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قوانين و ﻣقررات لباس و تبليغات لباس بازيكنان :
به روزرساني  :تيرماه ١٤٠٠

 (1هدف
اين مقررات طبق مقررات فدراسيون جهاني بدمينتون  BWFبه منظور اطمينان از نظم و منصفانه بودن و نمايش زيباي مسابقات
فدراسيون بدمينتون و حفظ حقوق مربوط به بازيكنان ،فدراسيون ،اسپانسرها و تماشاگران )عموم جامعه( تنظيم شده است.
 (2كاربرد
اين مقررات براي همه بازيكناني كه در مسابقات رسمي فدراسيون جهاني بدمينتون شركت مي كنند ،ﻻزم اﻻجرا است.
 (3تجهيزات و لباس بازيكنان و ﻣربيان
 (1-3در اين مقررات ،هر چيزي كه توسط بازيكن در بازي پوشيده و يا حمل شود ،به جز راكت ،به عنوان لباس در نظر گرفته ميشود
كه شامل گرمكن ورزشي ،ژاكت ،پيراهن ،تيشرت ،شورت ،دامن ،جوراب ،كفش ،هدبند )شامل روسري و دستمال سر( ،حوله ،مچبند،
بانداژ و وسايل پزشكي ميشود) .البته موارد ديگري نيز ميتواند به اين موارد اضافه گردد(
 (2-3در اين مقررات ،همه مربيان ،سرپرستان و ديگر شركت كنندگاني كه در صندلي مربي در كنار يا پشت زمين حضور دارند و در
زمان استراحتها بمنظور راهنمايي كردن در زمين حضور دارند ،بعنوان مربي در نظر گرفته ميشوند .هر لباسي كه مربيان در زمان
راهنمايي كردن در يك مسابقه ميپوشند كه به گرمكن ،تيشرت ،شلوار و دامن و كفش محدود نميگردد بعنوان لباس در نظر گرفته
ميشود.
 (3-3به منظور اطمينان از نمايش جذاب رشته بدمينتون در مسابقات رسمي فدراسيون جهاني بدمينتون ،همه لباسهايي كه
بازيكنان و مربيان ميپوشند بايد لباس ورزشي قابل قبول بدمينتون باشد .زدن چسب و يا سنجاق كردن تبليغات و يا پوشاندن آن با
هر روش اصﻼحي ديگر طبق مقررات تبليغات لباس ،قابل قبول نيست.
 (٤-3مقررات مربوط به تبليغات فقط شامل لباس حين بازي و لباسي كه بازيكن زمان اهداء جوايز و لباسي كه مربيان در حين
راهنمايي كردن در بازي ميپوشند ،ميشود.
 (٥-3مقررات مربوط به تبليغات لباس بازيكنان ،تبليغات گرمكن يا تيشرت مربيان را پوشش ميدهد
 (٦-3مقررات مربوط به تبليغات شورت يا دامن بازيكنان ،تبليغات شلوار مربيان را پوشش ميدهد.
 (٧-3در كاربرد بندهاي  ٣تا  ٧اين مقررات ،تصميم نهايي با سرداور مسابقات ميباشد.
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 (٤رنگ لباس بازيكنان
 (1-٤در مسابقات رسمي فدراسيون اعم از مسابقاتي كه توسط فدراسيون برگزار ميگردد و يا بازيهاي چند رشتهاي )المپيادهاي
ورزشي( ،لباس بازيكنان ميتواند هر رنگي و يا تركيب رنگهاي مﺨتلﻒ باشد.
 (2-٤مسابقات تيمي
در مسابقات تيمي فدراسيون بدمينتون )شامل مسابقات قهرماني كشور ،المپيادها ،ليگها و  (...بازيكنان بايد لباس متحدالشكل و
همرنگ تيم خود را بپوشند و در طول يك مسابقه تيمي ،هر بازيكن بايد شورت و پيراهن با رنگ و طرح ثابت بپوشد.
 (3-٤مسابقات آزاد يكنفره
در يك مسابقه رنگ و طرح پيراهن و شورت هر بازيكن بايستي مطابق با آييننامه آن مسابقات بر اساس بندهاي ٤و ٦اين مقررات
باشد .همچنين ،رنگ لباس بازيكن در طول يك مسابقه نبايد تغيير كند.
