
  قوانین فوتسال

گفته مي شود" فوتسال"به بازي درون سالن فوتبال،  .  

 قوانین فوتسال 

 قانون زمین فوتسال  –١

 زمین بازي 

  : اندازه زمین بازي

متر ٤٢متر و حداكثر  ٢٥حداقل = طول   .  

متر ٢٥متر و حداكثر  ١٥حداقل = عرض   .  

  : در مسابقات بین المللي برابر است با

متر ٤٢متر و حداكثر  ٣٨حداقل = طول   .  

متر ٢٥متر و حداكثر  ١٨حداقل = عرض   .  

سانتیمتر است ٨پھناي كلیه خطوط   .  

متر مي باشد ٣اندازه دايره وسط زمین   .  

متر مي باشد ٦فاصله نقطه پنالتي تا خط دروازه   .  

متر مي باشد ١٠فاصله نقطه پنالتي دوم تا خط دروازه   .  

سانتیمتر مي باشد ٢٥) كرنر(ايره ھاي گوشه زمین اندازه ربع د  .  

  : اندازه دروازه ھا

متر است ٢متر و ارتفاع تیر افقي تا سطح زمین  ٣فاصله بین دو تیر دروازه   .  

ورود و خروج بازيكنان در موقع تعويض بايستي از محدوده مشخص شده انجام گیرد: تذكر   .  

  (the ball)قانون توپ فوتسال -٢

از چرم يا مواد مشابه مي باشد: نس توپ ج  .  

سانتیمتر مي باشد ٦٤و حداكثر  ٦٢محیط آن حداقل : توپ   .  

شناسايي استاندارد ) . ٤توپ نمره (گرم باشد  ٤٣٠گرم و يا بیشتر از  ٣٩٠درشروع بازي نبايستي كمتر از : وزن توپ 
سانتیمتر از  ٥٥سانتیمتر و كمتر از  ٦٥د نبايد بیشتر از متري به طرف زمین رھا مي شو ٢ھنگامي كه توپ از ارتفاع : 

  . زمین مسابقه جھش نمايد

گرم بر سانتیمتر مكعب از سطح دريا باشد ٦٠٠تا  ٤٠٠اتمسفر برابر با  ٦/٠ - ٤/٠: فشار توپ   .  



  (players ) قانون تعداد بازيکنان فوتسال - ٣

بازيكن براي ھر تیم باشد كه يكي از آنھا  ٥يا كمتر از  ٥نبايد بیش از  در يك مسابقه با شركت دو تیم: تعداد بازيكنان 
  . دروازه بان با لباس مشخص است

بازيكن برسد بازي بايد تعطیل شود ٣گر به دلیل اخراج ، تعداد بازيكنان يك تیم به كمتر از   .  

نفر مي باشد ٧حداكثر بازيكن ذخیره حداكثر  - ١  .  

نامحدود است حتي دروازه بان تعداد تعويض سیار - ٢ بازيكني كه تعويض ) رنگ لباس دروازه بان متمايز از بازيكنان  ) 
  . میشود مي تواند دوباره به زمین بازي برگردد

تعويض دروازه بان بدون توقف بازي و مثل ساير بازيكنان ( دروازه بان میتواند جاي خود را با ساير بازيكنان عوض نمايد 
تعويضھا بايد از محل مشخص شده براي ھر تیم صورت پذيرد)  صورت مي گیرد  .  

  . عمل تعويض زماني خاتمه مي يابد كه بازيكن جانشین وارد زمین شود - ٣

چنانچه در جريان بازي تعويض سیار بازيكن جانشین قبل از اينكه بازيكن تعويضي كامالً زمین را ترك كند وارد زمین  - ٤
بازيكن تعويضي را بیرون بفرستد به بازيكن جانشین اخطار و ) با رعايت آوانتاژ به تیم حريف ( طع داور بازي را ق. شود 

  . بازي با يك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده مي شود

قیم از روي خط محوطه اگر ھنگامیكه داور بازي را متوقف كرد توپ درون محوطه جريمه بوده ضربه آزاد غیر مست: تذكر 
  . جريمه و نزديكترين محل به محل توقف توپ انجام مي شود

