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 کمیته جوانان هیات فوتبال استان اردبیل                                                                                               

م  بسم الله الرحمن الرحی

                                                              
 اهداف : – 1ماده 

این مسابقات به منظور گسترش و توسعه ورزش فوتبال در شهرستانهای استان طراحی و اجرا میگردد و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در 

 رس فوتبال  و ایجاد پشتوانه برای فوتبال استان از اولویت های این مسابقات می باشد.فوتبال و توسعه و تقویت مدا

 نحوه برگزاری مسابقات : – 2ماده 

 گروه وبه صورت دوره ای برگزار می گردد . 14مدرسه فوتبال مجاز در  60این مسابقات با شرکت 

تیم جواز حضور در  مسابقات لیگ برتر مدارس فوتبال استان را کسب خواهند  14د بعد از اتمام مسابقات تیم های اول هر گروه جمعاً به تعدا 2-1

 کرد.

 تیم جواز حضور در مسابقات لیگ دسته اول مدارس فوتبال استان را کسب خواهند کرد  14بعد از اتمام مسابقات تیم های  دوم جمعاً به تعداد  2-2

 ال استان شرکت خواهند کرد.بقیه تیم ها در مسابقات زیر گروه مدارس فوتب 3-2

بعد از مشخص شدن و دسته بندی تیم ها به عنوان لیگ برتر  لیگ یک و زیر گروه  این مسابقات از آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد و  4-2

 نحوه برگزاری این مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد .

 شرایط مسابقات: – 3ماده 

                                          برگزار می گردد. 29/12/1388لغایت  1387مسابقات در رده سنی  1-3

 29/12/1388لغایت  1387نفر متولد  12حداکثر تعداد بازیکنان تیم ها  2-3

 دقیقه ای برگزار می گردد. 20مسابقه در دو نیمه 3-3

 مسابقه در سالن یا چمن مصنوعی کوچک برگزار می گردد. 4-3 

 نفر خواهد بود . 5تعداد بازیکنان هر تیم در داخل زمین  5-3

 مدارک مورد نیاز : -4ماده 

 4*3و دو قطعه  عکس  کارت بیمه ورزشی 1-4

 ارایه مدرک تحصیلی معتبر با تایید آموزش و پرورش ) اشتغال به تحصیل کامپیوتری( 2-4

 رضایت ولی 3-4

بنام هیأت فوتبال استان اردبیل و ارایه فیش   6104337923982365شماره کارت  یا 78969518به حساب  تومان هزار 500واریز مبلغ   4-4

 واریزی به کمیته جوانان

 مقررات انضباطی: – 5ماده 

 تمدید نخواهد شد. 1399در سال مجوز مدارس فوق با استناد به آئین نامه مدارس فوتبالمدارس فوتبالی که در این مسابقات شرکت ننمایند به منزله عدم فعالیت تلقی شده و 

                                                                                                        سایر مقررات طبق آئین نامه اجرایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.  - 6ماده 

 لیمسابقات مدارس فوتبال استان اردب یینامه اجرا نیآئ

 

 1398سال 

 



 گروه بندی مسابقات مدارس فوتبال استان اردبیل
 

 

 )اردبیل( 7گروه  )اردبیل( 6گروه  )اردبیل( 5گروه  )اردبیل( 4گروه  )اردبیل( 3گروه )اردبیل( 2گروه  )اردبیل( 1گروه  

