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 : لباس و تبليغات لباس بازيكنان مقرراتقوانين و 
  ١٤٠٠تيرماه به روزرساني : 

 هدف )1

به منظور اطمينان از نظم و منصفانه بودن و نمايش زيباي مسابقات  BWFطبق مقررات فدراسيون جهاني بدمينتون  مقرراتاين    
  تنظيم شده است. (عموم جامعه) فدراسيون بدمينتون و حفظ حقوق مربوط به بازيكنان، فدراسيون، اسپانسرها و تماشاگران

  كاربرد )2

  ي كنند، الزم االجرا است.بدمينتون شركت مجهاني فدراسيون  رسمي براي همه بازيكناني كه در مسابقات مقرراتاين 

  و مربيان تجهيزات و لباس بازيكنان )3

شود ميبه عنوان لباس در نظر گرفته  ،به جز راكت ،، هر چيزي كه توسط بازيكن در بازي پوشيده و يا حمل شودمقرراتدر اين  )1-3
ند، بدستمال سر)، حوله، مچ(شامل روسري و  ، كفش، هدبندشرت، شورت، دامن، جورابژاكت، پيراهن، تيكه شامل گرمكن ورزشي، 
  تواند به اين موارد اضافه گردد)البته موارد ديگري نيز ميشود. (بانداژ و وسايل پزشكي مي

و در  كنندگاني كه در صندلي مربي در كنار يا پشت زمين حضور دارنددر اين مقررات، همه مربيان، سرپرستان و ديگر شركت )3-2
ان در زم لباسي كه مربيانشوند. هر ها بمنظور راهنمايي كردن در زمين حضور دارند، بعنوان مربي در نظر گرفته ميزمان استراحت

گردد بعنوان لباس در نظر گرفته رمكن، تيشرت، شلوار و دامن و كفش محدود نميپوشند كه به گيراهنمايي كردن در يك مسابقه م
  شود.مي

هايي كه لباس بدمينتون، همه جهاني رسمي فدراسيون رشته بدمينتون در مسابقات جذاب نمايشبه منظور اطمينان از  )3-3
 و يا پوشاندن آن با قابل قبول بدمينتون باشد. زدن چسب و يا سنجاق كردن تبليغاتپوشند بايد لباس ورزشي ميو مربيان بازيكنان 

  مقررات تبليغات لباس، قابل قبول نيست. طبقهر روش اصالحي ديگر 

ين و لباسي كه مربيان در حجوايز  زي و لباسي كه بازيكن زمان اهداءامقررات مربوط به تبليغات فقط شامل لباس حين ب )٤-3
  .شود، ميدنپوشميبازي راهنمايي كردن در 

  دهدرا پوشش مي انتيشرت مربيگرمكن يا تبليغات ، لباس بازيكنانتبليغات مربوط به مقررات  )٥-3

    دهد.ان را پوشش ميشلوار مربيتبليغات شورت يا دامن بازيكنان، بليغات تمربوط به  مقررات )٦-3

  .باشدنهايي با سرداور مسابقات ميتصميم  اين مقررات، ٧تا  ٣ندهاي در كاربرد ب )3-٧
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  رنگ لباس بازيكنان )٤

يادهاي المپ( ايهاي چند رشتهيا بازيو گردد ميدر مسابقات رسمي فدراسيون اعم از مسابقاتي كه توسط فدراسيون برگزار  )٤-1
  مختلف باشد.هاي تواند هر رنگي و يا تركيب رنگورزشي)، لباس بازيكنان مي

  مسابقات تيمي )٤-2
ها و ...) بازيكنان بايد لباس متحدالشكل و ات قهرماني كشور، المپيادها، ليگ(شامل مسابق ن بدمينتونوفدراسي يمسابقات تيمدر 

  پوشد.برا بپوشند و در طول يك مسابقه تيمي، هر بازيكن بايد شورت و پيراهن با رنگ و طرح ثابت خود رنگ تيم مه

   مسابقات آزاد يكنفره) ٤-3

اين مقررات  ٦و٤بر اساس بندهاي نامه آن مسابقات در يك مسابقه رنگ و طرح پيراهن و شورت هر بازيكن بايستي مطابق با آيين
  . همچنين، رنگ لباس بازيكن در طول يك مسابقه نبايد تغيير كند.باشد

