دستور العمل و آئین نامه برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر استان تهران
»جام پایتخت«
(فصل )97

تعاریف:
بازیکن آزاد :بازیکنی که در زمان نقل و انتقاالت قراردادش به اتمام رسیده باشد و یا آن را اقاله نموده باشد.
سهمیه پز شکی :در صورتی که فدرا سیون پز شکی ورز شی و یا ایفمارک ت شخیص دهد بازیکن نمی تواند تا پایان ف صل م سابقات (حداقل  3ماه) آن
باشگاه را همراهی نماید.
ماده  :1ضوابط ،شرایط عمومی و اختصاصی باشگاه ها
 :1مسابقات بر اساس آیین نامه اجرایی هیات فوتبال در رده های مختلف سنی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.
 :2باشگاه ها باید هیئت مدیره داشته و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند .کپی برگه ثبت باید به مسئول رده تحویل گردد.
 :3کلیه باشگاه ها می بایستی دارای پروانه رسمی از اداره کل تربیت بدنی استان تهران باشند.
 :4با شگاه ها باید دارای لوگو ورز شی متنا سب با شئونات ا سالمی بوده که به تایید هیئت فوتبال ر سیده با شد و مجوز ع ضویت یک ساله خود را ازکمیته ع ضوگیری اخذ
نمایند.
 :5باشگاه ها می بایست دارای تمامی رده های سنی شامل بزرگساالن ،امید ،جوانان ،نوجوانان و نونهاالن باشند.
 :6با شگاه ها می بای ست 30روز قبل از شروع م سابقات زمین اخت صا صی یا ا ستیجاری خود را به واحد م سابقات هیئت فوتبال اعالم نمایند .در صورتیکه شرایط زمین
استاندارد نباشد خسارات وارده متوجه باشگاه مربوطه خواهد بود و باشگاه باید دراسرع وقت زمین دیگری را معرفی نماید.
تبصره  :1ساعت میزبانی مسابقات توسط باشگاه میزبان باید به تایید کمیته مسابقات برسد.
تبصره  :2ساعت میزبانی مسابقات در فصل تابستان نباید بین ساعت های  12لغایت  15باشد.
 :7در صورتی که باشگاهی قصد تغییر زمین مسابقه خود را در طول فصل مسابقات داشته باشد ،مراتب باید  14روز قبل از هر گونه تغییری به تائید واحد مسابقات برسد.
 :8کلیه بازیکنان و کادر فنی می بای ست ن سبت به تکمیل فرم قرارداد  3برگی اقدام نمایند که در صورت ثبت در هیئت فوتبال ا ستان تهران دارای اعتبار می با شد
همچنین می بایستی کلیه مشخصات قرارداد را در سامانه الکترونیکی هیئت فوتبال به آدرس  www.football-tehran.comثبت نمایند (توجه شود تاریخ پایان
قرارداد می بایست تاریخ  1/31سال پایان قرارداد قید گردد).
تبصره :چنانچه مسابقات هیئت فوتبال در یک فصل مسابقاتی به پس از تاریخ  1/31ادامه پیدا نماید ،قرارداد بازیکن یا کادر فنی تا پایان مسابقات معتبر می باشد و
پابرجا خواهد بود.
 :9کلیه باشگاه ها ملزم به معرفی و ثبت پزشکیار تیم خود در دفتر نقل و انتقاالت و ارائه تائیدیه کمیته پزشکی واقع در آدرس قید شده در سایت هیئت فوتبال همراه
با سایر مدارک می باشند.
 :10اعتراض تا  24ساعت پس از بازی قابل قبول می با شد که باید به ناظر م سابقه تحویل نماید  .ضمنا فیش اعتراض حداکثر تا  24ساعت کاری باید پرداخت گردد.
بدیهی است اعتراض به جعل مدارک در هر زمان امکان پذیر است.
 :11کلیه باشگاه ها موظف اند که همزمان با ثبت قرارداد ،شماره فکس باشگاه را به هیئت فوتبال اعالم نماید .هرگونه اطالع رسانی در ارتباط با مسایل کمیته انضباطی
به باشگاه ها از طریق فکس صورت می پذیرد و به منزله ابالغ خواهد بود.
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 :12چنانچه تیمی در طول یک ف صل از ح ضور در  2م سابقه متوالی یا متناوب به طور غیر موجه شرکت ننماید از جدول م سابقات حذف و به دو رده پایین تر سقوط
داده خواهد شد و موارد ذکر شده در آیین نامه کمیته انضباطی نیز اجرایی خواهد شد.
تبصره  :2در صورتی که عدم حضور در نیم فصل اول صورت پذیرد ،تیم مذکور از جدول مسابقات کنار گذاشته می شود و اگر در نیم فصل دوم باشد ،کلیه نتایج حاصله تا
آن تاریخ محفوظ بوده و بقیه مسابقات  3بر صفر به نفع حریفان اعالم خواهد شد.
 :13صدور کارت بازی بازیکنان و کادرفنی تا  48ساعت پس از درخواست صورت خواهد پذیرفت.