اگر بازيكن جانشین يا بازيكن تعويضي از محلي به غیر از منطقه تعويض وارد زمین بازي شده يا از زمین بازي خارج 
  : گرديده

ع كرده با يك ضربه آزاد غیر مستقیم علیه داور بازي را متوقف كرده به بازيكن خاطي اخطار بدھد بازي را مجددا شرو
  . تیم خاطي از محل توپ زمانیكه بازي را متوقف كرده است

 قانون وسايل بازيکنان فوتسال  - ٤

( the players equipment )  

بازيكنان نبايد چیزي بپوشند كه براي خود يا سايرين خطرناك باشد وسايل بازيكنان شامل پیراھن : وسايل بازيكن 
شورت -ورزشي  قلم بند و كفش مخصوص فوتسال است - جوراب  -   .  

نقص اين قانون بازيكن خاطي از زمین خارج فرستاده با تكمیل وسايل با  - استفاده از كفش براي بازيكن اجباري است 
ً در ھنگام توقف بازي وارد زمین شود   . اجازه داوران حتما

شماره پیراھن بازيكنان بايد كامال واضح و خوانا باشد. اشد ب ١٥تا  ١شماره پیراھن بازيكنان بايد از   .  

دروازه بان میتواند از شلوار ورزشي استفاده نمايد. جوراب بايد روي قلم بند را كامال بپوشاند   .  

  ( the referee ) قانون داور فوتسال - ٥

براي اداره بازي يك داور اصلي . قضاوت میشود  ھر بازي توسط يك داور ، يك داور دوم ، يك وقت نگھدار و يك داور سوم
قدرت او كه قانون به او تفويض نموده است از موقع ورود به محل بازي در آن واقع شده تا . يا سرداور تعیین مي گردد 

خروج آنجا پايان مي يابد ھر مورد مرتبط با بازي نتیجه نھايي تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگھدار اين 
  . مسؤولیت به عھده اوست



  . اگر بین تصمیم داور و داور دوم در مورد يك خطا اختالف نظر وجود داشته باشد تصمیم و عقیده داور بايد اجرا شود

 قانون کمک داوران فوتسال  - ٦

بايستي براي ھر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلي انجام وظیفه ) : داور دوم ( كمك داور   

) ھمه وقايعي را كه قبل در حین يا بعد از بازي مي افتد ثبت و گزارش كند( ھمان قدرت اجرايي را دارد به جز  مي كند
در صورت نبودن وقت نگھدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجي بازيكنان و تايم يك دقیقه را محاسبه نمايد و تعويض سیار 

جانب كمك داور ، داور اصلي بايستي او را از وظیفه آن معاف در صورت دخالت بي مورد از . صحیح انجام گرفته است 
  .شخصي ديگري جانشین وي موضوع را گزارش كند

حاكم خواھد بود) داور اصلي(در صورت وجود اختالف نظر بین داور اصلي و كمك داور سرداور : تذكر  .  

 قانون وقت نگھدار فوتسال  - ٧

( the time keeper,s duties )  

وظايف او نگھداري وقت بازي . در خارج از بازي در امتداد خط میاني در منطقه تعويض بازيكنان قرار گیرد : دار وقت نگھ
دقیقه اخراجي يادداشت تايم اوت ھا و دادن عالمت تايم اوت به داوران اعالم زمان بازي با صوت به داوران و  ٢

اعالم شده ثبت شماره گلزنان و بازيكنان اخراجي و  خطاي اول ھر تیم در ھر نیمه كه توسط داوران ٥يادداشت 
  .اخطاري و تايم اوت ھا آن ھا مي باشد

  . يك دقیقه تايم اوت را چك كند

  . دو دقیقه زمان مورد نیاز براي برگشتن يك بازيكن بجاي بازيكن اخراجي را محاسبه نمايد

پايان تايم اوت را با صوت خود وعالئم ارائه شده به داوران  زمان وقت اضافه و ٢پايان نیمه اول ، پايان مسابقه ، پايان 
  . نشان دھد

  . تايم اوت ھاي انجام شده توسط تیمھا را در تابلو نشان دھد

خطاي اولیه توسط ھر تیم در ھر نیمه از زمان بازي را در تابلو نشان داده و عالمت دھد ٥تعداد   .  

