر توپ در یک ضربه ی شروع، پرتاب اوت دروازه، ضربه ی کرنر، ضربه ی آزاد، ضربه ی پنالتی، ضربه ی اوت یا 
.دراپ بال معیوب شود، شروع مجدد تکرار می شود

.بازیکنی را لمس کند معیوب شود، ضربه تکرار می شود

توپ های اضافه۴

تمامی  توپ ها. در اطراف زمین قرار بگیرندمی توانند  را برآورده می کنند، ۲توپ های اضافه که الزامات قانون 
.تحت کنترل داوران هستند

که توپ اصلی معیوب شده شروع می شود، مگر این که بازی، زمانی متوقف شده باشد که توپ اصلی درون محوطه ی 

تنها استثنا زمانی است که توپ در اثر برخورد به یکی از تیرهای عمودی یا تیر افقی معیوب شود و  سپس. (ببینید
 را ۸قانون ). جریمه ی تیم مدافع قرار داشته و آخرین تیمی که توپ اصلی را لمس کرده، تیم مهاجم بوده باشد

نماد مسابقه، سازمان دهنده ی مسابقه و عالمت تجاری/ از تبلیغات تجاری روی توپ مجاز نیست، به جز برای آرم 

ضربه ی آزاد مستقیم با شروع] اگر توپ در جریان ضربه ی پنالتی، ضربات از روی نقطه ی پنالتی یا یک 

، از مکانی[دراپ بال]اگر توپ در جریان بازی معیوب شود، بازی متوقف شده و مجددا با رها کردن توپ جایگزین 

. اندازه و تعداد برخی از عالمت ها را محدود کنداست ممکنمقررات مسابقه . مجاز تولید کننده ی توپ

. توپ را بدون اجازه ی داوران جایگزین کردنمی تواندر طول بازی 

در مسابقات رسمی که تحت نظر فیفا، کنفدراسیون ها یا فدراسیون های ملی فوتبال بازی می شود، هیچ شکلی

هنگامی که به سمت جلو در حرکت است و قبل از این که تیر افقی یا عمودی یا   [ از ششمین خطای جمع شونده

توپ - ۲قانون 





۲۳

توپ های اضافی در زمین۵ 

.( را ببینید۸قانون  )تیمی که توپ اصلی را لمس کرده، تیم مهاجم بوده باشد 

گلی که شامل توپ معیوب شود۶ 

. گل را بپذیرندمی بایستشود، داوران 

. در اولین فرصت ممکن توپ اضافی را خارج کنندبایدبازی ادامه پیدا کند و 

توپ - ۲قانون 

اگر زمانی که توپ در جریان بازی است توپ اضافی بدون دخالت وارد زمین بازی شود، داوران اجازه می دهند

 تنها در صورتی کهبایداگر هنگامی که توپ در جریان بازی است، یک توپ اضافی وارد زمین بازی شود، داوران 
 با دراپ بال از محلی که توپ اصلی هنگامبایدبازی . توپ اضافی در بازی دخالت ایجاد کند مسابقه را متوقف کنند

مستقیما وارد دروازه [سپس]اگر توپ پس از برخورد به یکی از تیرهای عمودی یا تیر افقی معیوب شده باشد و 

توقف بازی آنجا بوده مجددا شروع شود، مگر این که توپ درون محوطه ی جریمه ی تیم مدافع بوده و آخرین





بازیکنان - ۳قانون ۲۴

بازیکنان - ۳قانون 

تعداد بازیکنان۱

تعداد تعویض ها و جانشینان۲

•

•

.نیست ممکناگر هریک از تیم ها کمتر از سه بازیکن داشته باشند، شروع یا ادامه ی مسابقه . باشد
 دروازه بانبایدمسابقه توسط دوتیم انجام می شود؛ هر تیم شامل حداکثر پنج بازیکن است که یکی از آن ها 

.داوران قبل از مسابقه از این موضوع مطلع شوند

 حداکثر می تواندر مسابقات رسمی سازمان یافته تحت نظر فیفا، کنفدراسیون ها یا انجمن های عضو آن

.تعیین نماید
 مشخص کرد را می توان تعداد جانشینانی کهبایدمقررات مسابقه . از نٌه جانشین در مسابقه استفاده کرد

: تعیین و استفاده شود؛ مشروط بر این کهمی توانددر تمام مسابقات دیگر، تعداد جانشین بیشتری 

. پس از ورود در مسابقه شرکت کنندمی توانندشده، 

.اگر داوران مطلع نشوند، یا اگر توافقی قبل از مسابقه حاصل نشود، بیشتر از ده جانشین مجاز نیست

سایر مسابقات
در مسابقات غیر رسمی تیم ملی " آ "، حداکثر ده جانشین می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

 قبل از ضربه ی شروع مشخص شوند و یکبایداگر مقررات مسابقه تعیین کند که تمام بازیکنان و جانشینان 

مسابقات رسمی

تیم بازی را با کمتر از پنج بازیکن شروع کند، فقط بازیکنان و جانشینانی که نامشان در فهرست تیم ذکر

. نامحدود باشدمی توانددر طول یک مسابقه تعداد تعویض ها 

به توافق برسند؛ [جانشینان]تیم های مربوطه درباره ی حداکثر تعداد  

. ادامه پیدا کندنبایدبازی اگر تیمی حداقل تعداد سه بازیکن را نداشته باشد، مسابقه 

اگر یک تیم به دلیل این که یک یا چند بازیکنش عمدا زمین بازی را ترک کرده اند، کمتر از سه بازیکن
 آوانتاژ بدهند؛ اما پس از خروج توپ ازمی توانندداشته باشد، داوران ملزم به متوقف کردن بازی نیستند و 





۲۵

ارائه ی فهرست بازیکنان و جانشینان۳ 

نحوه ی اجرای تعویض۴

•

•

•

•

•

•

دست کردن کاور با بازیکن تعویضی وارد زمین بازی شود، مگر این که بازیکن اخیر زمین را بنا به دالیل ذکر
 کاور را به می بایستشده در قوانین بازی فوتسال، از منطقه ی دیگری ترک کرده باشد؛ در این صورت، جانشین

.دست داور سوم بدهد

.از آن لحظه، جانشین، یک بازیکن و بازیکنی که تعویض شده، یک جانشین محسوب می شود•

.اگر تجهیزات جانشین صحیح نباشد:  تحت شرایط خاصی رد شود؛ برای مثالاست ممکناجازه ی اجرای تعویض •

جانشینی که روند تعویض را کامل نکرده باشد، نمی تواند بازی را مجددا به وسیله ی ضربه ی اوت، ضربه ی•
.پنالتی، ضربه ی آزاد، ضربه ی کرنر یا پرتاب اوت دروازه، یا به وسیله ی دریافت از دراپ بال آغاز کند

. مجددا در مسابقه شرکت کندمی تواندبازیکن تعویض شده •
.تمامی جانشینان، خواه به بازی فراخوانده شوند یا خیر، تحت نفوذ و اقتدار داوران هستند•

بازیکنی که تعویض می شود زمین را از منطقه ی تعویض تیم خودش ترک می کند، به جز در شرایطی که در

.جانشین از منطقه ی تعویض تیم خودش وارد زمین بازی می شود

.داوران نیازی به اجازه دادن به جانشین برای ورود به زمین ندارند

.بازیکنی که تعویض می شود، برای ترک زمین نیاز به کسب اجازه از هیچ یک از داوران ندارد

.جانشین فقط پس از این که بازیکن تعویضی زمین را ترک کرد، وارد زمین می شود

.قوانین بازی فوتسال ذکر شده است

برای جایگزینی.  انجام شود، چه توپ در بازی باشد، چه نباشد می تواندتعویض درهر زمانی جز در طول تایم اوت

عمل تعویض زمانی کامل می شود که جانشین به طور کامل از منطقه ی تعویض تیم خودش پس از دست به

بازیکنان - ۳قانون 

. در مسابقه شرکت کند نمی تواندهر بازیکن یا جانشینی که نامش تا این زمان به داوران ارائه نشود؛. ارائه شود

:بازیکن با جانشین، موارد زیر اجرا می شود

 قبل از شروع مسابقه نام بازیکنان و جانشینان، چه حضور داشته باشند چه نه، به داورانبایددر تمام مسابقات، 





بازیکنان - ۳قانون ۲۶

گرم کردن۵

جایگزینی دروازه بان۶ 

•

.کند
•

•

.پیراهن دروازه بان بپوشد[ غالب] پیراهنی دقیقا همرنگ با رنگ اصلی بایدعمل می کند،  [دروازه بان

تخلفات و جرایم۷

•

•

.می شود

گرچه، اگر بتوانند آوانتاژ دهند، بازی)قوانین بازی فوتسال ذکر نشده، ترک کند، داوران بازی را متوقف می کنند 

.اگر داوران بازی را متوقف کرده اند، بازی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل مجددا شروع می شود

.می دهند زمین را ترک کند

اگر در طول تعویض، بازیکن تعویضی زمین را از مکانی غیر از منطقه ی تعویض تیم خودش به دالیلی که در

داوران به جانشین به دلیل ورود به زمین همراه با نقض نحوه ی اجرای تعویض اخطار می دهند و به جانشین دستور

.و به بازیکن به دلیل ترک زمین همراه با نقض نحوه ی اجرای تعویض اخطار می دهند (را بالفاصله متوقف نمی کنند

شروع "رهنمودهای کاربردی برای داوران فوتسال و سایر اعضای تیم داوری"در قسمت تفسیر و توصیه ها در 
۳اگر این جانشین یا تیم اش مرتکب تخلف دیگری شوند، بازی مجددا مطابق بخش اختصاص داده شده به قانون 

 این کار را در توقف مسابقهباید جایش را با دروازه بان عوض کند؛ با این حال، این بازیکن  می تواندهر بازیکنی

؛(گرچه، اگر بتوانند آوانتاژ بدهند، بازی را بالفاصله متوقف  نمی کنند)داوران بازی را متوقف می کنند 

. قبل ازاین که جایگزینی انجام شود، داوران را مطلع سازدبایدانجام دهد و 

 یک پیراهن دروازه بانی با شماره ی خود بازیکن یا جانشینبایدبازیکن یا جانشین جایگزین شده با دروازه بان، 

اگر یک جانشین قبل از خروج بازیکن تعویضی وارد زمین شود و یا اگر، در طول تعویض، جانشین از مکانی غیر از

 بدون اجازه ی داور یا منتظر ماندن برای توقف مسابقه، جایش را با دروازه بان عوضمی تواندهر جانشینی 

:منطقه ی تعویض تیم خودش وارد زمین شود

.حداکثر پنج جانشین از هر تیم به طور همزمان اجازه ی گرم کردن دارند

-بازیکن ] قید کند بازیکنی که به عنوان بازی بان  می تواندهمچنین مقررات مسابقه. در پشت لباسش بپوشد





۲۷

بازیکنان مربوط اخطار می گیرند؛•
•

بازیکنان و جانشینان اخراجی۸ 

که قبل از ارائه ی فهرست تیم اخراج شود، نمی تواند در فهرست تیم با هر ظرفیت موجود، قرار گیرد؛•

 با یک جانشینمی تواندکه پس از قرارگیری نامش در فهرست تیم و قبل از ضربه ی شروع بازی اخراج می شود •
.، جایگزین جانشین مذکور کرد[در فهرست]که نامش در فهرست هست جایگزین شود؛ کسی را نمی توان 

.جایگزین داشته باشد

پس از این که تیمش کاهش عددی دو دقیقه ای را سپری: برای مثال)شده، جایگزین و وارد زمین بازی شود 
؛ مشروط بر این که جانشین اجازه ی وقت نگهدار یا داور سوم را داشته باشد، مگراین که قبل از سپری (کرده است

:شدن دو دقیقه گلی به ثمر برسد؛ در این حالت شرایط زیر اعمال می شود

اگر پنج بازیکن در مقابل چهار بازیکن یا چهار بازیکن در مقابل سه بازیکن باشند و تیمی که تعداد بازیکنان بیشتری•

•

•

•

.برساند

 پس از سپری شدن دو دقیقه از زمان بازی، با بازیکنی که بعد از ضربه ی شروع اخراج می تواندیک جانشین

. افزوده شودمی تواندکه سه بازیکن دارد 
اگر پنج بازیکن در مقابل سه بازی کنند و تیم دارای پنج بازیکن گلی به ثمر برساند، تنها یک بازیکن به تیمی 

 . ، تعداد بازیکنان هیچ یک از تیم ها افزایش پیدا نمی کند[دودقیقه ی اخراجی]

اگر تیمی که بازیکنان کمتری دارد، گلی به ثمر برساند، بازی بدون هیچ تغییری در تعداد بازیکنان ادامه می یابد تا 

. به تیمی که بازیکنان کمتری دارد، افزوده شود می توانددارد گلی را به ثمر برساند، یک بازیکن

:برای هر تخلف دیگری

در موارد خاص، بازی مجددا مطابق. بازی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل مجددا شروع می شود

: بازیکن اخراجی

اگر هر دو تیم با سه یا چهار بازیکن بازی می کنند و گلی به ثمر برسد، تا زمان سپری شدن کاهش عددی دو دقیقه ای

بازیکنان - ۳قانون 

.اگر داوران بازی را متوقف کرده اند، بازی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل مجددا شروع می شود

.شروع می شود "فوتسال و سایر اعضای تیم داوری

نمی تواندجانشینی که نامش در فهرست وجود دارد و اخراج می شود، خواه قبل یا بعد از ضربه ی شروع بازی، 

رهنمودهای کاربردی برای داوران " در قسمت تفسیر و توصیه ها در ۳با بخش اختصاص داده شده به قانون 

زمانی که دو دقیقه سپری شود؛ مگر این که در این فاصله تیمی که بازیکنان بیشتری دارد، به دنبال آن گلی به ثمر 





۲۸

اشخاص اضافی در زمین۹ 

.در نظر گرفته می شود

•

•

•

•

.یک عامل خارجی صورت گرفته باشد، بازی با یک دراپ بال مجددا شروع می شود•

تنها در صورتی که در بازی مداخله کرد، بازی را متوقف کنند؛
هنگامی که بازی متوقف می شود، شخص را بیرون کنند؛

.اقدام انضباطی مناسب را اعمال کنند

. رویداد را به مقامات ذی صالح گزارش دهندبایدداوران 

:اگر بازی متوقف شود و دخالت توسط

نامش در فهرست تیم به عنوان یک بازیکن، جانشین یا مقام رسمی تیم ثبت نشده است، به عنوان یک عامل خارجی

، بازیکن اخراجی یا عامل خارجی(به جز به عنوان بخشی از اجرای تعویض)اگر یک مقام رسمی تیم، جانشین 

هر کسی که. مربی و سایر مقامات رسمی که نامشان در فهرست تیم ثبت شده است، مقامات رسمی تیم هستند

:بایدوارد زمین شوند، داوران 

ضربه ی پنالتی مجددا شروع می شود؛

بازیکنان - ۳قانون 

یک مقام رسمی تیم، جانشین یا بازیکن اخراجی صورت گرفته باشد، بازی با یک ضربه ی آزاد مستقیم یا





۲۹

گلی که در هنگام حضور یک شخص اضافی در زمین به ثمر رسیده است۱۰ 

:بایداگر شخص اضافی همچنان در زمین حضور داشته باشد، داوران 
•

شخص اضافی را بیرون کنند؛•
•

•

یک بازیکن، جانشین، بازیکن اخراجی یا مقام رسمی تیم زننده ی گل باشد؛ بازی با یک ضربه ی•

•

: گل را بپذیرند اگر شخص اضافیبایدداوران •
یک بازیکن، جانشین، بازیکن اخراجی یا مقام رسمی تیم دریافت کننده ی گل باشد؛•

.عامل خارجی باشد که در بازی دخالت نکرده باشد•

. شخص اضافی را از زمین خارج کنندبایددر تمامی موارد، داوران 

.بنا بر اقتضا، بازی را مجددا با دراپ بال یا ضربه ی آزاد شروع کنند

: گل را مردود اعالم کنند، اگر شخص اضافیبایدداوران 

بازیکنان - ۳قانون 

مانع بازیکن تیم مدافع برای بازی کردن با [صورت گرفته]اگر توپ به سمت دروازه در حرکت باشد و دخالت 

.این که دخالت از سوی تیم مهاجم انجام شده باشد

اگر، پس از به ثمر رسیدن گل و شروع مجدد بازی، داوران متوجه شوند که هنگام به ثمر رسیدن گل، یک

بازی را متوقف کنند؛

یک عامل خارجی باشد که با منحرف کردن توپ به درون دروازه یا ممانعت ایجاد کردن برای بازیکن

.شخص اضافی در زمین بوده، نمی توانند گل را مردود اعالم کنند

.مدافع برای بازی با توپ، در بازی دخالت کرده باشد؛ بازی با یک دراپ بال مجددا شروع می شود

؛ مگر(حتی اگر برخورد با توپ صورت گرفته باشد)توپ نشود، اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته می شود 

. رویداد را به مقامات ذی صالح گزارش دهندبایدداوران 

:یک شخص اضافی در زمین بوده است
اگر، پس از به ثمر رسیدن گل و قبل از شروع مجدد بازی، داوران متوجه شوند که هنگام به ثمر رسیدن گل،

آزاد مستقیم از محل قرارگیری شخص اضافی مجددا شروع می شود؛





ورود مجدد نادرست توسط بازیکنی که خارج از زمین است۱۱ 

•

•

با یک ضربه ی آزاد مستقیم از محلی که دخالت آن جا صورت گرفته است، انجام شود؛•
•

کاپیتان تیم۱۲ 

29بازیکنان     - ۳قانون 

. با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم انجام شود، اگر دخالتی صورت نگرفته است

؛(نکند یا اگر آوانتاژ قابل اعمال باشد
.به بازیکن به دلیل ورود بدون اجازه به زمین اخطار دهند

.بازیکنی که از خط مرزی زمین به عنوان بخشی از حرکت بازی عبور می کند، مرتکب تخلفی نشده است

.کاپیتان تیم از موقعیت و مزیت خاصی برخوردار نیست، اما تا حدودی در قبال رفتار تیم مسئول است

نه بالفاصله؛ اگر بازیکن در روند بازی یا عملکرد یکی از اعضای تیم داوری دخالت ایجاد)بازی را متوقف کنند 
:بایدداوران 

اگر بازیکنی که برای ورود مجدد به زمین نیاز به اجازه ی یکی از داوران دارد، این کار را بدون اجازه انجام دهد،

:بایداگر داوران بازی را متوقف کنند، شروع مجدد 





۳۱تجهیزات بازیکنان - ۴قانون 

تجهیزات بازیکنان - ۴قانون 

[سالمت]ایمنی ۱

/اگر بازیکنی درون زمین تجهیزات یا زیورآالت غیرمجاز .  پیش از شروع مسابقه بازرسی شوندبایدبازیکنان و جانشینان 

•

.اگر بازیکن قادر به خارج کردن آن نیست یا سرپیچی می کند، در توقف بعدی بازی زمین را ترک کند•

تجهیزات اجباری۲

•

•

•

•

کفش•

 از مواد مناسب ساخته شده باشد تا درجه معقولی از محافظت را فراهم کند و به وسیله ی جورابباید- ساق بند 

کند و منتظر خروج توپ از بازی نشود؛ اگر، قبل از انجام این کار، بازیکن گلی به ثمر برساند یا به وسیله بازی موثر 
.با توپ در به ثمر رسیدن یک گل مشارکت داشته باشد، گل مورد قبول است

مورد را خارج کند؛

دروازه بان مجاز به پوشیدن شلوار است- شورت 

ممنوع (گردنبند، انگشتر، دستبند، گوشواره، بندهای چرمی، بندهای الستیکی و غیره)تمامی موارد مربوط به زیورآالت 

استفاده قرار می گیرد یا می پوشاند، باشد

پیراهن آستین دار

 همرنگ با همان قسمت از جوراب که موردبایدنوارچسب یا هر ماده ی مورد استفاده یا پوشش خارجی - جوراب 

:تجهیزات اجباری یک بازیکن شامل موارد جداگانه ی زیر است

پوشانده شود 

.استفاده از نوارچسب برای پوشاندن زیورآالت مجاز نیست.  درآورده شوندبایدهستند و 

. اخطار بگیردباید، [استفاده کند]بازیکنی که سرپیچی کند یا مورد مذکور را دوباره بپوشد 

. هیچ گونه تجهیزات یا موارد دیگری را که خطرناک هستند، استفاده کند یا بپوشدنبایدیک بازیکن 

: به بازیکن دستور دهند تابایدخطرناک پوشیده یا استفاده کند، داوران 

 آن را در سریع ترین زمان ممکن جایگزینبایدبازیکنی که به طور تصادفی کفش یا ساق بندش را از دست داده، 





تجهیزات بازیکنان  - ۴قانون ۳۲

رنگ ها۳ 

•

•

•

.می دهند مسابقه برگزار شود

سایر تجهیزات۴ 

برای مثال، محافظ سر، ماسک صورت و محافظ زانو و بازو که از مواد نرم و- تجهیزات محافظتی غیر خطرناک 

کاورها

پوشش های سر
:باید، آن ها (به جز کاله لبه دار دروازه بان ها)جایی که پوشش های سر پوشیده می شوند 

•

•

•

•

•

؛(مشروط بر این که بازیکنان یک تیم همرنگ بپوشند)پیراهن باشند  [غالب]سیاه یا همرنگ با رنگ اصلی 

.مجاز است؛ مانند کاله لبه دار دروازه بان ها و عینک های ورزشی- سبک وزن و ابری ساخته شده باشد 

. رنگ هایی را بپوشد که از بازیکنان دیگر و تیم داوری متمایز باشدبایدهر دروازه بان 

مطابق با ظاهر حرفه ای تجهیزات بازیکن باشند؛

.پیراهن های هر دو تیم و کاورهای تیم مقابل باشد

به پیراهن متصل نباشند؛

رنگ هایی باشد که/ آستین پیراهن باشد یا دربردارنده الگو  [غالب] تکرنگ و همرنگ با رنگ اصلی بایدزیرپیراهنی 
.(کنند)دقیقا آستین پیراهن را تکرار کند 

بایدبازیکنان یک تیم - شورت یا پایین ترین قسمت آن باشد  [غالب] همرنگ با رنگ اصلی بایدلگ / زیرشورتی 

.(اجزاء بیرون زده)نداشته باشند  [برآمدگی]هیچ  قسمت بیرون زده از سطح 

بسته/ برای مثال به دلیل وجود سازوکار باز )برای بازیکنی که آن را پوشیده یا هر بازیکن دیگر خطرناک نباشند 

.متفاوت از لباس بازیکنان و تیم داوری کند

 به رنگی متفاوت از رنگ می بایستکاور.  روی پیراهن پوشیده شودبایدبه منظور تشخیص جانشینان یک کاور 

اگر پیراهن هر دو دروازه بان همرنگ باشد و هیچ یک پیراهن دیگری برای جایگزینی نداشته باشند، داوران اجازه

. رنگ هایی بپوشند که آن ها را از یکدیگر، وهمچنین از تیم داوری متمایز کندبایددو تیم 

 افراد حاضر در محوطه ی فنی، به غیر از جانشینان، را ملزم به پوشیدن لباسی با رنگاست ممکنمقررات مسابقه 

؛(شدن در اطراف گردن

 . همرنگ بپوشند [لباس]





۳۳تجهیزات بازیکنان  - ۴قانون 

یا شلوار، هر جا که استفاده)شورت /  با هر رنگ آستین  می توانزمانی که همانند کردن رنگ ها امکان پذیر نیست،
شورت / هنگامی که رنگ محافظ ها با رنگ آستین . ، از محافظ های به رنگ سفید یا سیاه استفاده کرد(می شود

.(سیاه یا سفید) همرنگ باشند بایدمورد استفاده همانند نیست، همه ی محافظ های مورد استفاده  (یا شلوار)

()سیستم های ردیابی و عملکرد الکترونیکی 

.، برآورده کند نظر برنامه ی کیفیتی فیفا برای 

 توسط برگزارکننده ی مسابقه یا رقابت ارائه می شود، این مسئولیت برگزارکننده یدر مسابقات رسمی که  
 به محوطه ی فنی اطمینانمسابقه یا رقابت است که از اعتبار و صحت اطالعات و داده های منتقل شده از 

.حاصل کند

 معتبر و دقیق، از برگزارکننده ی مسابقه،  با فرآیندهای تایید شده برای برنامه ی کیفیتی فیفا  برای 
.پشتیبانی می کند

 را، تحتفناوری متصل شده به تجهیزات بازیکنان خطرناک نباشد و الزامات مربوط به فناوری پوشیدنی  

ارتباط الکترونیکی

.(به جز در مواردی که سیستم های عملکرد الکترونیکی و ردیابی مجاز هستند)نیستند 

محافظ های زانو و بازو

گوشی های هوشمند، ساعت های هوشمند، / گوشی، تلفن همراه / برای مثال میکروفون، هدفون )تجهیزات دستی 

.باشند، و نمی توانند بیش از حد بیرون زدگی داشته باشند( محافظ زانو)شلوار / یا شورت  (بازو

مربی گری مربوط شود؛ اما فقط از ابزار کوچک، موبایل، /بازیکن، و یا به دالیل تاکتیکی [سالمت]به منفعت یا ایمنی 

 اطمینان حاصل کند کهبایدکنفدراسیون ها یا فدراسیون های ملی فوتبال استفاده شود، برگزارکننده ی مسابقه 

استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا ارتباطی به وسیله ی مقامات رسمی تیم در صورتی مجاز است که یا مستقیما

 در مسابقات رسمی انجام شده تحت نظر فیفا،به عنوان بخشی از  ()درصورتی که فناوری پوشیدنی 

مجاز به پوشیدن یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا ارتباطی (از جمله جانشینان و بازیکنان اخراجی)بازیکنان 

یک مقام رسمی تیم که از تجهیزات غیرمجاز استفاده و یا در نتیجه ی استفاده.  استفاده کردمی توان (تبلت، لپ تاپ

محافظ)آستین پیراهن  [غالب] همرنگ با رنگ اصلی بایدجایی که محافظ های زانو و بازو پوشیده می شوند، آن ها 

.از تجهیزات الکترونیکی یا ارتباطی به گونه ای نامناسب رفتار می کند، از محوطه ی فنی اخراج خواهد شد





تجهیزات بازیکنان - ۴قانون ۳۴

شعارها، بیانیه ها، تصاویر و تبلیغات۵ 

اصول

•

•

رویداد، محل برگزاری/ تیم ها، تاریخ، مسابقه : وقایع مسابقه•
•

•

تفسیر قانون

•

•

پوشیده شده توسط بازیکنان و جانشینان اعمال می شود؛ اصول (شامل البسه) درمورد کلیه تجهیزات ۴قانون 

یا تیم، توسط برگزارکننده ی مسابقه، فدراسیون/ برای هرگونه تخلف، بازیکن و. تولید کننده هستند، نشان دهند

یا حرکات تهاجمی، توهین آمیز یا فحاشی؛ / استفاده از گفتار و

نمادهای ترویجی بازی فوتسال، احترام و/ آرم تیم، شعارهای ابتکاری / شماره ی بازیکن، نام، نشان 

مقررات فیفا مجاز شمرده شده است 

:مجاز هستند (معموال)موارد زیر 

.ملی فوتبال یا فیفا جریمه خواهد شد

.یا فتنه انگیز [مضحک]عمل کردن به روش تحریک کننده، تمسخر آمیز 

(خطاها و رفتار ناشایست) ۱۲ از قانون می بایستهنگام تفسیر این که آیا یک شعار، بیانیه یا تصویر مجاز است، 

در برخی موارد، شعار، بیانیه یا تصویر ممکن است تنها روي بازوبند کاپیتان ظاهر شود.