   مسابقات آزاد دونفره) ٤-٤

طول  د. رنگ لباس بازيكنان درندر طول يك مسابقه بپوش را مشابه طرحبا نگ ربايد پيراهن و شورت همبازيكن يك تيم دونفره دو هر 
  شود)اين مقررات تنظيم مي ٦و  ٤نامه هر مسابقه بر طبق بندهاي يك مسابقه نبايد تغيير كند. (آيين

اند، بازيكن هايي با رنگ كامالً متفاوت نپوشيدهلباس ،روبروي هم يهاي دونفرهيمي و آزاد، اگر بازيكنان يا تيممسابقات تدر  )٤-٥
بايد لباس با رنگ متفاوت بپوشد. زمانيكه هر دو بازيكن يا هر دو تيم دونفره رنكينگ  دارد تريرنكينگ پايين اي كهيا تيم دونفره

، كه براي آن مسابقات تهيه شده استاوليه  نامثبت يكساني دارند يا اصًال رتبه رنكينگ ندارند، بازيكن يا تيم دونفره اي كه در گزارش 
  .لباسي با رنگ متفاوت بپوشد لباس خود را تعويض و در مكان پايين تري قرار دارد بايد

  زمين تلويزيون )٤-٦

 زمين،فدراسيون بدمينتون ممكن است در زميني كه پخش تلويزيوني (يا اينترنتي) دارد، براي اجتناب از تداخل با تبليغات مجازي 
  از بازيكنان بخواهد كه رنگ لباس خود شامل پيراهن و شورت را تغيير دهند. قبل از بازي

  طرح لباس بازيكنان )٥

هاي چند گردد و يا بازيوسط فدراسيون بدمينتون برگزار ميدر مسابقات رسمي فدراسيون بدمينتون اعم از مسابقاتي كه ت) ٥-1
  را داشته باشد. ٤-٥ تا ٢-٥(المپيادهاي ورزشي)، طرح لباس بازيكنان بايد شرايط بندهاي  ايرشته

باشد. تصوير و طرح ممكن است قسمتي از طرح  ي، بازرگاني و يا تجاريتبليغاتپيام بايد مختصر و عاري از هرگونه  طرح لباس )٥-2
  اصلي لباس باشد. در اين زمينه فدراسيون بدمينتون تنها مرجع بررسي طرح لباس بازيكنان است.
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باشد. در هر صورت ارائه پرچم ملي هر و يا لوگوي فدراسيون جلوي پيراهن ممكن است حامل پرچم با نام كشور يا مخفف آن  )٥-3
نام كشور به تنهايي و يا نام كشور در ميان لوگو يا نام اسپانسر  استفاده از سانتي متر مربع بيشتر باشد. ٢٠نبايد از فدراسيون در كل 

  مجاز نيست.

   قابل قبول است. باشد،مي ٧زماني كه طرح، قسمتي از تبليغات و اندازه هاي مجاز طبق بند ) ٥-٤

  پشت پيراهن بازيكنان حروف) ٦

هاي چند گردد و يا بازيبرگزار مي رسمي فدراسيون بدمينتون اعم از مسابقاتي كه توسط فدراسيون بدمينتوندر مسابقات  )٦-1
است را داشته آمده ٥-٦تا  ٢-٦قابل ديدن كه در بندهاي  حروفپيراهن بازيكنان ممكن است  (المپيادهاي ورزشي)، پشت ايرشته
  باشد.

  پشت پيراهن حروفو ارتفاع  نوعرنگ،  )٦-2

  در يك رنگ و متمايز با رنگ پيراهن باشد. ،)٢-٥-٦به جز بند التين (رگ الفباي زپشت پيراهن بايد با حروف ب حروف )٦-1-2

  بايد در يك پنل متمايز قرار گيرند. حروفدر پشت پيراهن وجود دارد،  اگر طرح يا الگويي )٦-2-2

نام ارتفاع  ،دور براي تماشاگران داخل ورزشگاه و ببيندگان تلويزيون قابل ديدن باشد منظور اينكه نام بازيكن از فاصلهبه  )٦-3-2
  متر باشد.سانتي ١٠متر و حداكثر سانتي ٦كن بايد حداقل بازي

  متر باشد .سانتي ٥بايد  ر/استان/باشگاهنام كشو ارتفاع )٦-2-٤

  گيرد. باالي پيراهن قرار نزديكيا تا جايي كه ممكن است نزديك به افقي باشد و در و پشت پيراهن بايد افقي  حروف )٦-2-٥