ماده  :2نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر بزرگساالن
 .1مسابقات بزرگساالن با شرکت  16تیم در یک گروه برگزار خواهد شد و در نهایت دو تیم اول به مسابقات کشوری صعود و سه تیم انتهای جدول به مسابقات دسته
اول سقوط می کنند.
 .2تیمهای سقوط کننده از لیگ  3کشور نیز به لیگ برتر بزرگساالن اضافه می شوند.
تبصره  :2در صورت سقوط بیش از  2تیم از لیگ سه کشور درحالتی که شرایط ویژن را دارا باشند به همان تعداد از تیم های انتهای جدول به دسته اول سقوط خواهند
کرد و به همین تعداد از مسابقات دسته اول به مسابقات دسته دوم سقوط خواهد نمود.
تبصره  :3چنانچه تیمی از لیگ دسته  3سقوط نکند سهمیه های باقی مانده متعلق به هیئت فوتبال می باشد و در واگذاری آن اختیار تام دارد.
تبصره  :4چنانچه تیمی از استانی دیگر امتیاز سهمیه حضور در لیگ  3کشور را به نام باشگاه تهرانی خریداری نماید ،در صورت سقوط از مسابقات ،به دسته دوم استان
تهران انتقال داده خواهد شد.

ماده  3:نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر رده سنی پایه
 .1مسابقات پایه با شرکت  16تیم در یک گروه برگزار خواهد شد و تیم های اول به مسابقات کشوری صعود و سه تیم انتهای جدول به دسته اول سقوط می کنند.
 .2چنانچه تیم های قهرمان از شرکت در مسابقات کشوری انصراف دهند تیم های بعدی به ترتیب جدول پس از تائید کمیته مسابقات معرفی خواهند شد وتیم انصراف
دهنده متحمل جریمه نقدی به مبلغ بی ست میلیون تومان خواهد شد  .ضمنا در صورت شرکت تیم قهرمان در م سابقات ک شوری ،آن تیم از پرداخت ورودیه م سابقات
فصل آتی هیئت فوتبال در همان رده معاف خواهد گردید.
 .3در جهت حمایت از نمایندگان تهرانی حاضر در لیگ کشور ،اگر تیمی از رده های پایه استان تهران در لیگ کشور حضور دا شته با شد ،مجاز می باشد که 10بازیکن
اضافی تر در لیست خود به ثبت برساند ،مشروط بر اینکه این  10بازیکن تنها در لیگ کشور بازی نمایند و مسابقات باشگاهای مذکور تحت هیچ عنوان به تعویق نخواهد
افتاد.