  : ( the third referees duties ) وظايف داور سوم

در ھر نیمه را ثبت مینمايد) خطاي اولیه  ٥( داور سوم به وقت نگھدار كمك میكند تا تعداد خطاھاي انجام شده   .  

  . ھر توقف در بازي و داليل توقفھا را ثبت میكند

  . شماره بازيكنان زننده گل را ثبت مي كند

اخراجي را ثبت میكندشماره و نام بازيكنان اخطاري و  .  

  . ھر گونه اطالعات مورد نیاز در فرم مسابقه را ثبت میكند

 در صورت بروز ھرگونه آسیب ديدگي احتمالي براي داور و داور دوم ، داور سوم جايگزين آنھا 

 مي شود

 .  



 قانون مدت بازی فوتسال  - ٨

( the duration of the match )  

دقیقه اي مي باشد ١٥دقیقه اي و زمان بین دو نیمه استراحت  ٢٠وقت مدت بازي دو : مدت بازي   .  

در بازي ھاي حذفي در وقت اضافي تايم اوت وجود ندارد( ھر تیم مي تواند در ھر نیمه يك تايم درخواست كند   ) .  

ت مذكور در پايان وقت به به اندازه زدن ضربا) خطا  ٥پنالتي دوم  ) براي ضربه پنالتي و ضربات آزاد بدون ديوار دفاعي
  . زمان بازي اضافه میشود

در بازيھايي كه بايستي نتیجه مشخص شود در صورتیكه بعد از پايان وقت قانوني نتیجه بازي مساوي باشد از دو وقت 
دقیقه اي استفاده مي شود ٥اضافه   .  

دقیقه اي ھیچگونه تايم اوتي به تیمھا داده نمیشود ٥در طي دو وقت اضافه   .  

 قانون شروع بازی فوتسال  - ٩

ضربه شروع به داخل زمین . برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازي را مي زند : شروع بازي 
متر خواھد بود ٣حريف با عالمت داور اصلي خواھد بود كه فاصله بازيكن مقابل با توپ  ً گل  .  از ضربه شروع مستقیما

يدبه دست نمي آ  .  

  . دراپ بال روش ديگري براي شروع بازي است

 ً زمانیكه به ھر دلیلي كه در قانون پیش بیني نشده شما بازي را متوقف نموده ايد بايستي بازي را با دراپ بال مجددا
  . شروع نمائید

وي خط محوطه جريمه ھنگامیكه توپ درون محوطه جريمه میباشد و داور بازي را متوقف مینمايد دراپ بال بايستي از ر
  . انجام شود نه داخل محوطه جريمه

 قانون توپ داخل و خارج فوتسال  - ١٠

وقتي توپ خارج از بازي به طور كامل از خط طولي يا عرضي چه از ھوا و زمین گذشته : توپ در بازي و خارج از بازي 
ي نزديكتر مي باشد كه توسط حريف زده برخورد توپ به سقف سالن اوت اعالم شده و ادامه آن روي خط طول. باشد 

  . مي شود

 قانون گل فوتسال  - ١١

تمام توپ از خط دروازه بین تیرھاي عمودي و افقي عبور كرده به شرطي كه بازيكن مھاجم : روش به دست آمدن گل 
  . توپ را با دست يا بازو و پرتاب حمل يا ھل نداده باشد

 قانون خطاھای فوتسال  - ١٢

رفتارھاي ناشايستخطاھا و   : 

ً يا از روي بي احتیاطي يا نیروي نامتعادل يا بیش از اندازه  خطاي زير را مرتكب شود يك ضربه  ١١ھرگاه بازيكني سھوا
گرفته مي شود) اگر داخل محوطه جريمه باشد ( به نفع تیم مقابل  -يك ضربه پنالتي -آزاد مستقیم   :  