زیرلباسی هایی را که حاوی شعارها، بیانیه ها یا تصاویر سیاسی، مذهبی یا شخصی، یا دیگر تبلیغات به جز آرم
نبایدبازیکنان .  دربردارنده ی هرگونه شعار، بیانیه و تصاویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشندنبایدتجهیزات 

.آن نیز برای همه ی مقامات رسمی تیم حاضر در محوطه ی فنی اعمال می شود

درستی و همچنین هرگونه تبلیغات که درمقررات مسابقه یا توسط فدراسیون ملی، کنفدراسیون یا

.یا بازوبند باشند/  محدود به قسمت جلوی پیراهن و می بایستشعارها، بیانیه ها یا تصاویر مجاز

.هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر که در این دسته بندی ها قرار بگیرد، مجاز نیست

:استفاده شود، که داوران را ملزم به اقدام علیه بازیکنی می کند که در موارد زیر مقصر است





۳۵تجهیزات بازیکنان - ۴قانون 

کمتر واضح هستند؛ "سیاسی"نسبتا به راحتی تعریف می شوند، موارد  "شخصی"و  "مذهبی"در حالی که موارد 
:اما شعارها، بیانیه ها یا تصاویر مرتبط با موارد زیر مجاز نیستند

•

•

هر دولت محلی، منطقه ای یا ملی یا هر یک از وزارت خانه ها، دفاتر یا ادارات تابعه ی آن ها•

•

•

•

هر سازمانی که تبعیض آمیز باشد

توصیه می شود اختالف نظرهای مربوط به شعارها، بیانیه ها یا تصاویر،. شعارها، بیانیه ها و تصاویر مجاز باشد

گروه سیاسی محلی، منطقه ای، ملی یا بین المللی و غیره/ سازمان / هر حزب 

محدودیت های بیشتر، به ویژه در رابطه با اندازه، تعداد و موقعیت/   شامل ممنوعیت می تواندمقررات مسابقه 

رویداد سیاسی خاص/ هر عمل 

و عموم مردم (ازجمله هواداران)هنگام بزرگداشت یک رویداد مهم ملی یا بین المللی، حساسیت تیم مقابل 

تعداد قابل توجهی از مردم می شود [رنجاندن]اقداماتش احتماال موجب صدمه به / هر سازمانی که اهداف 

.تا قبل از برگزاری مسابقه حل شود

(مگر این که قسمتی از نام رسمی مسابقه باشد)هر شخص، زنده یا مرده ای 

. به دقت مورد توجه قرار گیردمی بایست





تجهیزات بازیکنان - ۴قانون ۳۶

تخلفات و جرایم۶

•

•

•

•

شماره گذاری بازیکنان۷

.پیراهن متمایز باشد [غالب]او قابل دیدن و آشکار بوده و از رنگ اصلی  [پیراهن] در پشت بایدشماره ی هر بازیکن 
اندازه ی/  اندازه ی شماره ها و این که درج آن ها الزامی است یا خیر، و همچنین وجود داشتن بایدمقررات مسابقه 

.(دخالت درون محوطه ی جریمه رخ داده باشد

.نامناسب است
 برای داوران بسیار سخت و۱۵ در نظر داشته باشد که عالمت دادن شماره های بزرگ تر از بایدبرگزارکننده 

 اخطار بگیرد و اگر بازی برای اعمالبایددر چنین موردی، بازیکنی که مجددا بدون اجازه وارد زمین می شود 

.به یک دروازه بان اختصاص می یابد

.تنها با کسب اجازه از یکی از داوران مجددا وارد زمین شود

با دستور داوران برای اصالح تجهیزات، ملزم به ترک زمین بازی می شود؛

قبل از اجازه ی ورود مجدد، تجهیزاتش از سوی یکی از اعضای تیم داوری بررسی شود؛
:بایدبازیکنی که زمین را برای اصالح یا تعویض تجهیزات ترک می کند 

.را روی سایر تجهیزات اصلی بازیکنان تعیین کند [شماره ها]آن ها 

با این وجود، اگر دخالتی صورت گیرد،. اخطار متوقف شده باشد، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم داده می شود
یا یک ضربه ی پنالتی، اگر)یک ضربه ی آزاد مستقیم از مکانی که دخالت صورت گرفته است، اعالم می شود 

.هنگام توقف بازی زمین را ترک می کند، مگراین که تجهیزاتش قبال اصالح شده باشد

۱ هست، مشخص کند، شماره ی ۱۵تا ۱ روش شماره گذاری بازیکنان را، که معموال از بایدمقررات مسابقه 

:برای هرگونه تخلف که شامل تجهیزات خطرناک نمی شود، نیاز نیست بازی متوقف شود و بازیکن





داوران - ۵قانون 

اقتدار داوران۱

تصمیمات داوران۲ 

بازی و اطراف آن را پس از به صدا درآوردن عالمت صوتی توسط وقت نگهدار ترک کرده اند یا مسابقه تعطیل شده باشد، 
 تصمیم گیری راجع به شروع مجدد را با پی بردن به نادرستی آن یا بر اساس مشورت با یکی از اعضای تیمنمی توانند

.داوری تغییر دهند

ابالغ می کند، اما داوران تا پس/ قرمز را نشان می دهد / گاهی اوقات، یکی از کمک داوران یک تخلف کارت زرد 
داوران همچنان می توانند اقدام انضباطی مناسب . از شروع مجدد بازی نشانه را نمی بینند یا ابالغیه را نمی شنوند

.را اعمال کنند، اما شروع مجدد مرتبط با آن تخلف اعمال نمی شود

.در صورت وجود اختالف نظر، تصمیمات داور بر تصمیمات داور دوم غالب است

در صورت مداخله ی بی مورد یا رفتار نادرست داور دوم یا سایر اعضای تیم داوری، داور آن ها را از وظایفشان
.خلع خواهد کرد، ترتیب جایگزینی آن ها را می دهد و گزارشی را برای مقامات ذی صالح تنظیم می کند

که در ارتباط با مسابقه، برای اجرای قوانین بازی- داور و داور دوم - هر مسابقه توسط دو داور کنترل می شود 

37داوران     - ۵قانون 

را داده اند و زمین  (از جمله وقت اضافی)اگر بازی مجددا شروع شده یا داوران عالمت تایید پایان نیمه ی اول یا دوم 

.فوتسال، اقتدار کامل دارند

. مورد احترام قرار گیردبایدتصمیمات داوران و سایر اعضای تیم داوری همیشه . است [قطعی]نهایی 
تصمیمات داوران راجع به وقایع مربوط به بازی، از جمله به ثمر رسیدن یا نرسیدن یک گل و نتیجه ی مسابقه، 





داوران - ۵قانون ۳۸

اختیارات و وظایف۳

:داوران
قوانین بازی فوتسال را اجرا می کنند؛•
مسابقه را با همکاری سایر اعضای تیم داوری، در مواردی که به کار گرفته شده اند، کنترل می کنند؛•

 را برآورده می سازد؛۲اطمینان حاصل می کنند که هر توپ مورد استفاده الزامات قانون •
 را برآورده می سازد؛۴اطمینان حاصل می کنند که تجهیزات بازیکنان الزامات قانون •
گزارشی از وقایع مسابقه تهیه می کنند؛•
بنا به تشخیص خود، درصورت هرگونه تخلف در قوانین بازی فوتسال، مسابقه را متوقف می کنند؛ •

:مسابقه را بر اثر هر مسئله ی دیگر، مانند مداخله خارجی متوقف، تعلیق یا تعطیل می کنند؛ برای مثال •

نورافکن ها ناکافی باشند؛•
ضربه زده شده توسط تماشاگر به یکی از اعضای تیم داوری، بازیکن، جانشین / یک جسم پرتاب •

 اجازه دهد مسابقه ادامه یابداست ممکنداور بسته به شدت حادثه - یا مقام رسمی  برخورد کند 
یا متوقف، تعلیق یا تعطیل شود؛ 

بازی متوقف شده و با دراپ بال مجددا- تماشاگری با سوت زدن در بازی اختالل ایجاد کند •
شروع می شود؛

:بایدداوران - یک توپ اضافی، شئ دیگر یا حیوان در طول مسابقه وارد زمین شود •

، مگر(و با یک دراپ بال مجددا شروع  کنند)   اگر در بازی دخالت کند، بازی را متوقف کنند 
مانع بازی با توپ [صورت گرفته]   این که توپ در حال رفتن به سمت دروازه باشد و دخالت 

   توسط  بازیکنان تیم مدافع نشود؛ در چنین مواردی، اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته
؛ مگر این که دخالت از سوی تیم مهاجم(حتی اگر برخورد با توپ صورت گرفته باشد)   است 

   صورت بگیرد؛
.   در غیر این صورت اجازه ی ادامه ی بازی را دهند و در اولین فرصت ممکن آن را خارج کنند

اگر به عقیده ی آن ها، یک بازیکن به طور جدی مصدوم شده باشد، بازی را متوقف و اطمینان حاصل•
 درون زمین نمی تواندبازیکن مصدوم، از جمله دروازه بان،. می کنند که بازیکن از زمین خارج می شود

 از منطقه ی تعویض تیمبایدبه زمین برگردد و می تواند مداوا شود و فقط پس از شروع مجدد مسابقه 
:تنها موارد استثنا در مورد الزام خروج از زمین هنگامی است که. خودش وارد زمین شود

یک دروازه بان و یکی از بازیکنان چهارنفره، باهم برخورد کرده و نیاز به رسیدگی داشته باشند؛•
بازیکنانی از یک تیم باهم برخورد کرده و نیاز به رسیدگی داشته باشند؛•
مصدومیت شدیدی رخ داده باشد؛•
برای)چنانچه بازیکنی درنتیجه ی یک تخلف فیزیکی، که منجر به اخطار یا اخراج رقیب می شود، مصدوم شود •

درمان به سرعت انجام شود؛/ ، اگر ارزیابی (مثال رقابت با بی پروایی یا خطای جدی

یک ضربه ی پنالتی اعالم شده است و بازیکن مصدوم، زننده ی ضربه خواهد بود؛•
یک ضربه ی پنالتی اعالم شده است و بازیکن مصدوم، دروازه بان است؛•





با دریافتمی تواند بازیکن فقط . اطمینان حاصل می کنند که هر بازیکنی که دچار خونریزی است زمین را ترک کند•
 متقاعد شوند که خونریزی اش بند آمده است و روی تجهیزاتشباید [داوران]عالمت از داوران مجددا وارد زمین شود، که 

خون وجود نداشته باشد؛
،[و وارد زمین شده اند]یا حامالن برانکارد اجازه ی ورود به زمین را گرفته اند / اطمینان حاصل می کنند که، اگر دکتر و•

 به دلیل رفتار غیرورزشیبایدپیروی نکند  [از این کار]بازیکنی که . بازیکن زمین را روی برانکارد یا با پای خود ترک کند
اخطار بگیرد؛

اگر تصمیم گرفته اند که به بازیکن مصدومی که می بایست برای درمان زمین بازی را ترک کند، اخطار بدهند یا او را•
اخطار یا کارت قرمز مربوط را نشان می دهند؛ [به او]اخراج کنند، قبل از خروج بازیکن از زمین 

در مواردی که بازی متوقف شده است، اگر مسابقه به دلیل دیگری متوقف نشده یا اگر مصدومیت وارده به یک بازیکن در •
نتیجه ی یک تخلف نباشد، بازی را با دراپ بال مجددا شروع می کنند؛

اگربه عقیده ی آن ها بازیکنی به طور جزیی مصدوم شده است، تا زمانی که توپ از بازی خارج شود اجازه ی ادامه ی•
بازی را می دهند؛

اگر تیمی که علیه آن تخلف صورت گرفته است، از آوانتاژ سود می برد، اجازه می دهند بازی ادامه یابد و اگر به دنبال آن •
آوانتاژ مورد انتظار در طی همان زمان یا در عرض چند ثانیه حاصل نشود، تخلف اصلی را جریمه می کنند؛

هنگامی که بیش از یک تخلف به طور همزمان صورت گرفته باشد، تخلف جدی تر را جریمه می کنند؛•

آن ها موظف. اقدام انضباطی را علیه بازیکنانی که مقصر انجام تخلفات منجر به اخطار یا اخراج هستند، اعمال می کنند•
 این کار را در زمان خروج بعدی توپ از بازی، انجام دهند؛بایدنیستند بالفاصله این اقدام را انجام دهند؛ اما 

نسبت با مقامات رسمی تیم که نتوانند رفتاری مسئوالنه داشته باشند برخورد می کنند و به آن ها تذکر می دهند، اخطار•
اگر متخلف شناسایی نشود، مربی. می دهند یا آن ها را از زمین و اطراف آن، همچنین از محوطه ی فنی اخراج می کنند

اگر تیم هیچ پزشک دیگری در دسترس ندارد، کادر . ارشد حاضر در محوطه ی فنی، این جریمه را دریافت خواهد کرد
باقی بماند و اگر بازیکنی نیاز به رسیدگی [روی نیمکت]می تواند پزشکی تیمی که مرتکب تخلف منجر به اخراج می شود 

.اقدام کند [برای درمان]پزشکی دارد، 

در مورد حوادثی که داوران ندیده اند، با کمک سایر اعضای تیم داوری تصمیم گیری می کنند؛•

اطمینان حاصل می کنند که اشخاص غیرمجاز وارد زمین نشوند؛•
؛[مشخص می کنند]پس از این که مسابقه متوقف شده است، شروع مجدد را نشان می دهند •
را نشان می دهند؛ "عالمت های داور و سایر اعضای تیم داوری"عالمت های شرح داده شده در بخش •

رهنمودهای کاربردی برای داوران فوتسال و سایر اعضای"در صورت لزوم، همان گونه که در بخش های مربوط به •
، تشریح شده است در داخل زمین و اطراف آن جایگیری می کنند؛"تیم داوری

گزارشی از مسابقه را به مقامات ذی صالح ارائه می دهند، که شامل اطالعات مربوط به هرگونه جرایم اعمال شده •
یا مقامات رسمی  تیم و هرگونه حادثه ی دیگری که قبل، حین یا پس از مسابقه رخ داده است،/ روی بازیکنان و

.می شود
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:داور
به عنوان وقت نگهدار و داور سوم عمل می کند، اگر یکی از این دو عضو تیم داوری حضور نداشته باشند؛ •

به دلیل هرگونه تخلف علیه قوانین بازی فوتسال، به تشخیص خود مسابقه را تعلیق یا تعطیل می کند؛•

.به دلیل دخالت خارجی از هر نوع، به تشخیص خود مسابقه را تعلیق یا تعطیل می کند•

:داور دوم
.، جایگزین وی می شود[برای ادامه ی فعالیتش]درصورت مصدومیت یا عدم توانایی داور •

مسئولیت تیم داوری۴

:، برای موارد زیر مسئولیتی ندارند(یا سایر اعضای تیم داوری، در جایی که به کار گرفته می شوند)داوران 
هرگونه مصدومیت وارده به یک بازیکن، مقام رسمی یا تماشاگر؛•
هرگونه خسارت به اموال از هر نوع؛•
هرگونه زیان دیگری که به هر فرد، باشگاه، شرکت، فدراسیون یا گروه وارد می شود؛ که یا ناشی از هرگونه•

 آن ها تحت قوانین بازی فوتسال یا با توجه به رویه های متعارف مورد نیازاست ممکنتصمیمی است که 
. ناشی از این تصمیمات باشداست ممکنبرای نگه داشتن، به جریان انداختن و کنترل مسابقه اتخاذ کنند، یا 

: شامل موارد زیر باشداست ممکنچنین تصمیماتی 
تصمیم مبنی بر این که شرایط زمین یا اطراف آن یا شرایط آب و هوا به گونه ای است که اجازه می دهد مسابقه•

برگزار شود یا خیر؛
تصمیم برای تعطیلی مسابقه به هر دلیل؛•
تصمیم مبنی بر مناسب بودن لوازم جانبی، توپ و تجهیزات مورد استفاده در طول مسابقه؛•

تصمیم مبنی بر توقف یا عدم توقف مسابقه به دلیل دخالت تماشاگران یا هرگونه مشکل در جایگاه تماشاگران؛•

تصمیم مبنی بر توقف یا عدم توقف مسابقه برای اجازه دادن به یک بازیکن مصدوم برای خروج از زمین جهت مداوا؛•

؛(صرف نظر از استثنائات ذکر شده در باال)تصمیم درمورد لزوم خروج یک بازیکن مصدوم از زمین جهت مداوا •

تصمیم درمورد اجازه دادن یا ندادن به یک بازیکن برای پوشیدن لباس یا تجهیزات خاص؛•

ازجمله مقامات رسمی تیم  )درمورد اجازه دادن یا ندادن به افراد  (داشته باشند [اختیار]در جایی که قدرت )تصمیم •

برای حضور در اطراف زمین؛ (یا محل برگزاری، افسران امنیتی، عکاسان یا سایر نمایندگان رسانه ها





 براساس قوانین بازی فوتسال یا طبق وظایف خود تحت نظر فیفا، کنفدراسیون ها،است ممکنهر تصمیم دیگری که •
.فدراسیون ها یا قوانین یا مقرراتی که مسابقه تحت آن انجام می شود، اتخاذ کنند

مسابقات بین المللی۵  

.حضور داور دوم برای مسابقات بین المللی اجباری است

تجهیزات داوران۶

تجهیزات اجباری
: تجهیزات زیر را داشته باشندبایدداوران 

حداقل یک سوت•
کارت های زرد و قرمز•
(یا هر وسیله ی دیگری به منظور ثبت وقایع مسابقه)یک دفترچه یادداشت •
حداقل یک ساعت•

سایر تجهیزات
: مجاز به استفاده از موارد زیر باشنداست ممکنداوران 

هدست و غیره؛ [مثل]- تجهیزات برای برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم داوری •
.[سیستم های ردیابی و عملکرد الکترونیکی] سایر تجهیزات رصد کننده ی بدنسازی یا •

.هرگونه تجهیزات الکترونیکی دیگر، ازجمله دوربین منع شده اند [حمل]داوران از پوشیدن 

اگرچه داور درصورت غیبت وقت نگهدار،)همچنین داوران و سایر اعضای تیم داوری ازداشتن زیورآالت منع شده اند 
.(مجاز به بستن ساعت یا وسیله ای مشابه برای ثبت زمان مسابقه است
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کمک داوران۱

 وظایف خود را بر اساس قوانینبایدکه  (یک داور سوم و یک وقت نگهدار) تعیین شوند است ممکندو کمک داور 
آن ها خارج از زمین، در راستای خط میانی و در همان سمتی که مناطق تعویض قرار دارند، . بازی فوتسال انجام دهند

 به صورت می تواندوقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار می نشیند، درحالی که وظایف داور سوم. جاگیری می کنند
.نشسته یا ایستاده انجام شود

وقت نگهدار و داور سوم به زمان سنج مناسب و تجهیزات الزم برای ثبت خطاهای جمع شونده که توسط  فدراسیون 
.یا باشگاه برگزارکننده ی مسابقه تامین می شود، مجهز می شوند

.یک میز وقت نگهدار در اختیار آن ها قرار داده می شود تا بتوانند وظایف خود را به طور صحیح انجام دهند

اختیارات و وظایف۲

:داور سوم
به داوران و وقت نگهدار کمک می کند؛•
اسامی بازیکنان شرکت کننده در بازی را ثبت می کند؛•
به درخواست داوران بر جایگزینی توپ ها نظارت می کند؛•
تجهیزات جانشینان را قبل از ورود به زمین بررسی می کند؛•
شماره ی زنندگان گل را ثبت می کند؛•
داوران درون زمین را در رابطه با هرگونه تخلف، رفتار ناشایست یا رفتار غیرورزشی توسط  هر شرکت کننده•

 تصمیم بگیرند که به آن رسیدگی کنند یا نکنند؛ می تواننددر مسابقه مطلع می سازد، که داوران

درصورتی که یک مقام رسمی تیم درخواست تایم اوت می کند، وقت نگهدار را مطلع می سازد؛•

جهت آگاه کردن داوران و تیم ها از تایم اوت اعطا شده، هنگامی که وقت نگهدار عالمت صوتی را به صدا درآورده•
است، عالمت اجباری تایم اوت را نشان می دهد؛

تایم اوت های درخواست شده را ثبت می کند؛•
خطاهای جمع شونده هر تیم را که توسط داوران در هر نیمه از بازی عالمت داده شده است، ثبت می کند؛•

درصورتی که تیمی پنج خطای جمع شونده را در یک نیمه از بازی مرتکب شده است، عالمت اجباری آن را نشان•
می دهد؛





قابل ]درصورتی که تیمی پنج خطای جمع شونده را در یک نیمه از بازی مرتکب شده باشد، یک عالمت واضح •
را روی میز وقت نگهدار قرار می دهد؛ [رویت

نام و شماره ی همه بازیکنان اخطار گرفته یا اخراجی را ثبت می کند؛•
قبل از شروع هر نیمه از بازی برگه ای به مقامات رسمی هر تیم برای درخواست تایم اوت تحویل می دهد، و اگر •

تایم اوت درخواست نشده باشد، در پایان هر نیمه این برگه ها را جمع آوری می کند؛

تایم اوت

به مقامات رسمی تیم برگه ای را تحویل می دهد که مشخص می کند چه زمانی جانشین می تواند برای جایگزینی •
با بازیکن اخراجی، وارد زمین شود؛

تحت نظارت داوران، ورود مجدد بازیکنی که برای اصالح تجهیزاتش زمین را ترک کرده است، بررسی می کند؛•

تحت نظارت داوران، ورود مجدد بازیکنی را که بر اثر هر گونه آسیب دیدگی زمین را ترک کرده است، بررسی می کند؛•

هنگامی که اشتباه آشکاری در دادن اخطار یا اخراج به یک بازیکن رخ داده باشد یا برخورد شدیدی دور از •
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در هر صورت، داوران درمورد هرگونه وقایع مرتبط. دید داوران اتفاق افتاده باشد، به آن ها عالمت می دهد
با بازی تصمیم می گیرند؛

بر رفتار افراد مستقر در محوطه ی فنی و نیمکت ها نظارت می کند و داوران را از هرگونه رفتار نامناسب آگاه •
می سازد؛

های بازی ناشی از دخالت خارجی را با ذکر دالیل ثبت می کند؛ [وقفه]توقف •

با ارائه ی هرگونه اطالعات دیگر مربوط به مسابقه به داوران کمک می کند؛•

رهنمودهای کاربردی برای داوران فوتسال و سایر"در صورت لزوم، همان گونه که در بخش های مربوط به •
تشریح شده است، داخل زمین جایگیری می کند؛ "اعضای تیم داوری

.در مواقعی که داور یا داور دوم آسیب می بیند یا نمی تواند بازی را ادامه دهد، جایگزین داور دوم می شود•

:وقت نگهدار
: مطابقت دارد۷با استفاده از روش های زیر اطمینان حاصل می کند که مدت زمان مسابقه با مفاد قانون 

راه اندازی زمان سنج پس از اجرای صحیح اولین ضربه ی شروع در هر نیمه؛•

متوقف کردن زمان سنج هنگام خروج توپ از بازی؛•
راه اندازی مجدد زمان سنج پس از ادامه ی صحیح بازی به دنبال یک ضربه ی اوت، پرتاب اوت دروازه،•

ضربه ی کرنر، ضربه ی شروع، ضربه ی آزاد، ضربه ی پنالتی، یا دراپ بال؛

متوقف کردن زمان سنج پس از به ثمر رسیدن گل، اعالم ضربه ی پنالتی یا یک ضربه ی آزاد، یا پس از  •
مصدومیت یک بازیکن؛

متوقف کردن زمان سنج هر زمان که داوران به آن ها برای این کار عالمت دهند؛•
ثبت گل ها، خطاهای جمع شونده و نیمه های بازی روی تابلوی ثبت امتیازات عمومی، اگر موجود باشد؛•

نشان دادن درخواست تایم اوت یک تیم با یک سوت یا عالمت صوتی متفاوت با آنچه داوران استفاده•
می کنند پس از مطلع شدن توسط داور سوم یا یکی از داوران داخل زمین؛

محاسبه ی یک دقیقه زمان تایم اوت؛•
نشان دادن پایان یک دقیقه زمان تایم اوت با یک سوت یا عالمت صوتی متفاوت با آنچه داوران استفاده•

می کنند؛
نشان دادن پنجمین خطای جمع شونده ی یک تیم، با یک سوت یا عالمت صوتی متفاوت با آنچه داوران •

استفاده می کنند پس از مطلع شدن توسط داور سوم؛

؛[دو دقیقه ی اخراجی]محاسبه ی زمان کاهش شمارش دو دقیقه ی یک تیم •
اعالم پایان نیمه ی اول، پایان مسابقه یا پایان نیمه های وقت اضافه، درصورت اجرا، با یک سوت یا عالمت •

صوتی متفاوت با آنچه داوران استفاده می کنند؛





رهنمودهای کاربردی برای داوران"جایگیری درموقعیتی از زمین، همان گونه که در بخش های مربوط به •
تشریح شده است؛ "فوتسال و سایر اعضای تیم داوری

انجام وظایف خاص داور سوم درصورت غیاب وی؛ اگر کمک داور ذخیره ای تعیین نشده باشد؛•

.ارائه ی هرگونه اطالعات دیگر مربوط به مسابقه•

مسابقات بین المللی۳

.در مسابقات بین المللی، حضور یک داور سوم و یک وقت نگهدار اجباری است

وقت نگهداری) همه قابلیت های الزم را یکجا داشته باشد بایددر مسابقات بین المللی، زمان سنج مورد استفاده 
دقیق و تمهیدی برای محاسبه ی زمان یک یا بیشتر از یک کاهش شمارشی دو دقیقه ای به طور همزمان و رصد

.(خطاهای جمع شونده ی هر تیم در طول هر نیمه از بازی

( ) کمک داور ذخیره۴

 طبق قوانینبایددر تورنمنت ها و مسابقاتی که چنین نقشی تعیین می شود، نقش و وظایف کمک داور ذخیره 
.مندرج در قوانین بازی فوتسال باشد

:کمک داور ذخیره
تحت قوانین مسابقه تعیین می شود و در صورتی که هریک از داوران قادر به ادامه ی ماموریت خود نباشند•

جایگزین داورسوم می شود؛
در همه زمان ها، به درخواست داوران در انجام هر گونه وظایف اجرایی قبل، حین و پس از مسابقه کمک•

می کند؛
پس از مسابقه، گزارشی را از هرگونه رفتار ناشایست یا هر حادثه ی دیگری که دور از دید داوران رخ داده است•

به مقامات ذی صالح می دهد و همچنین به داوران در مورد هر گزارشی که ارائه می شود، مشاوره می دهد؛

تمام حوادث رخ داده قبل، حین و پس از مسابقه را ثبت می کند؛•
برای موردی که ممکن است بر اثر هر پیشامدی مورد نیاز باشد، یک زمان سنج دستی جایگزین به همراه•

دارد؛ 
.به گونه ای جایگیری می کند که بتواند با ارائه ی هرگونه اطالعات مربوط به مسابقه، به داوران کمک کند•
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ی بازی[نیمه ها]زمان ها ۱

 کاهشمی تواند دقیقه ای از زمان بازی به طول می انجامد، که فقط درصورتی ۲۰مسابقه در دو نیمه ی برابر 
.یابد که توسط مقررات مسابقه مجاز باشد

ی بازی[نیمه ها]پایان زمان ها ۲

.را با یک عالمت صوتی اعالم می کند (و نیمه های وقت اضافی) دقیقه ای ۲۰وقت نگهدار پایان هر نیمه ی 

نیمه زمانی به پایان می رسد که عالمت صوتی به صدا درآید، حتی اگر داوران پایان بازی را با سوت خود اعالم•
.نکرده باشند

اگر زمانی که یک نیمه در حال اتمام است، یک ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده •
.یا یک ضربه ی پنالتی اعالم شود، نیمه زمانی به پایان می رسد که ضربه به طور کامل اجرا شده باشد (

 هر یک از این ضربات زمانی کامل تلقی می شود که، پس از این که توپ در جریان بازی قرار گرفت، یکی از موارد 
:زیر رخ دهد

توپ از حرکت باز ایستد یا از بازی خارج شود؛•
غیر از دروازه بان مدافع بازی شود؛ (از جمله زننده ی ضربه)توپ توسط هر بازیکنی •

.داوران بازی را به علت تخلف زننده ی ضربه یا هم تیمی زننده ی ضربه متوقف کنند•

ضربه مرتکب تخلف شود، داوران با دستور  به تکرار ضربه یا در صورت [اتمام]اگر یک بازیکن تیم مدافع قبل از تکمیل 
[ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] لزوم، طبق قوانین بازی فوتسال با اعالم یک 

.یا یک ضربه ی پنالتی دیگر، بازی را ادامه می دهند

 اما پس از پایان نیمه، که توسط وقت نگهدار با عالمت صوتی اعالم شده، به ۱۰ و ۱گلی که بر اساس قوانین •
.ثمر می رسد، فقط تحت شرایط باال مورد قبول خواهد بود

.نیمه های بازی در هیچ مورد دیگری تمدید نخواهند شد

تایم اوت۳

.تیم ها حق داشتن یک دقیقه تایم اوت در هر نیمه را دارند





:شرایط زیر اعمال می شود [برای تایم اوت]
مقامات رسمی تیم مجازند با استفاده از برگه ی ارائه شده، به داور سوم یا درصورت وجود نداشتن داور سوم به•

.وقت نگهدار درخواست تایم اوت یک دقیقه ای بدهند

هنگامی که توپ از بازی خارج شود و تیم درخواست کننده ی تایم اوت صاحب توپ باشد، وقت نگهدار با یک•
.سوت یا عالمت صوتی متفاوت با آنچه داوران استفاده می کنند، یک تایم اوت می دهد

:در طول تایم اوت•
 زمین را ترک کنند؛بایدبرای نوشیدن، بازیکنان .  درون یا به بیرون از زمین بمانند می توانندبازیکنان•

 بیرون از زمین باقی بمانند؛بایدجانشینان •
.مقامات رسمی تیم مجاز به ارائه ی دستورالعمل ها درون زمین نیستند•

می تواندتعویض ها فقط پس از به صدا درآمدن عالمت صوتی یا سوتی که پایان تایم اوت را نشان می دهد، •
.انجام شود

تیمی که در نیمه ی اول مسابقه درخواست تایم اوت نکرده باشد، در طول نیمه ی دوم تنها حق درخواست یک تایم•
.اوت را دارد

 برای تایم اوت به داوران درخواستمی توانداگر نه داور سوم حضور داشته باشد نه وقت نگهدار، مقام رسمی تیم •
.دهد

.اگر بازی به وقت اضافی کشیده شود، در طول آن، دریافت تایم اوت مجاز نیست•

استراحت بین دو نیمه۴

اگر بازی به وقت اضافی.  دقیقه بیشتر نمی شود۱۵بازیکنان حق یک استراحت بین دو نیمه را دارند، که از 
تیم ها نیمه های زمین، و مقامات رسمی تیم: کشیده شود، بین دو نیمه ی آن وقت استراحت وجود ندارد

که )اگرچه، بین دو نیمه ی وقت اضافی، استراحت کوتاهی . و جانشینان نیمکت ها را عوض می کنند
.برای نوشیدن مجاز است ( از یک دقیقه فراتر برودنمی بایست

 تغییراست ممکن مدت زمان استراحت بین دو نیمه را معین کند، و تنها با اجازه ی داوران بایدمقررات مسابقه 
.کند