 نخبگان -1

سرخپوشان -2

 )پرسپولیس(

 پیام -3

 قارتال سرعین -4

 اردبیلآهن  ذوب -5

 یاران دایی-1

 ستاره پویان  -2

 ستارگان فجرسبالن  -3

 یاران نیار-4

 فرهیختگان -5

 شهریار دایی-1

 آتیه سازان-2

 پاس نوآوران-3

 آرتاویل جوان-4

 ایرانیان-1

 ستاره سازان آرتا-2

خانه ی فوتبال  -3

 نمازی

 جوانان برتر-4

 ملی پوشان-1

 صبا-2

 تکنیک برتر3

 ستاره ساز جوان-4

 انیگنفره-1

 ستارگان نوین-2

 گام اول-3

 پرسپولیس-4

 مقاومت اردبیل-1

 شهرداری اردبیل -2

 کیان اردبیل-3

 سایپا مهر-4

 اکباتان-5

)مشگین  10گروه  )پارس آباد( 9گروه  )پارس آباد( 8گروه 

 شهر(

 )خلخال( 14گروه  )بیله سوار( 13گروه  )گرمی( 12گروه  )مشگین شهر( 11گروه

 آران -1

 میثاق مهر-2

 ستارگان یاران رضا-3

 نودمغان-4

 سرخ آبی مغان-5

 پدیده ی مغان-1

 مقاومت اصالندوز-2

 معراج یاران دشت مغان-3

 بیست مغان-4

 صدر مغان-5

 ستاره سرخ-1

 ساواالن یوردوم-2

 شاهین زرین-3

 آراز اسپورت-4

 مشکین جوان-1

 علم ورزش -2

 قارتال خیاو -3

 ستاره ساز مغان-1

 ایرانیان گرمی-2

 ستاره ساز گرمی-3

 یاران امیرعلی-4

 مهرگستر بیله سوار-1

میثاق -2

 مهرجعفرآباد)آرسام(

 ستارگان فوتبال بیله سوار-3

 مهرگسترجعفرآباد-4

 مبین خلخال-1

 هیأت فوتبال خلخال-2

 قرآنیان خلخال-3

 کوثر-4

 



 

 

 

 برنامه مسابقات مدارس فوتبال استان اردبیل

 شهرستان يا سالن  ورزشگاه گروه  از هفته ساعت مسابقه بین تاريخ روز رديف
 اردبیل مصنوعی زرناسزمین چمن  1 اول  10 قارتال سرعین  –نخبگان مهر  04/07/98 پنجشنبه 1

 اردبیل زمین چمن مصنوعی زرناس 1 اول  10:40 پیام -سرخپوشان  04/07/98 پنجشنبه 2

 اردبیل زمین چمن هیأت فوتبال استان 2 اول  10 ياران نیار –ياران دايی  04/07/98 پنجشنبه 3

 اردبیل چمن هیأت فوتبال استانزمین  2 اول  10:40 ستارگان فجر سبالن –ستاره پويان  04/07/98 پنجشنبه 4

 اردبیل زمین چمن توحید 3 اول  10 آرتاويل جوان  –شهريار دايی  04/07/98 پنجشنبه 5

 اردبیل زمین چمن توحید 3 اول  10:40 پاس نوآوران –آتیه سازان  04/07/98 پنجشنبه 6

 اردبیل کارگران زمین چمن مصنوعی 4 اول 10 جوانان برتر –ايرانیان  04/07/98 پنجشنبه 7

 اردبیل زمین چمن مصنوعی کارگران 4 اول 10:40 خانه ی فوتبال نمازی -ستاره سازان آرتا 04/07/98 پنجشنبه 8

 اردبیل زمین  چمن ملی پوشان 5 اول  10 ستاره ساز جوان –ملی پوشان  04/07/98 پنجشنبه 9

 اردبیل چمن  ملی پوشان زمین 5 اول  10:40 تکنیک برتر –صبا  04/07/98 پنجشنبه 10

 اردبیل زمین چمن المپیا اسپور 6 اول  10 پرسپولیس سبالن  –فرهنگیان  04/07/98 پنجشنبه 11

 اردبیل زمین چمن المپیا اسپور 6 اول  10:40 گام اول –ستارگان نوين  04/07/98 پنجشنبه 12

 اردبیل زمین چمن مصنوعی شهرداری 7 اول  10 سايپا مهر –مقاومت اردبیل  04/07/98 پنجشنبه 13

 اردبیل زمین چمن مصنوعی شهرداری 7 اول  10:40 کیان اردبیل –شهرداری اردبیل  04/07/98 پنجشنبه 14

 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 8 اول  10 نود مغان –آران  04/07/98 پنجشنبه 15

 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 8 اول 10:40 ستارگان ياران رضا –میثاق مهر  04/07/98 پنجشنبه 16

 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 9 اول  11:30 بیست مغان  –پديده مغان  04/07/98 پنجشنبه 17

 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 9 اول 12:20 معراج ياران دشت مغان –مقاومت اصالندوز  04/07/98 پنجشنبه 18

 مشگین شهر زمین چمن شهید کالنتری  10 اول  10 آراز اسپورت –ستاره سرخ  04/07/98 پنجشنبه 19

 مشگین شهر زمین چمن شهید کالنتری 10 اول  10:45 ساواالن يوردوم 04/07/98 پنجشنبه 20

 مشگین شهر زمین چمن شهید کالنتری 11 اول  11:20 قارتال خیاو  -مشگین جوان  04/07/98 پنجشنبه 21

 گرمی سالن يا چمن مصنوعی 12 اول  10 ياران امیر علی –ستاره ساز مغان  04/07/98 پنجشنبه 22

 گرمی سالن يا چمن مصنوعی 12 اول  10:40 ستاره ساز گرمی -ايرانیان گرمی   04/07/98 پنجشنبه 23

 بیله سوار مصنوعی کارگرانزمین چمن  13 اول  10 مهر گستر جعفر آباد –مهرگستر بیله سوار  04/07/98 پنجشنبه 24