ماده  :4شرایط فنی و اجرایی
 .1مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فیفا،کنفدراسیون فوتبال آسیا ،فدراسیون فوتبال و آئین نامه هیئت فوتبال استان تهران و برگزار خواهد شد.
 .2اع ضای کمیته فنی هیئت فوتبال ا ستان تهران مت شکل از رئیس ،دبیر هیئت ،رئیس کمیته م سابقات ،مدیر آ سیا ویژن و  3نماینده از با شگاهها به همراه رو سای
واحدهای مورد نیاز هیئت فوتبال می باشند.
 .3هر تیم می بایست پیش از اتمام زمان نقل و انتقاالت نسبت به ارائه مدارک و ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی اقدام نماید و بعد از تاریخ اعالم شده هیچگونه مدرکی
دریافت نمی شود.
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 .4فقط  18بازیکن ( 11نفر اصلی و  7نفر ذخیره( و  7نفر کادر فنی که دارای کارت شرکت در مسابقات هستند حق ورود به زمین مسابقه را دارند.
 .5کادر فنی روی نیمکت شامل :سرمربی ،مربی )تا  3نفر(  ،سرپرست ،پزشکیار و تدارکات می باشد.
 .6برای سرمربی رده سنی بزرگساالن (مدرک مربیگری حداقل )Aو سایر مربیان(مدرک مربیگری حداقل )Cالزامی می باشد.
 .7برای سرمربی رده های سنی پایه (مدرک مربیگری حداقل )Bو سایر مربیان(مدرک مربیگری حداقل )Cالزامی می باشد.
 .8هر تیم باید دو دست لباس ورزشی شماره دار غیرهمرنگ و متحد الشکل به همراه دو دست پیراهن برای هر دروازبان غیرهمرنگ با سایر بازیکنان همراه داشته باشد.
 .9شماره پیراهن بازیکنان ضمن مطابقت با کارت شرکت در مسابقات تا پایان مسابقات بدون اجازه کمیته مسابقات تغییر نمی کند و در صورت تخلف مشمول جریمه
می گردد .ضمنا شماره بازیکنان عالوه بر پشت پیراهن بازیکن باید بر روی سینه و شورت ورزشی آنان نیز درج شود.
 .10هر بازیکن پس از دریافت جمعا  3کارت زرد از بازی بعدی محروم خواهد شد.
تبصره  :1بازیکنی که به دلیل دریافت  3کارت زرد محروم می شود ،در مسابقات آتی در صورت دریافت  2کارت زرد از بازی بعد محروم خواهد شد.
تبصره  :2چنانچه باشگاهی از بازیکن  3اخطاره استفاده نماید ،تنها نتیجه اولین مسابقه ای تغییر خواهد نمودکه بازیکن محروم درآن حق حضور نداشته است.
 .11پوشیدن کاور برای بازیکنان ذخیره الزامی می باشد.
 .12تیم میزبان موظف ا ست کلیه امکانات برگزاری م سابقه را شامل آماده سازی زمین ،خط ک شی ،تور دروازه ،پرچم کرنر ،توپ بازی ،رختکن داوران ،رختکن تیم ها،
توپ جمع کن ،تابلو تعویض و ....را مهیا و به مسئول برگزاری مسابقه تحویل دهند.
 .13حضور پزشکیار و آمبوالنس و نیروی انتظامی در همه مسابقات اجباری و در غیر این صورت بازی برگزار نخواهد شد و موضوع در کمیته فنی بررسی و در مورد نتیجه
یا تکرار مسابقه تصمیم گیری خواهد شد .سایر موارد انضباطی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.
تبصره  :3منظور از نیروی انتظامی ضابطین قضایی می باشند.
تبصره  :4آمبوالنس ها باید دارای تکنسیین و تجهیزات کامل) شامل دستگاه احیای قلبی ،اکسیژن و (...بوده و از مراجع رسمی پروانه و مجوز داشته باشند.
 .14در صورت مهیا نبودن هر کدام از شرایط ذکر شده در بندهای  12و  13از ماده  4این آیین نامه ،به تیم میزبان  30دقیقه زمان جهت تامین نمودن شرایط ،زمان داده
خواهد شد و پس از سپری شدن  30دقیقه ،با تصمیم ناظر بازی مسابقه تعطیل خواهد شد.
 .15در صورت عدم اجرای بندهای  12و  13از ماده  3این آیین نامه ،کمیته مسابقات تشکیل جلسه خواهد داد و در مورد سرنوشت مسابقه تصمیم گیری خواهد نمود.
 .16آن دسته از تیم هایی که فاقد پزشکیار می باشند موظف هستند به کمیته پزشکی هیئت فوتبال جهت انعقاد قرارداد پزشکی مراجعه نمایند.
 .17برای کادرفنی هر تیم تنها یک کارت صادر می شود .کلیه افراد تنها مجاز به حضوردر یک رده از یک تیم می باشند.
 .18ثبت قرارداد کادر فنی هر باشگاه در هیئت فوتبال منوط به دریافت تاییدیه از واحد آموزش و تایید صالحیت آنها از سوی کمیته انضباطی هیئت فوتبال می باشد.
 .19باشگاه ها می توانند پیش از امضای قرارداد استعالم مربوطه را از کمیته انضباطی اخذ نمایند.