مسابقه ی تعطیل شده۵

مسابقه ی تعطیل شده مجددا بازی می شود؛ مگر این که مقررات مسابقه یا برگزار کنندگان تصمیم دیگری اتخاذ
. کنند
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ضربه ی شروع، به معنای آغاز هر دو نیمه ی مسابقه و هر دو نیمه ی وقت اضافه، و شروع مجدد بازی پس از
، ضربات پنالتی، ضربات اوت، پرتاب های(مستقیم یا غیرمستقیم)ضربات آزاد . به ثمر رسیدن گل است

.اوت دروازه و ضربات کرنر، شروع مجدد های دیگر هستند

هنگامی که داوران بازی را متوقف کنند و قانون یکی از شروع مجددهای فوق را الزامی نکرده باشد، بازی با
.یک دراپ بال مجددا شروع می شود

.اگر زمانی که توپ درجریان بازی نیست، تخلفی رخ دهد، شروع مجدد بازی تغییر نمی کند

ضربه ی شروع۱

نحوه ی اجرا
.تیم برنده ی سکه تصمیم می گیرد که در نیمه ی اول به کدام دروازه حمله کند یا ضربه ی شروع را بزند•

بسته به مورد باال، تیم دیگر ضربه ی شروع را می زند یا تصمیم می گیرد به  در نیمه ی اول به کدام دروازه•
.حمله کند

تیمی که تصمیم می گیرد در نیمه ی اول به کدام دروازه حمله کند، در آغاز نیمه ی دوم ضربه ی شروع•
.را می زند

.برای نیمه ی دوم، تیم ها جا به جا می شوند و به دروازه ی مخالف حمله می کنند•
در نیمه ی زمینی است که در [هر تیم]بین دو نیمه، هر تیم  نیمکت ها را عوض می کند؛ بنابراین نیمکت •

.آن دفاع می کند
.پس از این که یک تیم  گلی به ثمر برساند، ضربه ی شروع توسط تیم دیگر زده می شود•

:برای هر ضربه ی شروع
. در نیمه ی زمین خودی باشندبایدهمه ی بازیکنان، به جز بازیکن زننده ی ضربه ی شروع، •

متر از توپ فاصله۳ تا زمانی که توپ در جریان بازی قرار گیرد، حداقل بایدرقیبان تیم زننده ضربه ی شروع •
.داشته باشند

. به صورت ثابت روی نقطه ی مرکزی قرار گیردبایدتوپ •
هرکدام از داوران درون زمین که در سمت نیمکت قرار دارد، با عالمت دادن توسط سوت نشان می دهد که ضربه ی •

.شروع می تواند زده شود
.ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]توپ زمانی در جریان بازی است که •
 علیه تیم مقابل مستقیما به گل رسید؛ اگر توپ مستقیما وارد دروازه ی زننده ی می تواناز ضربه ی شروع•

.ضربه شود، یک ضربه ی کرنر به رقیبان داده می شود





تخلفات و جرایم
اگر بازیکن زننده ی ضربه ی شروع، مجددا توپ را قبل از تماس آن با بازیکن دیگری لمس کند، یک ضربه ی

.آزاد غیرمستقیم، یا برای تخلف دست زدن به توپ، یک ضربه ی آزاد مستقیم، اعالم می شود

.برای هرگونه تخلف دیگر در نحوه ی اجرای ضربه ی شروع، ضربه تکرار می شود

دراپ بال۲

نحوه ی اجرا
توپ برای یک بازیکن از تیمی که آخرین بار آن را لمس کرده، از محل قرار گیری توپ هنگام توقف بازی یا جایی که •

توپ آخرین تماس را با یک بازیکن، عامل خارجی یا یکی از اعضای تیم داوری داشته است، رها می شود؛ مگر این که
در این. توپ درون محوطه ی جریمه ی تیم مدافع بوده و آخرین تیمی که توپ را لمس کرده، تیم مهاجم بوده باشد

مورد، توپ برای یک بازیکن تیم مهاجم، از روی خط محوطه ی جریمه، از نزدیک ترین نقطه به محلی که توپ هنگام
توقف بازی آن جا بوده یا به یک بازیکن، عامل خارجی یا یکی از اعضای تیم داوری برخورد کرده، در امتداد یک خط

.(همان طور که در زیر نشان داده شده است)فرضی موازی با خط طولی، رها می شود 

متری۲ [فاصله ی] تا زمانی که توپ در جریان بازی قرار گیرد، در حداقل باید (از هر دو تیم)همه ی بازیکنان دیگر •
.از توپ باقی بمانند

 بامی تواند (از هر یک از دو تیم)توپ زمانی در جریان بازی است که با زمین تماس پیدا کند؛ در نتیجه هر بازیکنی •
.توپ  بازی کند
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تخلفات و جرایم
:توپ مجددا رها می شود اگر•

قبل ازتماس با زمین، توسط بازیکن لمس شود؛•
.بعد ازتماس با زمین و بدون تماس با بازیکنی، از بازی خارج شود•

:اگر دراپ بال بدون تماس با حداقل دو بازیکن وارد دروازه شود، بازی مطابق با موارد زیر مجددا شروع می شود•

با پرتاب اوت دروازه، اگر وارد دروازه ی رقیب شود؛•
.با ضربه ی کرنر، اگر وارد دروازه ی بازیکنی شود که توپ برای او رها شده است•

با این حال، اگر دراپ بال بدون تماس با حداقل دو بازیکن بر اثر شرایط خارج از کنترل بازیکنی که توپ برایش
وارد هرکدام از دروازه ها شود، توپ  (مانند شرایط مربوط به مکان مسابقه یا رها شدن نادرست توپ)رها شده 

.مجددا رها شودمی بایست 





توپ داخل و خارج از بازی - ۹قانون 

توپ خارج از بازی۱

:توپ زمانی  خارج از بازی است که
به طور کامل از روی زمین یا هوا، از خط دروازه یا خط طولی عبور کند؛•
بازی توسط داوران متوقف شده باشد؛•
.به سقف برخورد کند•

همچنین توپ خارج از بازی در نظر گرفته می شود، زمانی که با یکی از اعضای تیم داوری برخورد کند، درون
:زمین باقی بماند و

یک تیم حمله ی اثر بخشی را شروع کند؛ یا•
توپ مستقیما وارد دروازه شود؛ یا•
.[مالکیت توپ تغییر کند]تیمی که مالکیت توپ را داشته، تغییر کند •

در این سه مورد که شامل تماس توپ به یکی از اعضای تیم داوری می شود، بازی مجددا با یک دراپ بال
.شروع می شود

توپ در جریان بازی۲

در همه ی زمان های دیگری که توپ به یکی از اعضای تیم داوری برخورد می کند، همچنین زمانی که از یک 
.تیر عمودی یا افقی برگشت می خورد و در زمین باقی می ماند، در جریان بازی است

زمین سرپوشیده۳

. در مقررات مسابقه تصریح شده باشد می بایستحداقل ارتفاع سقف

اگر زمانی که توپ در جریان بازی است به سقف برخورد کند، بازی با ضربه ی اوت توسط رقیبان تیمی که
ضربه ی اوت  از نزدیک ترین نقطه به محل تماس. آخرین بار توپ را لمس کرده اند، مجددا شروع می گردد

.با سقف روی خط طولی، زده می شود
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به ثمررسیدن گل۱

گل زمانی به ثمر می رسد که تمام توپ از خط دروازه، بین تیرهای عمودی و زیر تیر افقی عبور کند، به شرطی 
.که هیچ تخلفی توسط تیم زننده ی گل رخ نداده باشد

، چه به صورت تصادفی چه عمدی، جا به جا یا واژگون(از جمله دروازه بان )اگر دروازه توسط بازیکن تیم مدافع 
شود، و داوران تائید کنند که توپ از خط دروازه گذر کرده و در ادامه از بین تیرهای عمودی دارای حالت عادی، وارد 

اگر دروازه عمدا جا به جا یا واژگون شده.  گل را بپذیرند می بایست، داوران(۱طبق تصریح قانون )دروازه شده است 
. به بازیکن متخلف اخطار دهند می بایست بود، داوران

. گل را نپذبرندمی بایستاگر بازیکن تیم مهاجم، از جمله دروازه بان، دروازه را جا به جا یا واژگون کند، داوران 
. اخطار بگیردبایداگر این عمل عمدی بوده، بازیکن 

 اعالم شود،می بایستاگر دروازه بان توپ را مستقیما به درون دروازه ی رقیب پرتاب کند، یک پرتاب اوت دروازه 
مگر این که قوانین داخلی پرتاب مستقیم توپ به بیش از خط نیمه را برای رده های جوانان، پیشکسوتان، معلوالن

در این مورد، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به تیم مقابل داده می شود، که. یا فوتسال پایه ممنوع کرده باشد/ و
.از مکانی که توپ از خط نیمه عبور کرده زده می شود

گل نیست
 (، بین تیرهای عمودی۱طبق تصریح قانون )اگر یکی از داوران قبل از این که توپ کامال از خط دروازه گذر کند 

.عالمت یک گل را بدهد و بالفاصله متوجه شود که اشتباهی رخ داده است، بازی با یک دراپ بال مجددا شروع می شود

تیم برنده۲

اگر هر دو تیم به تعداد برابر. تیمی که تعداد گل های بیشتری را در طول یک مسابقه به ثمر برساند، برنده است
.گل بزنند یا گلی به ثمر نرسد، مسابقه مساوی می شود





برگشت است، معرفی یک تیم- و - هنگامی که مقررات مسابقه پس از مسابقه ای که مساوی شده یا رفت 
:برنده را الزامی می داند، تنها روش های مجاز برای تعیین تیم برنده عبارتند از

قاعده ی گل های زده در خانه ی رقیب•
 مدت زمان دوبایدمقررات مسابقه . دو نیمه ی برابر وقت اضافی که هرکدام از پنج دقیقه بیشتر نمی شوند•

نیمه ی برابر وقت اضافی را مشخص کند
ضربات از روی نقطه ی پنالتی•

. ترکیبی از روش های باال مورد استفاده قرار گیرداست ممکن

ضربات از روی نقطه ی پنالتی۳

ضربات از روی نقطه ی پنالتی پس از پایان مسابقه انجام و قوانین مربوط به بازی فوتسال اعمال می شود
.مگر اینکه مالحظات دیگری وجود داشته باشد

.ضربات از روی نقطه ی پنالتی بخشی از مسابقه نیستند

نیست؛ تذکرها و اخطارهای  [در ضربات از روی نقطه ی پنالتی]بازیکنی که در جریان مسابقه اخراج شده مجاز به شرکت 
.داده شده در طول مسابقه، به ضربات از روی نقطه ی پنالتی منتقل نمی شوند

نحوه ی اجرا
قبل از شروع ضربات از روی نقطه ی پنالتی

داور برای تصمیم گیری درمورد این که ضربات به کدام دروازه زده خواهد شد سکه ای را می اندازد، مگر این•
، قرارگیری دوربین و[سالمت]شرایط زمین، ایمنی : برای مثال)که مالحظات دیگری وجود داشته باشد 

.یا مقررات مسابقه طور دیگری معین کرده باشد (غیره
.داور سکه ای را می اندازد و تیم برنده ی سکه تصمیم می گیرد اولین یا دومین ضربه را بزند•

همه ی بازیکنان و جانشینان واجد شرایط برای زدن ضربه از روی نقطه ی پنالتی هستند، به جز بازیکنانی•
.که در پایان مسابقه یا وقت اضافه، مصدوم هستند یا اخراج شده اند

داوران  . هر تیم مسئول انتخاب بازیکنان و جانشینان واجد شرایط و نیز چگونگی ترتیب زدن ضربات خواهد بود•
.نیازی به اطالع از این ترتیب ندارند

اگر، در پایان مسابقه یا وقت اضافی، و قبل از شروع ضربات از روی نقطه ی پنالتی، یک تیم تعداد بازیکنان•
 انتخاب کند که تعدادش را به تعداد برابرمی تواندنسبت به رقیب داشته باشد،  (ازجمله جانشینان)بیشتری 

 از نام و شماره ی هر بازیکنی که کنارباید، داوران [چنین تصمیمی]با رقیب کاهش دهد و در صورت وجود 
به)هر بازیکنی که کنار گذاشته شده، برای شرکت در ضربات واجد شرایط نیست . گذاشته می شود مطلع شوند

.(جز به عناوینی که در زیر آمده است
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 با بازیکن یا جانشینی کهمی توانددروازه بانی که قبل از ضربات یا در طول ضربات قادر به ادامه دادن نیست •
در]برای برابر شدن تعداد بازیکنان کنار گذاشته شده است جا به جا شود، اما دروازه بان جا به جا شده دیگر 

.را بزند[ پنالتی ای] ضربه نمی تواندمشارکت ندارد و  [ادامه
. ضربه ای بزندنمی توانداگر دروازه بان قبال ضربه ای را زده باشد، جایگزین تا دور بعدی ضربات، •

در طول اجرای ضربات از روی نقطه ی پنالتی
.تنها بازیکنان و جانشینان واجد شرایط، داوران و سایر اعضای تیم داوری مجاز هستند درون زمین باقی بمانند•

 درون دایره مرکزی و یابایدتمامی بازیکنان و جانشینان واجد شرایط، به جز بازیکن زننده ی ضربه و دو دروازه بان، •
.روی خط میانی یا نزدیک به پشت خط میانی باقی بمانند

 درون زمین، بیرون از محوطه ی جریمه، تقریبا در راستای نقطه ی پنالتیبایددروازه بان تیم زننده ی ضربه •
.متر دورتر ازآن و در سمت مخالف زمین نسبت به نیمکت ها و داور دوم، قرار بگیرد۵اما با فاصله ی حداقل 

. جایش را با دروازه بان عوض کندمی تواندهر بازیکن یا جانشین واجد شرایطی •
ضربه زمانی کامل می شود که توپ از حرکت باز ایستد یا از بازی خارج شود یا زمانی که داوران بازی را به علت•

. برای بار دوم با توپ بازی کند نمی تواندهرتخلفی متوقف کنند؛ زننده ی ضربه

.داوران ضربات را ثبت می کنند•
اگر دروازه بان مرتکب تخلفی شود و درنتیجه ی آن، ضربه تکرار شود، دروازه بان برای اولین تخلف تذکر دریافت •

.بعد از آن، اخطار می گیرد (تخلفات)می کند و برای هر تخلف 

اگر پس از این که داوران عالمت زدن ضربه را داده اند، زننده ی ضربه به علت ارتکاب یک تخلف جریمه شود، •
.ثبت می شود و زننده ی ضربه اخطار می گیرد [ناموفق]آن ضربه به عنوان ضربه ی از دست رفته 

  [ناموفق]اگر دروازه بان و زننده ی ضربه هر دو به طور همزمان مرتکب تخلف شوند، ضربه به عنوان ضربه ی از دست رفته •
.ثبت می شود و زننده ی ضربه اخطار می گیرد

اگر، در طول ضربات از روی نقطه ی پنالتی، تعداد بازیکنان یک تیم کاهش یابد، تیمی که بازیکنان بیشتری•
 از نامبایدکاهش دهد و در صورت وجود، داوران  [با رقیب] انتخاب کند که تعدادش را به تعداد برابر  می توانددارد

هر بازیکن کنار گذاشته شده برای ادامه ی شرکت در. و شماره ی هر بازیکنی که کنار گذاشته می شود مطلع شوند
.(به جز به عناوینی که در باال آمده است)ضربات، واجد شرایط نیست 





:با توجه به شرایط توضیح داده شده در زیر، هر دو تیم پنج ضربه می زنند

.ضربات به صورت متناوب توسط تیم ها زده می شود•
 قبل از این که هربایدهر ضربه توسط زننده ای متفاوت زده می شود، و همه ی بازیکنان و جنشینان واجد شرایط •

. بازیکن یا جانشین بتواند ضربه ی دوم را بزند، یک ضربه بزنند
 ترتیب ضربه زنندگان رامی توانداصول فوق برای هر مرحله ی بعدی از ضربات ادامه می یابد؛ اما یک تیم •

.تغییر دهد
اگر پیش از این که دو تیم پنج ضربه زده باشند، تیمی گل های بیشتری نسبت به تعداد گلی که تیم دیگر•

حتی با وجود تکمیل پنج ضربه ی خود می تواند به ثمر برساند، زده باشد، ضربات بیشتری زده نمی شود
[زدن ضربات به پایان می رسد].

اگر پس ازاین که هر دو تیم پنج ضربه زدند، امتیازها برابر شد، ضربات تا زمانی که تیمی یک گل بیشتر از•
.تیم دیگر، با تعداد ضربات برابر، به ثمر برساند، ادامه می یابد

اگر بازیکن.  به خاطر بازیکنی که زمین را ترک می کند، به تاخیر بیفتدنبایدضربات از روی نقطه ی پنالتی •
.(به ثمر نمی رسد)برای زدن ضربه به موقع برنگردد ضربه ی او از بین می رود 

تعویض ها و اخراج ها، در طول اجرای ضربات از روی نقطه ی پنالتی
. اخطار بگیرد یا اخراج شوداست ممکنیک بازیکن یا جانشین •
. با یک بازیکن یا جانشین واجد شرایط جایگزین شودبایددروازه بانی که اخراج شده، •

نیست  [ی اجرای ضربات از روی نقطه ی پنالتی]بازیکن یا جانشینی به غیر از دروازه بان که قادر به ادامه •
. جایگزین شودنمی تواند

. مسابقه را تعطیل کنندنبایدتیمی به کمتر از سه بازیکن کاهش یابد، داوران  [تعداد بازیکنان]اگر •

گل های زده در خانه ی رقیب۴

 مقرر کند، موقعی که تیم ها با یکدیگر به صورت رفت و برگشت بازی می کنند، اگراست ممکنمقررات مسابقه 
.مجموع امتیازات، پس از مسابقه ی دوم برابر باشد، هر گل زده شده در زمین رقیب، دوبرابر محسوب خواهد شد
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۵۶

آفساید  - ۱۱قانون 

.در فوتسال آفساید وجود ندارد

آفساید - ۱۱قانون 





خطاها و رفتار ناشایست - ۱۲قانون 

ضربات آزاد مستقیم و غیرمستقیم و ضربات پنالتی تنها برای تخلفاتی اعالم می شوند که در زمان بودن توپ 
.در جریان بازی، رخ می دهند

ضربه ی آزاد مستقیم۱

اگر بازیکنی مرتکب هریک از تخلفات زیر علیه رقیب شود، به گونه ای که به عقیده ی داوران این رفتار او همراه 
:با بی احتیاطی، بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد بوده، یک ضربه ی آزاد مستقیم اعالم می شود

تنه زدن•
پریدن روی•
لگد زدن یا تالش برای لگد زدن•
هل دادن•
(ازجمله زدن با سر)زدن یا تالش برای زدن •
[درگیری]تکل یا رقابت •
یا تالش برای پا انداختن [سرنگون کردن با پا، پشت پا زدن]پا انداختن •

.اگر تخلف با برخورد همراه شود، با یک ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی جریمه می شود
، بی توجهی یا بی مالحظگی نشان دهد یا با[درگیری]زمانی است که بازیکن هنگام رقابت  "بی احتیاطی"•

.نیاز به جریمه ی انضباطی نیست. بی احتیاطی رفتار کند

زمانی است که بازیکن با بی اعتنایی به خطر، یا عواقب ناشی از آن، نسبت به رقیب رفتار کند و "بی پروایی"•
. اخطار بگیردباید

یا / زمانی است که بازیکن از نیرویی بیش ازمیزان مورد نیاز استفاده کند و "استفاده از نیروی بیش از حد"•
. اخراج شودبایدسالمت رقیب را به خطر اندازد و 

:همچنین اگر بازیکنی مرتکب هریک از تخلفات زیر شود، یک ضربه ی آزاد مستقیم اعالم میگردد

(به جز برای دروازه بان درون محوطه ی جریمه ی خودش)یک تخلف دست زدن به توپ •
رقیب [گرفتن]نگه داشتن •
رقیب شدن با برخورد [پیشروی]مانع •
گاز گرفتن یا آب دهان انداختن بر روی کسی که نامش در فهرست تیم است یا یکی از اعضای تیم داوری•
لگد زدن یک شئ به سمت توپ، رقیب یا یکی از اعضای تیم داوری؛ یا تماس با توپ با شیئی که در/ پرتاب •

دست نگه داشته شده، یا حرکت دادن عمدی دروازه به گونه ای که موجب برخورد دروازه با توپ شود

.همه ی تخلفات ذکر شده، در این بخش به عنوان خطاهای جمع شونده محسوب می شوند
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دست زدن به توپ
به منظور تشخیص تخلفات دست زدن به توپ، مرز باالي بازو هم راستا با پایین زیربغل در نظر گرفته می شود [از 

زیر بغل به باال جزو سرشانه، و از زیربغل به پایین جزو بازو در نظر گرفته می شود].

.بازوی بازیکن، تخلف محسوب نمی شود/ هر لمس توپی توسط دست 

:تخلف است، اگر بازیکنی
.با حرکت دادن دست یا بازو به سمت توپ: عمدا توپ را با دست یا بازوی خود لمس کند، برای مثال•

هنگامی . بازویش لمس کند/ بازوی او بدنش را به طور غیرطبیعی بزرگتر کرده است، توپ را با دست/ زمانی که دست•
توجیه پذیر  [برای آن موقعیت]بازو نتیجه ی حرکت بدن بازیکن برای آن موقعیت خاص نباشد یا / که وضعیت دست

/  بازیکن با قرار دادن دست. نباشد، در نظر گرفته می شود که بازیکن بدنش را به طور غیرطبیعی بزرگتر کرده است
.بازویش و مجازات شدن را پذیرفته است/ برخورد توپ به دست [خطر]بازوی خود در چنین موقعیتی، ریسک 

:به دروازه ی رقیب گل بزند•
بازویش، حتی اگر تصادفی باشد؛ از جمله توسط دروازه بان؛/مستقیما از دست•
.بازویش، حتی اگر تصادفی باشد/ بالفاصله پس از لمس توپ با دست•

بازویش توپ را به طور تصادفی لمس کرده، گلی به ثمر نرسد، بازی/ اگر بالفاصله پس از این که بازیکنی با دست
.بازو، بدن بازیکن را به طور غیرطبیعی بزرگتر نکرده باشد/  ادامه پیدا کند؛ به شرطی که دست می بایست

درخارج ازمحوطه ی جریمه، دروازه بان برای دست زدن به توپ همان محدودیت هایی را دارد که هر بازیکن
اگر دروازه بان زمانی که مجاز به انجام این کار نیست، در محوطه ی جریمه ی خودش به توپ. دیگری دارد

.دست بزند، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود، اما جریمه ی انضباطی ندارد

دست زدن [ تخلف]
به توپ نیست

دست زدن [ تخلف]
به توپ نیست

دست زدن [ تخلف]
به توپ

دست زدن [ تخلف]
به توپ





ضربه  ی آزاد غیرمستقیم۲

:یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود؛ اگر بازیکنی
؛(طبق تعاریف زیر)به شیوه ای خطرناک بازی کند •
بدون هیچ برخوردی، مانع پیشروی رقیب شود؛•
یا حرکات تهاجمی، توهین آمیز یا فحاشی یا سایر تخلفات کالمی باشد؛/ مقصر در ابراز مخالفت، استفاده از گفتار و•

مانع رها شدن یا پرتاب توپ از دست دروازه بان شود؛ یا هنگامی که دروازه بان در حال رها کردن یا پرتاب توپ•
به توپ ضربه بزند یا برای ضربه زدن به آن تالش کند؛ [با پا]است، 

ازجمله )برای دور زدن قانون، یک ترفند عمدی را با سر، سینه، زانو و غیره آغاز کند تا توپ به دروازه بان پاس داده شود •
اگر دروازه بان مسئول آغاز ترفند عمدی باشد، . ؛ چه دروازه بان توپ را با دستش لمس کند، چه نکند(از یک ضربه ی آزاد

.جریمه می شود

هر گونه تخلف دیگری که در قوانین فوتسال به آن اشاره نشده و منجر به توقف بازی برای اخراج یا اخطار دادن•
.به یک بازیکن می شود، انجام دهد

:همچنین اگر دروازه بان هریک از تخلفات زیر را انجام دهد، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود

توپ را بیشتر از چهار ثانیه با دست، بازو یا پا در نیمه ی زمین خودی کنترل کند؛•

بعد از بازی با توپ در هر جای زمین، و بدون تماس یا بازی توسط رقیب، توپی را که توسط هم تیمی اش عمدا•
با او بازی شده است، در نیمه ی زمین خودی مجددا لمس نماید؛

پاس داده شده، با دست یا بازو در محوطه ی جریمه ی خودی [با پا]توپی را که توسط هم تیمی اش عمدا به او •
؛(از جمله از یک ضربه ی اوت)لمس کند 

یا فوتسال پایه است، دروازه بان توپ را / در جایی که مغایر قوانین داخلی برای جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و•
ضربه ی آزاد از محلی که توپ از خط) [پرتاب او از خط نیمه عبور کند]مستقیما بیش از خط نیمه پرتاب کند 

.(نیمه عبور کرده، زده می شود

:توپ زمانی در کنترل یک دروازه بان در نظر گرفته می شود، که
، یا هنگامی که با هر (زمین، بدن خودش [سطح]برای مثال )توپ بین دستانش یا بین دستش و هر سطحی باشد •

قسمتی از دست یا بازویش آن را لمس می کند؛
توپ را در دستان باز خود نگه داشته باشد؛•
.آن را به زمین می زند یا به هوا پرتاب می کند•

بازی کردن به شیوه ی خطرناک
ازجمله)بازی کردن به شیوه ی خطرناک شامل هر عملی می شود که هنگام تالش برای بازی با توپ، سالمت شخص 

نزدیک به ]رقیب مجاور [ توسط]شامل عملی است که از بازی با توپ [ همچنین]را به خطر می اندازد، و  (خود بازیکنان
.، به خاطر ترس از آسیب دیدگی، جلوگیری می کند[او
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.ضربه ی قیچی یا برگردان به شرطی مجاز است، که برای رقیب خطرناک نباشد

بدون برخورد مانع پیشروی رقیب شدن 
مانع پیشروی رقیب شدن؛ یعنی حرکت کردن در مسیر حرکت رقیب به قصد مانع شدن، مسدود کردن،
کند کردن یا مجبور کردن وی برای تغییر جهت، هنگامی که توپ در فاصله ی بازی کردن هیچ یک از

.دو بازیکن نیست

؛ بودن [حق دارند در هر جایی از زمین قرار گیرند]همه ی بازیکنان نسبت به موقعیت خود در زمین حق دارند 
.در مسیر حرکت رقیب با وارد شدن به مسیر حرکت رقیب، یکسان نیست

 با قرارگیری بین توپ و رقیب، توپ را پوشش دهد و این در صورتی است که توپ در فاصله و می تواندیک بازیکن
اگر توپ در فاصله و محدوده ی بازی باشد،. محدوده ی بازی باشد و او رقیب را با بازو یا بدنش نگه نداشته باشد

.از سوی رقیب به طور جوانمردانه تنه بخورد [پوشش دهنده] که بازیکن است ممکن

(بالک)سد کردن رقیب 
بازیکنی: را تا زمانی می توان به عنوان یک تاکتیک قانونی در فوتسال در نظر گرفت که (بالک)سد کردن رقیب 

که رقیب را سد می کند، هنگام هر نوع برخورد، ثابت بوده و با حرکت دادن یا گسترده کردن حجم بدن در مسیر
سد کردن می تواند علیه. رقیب، عمدا باعث ایجاد برخورد نشود، و از طرفی رقیب فرصت گریز از سد را داشته باشد

. توپ را دراختیار داشته باشد یا نداشته باشد، صورت گیرداست ممکنرقیبی که 

اقدام انضباطی۳

داوران از زمان ورود به زمین برای بررسی قبل از مسابقه تا زمان خروج از زمین پس از پایان مسابقه، این اختیار
.(ازجمله هنگام ضربات از روی نقطه ی پنالتی)را دارند که اقدام انضباطی اعمال کنند 

اگر قبل از ورود به زمین در شروع مسابقه، بازیکن یا مقام رسمی تیمی تخلف منجر به اخراج انجام دهد، داوران
این اختیار را دارند که از شرکت بازیکن یا مقام رسمی تیم در مسابقه جلوگیری کنند؛ داوران هر گونه رفتار

.ناشایست دیگر را گزارش خواهند کرد

یک بازیکن یا مقام رسمی تیم که تخلف منجر به اخطار یا اخراج، بر روی هر شخص دیگر یا علیه قوانین بازی
فوتسال انجام داده است، خواه درون یا بیرون از زمین باشد، طبق تخلفی که انجام داده، مشمول اقدام انضباطی

.می شود

.کارت زرد مربوط به یک اخطار، و کارت قرمز مربوط به یک اخراج است

. کارت قرمز یا زرد نشان دادمی توانتنها به بازیکن، جانشین و مقام رسمی تیم 





بازیکنان و جانشینان

به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی برای نشان دادن کارت
هنگامی که داوران تصمیم گرفته اند به بازیکنی اخطار دهند یا او را اخراج کنند، تا زمانی که جریمه اعمال نشده است،

 مجددا شروع شود، مگر این که تیم غیر متخلف که ضربه ی آزاد را سریعا اجرا می کند، فرصت آشکار گلزنینبایدبازی 
جریمه در توقف بعدی بازی اعمال می شود؛. داشته باشد و داوران روند اجرای جریمه ی انضباطی را شروع نکرده باشند

اگر تخلف، از فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل جلوگیری کرده باشد، بازیکن اخطار می گیرد؛ اگر تخلف، در یک حمله ی
.اثربخش مداخله، یا آن را متوقف کرده باشد، بازیکن اخطار نمی گیرد