پريدن روي حريف -  ٣.پشت پا زدن  - ٢. لگد زدن  - ١ تف  -  ٦. تنه از پشت به حريف  -  ٥. تنه شديد و خطرناك  - ٤ . 
٧. انداختن  تكل  - ١١. با شانه به حريف حمله كردن  - ١٠. ھل دادن حريف  -  ٩. گرفتن حريف  - ٨. زدن حريف  - 

  . كردن

صورت پذيرد ضربه آزاد از روي خط ) خاطي ( ھر گونه خطايي كه به نفع تیم مھاجم و درون محوطه جريمه تیم مدافع 
محوطه جريمه كه نزديكترين منطقه به محل وقوع خطا درون محوطه جريمه است زده میشود اما ھر گاه خطا درون 
محوطه جريمه تیم مدافع و به نفع تیم مدافع صورت پذيرد بازيكنان تیم مدافع میتوانند از درون محوطه جريمه خودي 

وپ در بازي است كه بعد از ضربه خوردن يا رھا شدن توسط دروازه بان از محوطه جريمه خارج خطا را بزنند و موقعي ت
  . شود

 -٣. با گفتار و كردار به تصمیم داور اعتراض نمايد  -٢. مرتكب رفتار غیر ورزشي  -  ١: ھفت خطاي منجر به اخطار 
ً قوانین بازي را نقص نمايد  ٥. یر اندازد شروع مجدد بازي را به تأخ -٤. مكررا ھنگام شروع مجدد بازي ، ضربه آزاد و  -

٦. ضربه كرنر فاصله الزم رعايت نكند  بدون اجازه داور زمین را ترك كند -٧. بدون اجازه داور وارد زمین شود  -  .  

ا روي حريف ي - ٣. مرتكب برخورد با زننده شود  -٢. مرتكب خطاي شديد بازي شود  -١: ھفت خطاي منجر به اخراج 
ً با دست زدن به توپ ، حريف را از يك گل يا موقعیت گل محروم نمايد  - ٤. ھر فرد ديگر تف بیندازد  موقعیت  -٥. عمدا

كلمات توھین آمیز بر زبان  -٦. آشكار گل حريف به سمت دروازه در داخل پیشروي با خطاي آزاد مستقیم سلب نمايد 
در يك مسابقه اخطار دوم بگیرد - ٧. بیاورد   .  

  . بازيكن اخراج شده حق ورود مجدد به بازي و يا حتي نشستن روي نیمكت بازيكنان ذخیره را ندارد

 : تذكر مھم

ً بايد به رختكن ھدايت شود و بعد از   دقیقه تیم مي تواند بازيكن  ٢بازيكني كه اخراج مي گردد توسط داور بازي حتما
دقیقه گلي به ثمر برسد ٢مگر اينكه قبل از اتمام . ديگر جايگزين نمايد  .  

  : در صورت اخراج بازيكن

 ٤بازيكن بازي میكنند و تیمي كه داراي بیشترين تعداد بازيكن است گلي به ثمر برساند تیم  ٤بازيكن در مقابل  ٥اگر 
  . نفره میتواند يك نفر به تیم خود اضافه نمايد

میرسد بازيكني به تیمھا اضافه نخواھد شدبازيكن بازي میكنند و گلي به ثمر  ٤اگر ھر دو تیم با   .  

بازيكن بر علیه  ٤بازيكن يا  ٤بازيكن بر علیه  ٥اگر  بازيكن بازي میكنند و تیمي كه تعداد بیشتري بازيكن دارد گل به  ٣
  . ثمر میرساند تیمي كه كمترين تعداد بازيكن را دارد میتواند يك نفر به بازيكنان خود اضافه نمايد

بازيكن بازي مي كنند و گلي به ثمر میرسد ھر دو تیم نمیتوانند بازيكني را اضافه نمايند ٣و تیم با اگر ھر د  .  