 .20هیات فوتبال مجاز می باشد در موارد خاص ،استعالمات الزم را از مراجع ذیصالح اخذ نماید.
 .21کلیه بخشنامه های فدراسیون فوتبال ناظر بر این آیین نامه می باشند.
 .22هر تیم که بعد از ثبت نام و پیش از شروع م سابقات بنا به هر دلیلی از ادامه شرکت در م سابقات ان صراف دهد به یک رده پایین تر سقوط نموده و سایر جرایم
انضباطی نیز اعمال خواهد گردید.
 .23مسئولیت استعالم اولیه احراز اصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه به عهده مدیر عامل باشگاه است که می تواندآن را به سرپرست تیم تفویض نماید.
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 .24م سئولیت ابالغ اخطارها و اخراج های بازیکنان و کادر فنی و اطالع ر سانی برنامه م سابقات به عهده کمیته م سابقات و م سئولیت اجرای آن پس از ابالغ به عهده
سرپرست تیم شرکت کننده می باشد.
 .25دریافت فرم گزارش اخطار و اخراج در پایان هر بازی از ناظر مسااابقه ،به منزله ابالغ تلقی می گردد و در صااورتی که به هر دلیلی این گزارش را دریافت ننماید،
سرپرست موظف است تا از کمیته مسابقات استعالم الزم را کسب نماید.
 .26برنامه مسابقات صرفا در سایت هیئت فوتبال به اطالع خواهد رسید.
 .27در صورت اعالم تعطیلی در شهر محل انجام م سابقه به دلیل آلودگی هوا یا هر علت دیگری ،با شگاهها موظف ه ستند تا پنج ساعت قبل از شروع م سابقه ،سایت
رسمی هیات استان را رصد نمایند و هر گونه اعالم در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات در سایت هیات به منزله ابالغ رسمی است.
 .28مسابقه بدون مربی یا سرپرست آغاز نخواهد شد وگزارش مربوطه به کمیته مسابقات ارجاع خواهد شد.
تبصره  :5در صورتی که در حین برگزاری مسابقات کلیه اعضای کادر فنی تیم اخراج شوند ،مسابقه بدون حضور آنان با مسئولیت کاپیتان تیم ادامه خواهد یافت.
 .29در روز مسابقه قبل و بعد از شروع بازی تیمها در اختیار ناظر مسابقه می باشند و ناظر می تواند هر یک از اعضای تیم را دوباره چک نماید ویا حتی از سرپرست
تیم بخواهد فرد مورد نظر را جهت کنترل بیشتر در اختیار وی قرار دهد و سرپرست تیم موظف به همکاری با نامبرده می باشد.
 .30مکاتبات باشگاه با هیئت فوتبال باید در سربرگ باشگاه و با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر باشگاه باشد .در غیر این صورت نامه با پاسخی همراه نخواهد شد.
 .31ساعت مراجعه به هیئت فوتبال در خصوص پاسخگویی روزهای زوج از ساعت  14الی  19مشخص گردیده است.
 .32کلیه بازیکنان موظف به دریافت گواهی سالمت پز شکی از کمیته پز شکی هیئت فوتبال می با شند .برای بازیکنی که گواهی پز شکی ندا شته با شد کارت بازی
صادر نخواهد شد.
 .33ارائه برگه اشتغال به تحصیل از استان های تهران یا البرز جهت ثبت قرارداد بازیکنان در رده های سنی پایه اجباری می باشد .بازیکنان محصل در سایر استان ها
مجاز به حضور در این دو رده سنی نمی باشند .الزم به ذکر است که گواهی تحصیلی باید قابلیت پیگیری از طریق سامانه آموزش و پرورش (سناد) را داشته باشد.
 .34زمین و ساعت میزبانی با شگاه باید حداقل  14روز قبل از برگزاری م سا بقه اعالم گردد و پس از آن امکان هیچگونه تغییر را ندارد .چنانچه با شگاه نتواند در زمان
اعالم شده میزبان م سابقه با شد ،بازی سه بر صفر به نفع حریف وی اعالم خواهد شد و هیئت فوتبال هیچ گونه م سئولیتی پیرامون این مو ضوع نخواهد دا شت( .به
استثنای شرایط فورس ماژور)
 .35مدارک الزم جهت ثبت قرارداد بازیکن و یا کادرفنی به قرار زیر می باشد:
 -1قرارداد  3برگی به همراه  3قطعه عکس  -2کپی صفحه اول شناسنامه  -3کپی کارت ملی (برای باالی  15سال اجباری می باشد)  -4کپی شناسنامه دو صفحه اول پدر و یا ولی
قانونی بازیکن  -5برگه اشتغال به تحصیل با کد سناد برای بازیکنان زیر  18سال  -6مجوز فعالیت ورزشی و یا کارت پایان خدمت برای کلیه مشمولین  -7مشخص نمودن وضعیت
قرارداد قبلی بازیکن با ارائه برگه فسخ قرارداد یا فرم شماره  6یا قرارداد فصل قبل  -8کارت بیمه ورزشی  -9کد ثبت قرارداد سایت