آوانتاژ
/ اخراج موجب توقف بازی می شود، آوانتاژ بدهند، این اخطار / اگر داوران برای تخلفی که به دلیل اخطار دادن 

در هر صورت، اگر تخلف از فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل.  در خروج بعدی توپ از بازی اعمال شودبایداخراج 
جلوگیری کرده باشد، بازیکن به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار می گیرد، اگر تخلف، در یک حمله ی اثربخش مداخله، 

.یا آن را یا متوقف کردن آن باشد، بازیکن اخطار نمی گیرد

 در موقعیت های شامل خطای جدی، برخورد شدید، دومین تخلف منجر به اخطار یا ششمیننمی بایستآوانتاژ 
اعمال شود، مگر این که یک فرصت آشکار برای گلزنی وجود داشته (یا خطاهای متعاقب آن)خطای جمع شونده 

 در خروج بعدی توپ از بازی، بازیکن را اخراج کنند؛ اما اگر بازیکن با توپ بازی کند یا با رقیببایدداوران . باشد
برای او مزاحمت ایجاد کند، داوران بازی را متوقف، بازیکن را اخراج و بازی را با یک/ شود  [درگیری]وارد رقابت 

.ضربه ی آزاد غیرمستقیم مجددا شروع خواهند کرد، مگر این که بازیکن تخلف جدی تری انجام داده باشد

اگر آوانتاژ داده شود و پس از به ثمر رسیدن گل، کارت زرد دوم یا کارت قرمزی داده شود، تیم جریمه شده، با
اگر گل به ثمر. جایگزین کردن یک جانشین به جای بازیکن اخراجی، با همان تعداد بازیکنان ادامه می دهد

.نرسد، تیم با یک بازیکن کمتر ادامه می دهد

بازیکن تیم مهاجم کند و این [گرفتن]اگر بازیکن تیم مدافع از بیرون از محوطه ی جریمه شروع به نگه داشتن 
. ضربه ی پنالتی اعالم کنندبایدکار را تا درون محوطه ی جریمه ادامه دهد، داوران 

تخلفات مستلزم اخطار
:اگر بازیکنی در انجام موارد زیر مقصر باشد، اخطار می گیرد

به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی؛•
ابراز مخالفت با گفتار یا رفتار؛•
ورود یا ترک زمین بدون اجازه ی یکی از داوران یا با نقض نحوه ی اجرای تعویض؛•
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عدم رعایت فاصله ی مورد نیاز، هنگامی که بازی با یک دراپ بال، ضربه ی کرنر، ضربه ی آزاد یا ضربه ی اوت مجددا •
شروع می شود؛

بودن وجود "مکرر"هیچ تعداد یا الگوی مشخصی از تخلفات به منظور تشخیص ) [تداوم تخلفات]تخلفات مکرر •
؛( ندارد

.رفتار غیرورزشی•

:اگر جانشینی در انجام موارد زیر مقصر باشد، اخطار می گیرد
به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی؛•
ابراز مخالفت با گفتار یا عمل؛•
ورود به زمین با نقض نحوه ی اجرای تعویض؛•
.رفتار غیرورزشی•

 منجر می بایست،(هم [مجاورت]حتی در نزدیکی )جایی که دو تخلف مستلزم اخطار به طور جداگانه رخ دهد 
به دریافت دو اخطار شود؛ برای مثال، اگر بازیکنی از منطقه ی تعویض وارد زمین نشود و با بی پروایی تکل بزند،

.دست زدن به توپ، حمله ی اثر بخشی را متوقف کند و غیره/ یا با خطایی 
 

اخطار به دلیل رفتار غیرورزشی
: به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار بگیرد، ازجمله اگر بازیکنبایدحاالت مختلفی وجود دارد که بازیکن 

تالش کند داوران را فریب دهد، مثال تظاهر به مصدومیت یا وانمود کردن به این که بر روی او خطایی رخ داده•
؛(شبیه سازی)است 

با بی پروایی مرتکب تخلف منجر به ضربه ی آزاد مستقیم شود؛•
با دست زدن به توپ، باعث ایجاد دخالت یا توقف یک حمله ی اثر بخش شود؛•
خطایی را مرتکب شود که باعث ایجاد دخالت یا توقف حمله ی اثر بخش شود، به جز جایی که داوران به دلیل•

تخلفی که به منظور تالش برای بازی با توپ بوده، ضربه ی پنالتی اعالم کنند؛

با انجام تخلفی که به منظور تالش برای بازی با توپ بوده و داوران اعالم ضربه ی پنالتی کرده اند، از فرصت•
آشکار گلزنی رقیب جلوگیری کند؛

، یا در تالش ناموفق برای جلوگیری از(چه تالشش موفقیت آمیز باشد چه نه)در تالش برای به ثمر رساندن گل •
گل، به توپ دست بزند؛

هنگامی که دروازه توسط دروازه بان محافظت شده است، با تخلف دست زدن به توپ، توپی را که در حال رفتن به •
.درون دروازه است، متوقف کند

عالیم غیرمجاز روی زمین ترسیم کند؛•
پس از دریافت دستور برای خروج از زمین، درهنگام ترک زمین با توپ بازی کند؛•
به بازی بی احترامی کند؛•
ازجمله )برای دور زدن قانون، یک ترفند عمدی را با سر، سینه، زانو و غیره آغاز کند تا توپ به دروازه بان پاس داده شود •

اگر دروازه بان مسئول آغاز ترفند عمدی باشد، . ؛ چه دروازه بان توپ را با دستش لمس کند، چه نکند(از یک ضربه ی آزاد
.اخطار می گیرد

حواس رقیب را در طول بازی به صورت کالمی پرت کند؛•





.(بدون جلوگیری از یک گل یا  فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل)دروازه را عمدا حرکت دهد یا واژگون کند •

شادی گل
 بیش از اندازه باشد؛نبایدوقتی یک گل به ثمر می رسد بازیکنان می توانند شادی کنند، اما شادی آن ها 

. باعث اتالف وقت بیش از اندازه شوندنبایدشادی های طراحی شده تایید نمی شوند و 

 در سریع ترینمی بایستترک زمین به منظور شادی برای گل، تخلف منجر به اخطار نیست؛ اما بازیکنان 
.زمان ممکن به زمین برگردند

: برای موارد زیر اخطار بگیردبایدحتی اگر گل مردود شود، بازیکن 
یا امنیتی شود؛/ و [سالمت]نزدیک شدن به تماشاگران به نحوی که باعث ایجاد پیامدهای ایمنی •

یا فتنه انگیز؛ [مضحک]عمل کردن به روش تحریک کننده، تمسخر آمیز •
پوشاندن سر یا صورت با ماسک یا وسیله ی مشابه دیگر؛•
درآوردن پیراهن یا پوشاندن سر با پیراهن؛•

تخلفات مستلزم اخراج
: بازیکن یا جانشینی که هریک از تخلفات زیر را انجام دهد، اخراج می شود

به جز دروازه بان )جلوگیری از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل از طریق تخلف دست زدن به توپ •
از عبور توپ[ کار]وقتی که این )، یا با حرکت دادن یا واژگون کردن دروازه (درون محوطه ی جریمه ی خودش

(از خط دروازه جلوگیری کند

جلوگیری از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی، از طریق یک تخلف منجر به ضربه ی آزاد بر روی رقیبی که مسیر•
 (به شرطی که دروازه توسط دروازه بان مدافع محافظت نشده باشد)کلی او به سمت دروازه ی متخلف است 

(به جز در مواردی که در پایین مطرح شده است)

خطای جدی •
گاز گرفتن یا آب دهان انداختن بر روی کسی•
برخورد شدید•
یا حرکات تهاجمی، توهین آمیز یا فحاشی / استفاده از گفتار و•
دریافت دومین اخطار در همان مسابقه•

. محدوده ی زمین بازی و محوطه ی فنی را ترک کندبایدبازیکن یا جانشینی که اخراج شده است، 

()جلوگیری از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی 
جایی که بازیکن با تخلف دست زدن به توپ از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل جلوگیری می کند، هرجا

.که تخلف رخ داده باشد، بازیکن اخراج می شود
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جایی که بازیکن درون محوطه ی جریمه ی خودی تخلفی را بر روی رقیب انجام می دهد که از فرصت آشکار 
یک ضربه ی پنالتی اعالم می کنند، اگر تخلف   [به سبب تخلف صورت گرفته]گلزنی رقیب جلوگیری کند و داوران 

به طور مثال )متخلف اخطار می گیرد؛ در تمامی شرایط دیگر  [بازیکن]انجام شده تالشی برای بازی با توپ بوده، 
. اخراج شودباید، بازیکن متخلف (گرفتن، کشیدن، هل دادن، امکان بازی با توپ را نداشتن و غیره

یک بازیکن، بازیکن اخراجی، جانشین یا مقام رسمی تیم که بدون کسب اجازه ی الزم از یکی از داوران یا با
نقض نحوه ی اجرای تعویض وارد زمین شود و با ارتکاب تخلفی که موجب جلوگیری از یک گل یا فرصت

. آشکار گلزنی تیم مقابل شود، در بازی دخالت کند، مقصر انجام یک تخلف منجر به اخراج است

: مالحظات زیر در نظر گرفته شودباید [جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی] برای تعیین یک 

فاصله ی بین محل تخلف و دروازه•
بازی [کلی]جهت عمومی •
احتمال حفظ یا به دست آوردن کنترل توپ•
موقعیت و تعداد بازیکنان چهارنفره ی مدافع، همچنین دروازه بان•

شده است یا خیر "محافظت"این که دروازه •

اگر تنها دروازه بان برای محافظت از دروازه اش جلوی آن باشد، نمی توان آن را به عنوان تخلف 
در نظر گرفت؛ حتی اگر این وضعیت، سایر معیارهای  [جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی]

. را دارا باشد [جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی]

اگر زمانی که دروازه محافظت نشده است یا تنها توسط یک بازیکن چهارنفره ی تیم مدافع در پشت دروازه بان محافظت 
می شود، دروازه بان با تخلف دست زدن به توپ بیرون از محوطه ی جریمه، از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی تیم 

.مقابل جلوگیری کند، دروازه بان مقصر انجام یک تخلف منجر به اخراج است

اگر زمانی که دروازه توسط دروازه بان محافظت نشده است و تعداد بازیکنان تیم مهاجم برابر با تعداد بازیکنان تیم 
[نیز] [جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی] و سایر معیارهای  (به جز دروازه بان)مدافع یا بیشتر از آن ها باشد 

در نظر گرفته [جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی] برقرار باشد، این وضعیت می تواند به عنوان یک موقعیت 
.شود

اگر یک جانشین، بازیکن اخراجی یا مقام رسمی تیم با تخلف دست زدن به توپ یا با یک تخلف قابل جریمه با ضربه ی 
 کاهش پیدا 3آزاد، از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل جلوگیری کند، تعداد بازیکنان تیم بر اساس قانون 

.می کند





خطای جدی
که سالمت رقیب را به خطر می اندازد، یا با استفاده از نیروی بیش از حد یا اعمال [درگیر شدنی]تکل یا رقابتی 

. به عنوان خطای جدی جریمه شودبایدخشونت انجام می شود، 

هر بازیکنی که هنگام رقابت برای توپ با نیروی بیش از حد، با استفاده از یک یا هر دو پا از جلو، کنار یا
.پشت به سمت رقیب یورش ببرد یا سالمت رقیب را به خطر بیندازد، مقصر انجام خطای جدی است

برخورد شدید
نمی کند، صرف نظر از  این که برخورد [درگیری]برخورد شدید زمانی است که بازیکن هنگامی که برای توپ رقابت 

رخ دهد یا نه، از نیروی بیش از حد یا اعمال خشونت علیه رقیب یا علیه هر شخص دیگری استفاده کند یا سعی در 
.استفاده از آن داشته باشد

. داخل زمین یا بیرون از مرزهای آن رخ دهد؛ چه توپ در جریان بازی باشد چه نباشداست ممکنبرخورد شدید 

 اعمال شود؛ مگر این که به دنبال آن یکنمی بایستدر موقعیت هایی که شامل برخورد شدید می شوند، آوانتاژ 
 در خروج بعدی توپ از بازی، بازیکنی رابایددر چنین موردی، داوران . فرصت واضح گلزنی فراهم شود

.که مقصر انجام برخورد شدید است، اخراج کنند

داوران می بایست به خاطر داشته باشند که برخورد شدید اغلب منجر به درگیری دسته جمعی بین بازیکنان
. تالش کنند با مداخله ی جدی از این مسئله جلوگیری کنندبایدمی شود؛ بنابراین، آن ها 

. اخراج شودبایدبازیکن یا جانشینی که مقصر انجام برخورد شدید است، 
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مقامات رسمی تیم

جایی که تخلف توسط یک مقام رسمی تیم رخ می دهد و متخلف قابل شناسایی نیست، مربی ارشد حاضر در
.محوطه ی فنی، جریمه خواهد شد

تذکر
 منجر به اخطار یا می بایستمنجر به تذکر شوند؛ تخلفات مکرر یا آشکار می بایست تخلفات زیر معموال

:اخراج شوند
بدون درگیری/ ورود به زمین به روشی محترمانه •
درخواست یک کمک داور/ نادیده گرفتن دستورالعمل : عدم همکاری با یکی از اعضای تیم داوری؛ برای مثال•

(با کالم یا عمل)کم با یک تصمیم / مخالفت جزئی •
خروج گاه به گاه از محدوده ی محوطه ی فنی، بدون ارتکاب تخلفی دیگر•

اخطار
:(اما محدود به این موارد نمی شود)تخلفات منجر به اخطار از سوی مقامات رسمی تیم شامل موارد زیر است 

مکرر/ رعایت نکردن حدود محوطه ی فنی تیم خود به طور واضح •
تاخیر در شروع مجدد بازی توسط تیم خودشان•
(بدون ایجاد درگیری)ورود عمدی به محوطه ی فنی تیم مقابل •

:ابراز مخالفت با گفتار یا عمل، ازجمله•
زدن بطری نوشیدنی یا اشیاء دیگر [با پا]/ پرتاب کردن •
حرکاتی که به وضوح عدم احترام نسبت به اعضای تیم داوری را نشان می دهد؛•

کف زدن طعنه آمیز: برای مثال
در قبال یک کارت قرمز یا زرد [مداوم]مکرر /  بیش از اندازه  [رفتاری]حرکتی •
عمل کردن به صورت تحریک کننده یا فتنه انگیز•
(ازجمله تکرار تخلفات منجر به تذکر)انجام مکرر رفتار غیر قابل قبول •
نشان دادن بی احترامی به بازی•

اخراج
:(اما محدود به این موارد نمی شود)تخلفات منجر به اخراج شامل موارد زیر است 

نگه داشتن توپ، ضربه زدن به توپ به سمت : به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی تیم مقابل؛ برای مثال•
، مانع حرکت یک بازیکن شدن[شوت کردن]دیگر 

:ترک عمدی محوطه ی فنی به منظور•
ابراز مخالفت، یا تعرض نسبت به یکی از اعضای تیم داوری•
عمل کردن به روشی تحریک آمیز یا فتنه جویانه•

مقابل به شیوه ای تهاجمی یا با درگیری [تیم]ورود به محوطه ی فنی •
[با پا]ضربه زدن /  به طور عمدی یک شئ را به درون زمین پرتاب کردن •





:ورود به زمین به منظور•
(ازجمله هنگام زمان نیمه یا زمان کامل)درگیری با یکی از اعضای تیم داوری •
بازیکن مقابل یا یکی از اعضای تیم داوری [کار]مداخله در بازی، •

(ازجمله پرتاب آب دهان یا گاز گرفتن)برخورد فیزیکی یا رفتار پرخاشگرانه نسبت به هر شخص دیگری •

دریافت اخطار دوم در همان مسابقه•
یا حرکات تهاجمی، توهین آمیز یا فحاشی /  استفاده از گفتار و•
یا انجام رفتار نامناسب درنتیجه ی استفاده از تجهیزات/ استفاده از تجهیزات ارتباطی یا الکترونیکی غیرمجاز و•

ارتباطی یا الکترونیکی

برخورد شدید•

[شوت می شود]ضربه زده می شود / پرتاب می شود  (از جمله توپ)تخلفاتی که در آن یک شئ 
:در همه ی موارد، داوران اقدام انضباطی مناسب را انجام می دهند

اخطار به متخلف به دلیل رفتار غیرورزشی- بی پروایی •
اخراج متخلف به دلیل برخورد شدید- استفاده از نیروی بیش از حد •

شروع مجدد بازی پس از خطا ها و رفتار ناشایست۴

.اگر توپ خارج از بازی باشد، بازی مطابق با تصمیم قبلی مجددا شروع می شود

اگر توپ در جریان بازی باشد و بازیکنی مرتکب یک تخلف فیزیکی در داخل زمین شود، شروع مجددهای زیر
:اعمال می شوند

یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم یا ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی- علیه رقیب •
ضربه ی آزاد مستقیم- علیه هم تیمی، جانشین، بازیکن اخراجی، مقام رسمی تیم یا یکی از اعضای تیم داوری •

یا ضربه ی پنالتی

.تمامی تخلفات کالمی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم جریمه می شود

:اگر، هنگامی که توپ در جریان بازی است
یک بازیکن، در بیرون از زمین، تخلفی را علیه یکی از اعضای تیم داوری یا بازیکن، جانشین، بازیکن اخراجی•

یا مقام رسمی تیم مقابل انجام دهد؛ یا
یک جانشین، بازیکن اخراجی یا مقام رسمی تیم، در بیرون از زمین تخلفی را علیه بازیکن مقابل یا یکی از•

:اعضای تیم داوری مرتکب شود، یا برای آن ها ایجاد دخالت کند

مداخله صورت گرفته،/ بازی با یک ضربه ی آزاد، روی خط مرزی، از نزدیک ترین نقطه به جایی که تخلف 
مجددا شروع می شود؛ اگر این تخلف منجر به ضربه ی آزاد مستقیم شود و نزدیک ترین نقطه روی خط مرزی،

بخشی از خط دروازه ای باشد که متعلق به محوطه ی جریمه شخص متخلف است، یک ضربه ی پنالتی اعالم
.می شود
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حتی اگر یک جانشین، بازیکن اخراجی یا مقام رسمی تیم مرتکب تخلف منجر به ضربه ی آزاد مستقیم شود، این 
.به عنوان یک خطای جمع شونده علیه تیمش محسوب می شود [تخلف]

اگر تخلف، بیرون از زمین توسط بازیکنی علیه یک بازیکن، جانشین یا مقام رسمی تیم خودی رخ دهد، بازی با
جایی که تخلف رخ داده، مجددا شروع [نقطه به]یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم، روی خط مرزی از نزدیک ترین 

.می شود

با توپ تماس پیدا کند، بازی با یک  (کفش، ساق بند و غیره)اگر بازیکنی به واسطه ی داشتن شئی در دست 
.مجددا شروع می شود (یا ضربه ی پنالتی)ضربه ی آزاد مستقیم 

را به سمت بازیکن مقابل پرتاب کند (به جز توپ مسابقه)اگر بازیکنی که داخل یا خارج از زمین است، شیئی 
را به سمت یک جانشین مقابل، بازیکن اخراجی، مقام رسمی تیم یا یکی (ازجمله توپ)یا با پا بزند، یا یک شئ 

از اعضای تیم داوری یا توپ بازی پرتاب کند یا با پا بزند، بازی با یک ضربه ی آزاد مستقیم از جایی که شئ به
 [این موقعیت]شخص یا توپ برخورد کرده و یا احتمال برخورد وجود داشته است مجددا شروع می شود؛ یا اگر 

نقطه ی]اگر این موقعیت . درون محوطه ی جریمه ی شخص متخلف بوده، با ضربه ی پنالتی مجددا شروع می شود
خارج از زمین است، ضربه ی آزاد از نزدیک ترین نقطه روی خط مرزی زده [برخورد یا نقطه ی احتمالی برخورد

اگر نزدیک ترین نقطه روی خط مرزی بخشی از خط دروازه ای باشد که متعلق به محوطه ی جریمه. می شود
. شخص متخلف است، یک ضربه ی پنالتی اعالم می شود

اگر یک جانشین، بازیکن اخراجی، بازیکنی که موقتا بیرون از زمین است یا مقام رسمی تیم، شیئی را به درون
رقیب یا یکی [کار]به سوی زمین ضربه بزند واین عمل باعث ایجاد مداخله در بازی،  [با پا]زمین پرتاب کند یا 

از اعضای تیم داوری شود، بازی با یک ضربه ی آزاد مستقیم از جایی که شئ در بازی مداخله کرده، یا به رقیب،
یا با یک ضربه ی پنالتی،)اعضای تیم داوری یا توپ برخورد کرده یا ممکن بوده برخورد کند، مجددا شروع می شود 

.(اگر درون محوطه ی جریمه ی شخص متخلف باشد

اگر داوران بازی را برای یک تخلف انجام شده توسط بازیکنی، درون یا بیرون از زمین، علیه یک عامل خارجی متوقف 
کنند، بازی با یک دراپ بال مجددا شروع می شود؛ مگر این که به دلیل ترک زمین بدون اجازه ی داوران، یک 

.ضربه ی آزاد اعالم شود
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انواع ضربه ی آزاد۱

ضربات آزاد مستقیم وغیرمستقیم به تیم مقابل تیمی که بازیکن، جانشین، بازیکن اخراجی یا مقام رسمی اش
.مقصر انجام تخلف است، داده می شود

 به طور واضح توسطبایدهنگامی که ضربه ی آزاد مستقیم یا غیرمستقیم اجرا می شود شمارش چهار ثانیه 
.یکی از داوران نشان داده شود

عالمت ضربه ی آزاد غیرمستقیم
داوران ضربه ی آزاد غیرمستقیم را با بلند کردن یک دست باالی سرشان نشان می دهند؛ این عالمت تا زمانی

.که ضربه زده شود و توپ بازیکن دیگری را لمس کند یا از بازی خارج شود، نگه داشته می شود

و توپ مستقیما وارد (ندهند)اگر هر یک از داوران یا هر دوی آن ها، عالمت ضربه ی غیرمستقیم را نشان ندهد 
. تکرار شودبایددروازه شود، ضربه ی آزاد غیرمستقیم 

ورود توپ به دروازه
.اگر ضربه ی آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه ی رقیب شود، گل پذیرفته است•
اگر ضربه ی آزاد غیرمستقیم، مستقیما وارد دروازه ی رقیب شود، یک پرتاب اوت دروازه به رقیب داده می شود•

(مگر این که عالمت ضربه ی آزاد غیرمستقیم توسط هر یک از داوران یا هر دوی آن ها نشان داده نشود).

اگر ضربه ی آزاد مستقیم یا غیرمستقیم، مستقیما وارد دروازه ی زننده ی ضربه شود، یک ضربه ی کرنر به رقیب•
.داده می شود

نحوه ی اجرا۲

:بایدهمه ی ضربات آزاد 
در عرض چهار ثانیه اجرا شوند؛•
:از محلی که تخلف رخ داده، زده شوند؛ به جز•

 از هر جای محوطه زده شود؛ می تواندضربات آزاد به نفع تیم مدافع در محوطه ی جریمه ی خودی، که•

ضربات آزاد غیرمستقیم برای تخلفی که توسط تیم مدافع درون محوطه ی جریمه ی خودی رخ داده یا برای •
.، زمانی که توپ درون محوطه ی جریمه ی تیم مدافع قرار داشته، بازی متوقف شده است[به سبب آن]تخلفی که 

در ]از روی خط محوطه ی جریمه از نزدیک ترین نقطه به محل وقوع تخلف یا جایی که توپ  [در این حالت ضربه]
همان طور . )آن جا قرار داشته، در امتداد یک خط فرضی موازی با خط طولی زده می شود [هنگام توقف بازی

؛(که در تصویر زیر نشان داده شده است
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ضربات آزاد غیرمستقیمی که ناشی از تخلفات ورود، ورود مجدد یا ترک بدون اجازه ی زمین از سوی یک بازیکن•
است، از محل قرار داشتن توپ هنگام توقف بازی، زده می شود؛ مگر این که بازی زمانی که توپ درون محوطه ی
جریمه بوده، متوقف شده باشد، که در این مورد ضربه ی آزاد از روی خط محوطه ی جریمه از نزدیک ترین نقطه

تصویر)به جایی که توپ هنگام توقف بازی آن جا بوده، در امتداد یک خط فرضی موازی با خط طولی زده می شود 
با این حال، اگر بازیکن تخلفی را بیرون  از زمین انجام دهد، بازی با یک ضربه ی آزاد از روی خط . (باال را ببینید

اگر تخلف منجر به ضربه ی آزاد. جایی که تخلف رخ داده، مجددا شروع می شود [نقطه به]مزری، از نزدیک ترین 
مستقیم رخ دهد، و نزدیک ترین نقطه روی خط مرزی، بخشی از خط دروازه ای باشد که متعلق به محوطه ی 

.جریمه ی شخص متخلف است، یک ضربه ی پنالتی اعالم می شود

.دیگری را تعیین کرده باشد [محل]جایی که قانون موقعیت •

:توپ
. توپ را تا زمانی که با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره لمس کندنباید ثابت باشد و زننده ی ضربه باید•

.ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]زمانی در جریان بازی است که •

: تا زمانی که توپ در جریان بازی قرار گیرد، در موقعیت های زیر باقی بمانندبایدتمام بازیکنان رقیب 
متری نسبت به توپ؛۵در حداقل فاصله ی •
.بیرون از محوطه ی جریمه، برای ضربات آزاد درون محوطه ی جریمه ی رقیب •

 تا زمانیبایدتشکیل داده اند، همه ی بازیکنان تیم مهاجم  "دیوار"جایی که دو یا چند بازیکن تیم مدافع یک 
.باقی بمانند "دیوار"متر از ۱که توپ در جریان بازی قرار گیرد، در فاصله ی حداقل 



•  



.یک ضربه ی آزاد می تواند با بلند کردن توپ با یک پا، یا بلند کردن با هر دو پا به طور همزمان، زده شود

.وانمود کردن به اجرای ضربه ی آزاد به عنوان بخشی از فوتسال مجاز است

اگر بازیکنی، در هنگام اجرای صحیح ضربه ی آزاد، به منظور بازی مجدد با توپ، عمدا توپ را به سمت رقیب
ضربه بزند، اما این عمل او همراه با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد نباشد، داوران

.اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند

تخلفات و جرایم۳

اگر، در زمان اجرای ضربه ی آزاد، یک رقیب نزدیک تر از فاصله ی مورد نیاز نسبت به توپ باشد، ضربه تکرار
با این حال، اگر بازیکنی ضربه ی آزاد را سریعا بزند و رقیبی که نزدیک تر. می شود؛ مگر این که بتوان آوانتاژ داد

گرچه، . متر نسبت به توپ است، حرکت آن را قطع کند، داوران اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند۵از فاصله ی 
 به دلیل تاخیر در شروع مجدد بازی اخطاربایدرقیبی که عمدا از اجرای سریع ضربه ی آزاد جلوگیری می کند، 

.بگیرد

ی که از دو یا بیشتر [دفاعی] "دیوار"متر  از ۱اگر، در زمان اجرای ضربه ی آزاد، بازیکنی از تیم مهاجم، کمتر از 
.از دو بازیکن تیم مدافع تشکیل شده، فاصله داشته باشد، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به تیم مدافع داده می شود

اگر، در زمان اجرای ضربه ی آزاد توسط تیم مدافع درون محوطه ی جریمه ی خودی، هر کدام از بازیکنان رقیب
درون محوطه ی جریمه حضور داشته باشند، داوران [هنوز]برای خروج نداشته اند،  [کافی]به دلیل این که زمان 

.اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند

اگر در زمان اجرای ضربه ی آزاد، رقیبی که درون محوطه ی جریمه حضور دارد، یا قبل از این که توپ در جریان
بازی قرار گیرد وارد محوطه ی جریمه شده است، توپ را قبل از قرار گرفتن در جریان بازی، لمس کند یا بر سر

.آن رقابت کند، ضربه ی آزاد تکرار می شود

اگر، پس از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، زننده ی ضربه توپ را قبل از این که با بازیکن دیگری تماس پیدا
کند، دوباره لمس کند، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود؛ اگر زننده ی ضربه مرتکب تخلف دست زدن

:به توپ شود
یک ضربه ی آزاد مستقیم اعالم می شود؛•
یک ضربه ی پنالتی اعالم می شود اگر تخلف درون محوطه ی جریمه ی زننده ی ضربه رخ دهد؛ مگر این که•

.زننده ی ضربه دروازه بان بوده باشد، که در این صورت ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود
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اگر ضربه ی آزاد در طی چهار ثانیه اجرا نشود، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به تیم مقابل داده می شود که از
را درون محوطه ی جریمه ی [ ثانیه۴تخلف ]همان محل زده می شود؛ به جز زمانی که تیمی چنین تخلفی 

خودی انجام دهد؛ در این مورد، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به تیم مقابل از روی خط محوطه ی جریمه از
نزدیک ترین نقطه به محلی که تخلف آنجا رخ داده، در امتداد یک خط فرضی موازی با خط طولی، داده

 . ( همین قانون را ببینید۲تصویر بخش )می شود 

خطاهای جمع شونده۴

در [موارد آن]خطاهای جمع شونده خطاهایی هستند که با ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی، که •
. مشخص شده، جریمه می شوند۱۲قانون 

.خطاهای جمع شونده ی هر تیم در هر نیمه، در گزارش مسابقه ثبت می شوند•

از یک گل یا فرصت آشکار [با این خطا]اگر تیم متخلف قبال مرتکب پنج خطای جمع شونده نشده باشد و •
. با دادن آوانتاژ، اجازه دهند بازی ادامه یابد می توانندگلزنی تیم مقابل جلوگیری نشود، داوران