 بیله سوار زمین چمن مصنوعی کارگران  13 اول 10:40 ستارگان فوتبال بیله سوار -میثاق مهر جعفرآباد)آرسام ( 04/07/98 پنجشنبه 25

 خلخال زمین چمن تختی 14 اول  10 کوثر -مبین خلخال  04/07/98 پنجشنبه 26

 خلخال زمین چمن تختی 14 اول  10:40 قرآنیان خلخال –هیأت خلخال  04/07/98 پنجشنبه 27

 



 

 

 

 برنامه مسابقات مدارس فوتبال استان اردبیل

 شهرستان يا سالن  ورزشگاه گروه  از هفته ساعت مسابقه بین تاريخ روز رديف
 اردبیل زرناسزمین چمن مصنوعی  1 اول  10 پیام  –ذوب آهن اردبیل  05/07/98 جمعه 1
 اردبیل زمین چمن مصنوعی زرناس 1 اول 10:40 سرخپوشان -نخبگان مهر  05/07/98 جمعه 2

 اردبیل زمین چمن هیأت فوتبال استان 2 اول  10 ستارگان فجر سبالن –فرهیختگان  05/07/98 جمعه 3
 اردبیل فوتبال استانزمین چمن هیأت  2 اول  10:40 ستاره پويان –ياران دايی  05/07/98 جمعه 4

 اردبیل زمین چمن توحید 3 اول  10 پاس نوآوران  –شهريار دايی  05/07/98 جمعه 5
 اردبیل زمین چمن توحید 3 اول  10:40 آتیه سازان -آرتاويل جوان  05/07/98 جمعه 6

 اردبیل زمین چمن مصنوعی کارگران 4 اول  10 خانه ی فوتبال نمازی  –ايرانیان  05/07/98 جمعه 7
 اردبیل زمین چمن مصنوعی کارگران 4 اول  10:40 ستاره سازان آرتا -جوانا برتر  05/07/98 جمعه 8

 اردبیل زمین  چمن ملی پوشان 5 اول  10 تکنیک برتر  –ملی پوشان  05/07/98 جمعه 9
 اردبیل زمین چمن  ملی پوشان 5 اول 10:40 صبا – ستاره ساز جوان 05/07/98 جمعه 10

 اردبیل زمین چمن المپیا اسپور 6 اول  10 گام اول  –فرهنگیان  05/07/98 جمعه 11
 اردبیل اسپور زمین چمن المپیا 6 اول  10:40 ستارگان نوين  –پرسپولیس سبالن  05/07/98 جمعه 12

 اردبیل زمین چمن مصنوعی شهرداری 7 اول  10 کیان اردبیل –اکباتان  05/07/98 جمعه 13
 اردبیل زمین چمن مصنوعی شهرداری 7 اول  10:40 شهرداری اردبیل –مقاومت اردبیل  05/07/98 جمعه 14

 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 8 اول  10 ستارگان ياران رضا –سرخ آبی مغان  05/07/98 جمعه 15
 آباد پارس زمین چمن مصنوعی کارگران 8 اول  10:40 میثاق مهر –آران  05/07/98 جمعه 16
 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 9 اول  11:30 معراج ياران دشت مغان –صدر مغان  05/07/98 جمعه 17
 پارس آباد زمین چمن مصنوعی کارگران 9 اول 12:20 مقاومت اصالندوز –پديده مغان  05/07/98 جمعه 18

 مشگین شهر زمین چمن شهید کالنتری  10 اول  10 شاهین زرين –ستاره سرخ  05/07/98 جمعه 19
 مشگین شهر زمین چمن شهید کالنتری 10 اول  10:40 ساواالن يوردوم –آراز اسپورت  05/07/98 جمعه 20
 مشگین شهر زمین چمن شهید کالنتری 11 اول  11:30 علم و ورزش –مشکین جوان  05/07/98 جمعه 21

 گرمی سالن يا چمن مصنوعی 12 اول  10 ستاره ساز گرمی –ستاره ساز مغان  05/07/98 جمعه 22
 گرمی سالن يا چمن مصنوعی 12 اول  10:40 ايرانیان گرمی –ياران امیرعلی  05/07/98 جمعه 23

 بیله سوار زمین چمن مصنوعی کارگران 13 اول  10 ستارگان فوتبال بیله سوار –مهرگستر بیله سوار  05/07/98 جمعه 24
 بیله سوار زمین چمن مصنوعی کارگران  13 اول  10:40 میثاق مهرجعفرآباد)آرسام( –مهرگستر جعفرآباد  05/07/98 جمعه 25

 خلخال زمین چمن تختی 14 اول 10 قرآنیان خلخال –مبین خلخال  05/07/98 جمعه 26
  خلخال زمین چمن تختی 14 اول  10:40 هیأت خلخال -کوثر 05/07/98 جمعه 27