ماده  :5امتیازات و چیدمان جدول مسابقات


هر برد  3امتیاز ،مساوی  1امتیاز و باخت صفر امتیاز محسوب می شود .

چیدمان جدول به شرح زیر خواهدبود:



امتیاز 



گلهای زده بیشتر 



بازی مجدد در زمین بی طرف 



تفاضل گل مثبت بیشتر 



نتیجه بازی رو در روی تیم های هم امتیاز 



در صورت فقدان زمان برای برگزاری بازی مجدد  ،تیم پیروز با قرعه کشی انتخاب می شود .
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ماده  :6مقررات و تعهدات مالی
 .1کلیه باشگاه ها موظف هستند درهنگام ثبت نام همراه با مدارک خود برگه تسویه حساب مبنی بر عدم بدهی مالی از کمیته انضباطی و کمیته مسابقات را ارائه نمایند.
 .2با شگاه ها باید مبلغ  60/000/000ریال معادل شش میلیون تومان بابت حق ع ضویت شرکت در م سابقات در کلیه رده های سنی ،تنها از طریق سایت هیئت فوتبال به آدرس
 www.football-tehran.comبه صورت آنالین پرداخت نمایند.
 .3در صورت تاخیر در برگزاری م سابقه به ازای هر  10دقیقه تاخیر ،با شگاه مق صر مبلغ  2/000/000ریال جریمه خواهد شد .در صورت تاخیر در ورود به زمین و شروع م سابقه در
نیمه دوم ،به ازای هر یک دقیقه تاخیر ،باشگاه مقصر مبلغ  500/000ریال جریمه خواهد شد.
 .4به تیم های قهرمان رده های مختلف جام قهرمانی ،مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.