 به محض خروج توپ از بازی، عالمت اجباری خطای جمع شونده را به می بایستاگر داوران آوانتاژ دهند،•
. وقت نگهدار و داور سوم نشان بدهند

اگر وقت اضافه بازی شود، شمارش خطاهای جمع شونده ی نیمه ی دوم مسابقه درطول وقت اضافه ادامه•
.[خطاهای جمع شونده در وقت اضافه، به مجموع خطاهای جمع شونده ی نیمه ی دوم اضافه می شوند]می یابد 

()هرتیم در هر نیمه 
یک ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده، برای ششمین خطای جمع شونده، و تمام

با این حال اگر. خطاهای جمع شونده ی بعدی، که از سوی یک تیم در هر نیمه صورت می گیرد، اعالم می شود
ششمین خطای جمع شونده یا خطای بعدی درون محوطه ی جریمه ی شخص متخلف رخ دهد، یک ضربه ی

.پنالتی اعالم می گردد

 مستقیما گل زد و زننده یمی توان [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] از 
.تالش کند [به قصد گل زدن] برای گلزنی بایدضربه 

[ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده]  در مقابل نمی توانندبازیکنان تیم مدافع 
. دفاعی تشکیل دهند "دیوار "

 ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده ی5





نحوه ی اجرا
ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از] متر یا محلی که تخلف ۱۰ به صورت ثابت روی عالمت بایدتوپ •

مشروط بر آنکه این تخلف در محدوده ی بین خط دروازه ی)رخ داده، قرار گیرد  [ششمین خطای جمع شونده
متری از آن است،۱۰تیم مدافع و خط فرضی بیرون از محوطه ی جریمه، که موازی با خط دروازه و به فاصله ی 

.(رخ داده باشد
در این محدوده رخ دهد، [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] اگر تخلف •

ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع]  انتخاب کند که می تواندزننده ی ضربه 
.متر بزند، یا از محلی که خطا آن جا رخ داده است۱۰را یا از روی نقطه ی  [شونده

. حرکت کنندنبایدتیرهای عمودی، تیر افقی و تور دروازه •
. به وضوح مشخص شودباید [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] بازیکن زننده ی •
.متر از توپ فاصله داشته باشد۵ تا زمانی که ضربه زده شود، حداقل بایددروازه بان مدافع •

:بایدبازیکنان، به جز زننده ی ضربه و دروازه بان مدافع، •
درون زمین باشند؛•
متر با توپ فاصله داشته باشند؛۵حداقل •
پشت توپ باشند؛•
.بیرون از محوطه ی جریمه باشند•

موقعیت یک بازیکن هنگام شروع مجدد با توجه به موقعیت پا یا هر قسمتی از بدنش که زمین را لمس می کند، تعیین *
.(اصطالحات فوتسال را ببینید)  می شود 

پس از این که بازیکنان در موقعیت هایی مطابق با این قانون قرار گرفتند، یکی از داوران برای اجرای •
. عالمت می دهد [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده]

بایدرا اجرا می کند،  [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] بازیکنی که •
ضربه بزند؛ با پشت پاشنه ی پا زدن  [با پا]توپ را به سمت دروازه ی رقیب و مستقیما به قصد گل زدن 
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.به شرطی مجاز است که توپ به سمت دروازه ی رقیب حرکت کرده و تالشی برای گلزنی مستقیم باشد

.ضربه خورده و به وضوح به سمت دروازه ی رقیب حرکت کند [با پا]توپ زمانی در جریان بازی است که •

. توپ را تا زمانی که با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره لمس کندنبایدزننده ی ضربه •
ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای] اگر هنگامی که نیمه درحال پایان است، یک •

ضربه ی آزاد مستقیم با ]اعالم شود، نیمه زمانی پایان یافته تلقی می شود که  [جمع شونده
ضربه هنگامی کامل می شود که، پس از. به طور کامل اجرا شود [شروع از ششمین خطای جمع شونده

:این که توپ در جریان بازی قرار گرفت، یکی از موارد زیر رخ دهد
توپ از حرکت بازایستد یا از بازی خارج شود؛•
غیر از دروازه بان مدافع بازی شود؛ (ازجمله زننده ی ضربه)توپ توسط هر بازیکنی •

.داوران بازی را به علت تخلف زننده ی ضربه یا هم تیمی زننده ی ضربه متوقف کنند•

تخلفات و جرایم
[ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] زمانی که داوران برای اجرای •

اگر ضربه در طی چهار ثانیه زده نشود، یک ضربه ی.  درطی چهار ثانیه زده شودبایدعالمت دهند، ضربه 
.آزاد غیرمستقیم به تیم مقابل داده می شود که از همان محل، زده می شود

:اگر قبل از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، یکی از موارد زیر رخ دهد•
یا هم تیمی اش [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] بازیکن زننده ی •

:تخلفی را انجام دهند
     اگر توپ وارد دروازه شود، ضربه تکرار می شود؛

     اگر توپ وارد دروازه نشود، داوران بازی را متوقف کرده و با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل
     مجددا شروع می کنند؛

    به جزموقعیت های زیر، که در آن بازی متوقف شده و صرف نظر از این که گل به ثمر رسیده یا نرسیده،
:    با یک ضربه ی آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل مجددا شروع خواهد شد

         مقابل و مستقیما به قصد گلزنی زده نشود؛
         هم تیمی بازیکنی که به عنوان زننده ی ضربه مشخص شده، ضربه را بزند؛ داوران به بازیکنی که

         ضربه را زده اخطار می دهند؛
وانمود کردن به زدن ضربه هنگام)         زننده ی ضربه پس از اتمام دورخیز، وانمود به زدن توپ کند 

.؛ داوران به زننده ی ضربه اخطار می دهند(         دورخیز مجاز است
:دروازه بان مدافع مرتکب تخلف شود•

     اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته است؛
عمودی برگشت داده شود، تنها در صورتی    (های)یا از تیر افقی یا تیر  [گل نشود]     اگر توپ از دست برود 

.     ضربه تکرار می شود که تخلف دروازه بان به وضوح بر زننده ی ضربه تاثیر بگذارد

به سمت دروازه ی تیم [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده]   





.اگر از ورود توپ به دروازه توسط دروازه بان جلوگیری شود، ضربه تکرار می شود

اگر تخلف دروازه بان موجب تکرار ضربه شود، دروازه بان برای اولین تخلف در بازی، تذکر دریافت می کند و
.بعد از آن در بازی، اخطار می گیرد (تخلفات)برای هر تخلف 

:هم تیمی دروازه بان مدافع مرتکب تخلف شود•
     اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته است؛

     اگر توپ وارد دروازه نشود، ضربه تکرار می شود؛ متخلف برای اولین تخلف در بازی، تذکر دریافت می کند  
.بعد از آن در بازی، اخطار می گیرد (تخلفات)     و برای هر تخلف 

بازیکنی از هر کدام از دو تیم مرتکب تخلف شود، ضربه تکرار می شود؛ مگر این که یک باز یکن تخلف جدی تری   •
؛ متخلفان برای اولین تخلف در بازی، تذکر در یافت می کنند و برا ی (وانمود کردن غیرقانونی: برای مثال)انجام دهد 
.بعد از آن در بازی، اخطار می گیرند (تخلفات)هر تخلف 

دروازه بان مدافع و زننده ی ضربه هر دو به طور همزمان مرتکب تخلف شوند، زننده ی ضربه اخطار می گیرد و بازی •
.با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع مجددا شروع می شود

، رقیبی که مانع[ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] در زمان اجرای 
 اخطار بگیرد؛ حتی اگر بازیکن متخلف حداقلبایداز حرکت روبه جلوی زننده ی ضربه به سمت توپ شود، 

.متر را رعایت کرده باشد۵فاصله ی 

:[ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] اگر پس از اجرای •
:زننده ی ضربه توپ را قبل از این که با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره لمس کند•

به تیم مقابل (یا ضربه ی آزاد مستقیم برای تخلف دست زدن به توپ)     یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم 
.     داده می شود

:توپ زمانی که به سمت دروازه ی رقیب در حرکت است توسط یک عامل خارجی لمس شود•

مانع [ی صورت گرفته]     ضربه تکرار می شود؛ مگر این که توپ به سمت دروازه برود و مداخله 
     از دروازه بان مدافع یا بازیکن تیم مدافع برای بازی با توپ نشود؛ در این صورت اگر توپ

مگر این. (حتی اگر برخورد با توپ صورت گرفته باشد)     وارد دروازه شود گل پذیرفته است 
.     که مداخله توسط تیم مهاجم انجام شده باشد

توپ پس از برخورد به دروازه بان، تیر افقی یا تیرهای عمودی به زمین بازگردد و سپس توسط یک•
:عامل خارجی لمس شود

     داوران بازی را متوقف می کنند؛
.     بازی با یک دراپ بال از محلی که توپ عامل خارجی را لمس کرده، مجددا شروع می شود
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جدول جمع بندی

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع

تخلف توسط دروازه بانگل
 تکرار می شود و مهار شود؛ 

تذکر به دروازه بان؛ اخطار برای هر تخلف 

بعدی (تخلفات)

 تکرار می شود و تذکر به 
بازیکن تیم مدافع؛ اخطار براي هر تخلف 

تخلفات) بعدي(
گل

تخطی در رعایت فاصله از سوی بازیکن تیم 

مدافع

 تکرار می شود و تذکر به 
بازیکنان متخلف؛ اخطار براي هر تخلف 

تخلفات) بعدي(
تکرار می شود

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع 

و اخطار به ضربه زننده ی نادرست

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع و اخطار به ضربه زننده ی 

نادرست

(تعیین نشده)ضربه زننده ی نادرست 

تخطی در رعایت فاصله از سوی بازیکن تیم 

مدافع و مهاجم

 تکرار نمی شود مهار نشود؛ 

مگر این که زننده ی ضربه به وضوح تحت )

(قرار گیرد [تخلف دروازه بان]تاثیر

()نتیجه ی ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده 

تخلفتوپ وارد دروازه شودتوپ وارد دروازه نشود

 تکرار می شودضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع
تخطی در رعایت فاصله از سوی بازیکن تیم 

مهاجم

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع 

و اخطار به زننده ی ضربه

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع و اخطار به زننده ی ضربه

دروازه بان و زننده ی ضربه همزمان مرتکب 

تخلف شوند

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع

توپ به سمت دروازه ی رقیب و مستقیما به 

قصد به ثمر رساندن گل زده نشود

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع 

و اخطار به زننده ی ضربه

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع و اخطار به زننده ی ضربه
وانمود کردن غیرقانونی





ضربه ی پنالتی - ۱۴قانون 

اگر بازیکنی یک تخلف منجر به ضربه ی آزاد مستقیم را، درون محوطه ی جریمه ی خودی، یا بیرون از زمین در
محسوب می شود، انجام دهد، یک [درون محوطه ی جریمه] به عنوان بخشی از بازی ۱۲حالتی که طبق  قانون 

.[، شروع مجدد پس از خطاها و رفتار ناشایست مراجعه کنید۶۶به صفحه ی ]ضربه ی پنالتی اعالم می شود 
. مستقیما به گل رسید می تواناز ضربه ی پنالتی

نحوه ی اجرا۱

 حرکتنباید به صورت ثابت روی نقطه ی پنالتی قرار گیرد و تیرهای عمودی، تیر افقی و تور دروازه بایدتوپ 
.کنند

. به وضوح مشخص شودبایدبازیکن زننده ی ضربه ی پنالتی 

ضربه بخورد، روی خط دروازه، رو به زننده ی ضربه، مابین تیرهای [با پا] تا زمانی که توپ بایددروازه بان مدافع 
.عمودی و بدون لمس تیرهای عمودی، تیر افقی یا تور دروازه قرار بگیرد 

:بایدبازیکنان، به جز زننده ی ضربه و دروازه بان، 
درون زمین باشند؛•
متر از نقطه ی پنالتی فاصله داشته باشند؛۵ حداقل •
پشت نقطه ی پنالتی باشند؛•
.بیرون از محوطه ی جریمه باشند•

پس از این که بازیکنان در موقعیت هایی مطابق با این قانون قرار گرفتند، یکی از داوران برای اجرای ضربه ی
.پنالتی عالمت می دهد

 توپ را رو به جلو بزند؛ با پشت پاشنه ی پا ضربه زدن به شرطیبایدبازیکنی که ضربه ی پنالتی را اجرا می کند، 
.مجاز است که توپ رو به جلو حرکت کند

 حداقل قسمتی از یک پایش خط دروازه را لمس کندبایدهنگامی که به توپ ضربه زده می شود، دروازه بان مدافع 
.یا در راستای خط دروازه باشد

.ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]توپ زمانی در جریان بازی است که به جلو 

. تا زمانی که توپ با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره با آن بازی کندنبایدزننده ی ضربه 
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اگر هنگامی که نیمه در حال پایان است، یک ضربه ی پنالتی اعالم شود، نیمه زمانی پایان یافته تلقی می شود
ضربه زمانی کامل تلقی می شود که، پس از  این که توپ در جریان. که ضربه ی پنالتی به طور کامل اجرا شود

:بازی قرار گرفت، هریک از موارد زیر رخ دهد
توپ از حرکت بازایستد یا از بازی خارج شود؛•
غیر از دروازه بان مدافع بازی شود ؛ (ازجمله زننده ی ضربه)توپ توسط هر بازیکنی •

.داوران بازی را به علت تخلف زننده ی ضربه با هم تیمی زننده ی ضربه متوقف کنند•

تخلفات و جرایم۲

زمانی که داوران براي اجراي ضربه ي پنالتی عالمت دهند، ضربه باید اجرا شود. اگر [ضربه] اجرا نشود، یکی 
از داوران می تواند قبل از [دادن] عالمت مجدد براي اجراي ضربه، اقدام انضباطی را اعمال کند.

:اگر، قبل از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، یکی از موارد زیر رخ دهد
:بازیکن زننده ی ضربه ی پنالتی یا هم تیمی اش تخلفی را انجام دهند•

اگر توپ وارد دروازه شود، ضربه تکرار می شود؛•
اگر توپ وارد دروازه نشود، داوران بازی را متوقف کرده و با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل•

مجددا شروع می کنند؛
به جز موقعیت های زیر، که در آن بازی متوقف شده، و صرف نظر از این که گل به ثمر رسیده یا نرسیده است،

:بازی با یک ضربه ی آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل مجددا شروع خواهد شد

 ضربه ی پنالتی به عقب زده شود؛
  هم تیمی بازیکنی که به عنوان زننده ی ضربه مشخص شده، ضربه را بزند؛ داوران به بازیکنی که

 ضربه را زده اخطار می دهند؛
وانمود کردن به زدن ضربه هنگام) زننده ی ضربه پس از اتمام دورخیز، وانمود به زدن توپ کند 

.؛ داوران به زننده ی ضربه اخطار می دهند( دورخیز مجاز است

:دروازه بان مدافع مرتکب تخلف شوند•
اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته است؛•
عمودی برگشت داده شود، تنها در صورتی ضربه  (های)یا از تیر افقی یا تیر  [گل نشود]اگر توپ از دست برود •

 تکرار می شود که تخلف دروازه بان به وضوح بر زننده ی ضربه تاثیر بگذارد؛
.اگر از ورود توپ به دروازه توسط دروازه بان جلوگیری شود، ضربه تکرار می شود•

اگر تخلف دروازه بان موجب تکرار ضربه شود، دروازه بان برای اولین تخلف در بازی، تذکر دریافت می کند و برای 
.بعد از آن در بازی، اخطار می گیرد (تخلفات)هر تخلف 





:هم تیمی دروازه بان مدافع مرتکب تخلف شود•
اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته است؛•
اگر توپ وارد دروازه نشود، ضربه تکرار می شود؛•

بازیکنی از هر کدام از دو تیم مرتکب تخلف شود، ضربه تکرار می شود؛ مگر این که یک باز یکن تخلف جدی تری   •
؛(وانمود کردن غیرقانونی: برای مثال)انجام دهد 

دروازه بان مدافع و زننده ی ضربه هر دو به طور همزمان مرتکب تخلف شوند، زننده ی ضربه اخطار می گیرد و بازی •
.با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع مجددا شروع می شود

 اخطاربایددر زمان اجرای ضربه ی پنالتی، رقیبی که مانع از حرکت رو به جلوی زننده ی ضربه به سمت توپ شود، 
.متر را رعایت کرده باشد۵متخلف حداقل فاصله ی  [بازیکن]بگیرد؛ حتی اگر 

:اگر، پس از اجرای ضربه ی پنالتی
:زننده ی ضربه توپ را قبل از این که با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره لمس کند•

به تیم مقابل داده (یا ضربه ی آزاد مستقیم برای تخلف دست زدن به توپ)یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم •
.می شود

:زمانی که توپ به سمت جلو در حرکت است، توسط یک عامل خارجی لمس شود•
مانع از دروازه بان [ی صورت گرفته]ضربه تکرار می شود؛ مگر این که توپ به سمت دروازه برود و مداخله •

مدافع یا بازیکن تیم مدافع برای بازی با توپ نشود؛ در این صورت اگر توپ وارد دروازه شود، گل پذیرفته
مگر این که مداخله توسط تیم مهاجم انجام شده باشد  (حتی اگر برخورد با توپ صورت گرفته باشد)است 

توپ پس از برخورد به دروازه بان، تیر افقی یا تیرهای عمودی به زمین بازگردد و سپس توسط یک عامل خارجی•
: لمس شود

داوران بازی را متوقف می کنند؛•
.بازی با یک دراپ بال از محلی که توپ عامل خارجی را لمس کرده، مجددا شروع می شود•
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جدول جمع بندی۳

توپ وارد دروازه شود

پنالتی تکرار می شود
تخطی در رعایت فاصله از سوی بازیکن تیم 

مهاجم

تخلف

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع

نتیجه ی ضربه ی پنالتی

توپ وارد دروازه نشود

تکرار می شود پنالتیپنالتی تکرار می شود
تخطی در رعایت فاصله از سوی بازیکن تیم 

مدافع و مهاجم

مگر این )مهار نشود؛ پنالتی تکرار نمی شود 

که زننده ی ضربه به وضوح تحت 

(قرار گیرد [تخلف دروازه بان]تاثیر
تخلف توسط دروازه بانگل

مهار شود؛ پنالتی تکرار می شود و تذکر به 

 (تخلفات)دروازه بان؛ اخطار برای هر تخلف 

بعدی

 پنالتی تکرار می شود

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع
ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع
توپ رو به عقب ضربه زده شود

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع 

و اخطار به زننده ی ضربه

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع و اخطار به زننده ی ضربه
وانمود کردن غیرقانونی

گل
تخطی در رعایت فاصله از سوی بازیکن تیم 

مدافع

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع 

و اخطار به ضربه زننده ی نادرست

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع و اخطار به ضربه زننده ی 

نادرست

(تعیین نشده)ضربه زننده ی نادرست 

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مدافع 

و اخطار به زننده ی ضربه

ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم 

مدافع و اخطار به زننده ی ضربه

دروازه بان و زننده ی ضربه همزمان مرتکب 

تخلف شوند





ضربه ی اوت - ۱۵قانون 

زمانی که توپ به طور کامل از خط طولی، از روی زمین یا هوا، عبورکند یا در جریان بازی به سقف برخورد کند،
.یک ضربه ی اوت به نفع رقیب بازیکنی که آخرین بار توپ را لمس کرده، اعالم می شود

:از ضربه ی اوت نمی توان مستقیما به گل رسید
.اگر توپ وارد دروازه ی رقیب شود، یک پرتاب اوت دروازه اعالم می شود•
.اگر توپ وارد دروازه ی زننده ی ضربه شود، یک ضربه ی کرنر اعالم می شود•

نحوه ی اجرا۱

:[پاس دادن]در لحظه ی ضربه زدن به توپ 
 روی خط طولی، از نقطه ای که توپ از آن جا از زمین خارج شده یا از نزدیک ترین نقطه به محل تماسبایدتوپ •

.با سقف، ثابت شود
به جز موارد دیگری که در قوانین بازی فوتسال پیش بینی شده) بیرون از زمین  باشد  می تواندتنها زننده ی ضربه•

رهنمودهای کاربردی برای داوران فوتسال و  "بخش خروج مجاز از زمین را در قسمت تفسیر و توصیه ها در - است 
؛(ببینید "سایر اعضای تیم داوری

متری از نقطه ی روی خط طولی که ضربه ی اوت از آن جا اجرا می شود،۵ در فاصله ی حداقل بایدتمام رقیبان •
.قرار گیرند

.ضربه خورده باشد و به وضوح حرکت کند [با پا]توپ زمانی در جریان بازی است که 

 ظرف مدت چهار ثانیه از زمان آماده بودن تیم برای قرار دادن توپ در بازی یا عالمت داور مبنی بر اینبایدتوپ 
.که تیم آماده ی قرار دادن توپ در بازی است، در جریان بازی قرار گیرد

اگر پس از اجرای ضربه ی اوت و قرار گرفتن توپ در جریان بازی، توپ بدون تماس با  هیچ بازیکن دیگری، از همان
زده شده بود از زمین خارج شود، یک ضربه ی اوت به تیم مقابل داده می شود، که از محلی که [اوت]خط طولی که 

.ضربه ی اوت قبلی از زمین خارج شد، اجرا می شود

اگر بازیکنی، درطول اجرای صحیح یک ضربه ی اوت، عمدا توپ را به رقیب بزند تا بتواند دوباره با توپ بازی کند،
اما این عمل او همراه با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد نباشد، داوران اجازه می دهند

.بازی ادامه پیدا کند

. توپ را تا زمانی که با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره لمس نمایدنبایدزننده ی ضربه 
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تخلفات و جرایم۲

اگر پس از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، زننده ی ضربه، توپ را قبل از این که با بازیکن دیگری تماس پیدا
اگر زننده ی ضربه مرتکب تخلف دست زدن. کند، دوباره لمس نماید، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود

:به توپ شود
یک ضربه ی آزاد مستقیم اعالم می شود؛•
یک ضربه ی پنالتی اعالم می شود اگر تخلف درون محوطه ی جریمه ی زننده ی ضربه رخ دهد؛ مگر این که•

.زننده ی ضربه دروازه بان بوده باشد، که در این صورت یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود

ازجمله با حرکت کردن به)رقیبی که به طور ناجوانمردانه حواس زننده ی ضربه را پرت کند یا مانع او شود 
.، به علت رفتار غیر ورزشی اخطار می گیرد(متر به محلی که ضربه ی اوت اجرا می شود۵فاصله ی نزدیک تر از 

.اگر ضربه ی اوت اجرا شده باشد، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود

برای هر تخلف دیگری، از جمله اگر ضربه ی اوت در طی چهار ثانیه اجرا نشود، یک ضربه ی اوت به نفع تیم مقابل 
.اعالم می شود





پرتاب اوت دروازه  - ۱۶قانون 

زمانی که توپ برای آخرین بار با یک بازیکن از تیم مهاجم تماس داشته و سپس به طور کامل از خط دروازه، از
.روی زمین یا هوا، عبورکند و گل به ثمر نرسیده باشد، یک پرتاب اوت دروازه اعالم می شود

اگر توپ مستقیما وارد دروازه ی تیمی شود، که.  مستقیما گلی به ثمر رساندنمی تواناز پرتاپ اوت دروازه 
اگر توپ مستقیما. پرتاب اوت دروازه توسط دروازه بانش انجام شده باشد، یک ضربه ی کرنر به رقیب داده می شود

.وارد دروازه ی تیمی شود که پرتاب اوت دروازه را انجام نداده است، به تیم مذکور یک پرتاب اوت دروازه داده می شود

نحوه ی اجرا۱

.درون محوطه ی جریمه، پرتاب یا رها می شود [ی دلخواه]توپ به وسیله ی دروازه بان تیم مدافع، از هر نقطه •

.توپ زمانی در جریان بازی است که پرتاب یا رها شده باشد و به وضوح حرکت کند•
 ظرف مدت چهار ثانیه از زمان آماده بودن تیم برای قرار دادن توپ در بازی یا عالمت داور مبنی بر اینبایدتوپ •

.که تیم آماده ی قرار دادن توپ در بازی است، در جریان بازی قرار گیرد

. تا وقتی که توپ در جریان بازی قرار گیرد، بیرون از محوطه ی جریمه بمانندبایدرقیبان •

تخلفات و جرایم۲

اگر، پس از قرار گرفتن توپ درجریان بازی، دروازه بانی که پرتاب اوت دروازه را انجام داده، توپ را قبل از این که
با بازیکن دیگری تماس پیدا کند، دوباره لمس کند، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود؛ اگر دروازه بان

:مرتکب تخلف دست زدن به توپ شود
یک ضربه ی آزاد مستقیم اعالم می شود؛•
.یک ضربه ی آزاد غیر مستقیم اعالم می شود، اگر تخلف درون محوطه ی جریمه ی دروازه بان رخ دهد•

برای خروج [کافی]به دلیل اینکه زمان  [بازیکنان رقیب]اگر، هنگام اجرای پرتاب اوت دروازه، هرکدام از رقیبان 
اگر. درون محوطه ی جریمه حضور داشته باشند، داوران اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند [هنوز]نداشته اند، 

هنگام اجرای پرتاب اوت دروازه، رقیبی که درون محوطه ی جریمه حضور دارد، یا قبل از این که توپ در جریان
بازی قرار گیرد، وارد محوطه ی جریمه شده است، توپ را قبل از قرار گرفتن در جریان بازی، لمس کند یا بر سر

.آن رقابت کند، پرتاب اوت دروازه تکرارمی شود
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اگر قبل از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، بازیکنی وارد محوطه ی جریمه شود و خطا کند یا از سوی رقیب
 بسته به نوع تخلف، اخطاراست ممکنبر روی او خطایی انجام شود، پرتاب اوت دروازه تکرار می شود و متخلف 

.بگیرد یا اخراج شود

.اگر پرتاب اوت دروازه در طی چهار ثانیه اجرا نشود، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل اعالم می شود

یا فوتسال پایه است، اگر دروازه بان توپ / در جایی که مغایر قوانین داخلی برای جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و
، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به تیم[پرتاب او از خط نیمه عبور کند]را مستقیما بیش از خط نیمه پرتاب کند 

.مقابل داده می شود؛ این ضربه از محلی که توپ از خط نیمه عبور کرده، زده می شود

.برای هر تخلف دیگری، پرتاب اوت دروازه تکرار می شود





ضربه ی کرنر - ۱۷قانون 

به طور کامل از خط دروازه، از [سپس]زمانی که توپ برای آخرین بار با یک بازیکن از تیم مدافع تماس داشته و 
.روی زمین یا هوا، عبورکند و گل به ثمر نرسیده باشد، یک ضربه ی کرنر اعالم می شود

به دروازه ی تیم مقابل به طور مستقیم گل زد؛ اگر توپ مستقیما وارد دروازه ی می توان از ضربه ی کرنر فقط
.زننده ی ضربه شود، یک ضربه ی کرنر به رقیب داده می شود

نحوه ی اجرا۱

. در محوطه ی کرنری که به نقطه ی عبور توپ از خط دروازه نزدیک تر است، قرار داده شودبایدتوپ •

.ضربه زده شود [با پا] ثابت بوده و توسط بازیکنی از تیم مهاجم بایدتوپ •
 ظرف مدت چهار ثانیه از زمان آماده بودن تیم برای قرار دادن توپ در بازی یا عالمت داور مبنیبایدتوپ •

.بر این که تیم آماده ی قرار دادن توپ در بازی است، در جریان بازی قرار گیرد

[توپ]ضربه خورده باشد و به وضوح حرکت کند؛ نیازی نیست که  [با پا]توپ زمانی در جریان بازی است که •
.محوطه ی کرنر را ترک کند

به جز موارد دیگری) بیرون از زمین باشد  می توانددر لحظه ی قرار دادن توپ در جریان بازی، تنها زننده ی ضربه•
بخش خروج مجاز از زمین را در قسمت تفسیر و توصیه ها در -  که در قوانین بازی فوتسال پیش بینی شده است 

.(ببینید "رهنمودهای کاربردی برای داوران فوتسال و سایر اعضای تیم داوری "

.متری از قوس کرنر باقی بمانند۵ تا زمانی که توپ در جریان بازی قرار گیرد، در فاصله ی حداقل بایدرقیبان •

تخلفات و جرایم۲

اگر، پس از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، زننده ی ضربه توپ را قبل از این که با بازیکن دیگری تماس پیدا
کند، دوباره لمس کند، یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود؛ اگر زننده ی ضربه مرتکب تخلف دست

:زدن به توپ شود
یک ضربه ی آزاد مستقیم اعالم می شود؛•
یک ضربه ی پنالتی اعالم می شود اگر تخلف درون محوطه ی جریمه ی زننده ی ضربه رخ دهد؛ مگر این که•

.زننده ی ضربه دروازه بان بوده باشد، که در این صورت ضربه ی آزاد غیرمستقیم اعالم می شود

85ضربه ی کرنر     - ۱۷قانون 





ضربه ی کرنر - ۱7قانون ۸۶

اگر بازیکنی، درطول اجرای صحیح یک ضربه ی کرنر، عمدا توپ را به رقیب بزند تا بتواند دوباره با توپ بازی
کند، اما این عمل او همراه با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد نباشد، داوران اجازه

.می دهند بازی ادامه پیدا کند

محوطه ی کرنر اجرا نشود، یک    [درون]برای هر تخلف دیگری، ازجمله اگر ضربه ی کرنر در طی چهار ثانیه یا از 
. پرتاب اوت دروازه به نفع تیم مقابل اعالم می شود





قوانین بازی 
فوتسال

۲۰۲1/ ۲2

رهنمودهای کاربردی
برای داوران فوتسال و

سایر اعضای تیم داوری

۸۸عالمت دهی

۱۰۱جایگیری

۱۲۱تفسیر و توصیه ها

۱۴۰اصطالحات  فوتسال 

۱۴۹اصطالحات  داوری

۸۷





عالمت دهی۸۸

عالمت دهی

عالئم داور و سایر اعضای تیم داوری

 عالئم فهرست شده در زیر را نمایش دهند، با در نظر گرفتن این که بیشتر عالئم الزم است تنها توسطبایدداوران 
. به طورهمزمان توسط هر دو داور نشان داده شودبایدیکی از داوران نشان داده شود؛ اما یک عالمت 

. برای تایم اوت و پنجمین خطای جمع شونده عالمت دهندبایدکمک داوران 

عالئمی که از سوی حداقل یکی از داوران نشان داده می شود۱

شروع مجدد بازی/ ضربه ی شروع 

( ۲روش (۱روش )ضربه ی پنالتی / ضربه ی آزاد مستقیم       (





۸۹عالمت دهی

(۱روش )ضربه ی کرنر  ( ۲روش  )

(۱روش )پرتاب اوت دروازه 

( ۲روش  (۱روش)ضربه ی اوت (

( ۲روش  )





عالمت دهی۹۰

شمارش چهار ثانیه

(مرحله ی سوم)

      (مرحله ی پنجم)

(مرحله ی چهارم)

(مرحله ی اول)(مرحله ی دوم)
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: به طور واضح شمارش چهار ثانیه را انجام دهدبایدحداقل یکی از داوران 
:در شروع مجدد های زیر•

ضربات کرنر؛•
ضربات اوت؛•
پرتاب های اوت دروازه؛•
ضربات آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای] ازجمله )ضربات آزاد مستقیم یا غیرمستقیم •

؛ ([جمع شونده
.زمانی که دروازه بان در نیمه ی زمین خودی کنترل توپ را در اختیار دارد•

:داوران برای شروع مجدد های زیر شمارش چهار ثانیه را انجام نمی دهند
ضربات شروع•
ضربات پنالتی•

تایم اوت

پنجمین خطای جمع شونده





عالمت دهی۹۲

 آوانتاژ پس از   آوانتاژ پس از  

              (کارت زرد)اخطار                                          (کارت قرمز)اخراج 

  تخلف ضربه ی آزاد غیرمستقیم                       تخلف ضربه ی آزاد مستقیم
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عالمتی که پس از اعمال آوانتاژ و زمانی که توپ از بازی خارج شد، به وقت نگهدار : خطای جمع شونده
.و داور سوم نشان داده می شود

(مرحله ی اول)

( دو روش: مرحله ی سوم )

(مرحله ی دوم)





عالمت دهی۹۴

۱- شماره ی بازیکن 

۵- شماره ی بازیکن 

۳- شماره ی بازیکن 

۶- شماره ی بازیکن 

۴- شماره ی بازیکن 

۲- شماره ی بازیکن 
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۷- شماره ی بازیکن 

۹- شماره ی بازیکن 

۱۱- شماره ی بازیکن 

۱۰- شماره ی بازیکن 

۸- شماره ی بازیکن 

۱۲- شماره ی بازیکن 





عالمت دهی۹۶

۱۴-       شماره ی بازیکن 

۱۵-      شماره ی بازیکن 

۱۳-        شماره ی بازیکن 
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(مرحله ی اول) ۶۰- شماره ی بازیکن                                       (مرحله ی دوم)                  

(مرحله ی اول) ۵۲- شماره ی بازیکن                                       (مرحله ی دوم)                           

(مرحله ی اول) ۳۰- شماره ی بازیکن                                       (مرحله ی دوم)                                                





عالمت دهی۹۸

(مرحله ی اول) ۹۶- شماره ی بازیکن                                              (مرحله ی دوم)                                

(مرحله ی اول) ۸۴- شماره ی بازیکن                                            (مرحله ی دوم)                               

(مرحله ی اول) ۹۰- شماره ی بازیکن                                              (مرحله ی دوم)                                 
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عالمت هر دو داور برای شروع مجدد بازی۲.