  نام بازيكن)  ٦-3

گر نام بازيكن ا. گردد، باشدقات كه از سوي فدراسيون منتشر مينامه همان مساببازيكن پشت پيراهن بايد مطابق با آييندرج نام         
ليست فدراسيون باشد و درصورت دلخواه حرف اول  در) ا نام خانوادگي بازيكن (يا مخفف آن، بايد مطابق بگرددپشت پيراهن درج مي

   حرف اول نام كوچك بايد قبل از نام خانوادگي باشد.)در ايران، نام كوچك طبق ليست فدراسيون بدمينتون مي تواند استفاده شود.(

  نام كشور/استان/باشگاه) ٦-٤

اما  .گردد باشدنامه همان مسابقات كه از سوي فدراسيون منتشر ميبازيكن پشت پيراهن بايد طبق آييندرج نام كشور/ استان/ باشگاه 
  باشد.  به انگليسي باشگاه استان/ ر/كشوبايد نام كامل  ،گرددپشت پيراهن بازيكن درج مي و يا تيم اگر نام كشور
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  پشت پيراهن و استفاده از تبليغات حروفترتيب  )٦-٥

(در ر/استان/باشگاه ام كشون ،در صورت درج)از باال به پايين بايد به ترتيب، نام بازيكن ( هاي پشت پيراهنترتيب نوشته )٦-٥-1
  باشد.صورت درج) و تبليغات ( در صورت درج) 

 هر الفبايياين تبليغات به  ، مجاز است.مقرراتاين  ٣-٢-٧شرايط بند  در صورت رعايتاستفاده از تبليغات پشت پيراهن  )٦-٥-2
  تواند باشد.(زباني) مي

  ) تبليغات لباس بازيكنان٧

اين  ٧گردد، تبليغات لباس بازيكنان بايد طبق بند ر مسابقات رسمي فدراسيون بدمينتون كه توسط فدراسيون برگزار ميد )٧-1
گردد مگر اينكه مقررات مشخص ا مي) اجر٧نيز همين مقررات (بند  (المپيادهاي ورزشي) ايهاي چند رشتهمقررات باشد. در بازي

  نامه آن مسابقات اشاره خواهد شد.ديگري توسط برگزاركنندگان اعمال گردد كه به اين مقررات در آيين

  باشد.اين مقررات مي ٢-٧تبليغات پيراهن طبق بند  )٧-2

  توان استفاده كرد:هاي زير بر روي پيراهن بازيكن، حداكثر از يك تبليغ ميدر هريك از قسمت )٧-1-2

آستين چپ، آستين راست، شانه چپ، شانه راست، يقه چپ، يقه راست، قفسه سينه چپ، قفسه سينه راست و وسط قفسه سينه. 
  شود.انه در نظر گرفته ميقسمت جلوي پيراهن در شانه كه از روبرو قابل مشاهده است به عنوان ش

تواند بر روي پيراهن درج گردد. پرچم يا نماد ملي يك كشور (لوگوي تيم) در مكان مشخص شده) مي ٩تبليغ (در  ٥در كل حداكثر 
 ٢٠بايد شود. اندازه هر تبليغ شامل پرچم يا نماد ملي كشور (لوگوي تيم) صورت استفاده به عنوان يك تبليغ در نظر گرفته مي

  متر مربع يا كمتر باشد.انتيس

 ١-٢-٧كه در مقررات (مجاز  هاي دست به جاي يك تبليغهاي كشي يا ساپورتيك تبليغ بر روي آستين )2-1-1-٧
  باشد.مجاز مي  و يا بر روي آستين چپ  روي آستين راستبر  )آمده است

(يا لوگوي فدراسيون بدمينتون ايران) ممكن است به عنوان عالمت غيرتجاري بر  BWF عالمت، يك به اضافه تبليغات باال )٧-2-2
متر مربع سانتي ٢٠روي پيراهن استفاده شود. طرح اين عالمت بايد طبق تعريف فدراسيون بدمينتون بوده و اندازه اين عالمت نبايد از 

اي تبليغات يا پرچم و نماد كشور (لوگوي تيم) به كار نرفته است هاي زير كه قبال بربيشتر باشد. همچنين اين عالمت در يكي از مكان
  گردد:استفاده مي

  آستين چپ، آستين راست، شانه چپ، شانه راست، يقه چپ، يقه راست، قفسه سينه چپ، قفسه سينه راست و وسط قفسه سينه.
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متر در پشت پيراهن سانتي ٥پيراهن و حداكثر متر در جلو سانتي ١٠براي تبليغات يك باند به ارتفاع يكنواخت حداكثر  )٧-3-2
اي داشته باشد و ممكن است در جلو يا پشت و يا در هر دو قسمت جلو و پشت تواند استفاده شود. اين باند ممكن است هر زاويهمي

  پيراهن وجود داشته باشد.

