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(سوئیس) برگزار شد.در این در شهر زوریخ  10/12/1392یکصدو بیست و هشتمین جلسه کلی برد بین المللی فوتبال در تاریخ 
جلسه اصالحات قوانین بازي بررسی و دستورالعملهاي مختلفی که درزیر آمده است مصوب گردید. جزئیات این جلسه به صورت 

  در دسترس می باشد.  www.fifa.comخالصه در سایت

  تجهیزات بازیکنان -. قانون چهار1
  69تجهیزات (تفسیر) ،صفحه.دیگر 

  

  تغییرات با خط درشت مشخص شده است.

  تجهیزات حفاظتی نوین مانند(...) مجاز هستند.
  درجایی که از سرپوش استفاده میشود، آنها باید

( به شرطی که بازیکنان هم تیمی اش نیز  باشد.  داراي رنگ مشکی یا همرنگ با رنگ اصلی پیراهن •
  رنگ مشابه پوشیده باشند.)

  در راستاي پوشش حرفه اي بازیکنان و وسایل آنها باشد. •
  به پیراهن متصل نباشد. •
یگر بازیکنان نداشته باشد. (براي هیچگونه خطري براي بازیکنان که آن را به سر کرده و د •

  ور گردن)دم و طریقه باز و بسته کردن مثال:مکانیز
(اجزاي برآمده یا جلو آمده هیچ قسمتی ازآن از پشت یا اطراف پوشش آویزان یا اضافه نباشد. •

  نداشته باشد)
(...) 

  دلیل

بعد از دو سال اجراي آزمایشی، بعد از آنکه محدودیتهاي طرح سرپوشها در تعریف اجراي آزمایشی مورد توجه قرار گرفت، هیچ 
ه از سرپوش یافت نشد. بعالوه جامعه فوتبال آقایان نیز نیاز بازیکنان مرد به مجوز استفاده از دلیلی براي ممنوعیت استفاد

  سرپوش را افزایش داد. زیرا قانون قبلی تبعیض آمیز بود.

  

http://www.fifa.com
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  23) صفحه 1شعارها یا تبلیغات بر روي زیرپوش (تصمیم 

  تغییرات با خط درشت مشخص شده است

  وسایل اصلی اجباري
  وسایل بازیکنان نباید زیر لباسی هایی که نشان دهنده شعار یا تبلیغات است را آشکار کنند.

  سیاسی ، مذهبی یا شخصی باشند.یا تصاویر و اظهارات  شعارهااصلی اجباري نباید داراي 
می آورد توسط کمیته اجرایی بازیکنی که پیراهن ورزشی خود را براي نمایاندن شعار یا آگهی تبلیغاتی در 

  تیم آن بازیکنی که وسایل اصلی اجباریش داراي شعارها و اظهارات  مسابقات مورد مجازات قرار میگیرد.
  سیاسی، مذهبی یا شخصی می باشد توسط کمیته اجرایی مسابقات یا فیفا مجازات خواهد شد.یا تصاویر

  لباسهاي زیر
شان دهنده شعارها و اظهارات یا تصاویر سیاسی، مذهبی یا شخصی ویا بازیکنان نباید زیر لباسی هایی که ن

  به نمایش دربیاورند. دارد تبلیغاتی بغیر از آرم تولید کننده البسه خود را
بازیکن و تیم بازیکنی که زیرپوش او منقوش به شعار و اظهارات یا عکسهاي سیاسی، مذهبی یا شخصی ویا 

را به نمایش درآورد، توسط کمیته اجرایی مسابقات و  است و آن تولیدکننده البسه خودتبلیغاتی بغیر از آرم 
  مورد مجازات قرار خواهد گرفت.فیفا 

 

  دلیل

بر روي یکی از تجهیزات اصلی اجباري خود آشکار کند با آنچه بر روي زیرلباسیهاي  سابق بر این، آنچه یک بازیکن می توانست
اظهارات یا تصاویر شخصی بر روي پیراهن خود را  متفاوت بود. براي مثال: بازیکن نمی توانست وانست آشکار کندخود می ت
. این اصالحیه به دنبال وضع یک رویکرد هماهنگ و منسجم درمورد هم پیراهن اما بر روي زیر پیراهنی می توانست آشکار کند

  وهم هرگونه زیرپیراهنی می باشد.

در این بخش وجود دارد. بعنوان مثال در دو  با دسته بندي مناسبش یک ساختار و تعریف پیشرفته همچنین فرصت نمای
  به زیر پیراهنها اشاره دارد. 4و 3پاراگراف اول به پیراهن رویی(تجهیزات اصلی اجباري) اشاره دارد و پاراگراف 

  اجرا

براي  )11/3/1393(2014قوانین بازي از ابتداي ژون تصمیمات امسال جلسه کلی ساالنه برد بین المللی در مورد تغییرات
کنفدراسیونها و فدراسیونهاي عضو الزم االجراست. هر چند کنفدراسیونها و فدراسیونهاي عضوي که فصل جاري آنها تا ابتداي 

خود را تا شروع  اتخاذ شده قوانین بازي در مسابقات) به اتمام نرسیده است می توانند اجراي تغییرات 11/3/1393( 2014ژون 
  فصل جدیدشان به تاخیر بیاندازند.

        :irajahmadi2003@gmail.comEmail           ترجمه : ایرج احمدي                                                             

mailto:irajahmadi2003@gmail.com