ضربه ی آزاد غیرمستقیم
(برای اعالم ضربه ی آزاد، این عالمت تنها کافی است توسط یکی از داوران نشان داده شود)

برای اعالم ضربه؛ یک داور این عالمت را نشان دهد کفایت می کند؛ اما در زمان شروع مجدد هر دو]
داور باید عالمت را نشان دهند]

(مرحله ی اول)گل به خودی                                       (مرحله ی دوم)      





عالمت دهی۱۰۰

عالئمی که توسط کمک داوران نشان داده می شود۳.

زمانی که داور سوم یا کمک داور ذخیره بر خط دروازه ی تیم مهاجم نظارت دارد، پس از این که گلی 
به ثمر برسد، عالمت می دهد

(مرحله ی اول)                                                          (مرحله ی دوم)            

            پنجمین خطای جمع شونده                                        تایم اوت                 
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جایگیری

جایگیری هنگامی که توپ در جریان بازی است۱.
:توصیه ها

. بین داور و داور دوم در جریان باشد می بایستبازی•
. از یک سیستم قطری استفاده کنند می بایستداوران•
قرار گرفتن بیرون زمین و موازی با خط طولی، کنترل بازی و همچنین قرار گرفتن داوران را در محدوده ی دید هم دیگر،•

.آسان تر می کند
،(، یعنی جایی که توپ در هر لحظه در آن قرار دارد "منطقه ی فعال")داوری که به جریان بازی نزدیک تر است •

جایی)تمرکز کند  "منطقه ی اثر" روی کنترل می بایست در محدوده ی دید داور دیگر باشد، و دیگری می بایست
.(که توپ در آن لحظه آن جا نیست، اما احتمال وقوع یک تخلف یا خطا در آن وجود دارد

. برای دیدن بازی، بدون ایجاد مداخله در آن، به اندازه ی کافی به صحنه نزدیک باشدمی بایستیکی از داوران •

.داوران تنها برای به دست آوردن دیدی بهتر از بازی، وارد زمین می شوند•
: به موارد زیر توجه کنند می بایستهمچنین داوران. همیشه در مجاورت توپ نیست "آنچه که نیاز است دیده شود"•

برخوردهای انفرادی پرخاشگرانه ی بازیکن بدون توپ؛•
تخلفاتی که ممکن است در محوطه ی جریمه ای که بازی به آن سمت در جریان است، اتفاق بیفتد؛•
تخلفاتی که پس از دور شدن توپ رخ می دهند؛•
. بعدی بازی [وضعیت]مرحله ی •

جایگیری عمومی در طول مسابقه۲.
اگر از  بازیکن ماقبل آخر از تیم - توصیه می شود یکی از داوران پشت سر بازیکن ماقبل آخر از تیم مدافع یا توپ 

.و یا در راستای آن ها قرار گیرد- مدافع به خط دروازه نزدیک تر باشد 

 منطقه یمی بایست منطقه ی فعال، و داور دیگر می بایستیکی از داوران .  همیشه رو به زمین باشندبایدداوران 
.اثر را کنترل کند





جایگیری۱۰۲

رها کردن توپ توسط دروازه بان۳.
 هم راستا با دروازه بان جایگیری کرده و بررسی کند که دروازه بان پس از قرار دادن توپ دربایدیکی از داوران 

جریان بازی، آن را برای بار دوم با دست یا بازو بیرون از محوطه ی جریمه لمس نکند؛ در عین حال ثانیه هایی 
.را که دروازه بان توپ را در اختیار دارد، می شمارد

اگر دروازه بان درون.  توسط یکی از داوران برای پرتاب اوت دروازه انجام شود می بایستهمین جایگیری
دروازه بانی که بیرون از محوطه ی. محوطه ی جریمه ی خودش باشد، شمارش چهار ثانیه آغاز خواهد شد

 .  به دلیل تاخیر در شروع مجدد بازی اخطار گیرد می تواندجریمه ی خودش است،

.به محض این که دروازه بان توپ را رها کرد، داوران برای کنترل بازی در موقعیت های مناسب جایگیری می کنند

.۴" عدم گل/ گل  "موقعیت های 
 ارتباط چشمی برقراربایدزمانی که یک گل به ثمر رسیده و در این مورد شکی وجود نداشته باشد، داور و داور دوم 

 به وقت نگهدار و داور سوم نزدیک شده، تا با عالمتبایدکنند و داوری که به میز وقت نگهدار نزدیکتر است، 
.اجباری شماره ی بازیکنی را که گل زده است، به آن ها نشان دهد

اگر گلی به ثمر رسیده است، اما به دلیل این که این موقعیت واضح نیست بازی ادامه پیدا کرده، داوری که به دروازه
نزدیکتر است، برای متوجه ساختن داور دیگر سوت می زند؛ سپس داوری که به میز وقت نگهدار نزدیکتر است،

به وقت نگهدار و داور سوم نزدیک شده، تا با عالمت اجباری شماره ی بازیکنی را که گل زده است، به آن ها نشان
.دهد

 برای داشتن دید بهتر بهمی بایستبازی می کند، داور سوم  [دروازه بان- بازیکن ]زمانی که تیمی با یک بازی بان 
بازی [دروازه بان- بازیکن ]عدم گل، با قرار گرفتن روی خط دروازه ی تیمی که با بازی بان / موقعیت های گل 

. می کند، به داوران درون زمین کمک کند
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جایگیری در مواقعی که توپ خارج از بازی است۵.
بهترین جایگیری آن است که داوران بتوانند درست تصمیم بگیرند و دید مطلوبی را نسبت به بازی و بازیکنان

 با استفاده از اطالعاتبایدتمامی توصیه ها درباره ی جایگیری بر پایه ی احتماالت است، که . داشته باشند
.تطبیق داده شوند [با شرایط]خاص مربوط به تیم ها، بازیکنان و اتفاقات مربوط به مسابقه تا آن لحظه، 

هستند؛ برخی از [مبنا]جایگیری هایی که در تصویر های زیر به آن ها اشاره شده است، جایگیری های پایه ای 
با هدف تاکید بر این است که هر جایگیری "منطقه"اشاره به . آن ها به داوران توصیه شده و مابقی اجباری هستند

.پیشنهادی، در حقیقت منطقه ای است که داوران از احتمال بیشتری برای بهینه سازی کارایی و تاثیر خود برخوردارند
. بزرگ تر یا کوچک تر شود یا به شکل متفاوتی در بیایداست ممکناین منطقه بسته به شرایط، 

جایگیری در موقعیت های احتمالی خاص۶.

ضربه ی شروع- جایگیری ۱.
متر۱ روی خط طولی ای که مناطق تعویض آن جا واقع شده اند، با فاصله ی بایددر هر ضربه ی شروع، یکی از داوران 

از خط میانی، در سمت تیمی که زننده ی ضربه ی شروع است، قرار گیرد، تا کنترل کند که ضربه ی شروع مطابق
.با روش تعیین شده اجرا شود

. روی خط طولی دیگر، در راستای بازیکن ماقبل آخر از تیمی که ضربه ی شروع را نمی زند، قرار گیردبایدداور دیگر 





جایگیری۱۰۴

پرتاب اوت دروازه- جایگیری ۲.

 ابتدا کنترل کند که آیا توپ درون محوطه ی جریمه هست یا نیست؛ اگر توپ درون محوطه یبایدیکی از داوران ۱.
 شمارش چهار ثانیه را شروع کنند اگر به عقیده ی آن ها دروازه بان آماده ی پرتاب اوتمی توانندجریمه نباشد، داوران 

.دروازه می باشد یا به دالیل تاکتیکی، برداشتن توپ را به تاخیر می اندازد

 هم راستا با دروازه بان جایگیری کند تا کنترلبایدهنگامی که توپ درون محوطه ی جریمه قرار دارد، یکی از داوران .۲
.کند که دروازه بان آماده ی قرار دادن توپ در بازی است و بازیکنان تیم مقابل بیرون از محوطه ی جریمه هستند

.قبال طبق مورد پیش شروع شده باشد [بازی]سپس داوران عالمت شمارش چهار ثانیه را می دهند؛ مگر این که 

 برای کنترل بازی، که در همهبایددر نهایت، هرکدام از داوران درون زمین که بر پرتاب اوت دروازه نظارت می کند، ۳.
.حال در اولویت است، در موقعیتی مناسب جایگیری کند





105جایگیری    

.۳( ۱)ضربه ی کرنر - جایگیری 
متر۵هنگام ضربه ی کرنر، داوری که به محل اجرای ضربه نزدیک تر است، روی خط طولی با فاصله ی تقریبا 

 کنترل کند کهبایداز این موقعیت، این داور . از قوس کرنری که از آنجا ضربه زده می شود، جایگیری می کند
داور. متر از قوس کرنر فاصله دارند۵توپ به درستی در محوطه ی کرنر قرار گرفته و بازیکنان تیم مدافع حداقل 

از این. دیگر در انتهای همان زمین، اما در سمت دیگر و در تقاطع خط طولی و خط دروازه جایگیری می کند
.موقعیت، این داور توپ و رفتار بازیکنان را زیر نظر می گیرد

.۴( ۲)ضربه ی کرنر - جایگیری 





جایگیری۱۰۶

.۵( ۱)ضربه ی آزاد - جایگیری 
هنگام ضربه ی آزاد، داور نزدیکتر، در راستای محلی که قرار است ضربه زده شود، جایگیری و قرارگیری صحیح

داور. توپ را بررسی می کند؛ همچنین تخطی بازیکنان را در رعایت فاصله هنگام اجرای ضربه زیر نظر می گیرد
. هم راستا با بازیکن ماقبل آخر از تیم مدافع  یا خط دروازه، که در همه حال در اولویت است، قرار گیردبایددیگر 

 آماده ی دنبال کردن مسیر توپ باشند و اگر یک ضربه ی آزاد مستقیم به سمت دروازه زده شودبایدهر دو داور 
.و آن ها در راستای خط دروازه نباشند، درامتداد خط طولی به سمت کرنرها حرکت کنند

( ۲)ضربه ی آزاد - جایگیری  .۶
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.۷( ۳)ضربه ی آزاد - جایگیری 

.۸( ۴)ضربه ی آزاد - جایگیری 





جایگیری۱۰۸

ضربه ی پنالتی- جایگیری ۹.
متر از آن قرار می گیرد و قرارگیری صحیح توپ۵یکی از داوران در راستای نقطه ی پنالتی، با فاصله ی تقریبی 

.را بررسی، زننده ضربه را شناسایی و بر تخطی بازیکنان در رعایت فاصله هنگام اجرای ضربه نظارت می کند
این داور تا زمانی که جایگیری صحیح همه ی بازیکنان را بررسی نکرده باشد، دستور اجرای ضربه را نمی دهد و

 در تقاطع خط دروازه و محوطه ی جریمه قراربایدداور دیگر .  توسط داور دیگر یاری شودمی توانداگر نیاز باشد، 
 را رعایت۱۴اگر دروازه بان مدافع، قبل از اجرای ضربه الزامات قانون . گیرد و ورود توپ به دروازه را زیر نظر بگیرد

. سوت زده و دستور تکرار ضربه ی پنالتی را بدهدمی بایستنکند، و گلی به ثمر نرسد، این داور 
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متر۱۰از نقطه ی  [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] - جایگیری ۱۰.
متر قرار می گیرد، زننده ی ضربه را شناسایی کرده و بر تخطی بازیکنان در۱۰یکی از داوران در راستای نقطه ی 

این داور تا زمانی که جایگیری صحیح بازیکنان را بررسی نکرده. رعایت فاصله هنگام اجرای ضربه نظارت می کند
 در تقاطعبایدداور دیگر .  توسط داور دیگر یاری شودمی تواندباشد، دستور اجرای ضربه را نمی دهد و اگر نیاز باشد، 

اگر دروازه بان مدافع، قبل از اجرای. خط دروازه و محوطه ی جریمه قرار گیرد و ورود توپ به دروازه را زیر نظر بگیرد
 سوت زده و  دستور تکرار  می بایست را رعایت نکند، و گلی به ثمر نرسد، این داور۱۳ضربه الزامات قانون 

.را بدهد [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده]

 متر از نقطه ی ۵ ذکر شده و حداقل فاصله ی ۱داور سوم در راستای عالمت داخل محوطه ی جریمه، که در قانون 
. توسط دروازه بان رعایت شود را نشان می دهد، جایگیری می کندبایدمتر که ۱۰





جایگیری۱۱۰

خارج از نقطه ی [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] - جایگیری ۱۱.
(۱)متر ۱۰

یکی از داوران در راستای توپ قرار می گیرد و قرارگیری صحیح توپ را بررسی، زننده ی ضربه را شناسایی و بر
این داور تا زمانی که جایگیری صحیح. تخطی بازیکنان در رعایت فاصله هنگام اجرای ضربه نظارت می کند

 توسط داور دیگر یاریمی تواندبازیکنان را بررسی نکرده باشد، دستور اجرای ضربه را نمی دهد و اگر نیاز باشد، 
. در تقاطع خط دروازه و محوطه ی جریمه قرار گیرد و ورود توپ به دروازه را زیر نظر بگیردبایدداور دیگر . شود

 می بایست را رعایت نکند، و گلی به ثمر نرسد، این داور۱۳اگر دروازه بان مدافع، قبل از اجرای ضربه الزامات قانون 
.را بدهد [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] سوت زده و دستور تکرار 
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خارج از نقطه ی [ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده] - جایگیری ۱۲.
(2)متر ۱۰

.۱۳( ۱)ضربه ی اوت - جایگیری 





جایگیری۱۱۲

.۱۴( ۲)ضربه ی اوت - جایگیری 

.۱۵( ۳)ضربه ی اوت - جایگیری 
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ضربه ی اوت- جایگیری  (۴)  ۱۶.

.۱۷( ۵)ضربه ی اوت - جایگیری 
در جریان یک ضربه ی اوت نزدیک به قوس کرنر به نفع تیم مهاجم، داوری که به محل اجرای ضربه ی اوت

از این موقعیت، داور بررسی می کند که ضربه ی. متری از آن قرار می گیرد۵نزدیکتر است، در فاصله ی تقریبی 
متر از نقطه ای که ضربه ی اوت ۵اوت مطابق با روش تعیین شده اجرا شود و این که بازیکنان تیم مدافع حداقل 

داور دیگر در انتهای همان زمین، اما در سمت دیگر و در تقاطع خط. اجرا می شود فاصله داشته باشند [از آنجا]
.از این موقعیت، این داور توپ و رفتار بازیکنان را زیر نظر می گیرد. طولی و خط دروازه قرار می گیرد





جایگیری۱۱۴

. برگشت- و - ضربات از روی نقطه ی پنالتی برای تعیین برنده ی یک مسابقه یا یک بازی رفت - جایگیری آ۱۸
(بدون حضور کمک داور ذخیره)مساوی شده 

 متری از دروازه این است که عبور توپ از 2وظیفه ی اصلی داور، با جایگیری روی خط دروازه و با فاصله ی تقریبا 
. را رعایت می کند۱۴خط دروازه را بررسی کند و این که دروازه بان الزامات قانون 

 با داور دوم ارتباط چشمی برقرار تا بررسی کند که تخلفیبایدزمانی که عبور توپ از خط دروازه واضح است، داور 
.اتفاق نیفتاده است

متری از آن قرار می گیرد، تا بررسی کند که توپ و۳داور دوم در راستای نقطه ی پنالتی، در فاصله ی تقریبا 
.داور دوم برای اجرای ضربه سوت می زند. دروازه بان تیم زننده ی ضربه در موقعیت صحیحی قرار گرفته باشند

داور سوم برای کنترل بازیکنان و جانشینان باقی مانده ی واجد شرایط هر دو تیم، در دایره ی مرکزی قرار 
.می گیرد

وقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار قرار می گیرد و اطمینان حاصل می کند که هر بازیکنی که از اجرای
ضربه کنار گذاشته شده و مقامات رسمی تیم، رفتار صحیحی داشته باشند، همچنین تابلوی امتیازدهی را مجددا 

. تنظیم، و نتیجه ی ضربات را روی تابلوی امتیازدهی ثبت می کند۰-۰روی 

همه ی اعضای تیم داوری ضربات زده شده از نقطه ی پنالتی و شماره ی بازیکنانی که این ضربات را زده اند را
.یادداشت می کنند
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. - و - ضربات از روی نقطه ی پنالتی برای تعیین برنده ی یک مسابقه یا یک بازی رفت - جایگیری ب۱۸
(با حضور کمک داور ذخیره)برگشت مساوی شده 

:اگر یک کمک داور ذخیره تعیین شود، جایگیری تیم داوری مطابق زیر است

وظیفه ی اصلی او این است که عبور. متری از دروازه قرار می گیرد۲داور روی خط دروازه و با فاصله ی تقریبا 
. را رعایت می کند۱۴توپ از خط دروازه را بررسی کند و این که دروازه بان الزامات قانون 

 با داور دوم ارتباط چشمی برقرار تا بررسی کند که تخلفیبایدزمانی که عبور توپ از خط دروازه واضح است، داور 
.اتفاق نیفتاده است

متری از آن قرار می گیرد، تا بررسی کند که توپ و۳داور دوم در راستای نقطه ی پنالتی، در فاصله ی تقریبا 
.داور دوم برای اجرای ضربه سوت می زند. دروازه بان تیم زننده ی ضربه در موقعیت صحیحی قرار گرفته باشند

وظیفه ی. متری از دروازه، در سمت مخالف داور قرار می گیرد۲داور سوم روی خط دروازه و با فاصله ی تقریبا 
.اصلی داور سوم بررسی عبور توپ از خط و کمک به داور، در صورت نیاز است

کمک داور ذخیره، برای کنترل بازیکنان و جانشینان باقی مانده ی واجد شرایط از هر دو تیم، در دایره ی مرکزی
. قرار می گیرد

:وقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار قرار می گیرد، تا
اطمینان حاصل کند که هر بازیکن و جانشینی که از اجرای ضربه کنار گذاشته شده و مقامات رسمی تیم، رفتار •

صحیحی داشته باشند؛
. تنظیم، و نتیجه ی ضربات را روی تابلوی امتیازدهی ثبت کند۰-۰تابلوی امتیازدهی را مجددا روی •





جایگیری۱۱۶

همه ی اعضای تیم داوری ضربات زده شده از نقطه ی پنالتی و شماره ی بازیکنانی که این ضربات را زده اند را
.یادداشت می کنند

تغییر سمت جایگیری توسط داوران درون زمین- جایگیری ۱۹.
، اگر به نظر آن ها این کار[جا به جا شوند] سمت های جایگیری خود در زمین را تغییر دهند می توانندداوران 

:موارد زیر را در نظر داشته باشند می بایست با این حال، داوران. بازی خواهد گذاشت [روند]تاثیر مثبتی بر 
.[جا به جا شوند] سمت جایگیری خود را تغییر دهند نباید [داوران]زمانی که توپ در جریان بازی است، آن ها •
قرمز نشان/ زمانی جا به جا شوند که داوری که سمت نیمکت است، یک کارت زرد می بایست در اصل، آن ها فقط •

 منجر به انتقاد یا مخالفت یک یا هر دواست ممکنمی دهد یا هر تصمیم تعیین کننده ی دیگری می گیرد که 
.تیم شود

.قرمز نشان می دهد، تصمیم می گیرد که جا به جایی انجام شود یا خیر/ به طور معمول، داوری که کارت زرد •

.پس از جا به جایی، همیشه داوری که در سمت نیمکت است، عالمت شروع مجدد را می دهد•

.خود برگردند [معمول] "متعارف" زمانی که شرایط بازی اجازه دهد، به سمت جایگیری  می توانندداوران•
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مثال

داور نزدیک به نیمکت برای یک خطا سوت می زند.۱)

.قرمز به سمت محلی که خطا رخ داده، می رود/ داوری که سوت زده، برای نشان دادن کارت زرد ۲)





جایگیری۱۱۸

بازیکنان  [کنترل])داور دیگر برای کمک به کنترل موقعیت، به سمت محلی که خطا رخ داده، می رود ۳)
.(و توپ

قرمز نشان می دهد، برای مطلع ساختن سایر اعضای تیم داوری از شماره ی / داوری که کارت زرد ۴)
متری۵ از خط میانی، در فاصله ی تقریبا بایدعالمت . بازیکن مقصر، به سمت میز وقت نگهدار می رود

.از میز وقت نگهدار، نشان داده شود
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بازی با سوت داوری که  . بازی را مجددا شروع می کنند [جا به جایی]داوران با تغییر سمت جایگیری ۵)
.اکنون سمت نیمکت است، مجددا شروع می شود





جایگیری۱۲۰

-بازیکن ]هنگامی که یک تیم یا هر دو تیم با یک بازی بان  (یا کمک داور ذخیره)داور سوم - جایگیری ۲۰.
بازی می کنند [دروازه بان

خط دروازه ی (یا کمک داور ذخیره)بازی می کند، داور سوم  [دروازه بان- بازیکن ]هنگامی که تیمی با یک بازی بان 
با استفاده   (یا کمک داور ذخیره)اگر تیم مهاجم یک گل دریافت کند، داور سوم . این تیم را هنگام حمله کنترل می کند

.از عالمت مورد تایید، سایر داوران را مطلع می کند

بازی کنند و داور سوم و کمک داور ذخیره، هر دو حاضر [دروازه بان- بازیکن ]اگر هر دو تیم با یک بازی بان 
 خط دروازه ی دیگر را می بایست خط دروازه ی یکی از تیم ها و کمک داور ذخیرهمی بایستباشند، داور سوم 

.کنترل کند
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تفسیر و توصیه ها

بازیکنان - ۳قانون 

اگر بازیکنی که با اجازه ی یکی از داوران بیرون از زمین است، و تعویض نشده، مجددا بدون اجازه ی یکی از 
 به علت ارتکاب دو تخلف منجربایدداوران یا داور سوم وارد زمین شده و تخلف منجر به اخطار دیگری انجام دهد، 

اگر بازیکن بدون اجازه ی یکی از داوران وارد زمین شود و سپس با بی پروایی: به اخطار اخراج شود، برای مثال
.اگر این تخلف با نیروی بیش از حد انجام شود، بازیکن مستقیما اخراج می شود. رقیب را سرنگون کند

یا به عنوان بخشی از حرکت بازی زمین را ترک/بازیکنی که به طور تصادفی از یکی از خطوط مرزی زمین عبور، و
.می کند، متخلف محسوب نمی شود

جانشینان
اگر جانشینی با نقض نحوه ی اجرای تعویض وارد زمین شود، یا باعث شود تیمش با یک بازیکن اضافی بازی

: با کمک سایر اعضای تیم داوری، دستورالعمل های زیر را به کار گیرندبایدکند، داوران 

.را بالفاصله انجام نمی دهند [توقف بازی]بازی را متوقف می کنند؛ گرچه، اگر بتوانند آوانتاژ بدهند، این کار •
اگر تیم با یک بازیکن اضافی بازی کرده، به جانشین به علت رفتار غیرورزشی، یا اگر عمل تعویض به درستی •

.صورت نگرفته باشد، برای نقض نحوه ی اجرای تعویض اخطار می دهند

 در صورتی که قبال زمین را ترک نکرده است، در توقف بعدی مسابقه این کار را انجام دهد؛ یا برای کاملبایدجانشین •
کردن نحوه ی اجرای تعویض، اگر تخلف به این دلیل بوده، و یا برای رفتن به محوطه ی فنی، اگر تیم با یک بازیکن

.اضافی بازی کرده است

:اگر داوران آوانتاژ دهند•
 زمانی که تیم جانشین صاحب توپ است، بازی را متوقف و با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفعباید•

ضربه از جایی که توپ هنگام توقف بازی آنجا بوده است، زده می شود؛. تیم مقابل مجددا شروع کنند
؛( را ببینید۱۳قانون )مگر این که بازی زمانی که توپ درون محوطه ی جریمه است، متوقف شود 

و پس از این که تیم جانشین یک تخلف قابل جریمه با ضربه ی آزاد غیرمستقیم، ضربه ی آزاد•
 تیم جانشین را با اعالم شروع مجدد مربوطه بهبایدمستقیم یا ضربه ی پنالتی انجام داد، داوران 

همچنین در صورت لزوم، اقدام انضباطی مطابق با تخلف را اعمال. نفع تیم مقابل، جریمه کنند
می کنند؛

و پس از این که بازی را به علت این که تیم رقیب جانشین مرتکب تخلفی شده یا توپ از بازی•
 با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم به نفع تیم رقیببایدخارج شده است، متوقف می کنند، بازی را 

همچنین در صورت لزوم، اقدام انضباطی مطابق با تخلف را اعمال. جانشین، مجددا شروع کنند
.می کنند
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اگر جانشینی که نامش در فهرست است، در شروع مسابقه به جای بازیکنی که نامش در فهرست است، وارد زمین•
:شود و داوران یا سایر اعضای تیم داوری از این تغییر مطلع نباشند

داوران به جانشین نامبرده اجازه می دهند مسابقه را ادامه دهد؛•
 علیه جانشین نامبرده اقدام انضباطی اعمال کرد؛نمی توان•
.داوران این اتفاق را به مقامات ذی صالح گزارش می دهند•

اگر جانشینی قبل از ورود به زمین، یک تخلف منجر به اخراج انجام دهد، تعداد بازیکنان تیم کاهش نمی یابد و•
. وارد زمین شودمی تواندبازیکنی که قرار بود جا به جا شود،  [همان]یک جانشین دیگر یا 

خروج مجاز از زمین 
 بدون اجازه ی یکی از داوران، در موقعیت های زیر، زمین را ترک می تواندعالوه بر یک تعویض معمول، بازیکن