كنندگان تلويزيوني (اينترنتي)، قات يا پخشو اسپانسر مساب ٧-٢در صورت تضاد و يا اختالف بين محتواي تبليغات بند  )٧-2-٤
آميز باشد، باشد. همچنين اگر محتواي تبليغات متناقض با قوانين كشور و يا توهينگيري ميفدراسيون بدمينتون تنها مرجع تصميم

  را محدود كرده و اجازه استفاده از آن تبليغات را ندهد. ٧-٢تواند تبليغات بند فدراسيون بدمينتون مي

  تبليغات ديگر )٧-3

متر يا كمتر داشته باشد. تعداد سانتي ٢٠شركت توليدكننده) به اندازه  و لوگوي نامشامل تواند دو تبليغ (راب ميهر جو )3-1-٧
كه كل (هاي پا هاي كشي بلند و ساپورتدو تبليغ بوده و تبليغات جورابي بازيكنان و مربيان ي تبليغات مجاز بر روي هر ساق پاكل

  باشد.ميهاي معمولي مانند جوراب )پوشانندپا را مي

  ها به شرط اينكه مدل كفش در بازار آزاد كشور موجود باشد مجاز است.تبليغات بر روي كفش )٧-2-3

  متر مربع و يا كمتر داشته باشد.سانتي ٢٠تواند يك تبليغ به اندازه لباس ديگر مي هر )٧-3-3

شود محسوب لباسي كه زير لباس اصلي پوشيده مي ء(كه جز شورتهاي كشي يا ساپورتيك تبليغ بر روي  )3-3-1-٧
آمده است)  ٣-٣-٧ در مقررات ( كه مجاز تبليغ يك  به جاي پوشاندكشي يا ساپورتي كه كل پا را ميگردد) يا شلوارنمي

  باشد.مجاز مي

شود و اگر قابل شود، به عنوان لباس در نظر گرفته نميكه زير لباس اصلي (پيراهن،شورت،دامن و ...) پوشيده مي لباسي )٧-3-٤
  مشاهده باشد نبايد تبليغ داشته باشد.

صورت كه قوانين تبليغات روي بدين كند.اين مقررات تبعيت مي ٧جوايز از بند  تبليغات گرمكن ورزشي در مراسم اهداء )٧-3-٥
  باشد.پشن (ژاكت) ورزشي مانند پيراهن و قوانين تبليغات شلوار ورزشي مانند شورت ميكا

  ها در تبليغاتمحدوديت )٧-٤

  و يا لوگوي شركت توليدكننده لباس يا هر اسپانسر ديگري باشد. نامممكن است  ٧-٣و  ٧-٢تبليغات در بندهاي ) ٧-٤-1

  يا سازمان باشد.هر تبليغ بايد فقط در مورد يك محصول و  )٧-٤-2

تبليغات نبايد حاوي هرگونه پيام مذهبي، سياسي يا هر پيام ديگري كه جنبه تجاري ندارد باشد (مانند: من اسپانسر ندارم،  )٧-٤-3
  من زيبا هستم و ...)
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آميز، قانوني، توهين ، تتو، نقاشي و يا عالمتي (يا چيزهاي مشابهي كه لباس نيستند) كه غيربازيكنان نبايد هرگونه خالكوبي )٧-٤-٤
  كننده پيام مذهبي يا سياسي هستند داشته باشند.تجاري يا اذعان

   باشد.هاي توليدكننده آن مجاز نميتبليغ دخانيات و شركت) ٧-٤-٥

متر مربع و يا كمتر بر سانتي ٢٠باشد با اندازه حداكثر ط به جنس لباس ميدرج عالمت شركت توليدكننده لباس كه مربو )٦-٤-٧
  باشد.از ميمج لباسروي 

  

  