 (٤-٤مسابقات آزاد دونفره
هر دو بازيكن يك تيم دونفره بايد پيراهن و شورت همرنگ با طرح مشابه را در طول يك مسابقه بپوشند .رنگ لباس بازيكنان در طول
يك مسابقه نبايد تغيير كند) .آييننامه هر مسابقه بر طبق بندهاي  ٤و  ٦اين مقررات تنظيم ميشود(
 (٥-٤در مسابقات تيمي و آزاد ،اگر بازيكنان يا تيمهاي دونفرهي روبروي هم ،لباسهايي با رنگ كامﻼً متفاوت نپوشيدهاند ،بازيكن
يا تيم دونفرهاي كه رنكينگ پايينتري دارد بايد لباس با رنگ متفاوت بپوشد .زمانيكه هر دو بازيكن يا هر دو تيم دونفره رنكينگ
ﻼ رتبه رنكينگ ندارند ،بازيكن يا تيم دونفره اي كه در گزارش ثبت نام اوليه كه براي آن مسابقات تهيه شده است،
يكساني دارند يا اص ً
در مكان پايين تري قرار دارد بايد لباس خود را تعويض و لباسي با رنگ متفاوت بپوشد.
 (٦-٤زمين تلويزيون
فدراسيون بدمينتون ممكن است در زميني كه پﺨش تلويزيوني )يا اينترنتي( دارد ،براي اجتناب از تداخل با تبليغات مجازي زمين،
قبل از بازي از بازيكنان بﺨواهد كه رنگ لباس خود شامل پيراهن و شورت را تغيير دهند.
 (٥طرح لباس بازيكنان
 (1-٥در مسابقات رسمي فدراسيون بدمينتون اعم از مسابقاتي كه توسط فدراسيون بدمينتون برگزار ميگردد و يا بازيهاي چند
رشتهاي )المپيادهاي ورزشي( ،طرح لباس بازيكنان بايد شرايط بندهاي  ٢-٥تا  ٤-٥را داشته باشد.
 (2-٥طرح لباس بايد مﺨتصر و عاري از هرگونه پيام تبليغاتي ،بازرگاني و يا تجاري باشد .تصوير و طرح ممكن است قسمتي از طرح
اصلي لباس باشد .در اين زمينه فدراسيون بدمينتون تنها مرجع بررسي طرح لباس بازيكنان است.

قوانين و ﻣقررات لباس و تبليغات لباس بازيكنان
Page 3 of 6

 (3-٥جلوي پيراهن ممكن است حامل پرچم با نام كشور يا مﺨفﻒ آن و يا لوگوي فدراسيون باشد .در هر صورت ارائه پرچم ملي هر
فدراسيون در كل نبايد از  ٢٠سانتي متر مربع بيشتر باشد .استفاده از نام كشور به تنهايي و يا نام كشور در ميان لوگو يا نام اسپانسر
مجاز نيست.
 (٤-٥زماني كه طرح ،قسمتي از تبليغات و اندازه هاي مجاز طبق بند  ٧ميباشد ،قابل قبول است.
 (٦حروف پشت پيراهن بازيكنان
 (1-٦در مسابقات رسمي فدراسيون بدمينتون اعم از مسابقاتي كه توسط فدراسيون بدمينتون برگزار ميگردد و يا بازيهاي چند
رشتهاي )المپيادهاي ورزشي( ،پشت پيراهن بازيكنان ممكن است حروف قابل ديدن كه در بندهاي  ٢-٦تا  ٥-٦آمدهاست را داشته
باشد.
 (2-٦رنگ ،نوع و ارتفاع حروف پشت پيراهن
 (1-2-٦حروف پشت پيراهن بايد با حروف بزرگ الفباي ﻻتين )به جز بند  ،(٢-٥-٦در يك رنگ و متمايز با رنگ پيراهن باشد.
 (2-2-٦اگر طرح يا الگويي در پشت پيراهن وجود دارد ،حروف بايد در يك پنل متمايز قرار گيرند.
 (3-2-٦به منظور اينكه نام بازيكن از فاصله دور براي تماشاگران داخل ورزشگاه و ببيندگان تلويزيون قابل ديدن باشد ،ارتفاع نام
بازيكن بايد حداقل  ٦سانتيمتر و حداكثر  ١٠سانتيمتر باشد.
 (٤-2-٦ارتفاع نام كشور/استان/باشگاه بايد  ٥سانتيمتر باشد .