:کند
بازی با توپ یا دریبل: به عنوان بخشی از حرکت بازی که در آن بازیکن بالفاصله به زمین بازمی گردد؛ برای مثال•

با این حال، خروج از زمین و حرکت از پشت یکی از دروازه ها قبل از ورود مجدد به زمین، با هدف. کردن رقیب
.اگر این اتفاق رخ دهد، داوران اگر نتوانند آوانتاژ بدهند، بازی را متوقف می کنند. فریب دادن رقیب مجاز نیست
بازیکن  به علت. با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم مجددا شروع کنند [بازی را] بایددر صورت متوقف کردن بازی، 

.ترک زمین بدون اجازه ی یکی از داوران اخطار می گیرد

تعویض نشده باشد، برای ورود مجدد به زمین نیاز به کسب اجازه از یکی [مصدوم]بر اثرمصدومیت؛ اگر بازیکن •
 خونریزی بند آمده باشد،بایداگر بازیکن دچار خونریزی شده باشد، قبل از ورود مجددش به زمین . از داوران دارد

 توسط داوران یا یکی از سایر اعضای تیم داوری بررسی شود؛بایدو وضعیت بازیکن 

برای اصالح یا جایگذاری تجهیزاتش؛ اگر بازیکن تعویض نشده باشد، برای ورود مجدد به زمین نیاز به کسب اجازه •
 قبل از این که بازیکن به مسابقه بازگردد،بایداز یکی از داوران دارد و داوران یا یکی از سایر اعضای تیم داوری 

.تجهیزاتش را بررسی کنند





خروج غیرمجاز از زمین
اگر بازیکن زمین را بدون اجازه ی یکی از داوران و به دالیلی که تحت قوانین بازی فوتسال مجاز نیست، ترک کند،
.اگر نتوان آوانتاژ داد، وقت نگهدار یا داور سوم به منظور مطلع ساختن داوران، عالمت صوتی را به صدا در می آورند

اگر الزم است بازی متوقف شود، داوران تیم بازیکن متخلف را با اعالم یک ضربه ی آزاد غیر مستقیم به نفع تیم
 در توقف بعدی بازی عالمت صوتی رابایداگر آوانتاژ داده شود، وقت نگهدار یا داور سوم . مقابل، جریمه می کنند

.بازیکن به علت ترک زمین بدون اجازه ی هر یک از داوران اخطار می گیرد. به صدا درآورند

حداقل تعداد بازیکنان
 شروع شود، تعییننمی تواندبا وجود اینکه اگر هر یک از تیم ها کمتر از سه بازیکن  داشته باشند، یک مسابقه 

حداقل تعداد بازیکنان، از جمله جانشینان مورد نیاز برای یک مسابقه، به صالحدید فدراسیون های ملی فوتبال
.بستگی دارد

با این حال، اگر تیمی به.  امکان پذیر نیستاگر هریک از تیم ها کمتر از سه بازیکن داشته باشند، ادامه ی مسابقه
علت خروج عمدی یک یا چند بازیکن خود از زمین، کمتر از سه بازیکن داشته باشد، داوران ملزم نیستند مسابقه را 

در چنین مواردی، اگر تیمی حداقل تعداد سه بازیکن را نداشته باشد،.  آوانتاژ داد می توانبالفاصله متوقف کنند و
. پس از این که بازی متوقف شده است، مسابقه را مجددا شروع کنندنبایدداوران 

[نوشیدنی ها]رفع خستگی 
بدهند؛ [نوشیدن]به بازیکنان در طول تایم اوت ها یا در طول توقف مسابقه، اجازه ی رفع خستگی می بایست داوران 

پرتاب کیسه های حاوی مایعات یا هر ظرف دیگر شامل مایعات به درون. اما صرفا خارج از زمین، تا خیس نشود
.زمین مجاز نیست

بازیکنان اخراجی
اگر بازیکنی در طول استراحت بین دو نیمه یا قبل از شروع هریک از نیمه های وقت اضافی یک تخلف منجر به

. نیمه ی بعدی را با یک بازیکن کمتر در زمین، شروع کند می بایستاخراج انجام دهد، تیم متخلف
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داوران - ۵قانون 

اختیارات و وظایف
 درک کنند که برخورد فیزیکی بین بازیکنان طبیعی، و بخش پذیرفتهبایدفوتسال یک ورزش رقابتی است، و داوران 

با این حال، اگر بازیکنان به قوانین بازی فوتسال و روح بازی جوانمردانه احترام نگذارند،. شده ای از بازی است
. اقدام مناسب را انجام دهند تا مطمئن شوند این موارد مورد احترام قرار می گیردبایدداوران 

داوران این اختیار را دارند که در طول استراحت بین دو نیمه، پس از پایان مسابقه، همچنین در طول وقت اضافی و
.ضربات از روی نقطه ی پنالتی، به بازیکنان یا مقامات رسمی تیم اخطار دهند یا آن ها را اخراج کنند

آوانتاژ
 هر زمان که تخلفی رخ دهد و قوانین بازی فوتسال به صراحت اعمال آوانتاژ را منع نکرده باشد، می توانندداوران

برای مثال، اگر یک دروازه بان تصمیم بگیرد زمانی که رقیبان درون محوطه ی جریمه هستند، پرتاب. آوانتاژ دهند
نمی توان آوانتاژ داد؛ با این حال، اگر ضربه ی اوت به صورت نادرست اجرا شود،  می تواناوت دروازه را انجام دهد،

.آوانتاژ داد

به کار بردن آوانتاژ برای تخلف در قاعده ی چهار ثانیه مجاز نیست؛ مگر این که تخلف توسط دروازه بان در نیمه ی 
زمین خودش، هنگامی که توپ در جریان بازی است، رخ دهد و تیم دروازه بان بالفاصله مالکیت توپ را از دست

ضربات آزاد، ضربات اوت، پرتاب های اوت دروازه و )در سایر مواردی که این قاعده شامل آن ها می شود .  بدهد
.، داوران نمی توانند آوانتاژ دهند(ضربات کرنر

: عوامل زیر را در نظر بگیرند می بایستداوران برای تصمیم گیری درمورد آوانتاژ دادن،

 بازی را متوقف کرده و بازیکن را اخراج کنند؛ مگر این کهبایداگر تخلف مستلزم اخراج است، داوران : شدت تخلف•
. فرصتی برای به ثمر رساندن گل وجود داشته باشد

.هر چه به دروازه ی مقابل نزدیکتر باشد، آوانتاژ می تواند موثرتر باشد: وقوع تخلف [محل]موقعیت •

.شانس یک حمله ی اثر بخش فوری•
یک تیم باشد، مگر این که فرصتی [از خطای ششم] ششمین خطای جمع شونده یا بیشترنبایدتخلف صورت گرفته •

.برای به ثمر رساندن گل وجود داشته باشد
.جوّ مسابقه•





 در چند ثانیه صورت گیرد؛ اما اگر پیش ازآن، عالمت مربوطه دادهبایدتصمیم گیری برای جریمه ی تخلف اصلی 
.نشده یا بازی وارد روند جدیدی شده باشد، بازگشت به تصمیم قبلی امکان پذیر نیست

با این حال، توصیه می شود داوران بازی.  در توقف بعدی بازی اعمال شودبایداگر تخلف مستلزم یک اخطار باشد، 
اگر. را متوقف کنند و بالفاصله به بازیکن اخطار دهند، مگر این که یک موقعیت واضح آوانتاژ وجود داشته باشد

.اخطار در توقف بعدی اعمال نشود، نمی توان آن را بعدا نشان داد

 به منظور اطمینان از جریانبایداگر تخلفی منجر به شروع مجدد بازی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم شود، داوران 
یافتن بازی آوانتاژ بدهند، به شرطی که این امر منجر به هیچ اقدام تالفی جویانه یا زیان آور علیه تیمی که تخلف

.را انجام داده، نشود

وقوع بیش از یک تخلف همزمان
جایی که بیش از یک تخلف همزمان رخ می دهد، داوران تخلف جدی تر را از نظر نوع جریمه، شروع مجدد، شدت

.فیزیکی و تاثیر تاکتیکی مجازات می کنند

اگر تخلفات صورت گرفته، قابل جریمه با یک ضربه ی آزاد مستقیم باشند، داوران دستور می دهند تا خطاهای
.جمع شونده ی مربوطه ثبت شوند

دخالت خارجی
اگر تماشاگری سوت بزند، و داوران تشخیص دهند که این عمل در بازی مداخله ایجاد کرده، بازی را متوقف می کنند؛

 با یک دراپ بال از محلی که توپ هنگامبایداگر بازی متوقف شود، . به طور مثال اگر بازیکن توپ را با دست بردارد
توقف بازی آنجا بوده، مجددا شروع شود؛ مگر این که توپ درون محوطه ی جریمه ی تیم مدافع بوده و آخرین تیمی 

.( را ببینید۸قانون )که توپ را لمس کرده، تیم مهاجم باشد 

شمارش چهار ثانیه زمانی که توپ در جریان بازی است
هر زمان که دروازه بان تیمی مالکیت توپ را، هنگامی که در جریان بازی و در نیمه ی زمین  خودی دروازه بان است

. به طور آشکار شمارش چهار ثانیه را انجام دهدبایددر اختیار داشته باشد، یکی از داوران 

شروع مجدد بازی
 اجازه دهندنباید به طور ویژه اطمینان حاصل کنند که شروع مجددهای بازی به سرعت انجام شده است و بایدداوران 

.به دالیل تاکتیکی به تاخیر بیفتند (ضربات اوت، پرتاب های اوت دروازه، ضربات کرنر یا ضربات آزاد)شروع مجددها 
جایی که شروع مجددها به طور قانونی اجرا می شوند، شمارش چهار ثانیه شروع می شود و نیازی به استفاده از سوت 

 در سوت خود دمیده و سپسبایداگر داوران معتقدند که شروع مجدد به دالیل تاکتیکی به تاخیر افتاده است، . نیست
شمارش چهار ثانیه را شروع کنند، صرف نظر از این که بازیکنی که
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ضربات شروع یا)در مواردی که شمارش چهار ثانیه اجرا نمی شود . شروع مجدد را اجرا می کند آماده است، یا نه
.، هر بازیکنی که شروع مجدد را به تاخیر بیندازد، اخطار می گیرد(ضربات پنالتی

.حضور توپ جمع کن ها در اطراف زمین، برای تسهیل در شروع مجددها و پیشبرد بازی مجاز است

استفاده از سوت
:استفاده از سوت برای موارد زیر اجباری است

:ضربات شروع•
؛(نیمه ی اول و دوم، و درصورت لزوم، نیمه ی اول و دوم وقت اضافی)شروع بازی •

یک گل؛ [به ثمر رسیدن]شروع مجدد بازی بعد از •
:توقف بازی•

اعالم یک ضربه ی آزاد یا ضربه ی پنالتی؛•
پایان]تعلیق یا تعطیل کردن مسابقه یا تایید عالمت صوتی وقت نگهدار هنگام پایان نیمه ی بازی •

؛[نیمه های بازی
:شروع مجدد بازی برای•

ضربات آزاد برای اطمینان از این که بازیکنان تیم مدافع فاصله ی مورد نیاز را رعایت می کنند؛•

متر؛۱۰ضربات از روی نقطه ی •
؛[ضربات آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده]•  
ضربات پنالتی؛•

:شروع مجدد بازی پس از این که بازی به علت موارد زیرمتوقف شده است•
اعمال یک اخطار یا اخراج به علت رفتار ناشایست؛•
.مصدومیت یک یا چند بازیکن•

:استفاده از سوت برای موارد زیر نیاز نیست
:توقف بازی برای•

[سوت زدن]اما اگر وضعیت واضح نباشد، )پرتاب اوت دروازه، ضربه ی کرنر یا ضربه ی اوت •
؛(اجباری است

(اجباری است [سوت زدن]اما اگر توپ به طور واضح وارد دروازه نشده، )گل •
:شروع مجدد بازی از•

[بازیکن]متر درخواست نشده باشد، یا تیم مقابل ۵ضربه ی آزادی که در آن حداقل فاصله ی •
زننده ی ضربه، ششمین خطای جمع شونده را انجام نداده باشد؛

متر درخواست نشده۵پرتاب اوت دروازه، ضربه ی کرنر یا ضربه ی اوت، اگر حداقل فاصله ی •
باشد؛

.شروع مجدد بازی با دراپ بال•

زمانی. استفاده ی بیش از حد از سوت باعث می شود از تاثیر آن در مواقعی که واقعا مورد نیاز است، کاسته شود
که تیم زننده ی ضربه ی آزاد، ضربه ی اوت یا ضربه ی کرنر، درخواست کند که بازیکنان تیم مدافع فاصله ی مورد

یا هنگام )نیاز را رعایت کنند 





، داوران به طور واضح به بازیکنان اطالع می دهند (اجرای پرتاب اوت دروازه، درخواست جایگیری صحیح داشته باشد
اگر، در. [پس از سوت شروع می شود]که شروع مجدد بازی تا پس از این که سوت زده نشود، امکان پذیر نیست 

.این موارد، بازیکنی قبل از سوت داور بازی را شروع کند، به علت تاخیر در شروع مجدد بازی اخطار می گیرد

اگر، در طول بازی، یکی از داوران به اشتباه سوت را به صدا درآورد، در صورتی که به عقیده ی آن ها این عمل
 بازی را بابایداگر داوران مسابقه را متوقف کنند، .  مسابقه را متوقف کنندبایددر بازی دخالت ایجاد کرده باشد، 

یک دراپ بال از محلی که توپ هنگام توقف بازی آنجا بوده، مجددا شروع کنند؛ مگر این که توپ درون محوطه ی 
اگر . ( را ببینید۸قانون )جریمه ی تیم مدافع بوده و آخرین تیمی که توپ را لمس کرده، تیم مهاجم بوده باشد 

.صدای سوت در بازی دخالت ایجاد نکند، داوران عالمت های واضحی را به منظور ادامه ی بازی نشان می دهند

زبان بدن
:زبان بدن وسیله ای است که داوران از آن برای موارد زیر استفاده می کنند

کمک به خود برای کنترل مسابقه؛•
.نشان دادن اقتدار و خود کنترلی•

.زبان بدن ابزاری برای توجیه یک تصمیم نیست

ها؛ [مصدومیت ]آسیب دیدگی 
 کار کادر پزشکی را، به ویژه در صورتمی بایستایمنی بازیکنان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و داوران 

. [به کادر پزشکی اجازه ی درمان و ارزیابی را بدهند]یا ارزیابی آسیب دیدگی سر، تسهیل کنند / آسیب دیدگی شدید و
.درمان است/ این امر شامل احترام و کمک به پروتکل های پذیرفته شده ی ارزیابی

 ثانیه از زمانی که20-25 بیشتر از حدود  نمی بایستدر هر صورت، به عنوان یک رهنمود کلی، شروع مجدد بازی
یا رسیدگی به/ همه برای شروع مجدد بازی آماده بودند، به تاخیر افتد، به جز در موارد آسیب دیدگی شدید و

.آسیب دیدگی سر

سایر اعضای تیم داوری - ۶قانون 

وظایف و مسئولیت ها
همچنین،. داور سوم و وقت نگهدار به داوران کمک می کنند تا مسابقه را طبق قوانین بازی فوتسال کنترل کنند

درصورت درخواست داوران و تحت نظارت آن ها، در همه ی موضوعات مربوط به اجرای مسابقه به داوران کمک
:این موضوعات معموال شامل موارد زیر می شود. می کنند

بازرسی زمین، توپ های مورد استفاده و تجهیزات بازیکنان؛•
مشخص کردن این که مسائل مربوط به تجهیزات یا خونریزی برطرف شده است؛•
نظارت بر نحوه ی اجرای تعویض؛•
.نگهداری نسخه ی پشتیبان ثبت زمان، گل ها، خطاهای جمع شونده و رفتار ناشایست•
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جایگیری کمک داوران و کار گروهی

ضربه ی شروع۱.
داور سوم در محل میز وقت نگهدار قرار می گیرد و بررسی می کند که جانشینان، مقامات رسمی تیم و سایر

.اشخاص،  در موقعیت صحیح قرار گرفته باشند

.وقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار قرار می گیرد و بررسی می کند که ضربه ی شروع  به درستی اجرا شود

جایگیری عمومی در طول مسابقه۲.
داور سوم بررسی می کند که جانشینان، مقامات رسمی تیم و سایر اشخاص در موقعیت های صحیح قرار گرفته

 در صورت لزوم، اما بدون ورود به زمین، درامتداد خط طولی حرکتمی تواندبرای انجام این امر، داور سوم . باشند
.کند

وقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار قرار می گیرد و اطمینان حاصل می کند که زمان سنج مطابق با جریان
.بازی متوقف و راه اندازی شود

تعویض ها۳.
برای انجام. داور سوم بررسی می کند که تجهیزات جانشینان صحیح باشد و تعویض ها به درستی انجام شوند

.، در صورت لزوم، اما بدون ورود به زمین، در امتداد خط طولی حرکت کندمی توانداین امر، داور سوم 

ضربات از روی نقطه ی پنالتی۴.
 به همراه بازیکنان و جانشینان واجد شرایط، در نیمه ایبایدجایی که کمک داور ذخیره تعیین نشده است، داور سوم 

از این موقعیت، داور سوم بر رفتار بازیکنان نظارت می کند. که ضربات از روی نقطه ی پنالتی زده نمی شود، قرار گیرد
و اطمینان حاصل می کند هیچ بازیکنی قبل از این که همه ی بازیکنان و جانشینان واجد شرایط تیمش یک ضربه 

.زده باشند، ضربه ی پنالتی دیگری نزند [ی پنالتی]

:اگر یک کمک داور ذخیره تعیین شود، جایگیری داوران مطابق زیر است

وظیفه ی اصلی او این است که بر. متری از دروازه قرار گیرد۲ روی خط دروازه، با فاصله ی تقریبا بایدداور 
.عبور توپ از خط دروازه و پیشروی دروازه بان از خط نظارت کند

 با داور دوم و سوم ارتباط چشمی برقرار کند تا مطمئنبایدزمانی که عبور توپ از خط دروازه واضح است، داور 
.شود تخلفی رخ نداده است





متری از آن قرار گیرد، تا اطمینان حاصل کند توپ۳ در راستای نقطه ی پنالتی، در فاصله ی تقریبا بایدداور دوم 
.داور دوم برای اجرای ضربه سوت می زند. و دروازه بان تیم زننده ی ضربه در موقعیت صحیح قرار گرفته باشند

.متری از دروازه، در سمت مخالف داور قرار گیرد۲ روی خط دروازه و با فاصله ی تقریبا بایدداور سوم 

.وظیفه ی اصلی داور سوم نظارت بر عبور توپ از خط و کمک به داور، در صورت نیاز است

 در دایره ی مرکزی قرار گیرد تا رفتار همه ی بازیکنان و جانشینان واجد شرایط را کنترلبایدکمک داور ذخیره 
.کند

: در محل میز وقت نگهدار قرار گیرد، تابایدوقت نگهدار 
اطمینان حاصل کند که هر بازیکنی که از اجرای ضربه کنار گذاشته شده و مقامات رسمی تیم رفتار صحیحی•

داشته باشند؛
. مجددا تنظیم، و نتیجه ی ضربات را روی تابلوی امتیازدهی ثبت کند۰-۰تابلوی امتیازدهی را روی •

همه ی اعضای تیم داوری، ضربات زده شده از نقطه ی پنالتی و شماره ی بازیکنانی که این ضربات را زده اند،
.یادداشت می کنند

(اجباری)عالمت های کمک داور 
 برای پنجمین خطای جمع شونده ی یک تیم و درخواست تایم اوت عالمت دهند، بدین منظوربایدکمک داوران 

.نیمکت تیمی را که مرتکب پنجمین خطای جمع شونده شده یا درخواست تایم اوت کرده، با دست نشان می دهند

بازی می کنند، در صورتی که داور سوم بر خط [دروازه بان- بازیکن ]هنگامی که یک یا هر دو تیم با یک بازی بان 
دروازه نظارت می کند و توپ تحت نظر او وارد دروازه می شود، دستش را باال برده و بالفاصله به نقطه ی مرکزی اشاره

.می کند تا به داوران اطالع دهد که یک گل به ثمر رسیده است

عالمت صوتی
عالمت صوتی عالمتی ضروری در مسابقه است، که فقط در مواقع الزم برای متوجه ساختن داوران مورد استفاده

.قرار می گیرد
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:عالمت صوتی اجباری است [استفاده از]مواقعی که 
ی بازی [نیمه ها]پایان زمان ها •

بازی را با عالمت صوتی اعالم [نیمه] پس از عالمت یکی از داوران با سوت، شروع زمان می تواندوقت نگهدار 
.کند

ابالغ درخواست برای تایم اوت•
ابالغ پایان تایم اوت •
ابالغ پنجمین خطای جمع شونده ی یک تیم•
ابالغ رفتار نادرست جانشینان یا مقامات رسمی تیم•
ابالغ نقض نحوه ی اجرای تعویض•
ابالغ اشتباه انضباطی صورت گرفته توسط داوران•
ابالغ مداخله ی خارجی•

اگر، در طول مسابقه، وقت نگهدار به اشتباه عالمت صوتی را به صدا درآورد، در صورتی که به عقیده ی داوران این
 بازی رابایددر صورت متوقف کردن بازی، آن ها .  بازی را متوقف کنندبایدعمل در بازی دخالت ایجاد کرده باشد، 

با یک دراپ بال از محلی که توپ هنگام توقف بازی آنجا بوده، مجددا شروع کنند؛ مگر این که توپ درون محوطه ی 
اگر صدای . ( را ببینید۸قانون )جریمه ی تیم مدافع بوده و آخرین تیمی که توپ را  لمس کرده، تیم مهاجم بوده باشد 

.عالمت صوتی در بازی دخالت ایجاد نکند، داوران عالمت های واضحی را به منظور ادامه ی بازی نشان می دهند

دیگری شود و داوران تصمیم [جمع شونده ی]اگر تیمی که چهار خطای جمع شونده انجام داده، مرتکب خطای 
بگیرند که آوانتاژ دهند، داور سوم برای پنجمین خطای جمع شونده، یک عالمت واضح و قابل رویت را، در محلی

.مناسب روی میز وقت نگهدار قرار می دهد

زمان سنج
سپس وقت نگهدار. اگر زمان سنج به درستی کار نکند، به دنبال آن  وقت نگهدار داوران را از این موضوع مطلع می کند

در چنین شرایطی کمک داوران، یک مقام رسمی.  زمان مسابقه را با استفاده از زمان سنج دستی محاسبه کندباید
.از هر تیم را فرا می خوانند تا آن ها را از مدت زمان باقی مانده ی بازی، آگاه کنند

راه اندازی کند، داوران به وقت نگهدار [مجددا]اگر، پس از توقف بازی، وقت نگهدار فراموش کند زمان سنج را 
.دستور می دهند زمان سپری شده را به زمان سنج اضافه کند

:پس از شروع مجدد ها، زمان سنج طبق موارد زیر راه اندازی می شود
ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ : ضربه ی شروع•

مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که دروازه بان توپ را از دستانش رها کند: پرتاب اوت دروازه•

ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ : ضربه ی کرنر•

ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ : ضربه ی اوت•





ضربه خورده [با پا]مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ : ضربه ی آزاد مستقیم بیرون از محوطه ی جریمه•
و به وضوح حرکت کند

ضربه ی آزاد غیرمستقیم بیرون از محوطه ی جریمه برای هر دو تیم، یا از روی خط محوطه ی جریمه برای تیم•
ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ : مهاجم

مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این : ضربه ی آزاد مستقیم یا غیرمستقیم درون محوطه ی جریمه برای تیم مدافع•
ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]که توپ 

به سمت جلو ضربه خورده و به وضوح [با پا]مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ : ضربه ی پنالتی•
حرکت کند

مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ: ضربه ی آزاد مستقیم با شروع از ششمین خطای جمع شونده•
ضربه خورده و به وضوح حرکت کند [با پا]مستقیما با هدف به ثمر رساندن گل، 

مطابق با نحوه ی اجرا، پس از این که توپ از دستان یکی از داوران رها شده و زمین را لمس کند: دراپ بال•

شروع و شروع مجدد بازی - ۸قانون 

ضربه ی شروع
.داوران ملزم نیستند قبل از دستور اجرای ضربه ی شروع، از دروازه بانان یا هر بازیکن دیگری تایید بگیرند
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خطاها و رفتار ناشایست - ۱۲قانون 

تنه زدن به رقیب
ی بازی با توپ، برای به دست آوردن فضا با استفاده از برخورد[محدوده]عمل تنه زدن رقابتی است در فاصله 

:تنه زدن به رقیب، طبق موارد زیر تخلف محسوب می شود. فیزیکی، بدون به کار بردن دست یا آرنج

با بی احتیاطی؛•
با بی پروایی؛•
.با استفاده از نیروی بیش از حد•

رقیب [گرفتن]نگه داشتن 
.رقیب شامل عمل جلوگیری از حرکت آزادانه بازیکن با استفاده از دست، بازو یا بدن است [گرفتن]نگه داشتن 

برخورد کنند؛ به ویژه درون محوطه ی [گرفتن] در ابتدا مداخله کرده و قاطعانه با تخلفات نگه داشتن بایدداوران 
.جریمه و زمانی که ضربات کرنر، ضربات اوت یا ضربات آزاد اجرا می شوند

:بایددر برخورد با چنین موقعیت هایی، داوران 
، تذکر دهند؛[می گیرد]قبل از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، به هر بازیکنی که رقیب را نگه می دارد •
ادامه پیدا کند، به بازیکن اخطار دهند؛ [گرفتن]قبل از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، اگر نگه داشتن •
اگر وقتی که توپ در جریان بازی قرار گرفت، این اتفاق رخ دهد، یک ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی•

.اعالم کرده و به بازیکن اخطار دهند

بازیکن تیم مهاجم کند و این [گرفتن]اگر بازیکن تیم مدافع از بیرون از محوطه ی جریمه شروع به نگه داشتن 
.کار را تا درون محوطه ی جریمه ادامه دهد، داوران یک ضربه ی پنالتی اعالم می کنند

جرایم انضباطی
زمانی که بازیکن برای جلوگیری از به دست آوردن مالکیت توپ یا کسب یک موقعیت سودمند توسط رقیب، او•

. به علت رفتار غیر ورزشی اخطار بگیردباید، [بگیرد]را نگه دارد 

. اخراج شودبایدرقیب از فرصت آشکار گلزنی جلوگیری می کند،  [گرفتن]بازیکنی که با نگه داشتن •

. اعمال شودنباید، هیچ گونه اقدام انضباطی ای [می گیرد]در سایر موارد که بازیکنی یک رقیب را نگه می دارد •

شروع مجدد بازی
ضربه ی آزاد مستقیم از محلی که تخلف آنجا رخ داده یا ضربه ی پنالتی، اگر تخلف درون محوطه ی جریمه رخ دهد•





دست زدن به توپ
جرایم انضباطی

زمانی که بازیکن به توپ دست می زند، تحت شرایطی به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار می گیرد؛ برای مثال
:هنگامی که بازیکن

با دست زدن عمدی به توپ، تالش کند گلی به ثمر برساند؛•
زمانی که دروازه بان درون محوطه ی جریمه ی خودی نیست، سعی کند با تخلف دست زدن به توپ از یک گل یا •

فرصت آشکار گلزنی تیم مقابل جلوگیری کند، و در تالشش ناموفق باشد؛

زمانی که دروازه توسط دروازه بان محافظت شده است، با تخلف دست زدن به توپ، از ورود توپ به دروازه جلوگیری•
کند؛

.در یک حمله ی اثربخش توسط تیم مقابل مداخله، یا آن را متوقف کند•

در هر صورت، بازیکنی که با دست زدن عمدی به توپ از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی تیم  مقابل جلوگیری کند، 
این مجازات نه برای دست زدن عمدی به توپ، بلکه به دلیل مداخله ی غیرقابل قبول و ناجوانمردانه ایست. اخراج می شود

.که از به ثمر رسیدن گل جلوگیری کرده است

شروع مجدد بازی
ضربه ی آزاد مستقیم از محلی که تخلف آنجا رخ داده یا ضربه ی پنالتی اگر تخلف درون محوطه ی جریمه رخ دهد•

در خارج از محوطه ی جریمه ی خودی، دروازه بان برای دست زدن به توپ همان محدودیت هایی را دارد که هر
درون محوطه ی جریمه ی خودی، دروازه بان را نمی توان برای تخلف دست زدن به توپی که. بازیکن دیگری دارد

منجر به پنالتی می شود، مقصر شناخت؛ مگر این که تخلف پرتاب شئ به توپ انجام دهد یا با شیئی که در دست
با این وجود، دروازه بان می تواند، مقصر انجام برخی از تخلفات منجر به. نگه داشته است، با توپ تماس پیدا کند

.ضربه ی آزاد غیرمستقیم باشد

تخلفات انجام شده توسط دروازه بانان
دروازه بان با لمس توپ با هر قسمت . مالکیت توپ به این معناست که دروازه بان کنترل توپ را در اختیار دارد

.[ریباند شود]از بدنش، مالک توپ در نظر گرفته می شود؛ مگر این که توپ از دروازه بان برگشت داده شود 

:دروازه بان مجاز نیست بیش از چهار ثانیه در نیمه ی زمین خودی مالک توپ باشد، خواه

؛(درون محوطه ی جریمه ی خودی)با دست یا بازو •
.(در هر جای نیمه ی زمین خودی)با پا •

. به وضوح و آشکارا، شمارش چهار ثانیه را انجام دهدبایددر چنین مواردی، داور نزدیک تر به دروازه بان، 
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عالوه بر این، دروازه بان بعد از بازی با توپ در هر جای زمین، و پس از این که توپ توسط یک هم تیمی، عمدا و
. بدون تماس یا بازی توسط رقیب، با او بازی شود، مجاز به لمس دوباره ی توپ در نیمه ی زمین خودی نیست