اگر تیمي كه گل زده يك نفر از تیم مقابل بازيكن كمتر دارد بازي با ھمان تعداد ادامه مي يابد و تیم زننده گل نمیتواند 
  . بازيكني را اضافه نمايد

فوتسال  قانون ضربه آزاد - ١٣  

در ضربه آزاد مستقیم مي . تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم مي باشد : ضربه آزاد 
ً به حريف گل زد  ثانیه وقت تلف نمايد با يك ضربه آزادغیر  ٤اگر دروازه بان در ھنگام پرتاب توپ بیش از . توان مستقیما

محوطه جريمه از روي خط. ( مستقیم جريمه میشود   )  

دروازه بان نمي تواند بعد از رھا كردن توپ و خارج شدن آن از محوطه جريمه براي با ر دوم با توپ بازي نمايد در اين 
  . صورت از جايي كه براي بار دوم با توپ بازي كرده با يك ضربه آزاد غیر مستقیم جريمه مي شود



كه درنیمه تیم خودي به بازيكنان ھمدسته اش مي رسد بايد  ( goal clearance) توپ پرتاب شده توسط دروازه بان
وارد نیمه زمین تیم حريف شود يا با بازيكنان حريف برخورد نمايد كه بازيكنان ھمدسته بتوانند آنرا با سر ، سینه يا پا به 

ازه بان توپ را از بازيكنان دروازه بان خودي پاس بدھد در غیر اين صورت با يك ضربه آزاد غیر مستقیم از جايي كه درو
  . ھمدسته اش دريافت نموده جريمه میشوند

 قانون خطاھای جمع شده فوتسال  - ١٤

( ، ) گانه آزاد مستقیم  ١١از خطاھاي ( رسیده  ٥در صورتي كه خطاھاي يك تیم در ھر نیمه به : خطاھاي جمع شده 
( را مرتكب شود خطاي ششم يك ضربه آزاد مستقیم  ١٢نون از آن به بعد اگر يكي از خطاي قا)  ١٢كلیه خطاھا قانون 

بدون تشكیل ) اگر محل خطا بین نقطه پنالتي دوم و دروازده حريف باشد ( يا محل وقوع خطا ) از نقطه پنالتي دوم 
خط فرضي . ( متر را رعايت كنند  ٥مھاجمین و مدافعین بايد فاصله . ديوار دفاعي به صورت مستقیم زده مي شود 

  . ( نقطه پنالتي فاصله رعايت گردد

پنالتي دوم( وقتي ضربه آزاد بدون ديوار دفاعي  ھیچ بازيكني نمیتواند توپ را لمس نمايد مگر اينكه . زده شد  ( 
بوسیله دروازه بان لمس شوديا بعد از برخورد با تیرھاي عمودي وافقي دروازه به زمین بازي برگردد يا توپ زمین بازي 

يدرا ترك نما  .  

بازيكن زننده ضربه بايستي مشخص شود) پنالتي دوم ( در ضربات پنالتي و ضربه آزاد بدون ديوار دفاعي   .  

متر تا نقطه پنالتي فاصله داشته باشد ٥دروازه بان حداقل بايد ) پنالتي دوم ( در ضربه آزاد بدون ديوار دفاعي   .  

بود ، مستقیم به نقطه پنالتي دوم منتقل شده ضربه زده مي اگر خطاي ششم عقبتر از نقطه پنالتي دوم : تذكر 
حق پاس دادن را ندارد( شود   ) .  

 قانون پنالتی فوتسال  - ١٥

ً بايد به طرف جلو . زننده ضربه بايد مشخص باشد . از نقطه پنالتي زده مي شود : ضربه پنالتي  دروازه ( ضربه حتما
زده شود) حريف   .  

روازه بان بايستي روي خط دروازه باشداما در ضربه پنالتي د  .  

 قانون اوت فوتسال  -١٦

ضربه به داخل: ضربه اوت   ( kickin )  

  . روشي براي شروع مجدد بازي است

ھرگاه تمام توپ از خط طولي چه از روي زمین چه از ھوا بگذرد توپ بايداز محلي كه خارج شد توسط تیم مقابل با پا 
زننده ضربه توپ ساكن روي خط طولي يا خارج از زمین خط طولي باشد .به داخل زمین زده شود   . 