 (٥-2-٦حروف پشت پيراهن بايد افقي و يا تا جايي كه ممكن است نزديك به افقي باشد و در نزديك باﻻي پيراهن قرار گيرد.
 ( 3-٦نام بازيكن
درج نام بازيكن پشت پيراهن بايد مطابق با آييننامه همان مسابقات كه از سوي فدراسيون منتشر ميگردد ،باشد .اگر نام بازيكن
پشت پيراهن درج ميگردد ،بايد مطابق با نام خانوادگي بازيكن )يا مﺨفﻒ آن( در ليست فدراسيون باشد و درصورت دلﺨواه حرف اول
نام كوچك طبق ليست فدراسيون بدمينتون مي تواند استفاده شود).در ايران ،حرف اول نام كوچك بايد قبل از نام خانوادگي باشد(.
 (٤-٦نام كشور/استان/باشگاه
درج نام كشور /استان /باشگاه بازيكن پشت پيراهن بايد طبق آييننامه همان مسابقات كه از سوي فدراسيون منتشر ميگردد باشد .اما
اگر نام كشور و يا تيم پشت پيراهن بازيكن درج ميگردد ،بايد نام كامل كشور /استان /باشگاه به انگليسي باشد.
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 (٥-٦ترتيب حروف پشت پيراهن و استفاده از تبليغات
 (1-٥-٦ترتيب نوشتههاي پشت پيراهن از باﻻ به پايين بايد به ترتيب ،نام بازيكن )در صورت درج( ،نام كشور/استان/باشگاه )در
صورت درج( و تبليغات ) در صورت درج( باشد.
 (2-٥-٦استفاده از تبليغات پشت پيراهن در صورت رعايت شرايط بند  ٣-٢-٧اين مقررات ،مجاز است .اين تبليغات به هر الفبايي
)زباني( ميتواند باشد.
 (٧تبليغات لباس بازيكنان
 (1-٧د ر مسابقات رسمي فدراسيون بدمينتون كه توسط فدراسيون برگزار ميگردد ،تبليغات لباس بازيكنان بايد طبق بند  ٧اين
مقررات باشد .در بازيهاي چند رشتهاي )المپيادهاي ورزشي( نيز همين مقررات )بند  (٧اجرا ميگردد مگر اينكه مقررات مشﺨص
ديگري توسط برگزاركنندگان اعمال گردد كه به اين مقررات در آييننامه آن مسابقات اشاره خواهد شد.
 (2-٧تبليغات پيراهن طبق بند  ٢-٧اين مقررات ميباشد.
 (1-2-٧در هريك از قسمتهاي زير بر روي پيراهن بازيكن ،حداكثر از يك تبليغ ميتوان استفاده كرد:
آستين چپ ،آستين راست ،شانه چپ ،شانه راست ،يقه چپ ،يقه راست ،قفسه سينه چپ ،قفسه سينه راست و وسط قفسه سينه.
قسمت جلوي پيراهن در شانه كه از روبرو قابل مشاهده است به عنوان شانه در نظر گرفته ميشود.
در كل حداكثر  ٥تبليغ )در  ٩مكان مشﺨص شده( مي تواند بر روي پيراهن درج گردد .پرچم يا نماد ملي يك كشور )لوگوي تيم( در
صورت استفاده به عنوان يك تبليغ در نظر گرفته ميشود .اندازه هر تبليغ شامل پرچم يا نماد ملي كشور )لوگوي تيم( بايد ٢٠
سانتيمتر مربع يا كمتر باشد.
 (1-1-2-٧يك تبليغ بر روي آستينهاي كشي يا ساپورتهاي دست به جاي يك تبليغ مجاز )كه در مقررات ١-٢-٧
آمده است( بر روي آستين راست و يا بر روي آستين چپ مجاز ميباشد.