به او داده [با پا] توپ را پس از این که توسط هم تیمی اش نمی تواندبه عالوه، دروازه بان تحت هیچ شرایطی 
. شده، ازجمله به طور مستقیم از ضربه ی اوت، با دست یا بازو در محوطه ی جریمه ی خودی لمس کند

شروع مجدد بازی
ضربه ی آزاد غیرمستقیم•

تخلفات انجام شده علیه دروازه بانان
درگیر]زمانی که دروازه بان با دست مالکیت توپ را در اختیار دارد، رقیب نمی تواند با دروازه بان رقابت کند 

.[شود

: تخلف است [موارد زیر]
زمانی که توپ را به زمین می زند؛: مانع رها کردن توپ از دستان دروازه بان شدن؛ برای مثال•

بازی با توپ یا تالش برای این کار، زمانی که دروازه بان توپ را در کف دستان خود نگه داشته است؛•

بازیکنی که هنگام رها کردن توپ توسط دورازه بان، به توپ ضربه بزند یا برای ضربه زدن به آن تالش کند، •
. به علت بازی کردن به شیوه ی خطرناک جریمه شودباید

.هنگام اجرای ضربه ی کرنر: ممانعت از حرکت دروازه بان به طور ناجوانمردانه؛ برای مثال•

برخورد فیزیکی یک بازیکن تیم مهاجم با دروازه بان درون محوطه ی جریمه اش، الزاما به این معنی نیست که
تخلفی رخ داده است؛ مگر این که بازیکن تیم مهاجم با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد

.روی دروازه بان بپرد، تنه بزند یا او را هل دهد

شروع مجدد بازی
اگر بازی به علت ارتکاب یک تخلف علیه دروازه بان که در باال ذکر شد، متوقف شود و داوران نتوانند قاعده ی

آوانتاژ را اعمال کنند، بازی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم مجددا شروع خواهد شد؛ مگر این که بازیکن تیم مهاجم
در این. با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد روی دروازه بان بپرد، تنه بزند یا او را هل دهد

 بازی را با یک ضربه ی آزاد مستقیم از محلی کهبایدمورد داوران، صرف نظر از اقدام انضباطی که اعمال می کنند، 
.تخلف رخ داده، مجددا شروع کنند





بازی کردن به شیوه ی خطرناک
اگر برخورد فیزیکی وجود. بازی کردن به شیوه ی خطرناک الزاما شامل برخورد فیزیکی بین بازیکنان نمی شود

. داشته باشد، این عمل تبدیل به تخلفی می شود که جریمه ی آن ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی است
رفتار [حداقل]با دقت این احتمال را در نظر بگیرند که دستکم می بایست در مورد برخورد فیزیکی، داوران 

.ناشایست هم رخ داده است

جرایم انضباطی
 هیچ جریمه ی نمی بایستبه شیوه ای خطرناک عمل کند، داوران "معمولی" [درگیری]اگر بازیکن در یک رقابت •

 به بازیکن به علت انجامبایداگر این عمل با خطر آشکار مصدومیت همراه شود، داوران . انضباطی اعمال کنند
.بی پروا بر روی رقیب اخطار دهند [درگیری]رقابت 

 بازیکن را اخراجبایداگر بازیکن با بازی کردن به شیوه ی خطرناک از فرصت آشکار گلزنی جلوگیری کند، داوران •
.کنند

شروع مجدد بازی 
ضربه ی آزاد غیرمستقیم•

با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده  [درگیری]اگر برخورد وجود داشته باشد یا داوران تشخیص دهند که رقابت 
از نیروی بیش از حد بوده، تخلف متفاوتی رخ داده که قابل جریمه با یک ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی

.است

ابراز مخالفت با گفتار یا رفتار
علیه تصمیم داوران یا کمک داوران (کالمی یا غیرکالمی)بازیکن یا جانشینی که مقصر ابراز مخالفت با اعتراض کردن 

. اخطار بگیردباید است، 

کاپیتان تیم از موقعیت و مزیت خاصی، تحت قوانین بازی فوتسال برخوردار نیست؛ اما تا حدودی در قبال رفتار تیم
.مسئول است

هر بازیکن یا جانشینی که به یکی از اعضای تیم داوری حمله کند یا مقصر استفاده از حرکات یا کلمات توهین آمیز،
. اخراج شودبایدخشن یا زشت باشد، 

به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی
: به بازیکنانی که شروع مجدد بازی را با استفاده از چنین تاکتیک هایی به تاخیر می اندازند، اخطار دهندمی بایستداوران 

اجرای ضربه ی آزاد از محل نادرست، صرفا با هدف مجبور کردن داوران به دستور تکرار ضربه؛•

ضربه زدن یا دور کردن توپ پس از اینکه داوران بازی را متوقف کرده اند؛•
تاخیر در ترک  زمین، پس از این که کادر پزشکی برای ارزیابی مصدوم به درون زمین فرا خوانده شده است؛•

.ایجاد تحریک برای یک درگیری با لمس کردن عمدی توپ، پس از این که داوران بازی را متوقف کرده اند•
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شبیه سازی
هر بازیکنی که در تالش برای فریب داوران، تظاهر به مصدومیت کند یا وانمود کند بر روی او تخلفی رخ داده است،

اگر مسابقه به علت این تخلف. مقصر انجام شبیه سازی خواهد بود و به دلیل رفتار غیرورزشی جریمه خواهد شد
.متوقف شود، بازی با یک ضربه ی آزاد غیرمستقیم مجددا شروع می شود

درگیری های جمعی
:در موقعیت های درگیری های جمعی

برخورد کنند؛ (ها)درگیری را شناسایی، و با آن  (های) به سرعت و به طور موثر آغازگر می بایستداوران •

 در موقعیت مناسبی در زمین، اطراف محل درگیری جایگیری کنند که از آن موقعیت بتوان همه ی می بایستداوران•
حوادث را دید و تخلفات را شناسایی کرد؛

 در صورت نیاز، برای کمک به داوران وارد زمینمی بایست، (اگر تعیین شده است)داور سوم و کمک داور ذخیره •
شوند؛

. اعمال شودبایدپس از درگیری، اقدام انضباطی •

[تداوم تخلفات]تخلفات مکرر 
 همیشه نسبت به بازیکنانی که مکررا علیه قوانین بازی فوتسال مرتکب تخلفات می شوند، هوشیارمی بایستداوران 
 بهباید آگاه باشند که، حتی اگر بازیکنی چندین تخلف متفاوت را مرتکب شود، باز هم بایدبه ویژه، آن ها . باشند

.علت نقض مکرر قوانین بازی فوتسال اخطار بگیرد

این موضوع کامال مرتبط - بودن وجود ندارد  "مکرر"هیچ تعداد یا الگوی مشخصی از تخلفات به منظور تشخیص 
. در بستر مدیریت موثر بازی تعیین شودبایدبا قضاوت است و 

خطای جدی
 با یک ضربه ی آزاد مستقیم، از می بایست اخراج شود و بازی می بایستبازیکنی که مقصر انجام خطای جدی است

،(اگر تخلف درون محوطه ی جریمه ی بازیکن متخلف رخ داده)محلی که تخلف رخ داده است، یا با ضربه ی پنالتی 
.مجددا شروع شود

 آوانتاژ داده شود؛ مگر این که به دنبال آن  فرصت آشکارینمی بایستدر موقعیت هایی که شامل خطای جدی است، 
 در خروج بعدی توپ از بازی، بازیکنی را که می بایستدر چنین موردی، داوران. برای گلزنی وجود داشته باشد

.مقصر انجام خطای جدی است، اخراج کنند





ضربات آزاد - ۱۳قانون 

فاصله
متر از توپ است،۵اگر بازیکنی تصمیم بگیرد ضربه ی آزاد را به سرعت بزند و رقیبی که نزدیک تر از فاصله ی 

.حرکت آن را قطع کند، داوران اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند

اگر بازیکنی تصمیم بگیرد ضربه ی آزاد را به سرعت بزند و رقیبی که نزدیک توپ است، عمدا مانع اجرای ضربه
. به رقیب به علت تاخیر در شروع مجدد بازی اخطار دهندبایدتوسط زننده ی ضربه شود، داوران 

اگر تیم مدافع تصمیم بگیرد ضربه ی آزاد را درون محوطه ی جریمه ی خودی سریع اجرا کند و یک یا چند رقیب 
درون محوطه ی جریمه باقی مانده باشند، [هنوز]برای خروج از محوطه نداشته اند،  [کافی]به دلیل اینکه زمان 

.داوران اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند

ضربه ی پنالتی - ۱۴قانون 

نحوه ی اجرا
.اگر توپ پس از برخورد به یکی از تیرهای عمودی یا تیر افقی معیوب و وارد دروازه شود، داوران گل را می پذیرند•

اگر توپ پس از برخورد به یکی از تیرهای عمودی یا تیر افقی معیوب و وارد دروازه نشود، داوران دستور تکرار•
. ضربه ی پنالتی را نمی دهند؛ اما بازی را متوقف می کنند، که با یک دراپ بال مجددا شروع می شود

اگر داوران دستور تکرار ضربه ی پنالتی را دهند، الزم نیست که ضربه ی پنالتی جدید توسط بازیکنی که ضربه ی•
.، اجرا شود[بود]اولیه را زده 

دستور می دهند [داوران]اگر زننده ی ضربه قبل از این که داوران عالمت بدهند، ضربه ی پنالتی را اجرا کند، آن ها •
.تا ضربه ی پنالتی تکرار شود و به زننده ی ضربه اخطار می دهند

ضربه ی اوت - ۱۵قانون 

نحوه ی اجرای تخلفات
متر از نقطه ای که ضربه ی اوت از آنجا اجرا۵ حداقل بایدداوران به بازیکنان تیم مدافع یادآوری می کنند که 

هر جا که الزم باشد، داوران به هر بازیکنی که قبل از اجرای ضربه ی اوت حداقل. می شود فاصله داشته باشند
فاصله را رعایت نمی کند، تذکر می دهند و به بازیکنی که به دنبال آن فاصله ی صحیح را رعایت نکند،

بازی با ضربه ی اوت مجددا شروع می شود، و شمارش چهار ثانیه، اگر از قبل آغاز شده بود،. اخطار می دهند
.شروع می شود [از اول]دوباره 

 آوانتاژ دهند؛ حتی اگر توپ مستقیما به رقیب برسد؛ نمی تواننداگر ضربه ی اوت به درستی اجرا نشود، داوران
.[اوت را به تیم مقابل می دهند] به بازیکنی از تیم مقابل دستور دهند تا ضربه ی اوت را تکرار کند بایدبلکه 
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پرتاب اوت دروازه - ۱۶قانون 

نحوه ی اجرای تخلفات
اگر رقیب وارد محوطه ی جریمه شود یا قبل از قرار گرفتن توپ در جریان بازی، هنوز آنجا باشد و توسط بازیکنی

 بستهاست ممکناز تیم مدافع بر روی او خطایی انجام شود، پرتاب اوت دروازه تکرار می شود و بازیکن تیم مدافع 
.به نوع تخلف اخطار گیرد یا اخراج شود

اگر، هنگام اجرای پرتاب اوت دروازه توسط دروازه بان، یک یا چند رقیب به علت این که دروازه بان تصمیم گرفته
برای خروج از محوطه نداشته اند و هنوز درون محوطه ی جریمه [کافی]پرتاب اوت دروازه را سریع انجام دهد، زمان 

.باشند، داوران اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند

اگر دروازه بان، در حال اجرای صحیح پرتاب اوت دروازه، عمدا توپ را به سمت رقیب پرتاب کند، اما این عمل او
.همراه با بی احتیاطی یا بی پروایی یا استفاده از نیروی بیش از حد نباشد، داوران اجازه می دهند بازی ادامه پیدا کند

اگر، دروازه بان هنگام اجرای پرتاب اوت دروازه، توپ را از داخل محوطه ی جریمه ی خودش رها نکند، داوران 
اگرچه زمانی که دروازه بان برای تکرار پرتاب اوت دروازه آماده شد،.  دستور می دهند پرتاب اوت دروازه تکرار شود

.شمارش چهار ثانیه از نقطه ای که متوقف شده بود، ادامه می یابد

هر زمان که دروازه بان کنترل توپ را، چه با دست چه با پا در اختیار داشته باشد، داوران شمارش چهار ثانیه
.را شروع می کنند

اگر دروازه بانی که پرتاب اوت دروازه را به درستی انجام داده، بعد از قرار گرفتن توپ در جریان بازی و قبل از
لمس توپ توسط یک بازیکن دیگر، بیرون ازمحوطه ی جریمه ی خودش، توپ را عمدا با دست یا بازو لمس

 طبق قوانین بازی فوتسال علیهمی بایستکند، داوران عالوه بر اعالم یک ضربه ی آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل، 
.دروازه بان اقدام انضباطی انجام دهند

اگر دروازه بان پرتاب اوت دروازه را با استفاده از پا انجام دهد، داوران به دروازه بان تذکر داده و به او دستور
می دهند تا پرتاب اوت دروازه را با استفاده از دست تکرار کند؛ زمانی که دروازه بان برای تکرار پرتاب اوت 

.دروازه آماده شد، شمارش چهار ثانیه از همان جایی که متوقف شده بود، ادامه می یابد





ضربه ی کرنر - ۱۷قانون 

نحوه ی اجرای تخلفات
 در فاصله یبایدداوران به بازیکنان تیم مدافع یادآوری می کنند که تا زمانی که توپ در جریان بازی قرار گیرد، 

هر جا الزم باشد، داوران به هر بازیکنی که قبل از اجرای ضربه ی کرنر. متری از قوس کرنر باقی بمانند۵حداقل 
حداقل فاصله را رعایت نکرده باشد، تذکر می دهند و به هر بازیکنی که به دنبال آن فاصله ی صحیح را رعایت نکند،

.اخطار می دهند

ضربه بخورد، در جریان بازی است؛ از این رو، [با پا] درون محوطه ی کرنر قرار گیرد و هنگامی که بایدتوپ 
.نیازی نیست توپ برای این که در جریان بازی قرار بگیرد، محوطه ی کرنر را ترک کند

بیرون از دروازه]اگر یک دروازه بان، به عنوان بخشی از حرکت بازی، از دروازه ی خودش یا از زمین خارج شود 
. ضربه ی کرنر را سریع اجرا کندمی تواند، تیم مقابل [یا زمین باشد
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اصطالحات فوتسال

تعطیل کردن
خاتمه دادن به مسابقه قبل از اتمام زمان تعیین شده/ پایان دادن 

منطقه ی فعال
منطقه ای از زمین که توپ در آن قرار داشته و بازی آنجا در جریان است

خطای جمع شونده
خطای انجام شده توسط یک بازیکن که با ضربه ی آزاد مستقیم یا ضربه ی پنالتی جریمه می شود و برای هر تیم 

، خطاهای[بازی شود]اگر وقت اضافی نیاز باشد . در نیمه های اول و دوم مسابقه، از صفر شروع به شمارش می شود
جمع شونده ی نیمه ی دوم مسابقه به خطاهایی که در طول وقت اضافی رخ می دهد، اضافه می شود

آوانتاژ
به نفع تیمی که تخلف نکرده است باشد، داوران اجازه [ادامه ی بازی ]زمانی که یک تخلف رخ دهد، در صورتی که

می دهند بازی ادامه پیدا کند

ارزیابی بازیکن مصدوم
معاینه ی سریع مصدومیت، که معموال توسط یک شخص از کادر پزشکی انجام می شود، برای تشخیص این که

بازیکن به درمان نیاز دارد یا خیر

قاعده ی گل های زده در خانه ی رقیب
یک مسابقه ی مساوی شده، زمانی که هر دو تیم به تعداد برابر/ روشی برای تصمیم گیری نتیجه ی یک مسابقه 

هر گل زده در]گل های زده در خانه ی رقیب دو برابر شمارش می شوند  [در این روش]گل به ثمر رسانده اند؛ 
[خانه ی رقیب، برابر با دو گل محسوب می شود

(بالک)سد کردن 
عملی که در آن، بازیکن برای پرت کردن حواس رقیب یا جلوگیری از رسیدن او به توپ یا منطقه ی خاصی از

زمین، بدون این که عمدا برخورد ایجاد کند، فضایی را اشغال کرده یا به سمت آن موقعیت حرکت می کند

اعمال خشونت
عملی که وحشیانه، بی رحمانه یا همراه با خشونت عمدی است





بی احتیاطی
از سوی یک بازیکن که نشان دهنده ی عدم توجه، مالحظه یا احتیاط ( [درگیری]معموال تکل یا رقابت )هرعملی 

باشد

اخطار
جریمه ای انضباطی که منجر به گزارش به مرجع انضباطی می شود و با نشان دادن کارت زرد مشخص می شود؛

بازیکن، جانشین یا مقام رسمی تیم می شود (اخراج)دریافت دو اخطار در یک مسابقه منجر به برکناری 

[درگیری]رقابت 
تقابل با رقیب برای توپ انجام می دهد/ عملی که بازیکن هنگام رویارویی 

(به رقیب)تنه زدن 
که نزدیک بدن نگه) [از شانه تا آرنج]فیزیکی علیه رقیب، که معموال با استفاده از شانه و بازو  [درگیری]رقابت 

انجام می شود ( داشته شده

فریب دادن
جریمه ی انضباطی نادرست، که به سود/ فریب دادن داوران برای گرفتن یک تصمیم / عملی برای گمراه کردن 

یا تیمش است/  فریب دهنده و

عمد
یا بدون منظور نیست "غیر ارادی"هدف دارد؛ این یک واکنش / عملی که بازیکن از انجام آن منظور 

ضربه ی آزاد مستقیم
یک ضربه ی آزاد که می توان از آن، با ضربه زدن توپ به سمت دروازه ی رقیب، مستقیما گل زد، بدون این که

الزم باشد توپ بازیکن دیگری را لمس کند

صالحدید
که توسط داوران یا سایر اعضای تیم داوری، هنگام تصمیم گیری استفاده می شود [عقیده ای]قضاوتی 
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مخالفت
با تصمیم یکی از اعضای تیم داوری؛ قابل جریمه با اخطار (یا فیزیکی/ کالمی و)اعتراض عمومی یا اختالف نظر 

(کارت زرد)

پرت کردن [کسی را]حواس 
(معموال به طور ناجوانمردانه)پریشان کردن، گیج کردن یا جلب توجه 

دراپ بال
داوران توپ را برای یک بازیکن از تیمی که برای آخرین بار- برای شروع مجدد بازی  "بی طرفانه"یک روش 

توپ را لمس کرده، رها می کنند؛ توپ زمانی در جریان بازی است که زمین را لمس کند

()سیستم های ردیابی وعملکرد الکترونیکی 
سیستمی که داده های مربوط به عملکرد فیزیکی و فیزیولوژیکی بازیکن را ثبت، و تجزیه و تحلیل می کند 

رقیب [سالمت]به خطر انداختن ایمنی 
(مصدومیت)قرار دادن رقیب در معرض خطر یا احتمال خطر 

نیروی بیش از حد
انرژی، بیش از آنچه الزم است/ استفاده از نیرو 

وقت اضافی
برابر اضافی از بازی که هرکدام از پنج [نیمه ی]روشی برای تصمیم گیری درمورد نتیجه ی مسابقه، شامل دو زمان 

دقیقه بیشتر نمی شود





[فریب]وانمود کردن 
را تعریف کرده است "غیرمجاز  "قوانین فوتسال وانمود کردن مجاز و . عملی که سعی دارد رقیب را گیج کند

[دروازه بان- بازیکن ]بازی بان 
به عنوان بازیکن چهارنفره بازی می کند؛ اغلب در نیمه ی رقیب قرار می گیرد و (موقتا)دروازه بانی که 

،[خود دروازه بان] توسط دروازه بان مقرر تیم است ممکناین نقش . دروازه را محافظت نشده بر جای می گذارد
یا بازیکن دیگری که با این هدف به جای دروازه بان اصلی قرار گرفته، انجام شود

[نگه داشتن]تخلف گرفتن 
تنها زمانی رخ می دهد که تماس بازیکن با بدن یا تجهیزات رقیب، مانع از حرکت رقیب  [نگه داشتن]تخلف گرفتن 

شود

ممانعت
کردن یا جلوگیری از عملکرد یا حرکت رقیب  [بالک]به تاخیر انداختن، سد 

ضربه ی آزاد غیرمستقیم
پس از این   (از هر تیمی)یک ضربه ی آزاد که تنها زمانی می توان از آن گلی به ثمر رساند که بازیکن دیگری 

که به توپ ضربه زده شد، آن را لمس کند

منطقه ی اثر
رخ دهد [مشاجره] بین بازیکنان جدل است ممکنمنطقه ای از زمین که توپ در آنجا بازی نمی شود، اما 

قطع کردن 
جلوگیری از رسیدن توپ به مقصد مورد نظر
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ضربه زدن
یا قوزک پا با آن تماس برقرار کرده و به وضوح/ توپ زمانی ضربه زده می شود که بازیکن با استفاده از پا و

حرکت می کند

ضربات از نقطه ی پنالتی
روشی برای تصمیم گیری درمورد نتیجه ی مسابقه به وسیله ی اجرای متناوب ضربات توسط هر تیم تا زمانی

مگر این که در طی پنج)که تیمی یک گل بیشتر به ثمر برساند و هر دو تیم تعداد ضربات یکسانی زده باشند 
ضربه ی اول هر تیم، یک تیم حتی اگر تمام ضربات باقیمانده ی خود را گل کند، نتواند با تیم دیگر در تعداد

(گل ها مساوی شود

جزئی
[قابل چشم پوشی]ناچیز، حداقل 

تخلف
نقض میکند/ عملی که قوانین بازی فوتسال را می شکند 

یا حرکات تهاجمی، توهین آمیز یا فحاشی/ گفتار و
(کارت قرمز)قابل جریمه با اخراج : که گستاخانه، آزاردهنده یا با بی احترامی است (یا غیرکالمی/ کالمی و)رفتاری 

عامل خارجی
نباشد؛ یا (بازیکنان، جانشینان و مقامات رسمی تیم)هر شخصی که از اعضای تیم داوری نیست یا در فهرست تیم 

هر حیوان، شئ، سازه و غیره





مجازات
جریمه کردن، معموال با توقف بازی و دادن یک ضربه ی آزاد یا ضربه ی پنالتی به تیم مقابل انجام می شود

زمین
هر]محوطه ی بازی که توسط خطوط طولی و خطوط دروازه، و همچنین تورهای دروازه، هر جا به کار رفته است 

، محدود شده است[دروازه ای که در آن از تور استفاده شده

بازی
عملی توسط یک بازیکن که با تماس با توپ صورت می گیرد

ی بازی[محدوده]فاصله 
گام یا پریدن، و به دروازه بان امکان می دهد/ ای تا توپ که به بازیکن امکان می دهد با کشیدن پا  [محدوده]فاصله 

فیزیکی بازیکن [سایز]به اندازه ی  [محدوده]فاصله . ، توپ را لمس کند[کشیده شده]با پریدن با بازوهای باز شده 
بستگی دارد

زمان بازی
مدت زمانی که توپ در جریان بازی است، که با استفاده از زمان سنج اندازه گیری می شود؛ زمانی که توپ از بازی

خارج شود یا بازی به هر دلیل دیگری متوقف شود، وقت نگهدار زمان سنج را متوقف می کند

زدن سریع ضربه ی آزاد
پس از توقف بازی به سرعت زده می شود (با اجازه ی هریک از داوران)ضربه ی آزادی که 
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بی پروایی
خطر برای (بی توجهی به)از سوی بازیکن که با نادیده گرفتن  ( [درگیری]معموال یک تکل یا رقابت )هر عملی 

رقیب، یا عواقب ناشی از آن، انجام شود

شروع مجدد
هر روشی برای از سر گیری بازی، پس از این که متوقف شده است

موقعیت شروع مجدد
موقعیت یک بازیکن هنگام شروع مجدد، با توجه به موقعیت پا یا هر قسمتی از بدنش که زمین را لمس می کند، 

تعیین می شود

جریمه
اقدام انضباطی ای که توسط داوران اعمال می شود

اخراج
اقدام انضباطی، زمانی که بازیکن با انجام یک تخلف منجر به اخراج، ملزم به ترک زمین در ادامه ی مسابقه است

. اخراج شودمی تواندیک مقام رسمی تیم نیز . (با کارت قرمز نشان داده می شود)

خطای جدی
برای توپ که سالمت رقیب را به خطر می اندازد یا استفاده کردن از نیروی بیش از حد [درگیری]یک تکل یا رقابت 

(کارت قرمز)قابل جریمه با اخراج : یا خشونت

جدی [مصدومیت]آسیب دیدگی 
 برای آن متوقف شود، اما کادر پزشکیبایدآسیب دیدگی ای که به اندازه ی کافی جدی به نظر می رسد که بازی 

پس از آن، بازی. ، در صورت لزوم، سریعا بازیکن را به منظور درمان یا ارزیابی از زمین خارج کنندمی بایست
 از سر گرفته شودمی تواند

شدید [مصدومیت]آسیب دیدگی 
 متوقف شود و الزم است تا کادر پزشکی،بایدبه نظر می رسد که بازی  [شدید]آسیب دیدگی ای که آنقدر جدی 

درمان یا ارزیابی را، قبل از خارج کردن بازیکن مصدوم و در زمین انجام دهند، نظیر موارد بالقوه ی ضربه ی مغزی،
شکستگی استخوان یا صدمه دیدن ستون فقرات





عالمت
نمایش فیزیکی از سوی داوران یا هر یک از اعضای تیم داوری؛ معموال شامل حرکت دست یا بازو، یا استفاده از

سوت است

شبیه سازی
اشتباه ایجاد می کند/ عملی که توسط یک بازیکن برای کسب منفعت ناجوانمردانه انجام می شود و تصورغلط 

(را ببینید "فریب دادن"تعریف  )؛ [رخ نداده است]که اتفاقی رخ داده است، در صورتی که این گونه نیست 

روح بازی
ضروری فوتسال به عنوان یک ورزش، اما حاکم بر یک مسابقه ی خاص/ اخالق اصلی / اصول 

تعلیق کردن
بر اثر نشت مایعات در زمین: توقف مسابقه برای یک بازه ی زمانی، نهایتا با هدف شروع مجدد بازی؛ برای مثال

یا آسیب دیدگی شدید

تکل
(روی زمین یا در هوا)برای توپ با پا  [درگیری]رقابت 

فهرست تیم
بازیکنان، جانشینان و مقامات رسمی تیم در آن فهرست شده است [نام]برگه ی رسمی تیم که عموما 

مقام رسمی تیم
مربی، فیزیوتراپیست، پزشک: هر شخصی به غیر از بازیکن، که نامش در فهرست رسمی تیم باشد؛ برای مثال

محوطه ی فنی
محوطه ی تعیین شده برای مقامات رسمی تیم و جانشینان شامل محلی برای نشستن آن ها

تایم اوت
استراحت یک دقیقه ای که از سوی یک تیم در هر یک از دو نیمه درخواست می شود

[دو دقیقه ی اخراجی]کاهش شمارشی دو دقیقه 
شرایطی که در آن پس از اخراج یک بازیکن، تعداد بازیکنان تیم به مدت دو دقیقه از زمان بازی، کاهش می یابد؛

 در شرایط خاص، قبل از سپری شدن دو دقیقه افزایش می توانداگر تیم مقابل گلی به ثمر برساند، تعداد بازیکنان
یابد
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دخالت بی مورد 
تاثیر غیر ضروری/ عمل 

رفتار غیر ورزشی
قابل جریمه با اخطار: رفتار ناجوانمردانه/ عمل 

برخورد شدید
برسر توپ نیست، و با استفاده یا تالش برای استفاده از نیروی بیش از حد یا [درگیری]عملی که برای رقابت 

اعمال خشونت علیه رقیب اعمال می شود؛ یا زمانی که یک بازیکن عمدا به سر یا صورت کسی ضربه می زند؛ 
باشد [قابل چشم پوشی]مگر این که نیروی به کار برده شده ناچیز 





اصطالحات داوری

تیم داوری
اصطالح عمومی برای شخص یا اشخاصی که مسئولیت کنترل یک مسابقه ی فوتسال را به نمایندگی از فدراسیون 

یا کسانی که مسابقه تحت اختیار قانونی آن ها اجرا می شود/ فوتسال بر عهده دارند و/ فوتبال 

"درون زمین"تیم داوری 
داور

سایر اعضای تیم داوری تحت کنترل و هدایت داور. مقام رسمی اصلی مسابقه، که درون زمین فعالیت می کند
داور تصمیم گیرنده ی نهایی است. فعالیت می کنند

داور دوم
سایر اعضای تیم داوری تحت کنترل و هدایت  داور. دومین مقام رسمی مسابقه، که درون زمین فعالیت می کند

داور دوم همیشه تحت نظارت داور است. فعالیت می کنند

سایر اعضای تیم داوری
: مقامات رسمی دیگری را برای کمک به داوران تعیین کننداست ممکنمسابقات 

داور سوم•
کمک داوری که به طور ویژه، با کنترل مقامات رسمی تیم و جانشینان، ثبت داده های مسابقه مانند خطاهای

جمع شونده و تصمیمات اخذ شده، به داوران کمک می کند 

کمک داور ذخیره•
کمک داوری که جایگزین داورسوم یا وقت نگهداری می شود که قادر به ادامه ی فعالیتش نیست

وقت نگهدار•
یکی از اعضای تیم داوری که وظیفه ی اصلی او کنترل زمان بازی است
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