  

 توپ بايد روي خط طولي زمین ، خط تماس  : ( kickin ) وضعیت توپ در ضربه اوت

( touch line )  مي توان توپ را به ھر جھتي زد. ثابت باشد  .  

ه باشدمتر از محله ضربه بايد فاصله داشت ٥بازيكنان تیم مقابل حداقل   .  

از ضربه اوت نمي توان مستقیم گل زد. به محض ضربه زدن به توپ ، توپ در بازي است   .  



ثانیه وقت تلف نمايد ضربه اوت به تیم حريف داده میشود ٤اگر زننده ضربه اوت بیش از   .  

 قانون پرتاب اوت دروازه پرتاب فوتسال  - ١٧

  : ( goal clearance ) پرتاب توپ توسط دروازه بان

  . روشي ديگر براي شروع مجدد بازي است

پرتاب اوت دروازه مادامي در بازي است كه توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه : پرتاب اوت دروازه پرتاب 
با  (برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع . ثانیه ندارد  ٤پرتاب اوت دروازه خطاي  .جريمه قرار گیرد 

متري انجام مي گیرد ٦يك ضربه آزاد غیر مستقیم از محل ) دست لمس كردن يا كنترل   .  

به محض خروج . در ھنگام پرتاب توپ توسط دروازه بان تمامي بازيكنان حريف بايستي خارج از محوطه جريمه باشند 
م گل زدبا پرتاب اوت دروازه نمي توان مستقی. توپ از محوطه جريمه توپ در بازي است   .  

 قانون کرنر فوتسال  -١٨

از ضربه كرنر مي توان مستقیم گل زد : ضربه كرنر  . ثانیه دارد ، اگر ضربه كرنر به طور صحیح زده نشود ضربه  ٤خطاي 
در موقع زدن خطاھا توپ بايد ساكن باشد. تكرار خواھد شد   .  

زي محاسبه خواھند شدوقت اضافه با ٢كلیه خطاھاي اتفاق افتاده در نیمه دوم بازي در  .  

در . دقیقه ای استفاده مي شود  ٥بعد از پايان دو وقت قانوني بازي براي مشخص شدن نتیجه بازي از دو وقت اضافه 
دقیقه اي نیز نتیجه بازي مساوي باشد براي مشخص شدن برنده بازي اعمال  ٥صورتیكه بعد از پايان دو وقت اضافه 

  : زير انجام مي شود

وازه اي را كه بايد ضربات پنالتي به طرف آن زده شود را مشخص مي نمايدداور در  .  

برنده سكه مشخص مي نمايد كه تیم او اولین ضربه را خواھد زد يا تیم .داور بین دو كاپیتان تیم سکه مي اندازد 
  . حريف

. يكنفر زدن ضربات ادامه مي يا بد ضربه نتیجه مساوي باشد يكنفر  ٥ضربه پنالتي میزند در صورتیكه بعد از  ٥ھر تیم 
  . تا يك تیم بتواند به برتري برسد

  . در ھنگام ضربات پنالتي بازيكنان داخل زمین مي توانند جاي خود را با دروازه بان عوض نمايند

بازي باشندمیتواند درون زمین ) نفر  ٥( و بازيكنان ثابت تیمھا ) داوران ( در ھنگام ضربات پنالتي فقط مقامات رسمي   
.  

صاحب توپ باشد مثل  . ھمیشه برنده قرعه سكه صاحب زمین بازي يا زننده پنالتي يا انتخاب رنگ پیراھن مي باشد
  . . . .ضربه كرنر ، پرتاب اوت ، 

با دروازه بان نمي تواند در جريان بازي مستقیم توپ را . ثانیه بازي كند  ٤دروازه بان مي تواند در زمین حريف بیش از 
، جز اينكه توپ قبل از ورود به دروازه حريف به زمین بازي برخورد كند که گل )از روي ھوا(دست وارد دروازه حريف كند 

فقط از ناحیه كفش( پاس عقب مادامي محسوب مي شود كه توپ از ضربه مچ پا به پايین زده شود . قبول است   ) .  

 