 (2-2-٧به اضافه تبليغات باﻻ ،يك عﻼمت ) BWFيا لوگوي فدراسيون بدمينتون ايران( ممكن است به عنوان عﻼمت غيرتجاري بر
روي پيراهن استفاده شود .طرح اين عﻼمت بايد طبق تعريﻒ فدراسيون بدمينتون بوده و اندازه اين عﻼمت نبايد از  ٢٠سانتيمتر مربع
بيشتر باشد .همچنين اين عﻼمت در يكي از مكانهاي زير كه قبﻼ براي تبليغات يا پرچم و نماد كشور )لوگوي تيم( به كار نرفته است
استفاده ميگردد:
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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 (3-2-٧براي تبليغات يك باند به ارتفاع يكنواخت حداكثر  ١٠سانتيمتر در جلو پيراهن و حداكثر  ٥سانتيمتر در پشت پيراهن
ميتواند استفاده شود .اين باند ممكن است هر زاويه اي داشته باشد و ممكن است در جلو يا پشت و يا در هر دو قسمت جلو و پشت
پيراهن وجود داشته باشد.
 (٤-2-٧در صورت تضاد و يا اختﻼف بين محتواي تبليغات بند  ٧-٢و اسپانسر مسابقات يا پﺨشكنندگان تلويزيوني )اينترنتي(،
فدراسيون بدمينتون تنها مرجع تصميمگيري ميباشد .همچنين اگر محتواي تبليغات متناقض با قوانين كشور و يا توهينآميز باشد،
فدراسيون بدمينتون ميتواند تبليغات بند  ٧-٢را محدود كرده و اجازه استفاده از آن تبليغات را ندهد.
 (3-٧تبليغات ديگر
 (1-3-٧هر جوراب ميتواند دو تبليغ )شامل نام و لوگوي شركت توليدكننده( به اندازه  ٢٠سانتيمتر يا كمتر داشته باشد .تعداد
كلي تبليغات مجاز بر روي هر ساق پاي بازيكنان و مربيان دو تبليغ بوده و تبليغات جورابهاي كشي بلند و ساپورتهاي پا )كه كل
پا را ميپوشانند( مانند جورابهاي معمولي ميباشد.
 (2-3-٧تبليغات بر روي كفشها به شرط اينكه مدل كفش در بازار آزاد كشور موجود باشد مجاز است.
 (3-3-٧هر لباس ديگر ميتواند يك تبليغ به اندازه  ٢٠سانتيمتر مربع و يا كمتر داشته باشد.
 (1-3-3-٧يك تبليغ بر روي شورتهاي كشي يا ساپورت )كه جزء لباسي كه زير لباس اصلي پوشيده ميشود محسوب
نميگردد( يا شلواركشي يا ساپورتي كه كل پا را ميپوشاند به جاي يك تبليغ مجاز ) كه در مقررات  ٣-٣-٧آمده است(
مجاز ميباشد.
 (٤-3-٧لباسي كه زير لباس اصلي )پيراهن،شورت،دامن و  (...پوشيده ميشود ،به عنوان لباس در نظر گرفته نميشود و اگر قابل
مشاهده باشد نبايد تبليغ داشته باشد.
 (٥-3-٧تبليغات گرمكن ورزشي در مراسم اهداء جوايز از بند  ٧اين مقررات تبعيت ميكند .بدين صورت كه قوانين تبليغات روي
كا پشن )ژاكت( ورزشي مانند پيراهن و قوانين تبليغات شلوار ورزشي مانند شورت ميباشد.
 (٤-٧محدوديتها در تبليغات
 (1-٤-٧تبليغات در بندهاي  ٧-٢و  ٧-٣ممكن است نام و يا لوگوي شركت توليدكننده لباس يا هر اسپانسر ديگري باشد.
 (2-٤-٧هر تبليغ بايد فقط در مورد يك محصول و يا سازمان باشد.
 (3-٤-٧تبليغات نبايد حاوي هرگونه پيام مذهبي ،سياسي يا هر پيام ديگري كه جنبه تجاري ندارد باشد )مانند :من اسپانسر ندارم،
من زيبا هستم و (...
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 (٤-٤-٧بازيكنان نبايد هرگونه خالكوبي ،تتو ،نقاشي و يا عﻼمتي )يا چيزهاي مشابهي كه لباس نيستند( كه غير قانوني ،توهينآميز،
تجاري يا اذعانكننده پيام مذهبي يا سياسي هستند داشته باشند.
 (٥-٤-٧تبليغ دخانيات و شركتهاي توليدكننده آن مجاز نميباشد.
 (٦-٤-٧درج عﻼمت شركت توليدكننده لباس كه مربوط به جنس لباس ميباشد با اندازه حداكثر  ٢٠سانتيمتر مربع و يا كمتر بر
روي لباس مجاز ميباشد.