ماده  :7نقل و انتقاالت
 .1هرگونه نقل و انتقال بازیکنان بای ستی بر ا ساس عقد قرارداد و آئین نامه نقل و انتقاالت فدرا سیون صورت گیرد .نقل انتقاالت پس از برگزاری قرعه ک شی م سابقات آغاز و تا تاریخ 9
خرداد  1397می باشد.
 .2حداقل مدت قرارداد برای کلیه رده های سنی نیم فصل منتهی به پایان فصل و حداکثر سه فصل می باشد.
 .3باشگاه ها می توانند با سه بازیکن آزاد با رعایت سقف تعداد بازیکنان درطول فصل قرارداد منعقد کنند.
 .4باشگاهها می توانند حداکثر تا سقف  10بازیکن از بازیکنان دو رده سنی پایین تر زیر مجموعه خود را که در مسابقات شرکت داشته باشند استفاده نماید.
 .5با توجه به عدم تمدید زمان نقل و انتقاالت ،هر باشگاه باید لیست اسامی اولیه خود را که به امضاء مدیرعامل و مهر باشگاه رسیده است حداکثر تا تاریخ  9خرداد  97تحویل نماید
و می تواند  7بازیکن آزاد (بازیکنانی که قبل از اتمام زمان نقل و انتقاالت قرارداد نداشااته باشااد) را پیش از شااروع مسااابقات به لیساات خود اضااافه نماید .هیئت فوتبال تنها ملزم به
تحویل کارت های بازیکنانی ا ست که در لی ست اولیه با شگاه قرار گرفته اند و تا تاریخ  9خرداد تحویل هیئت فوتبال شده اند .کارت بازی مابقی بازیکنان ،برای ح ضور در هفته دوم
مسابقات صادر خواهد شد .پس از تحویل لیست اسامی اولیه ،باشگاه جهت اضافه نمودن بازیکن یا کادر فنی جدید به لیست خود باید لیست ثانویه خود را پیش از آغاز مسابقات به
هیئت فوتبال تحویل نماید.
 .6هر با شگاه مجاز ا ست حداکثر  3بازیکن را از لی ست اولیه خود ف سخ دوطرفه نموده و از طریق سهمیه  7بازیکن پیش از شروع م سابقات جایگزین نماید .این نفرات از سهمیه نیم
فصل باشگاه کسر خواهد گردید.
 .7هر باشگاه می توانند در نیم فصل مسابقات در صورتی که در لیست خود جای خالی داشته باشد 7 ،بازیکن را جذب نماید.
 .8تنها بازیکنانی که مدارک شان در زمان نقل و انتقاالت اولیه به صورت کامل ارائه شده با شد ،مجوز ح ضور در اولین م سابقه را خواهند دا شت و برای بازیکنانی که
نقص مدارک آنها بعد از مهلت نقل و انتقاالت رفع گردد ،از هفته دوم به بعد اجازه ح ضور در م سابقات صادر خواهند دا شت .حداکثر زمان تکمیل مدارک بازیکنان
حداکثر تا قبل از هفته سوم م سابقات می با شد .چنانچه با شگاه نتواند مدارک بازیکن را در زمان مقرر تکمیل نماید ،کارت وی در نیم ف صل صادر خواهد شد.
همچنین مهلت تکمیل مدارک بازیکن در نیم ف صل ،تا پیش از آغاز هفته هفدهم می با شد .مدارک اجباری در هنگام ثبت اولیه بازیکن شامل قرارداد ام ضاء شده،
گواهی امضاء ،برگه مشخص کننده وضعیت قرارداد پیشین فرد و کد ثبت قرارداد سایت می باشد.
 .9در صورتی که با شگاهی به هر دلیل موجه یا غیر موجهی لی ست ا سامی خود را تا پیش از اتمام نقل و انتقاالت تحویل م سئول رده مربوطه ننماید به منزله ان صراف از ح ضور در
مسابقات بوده و آن باشگاه از جدول کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 .10با شگاه ها موظفند گواهی ام ضاء بازیکن یا کادر فنی خود را که تو سط دفتر ا سناد ر سمی تایید شده با شد در هنگام تحویل قرارداد ارائه نمایند .برای بازیکنان زیر  18سال (زیر
سن قانونی) ،تنها ارائه گواهی امضای ولی /قیم قانونی بازیکن الزامی می باشد.
 .11با توجه به ارائه گواهی ام ضاء بازیکن و یا ولی /قیم قانونی بازیکن زیر  18سال (زیر سن قانونی)  ،ام ضای دفتر هیئت فوتبال دیگر نیاز نمی با شد و تاییدیه ام ضاء به همراه ارائه
مدرک شناسایی معتبر با عکس روز کفایت خواهد نمود .همچنین دیگر نیازی به ارائه فرم تعهدنامه محضری برای بازیکن زیر  18سال نمی باشد.
 .12هر باشگاه مجاز می باشد یک بازیکن آزاد را به عنوان سهمیه پزشکی جایگزین نماید.

ماده : 8موارد پیش بینی نشده و تصویب آیین نامه
 .1موارد پیش بینی نشده در کمیته مسابقات مطرح و در صورت اتخاذ تصمیم به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
 .2این آئین نامه در  8ماده توسط کمیته مسابقات پیشنهاد و در تاریخ  19لسفند  96توسط هیئت رییسه هیئت فوتبال استان تهران مصوب شده است.
دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی
رئیس هیات فوتبال استان تهران
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