فهرست مطالب
دیباچه پروفسور راس
سخن آغازین
فصل اول -جستاری در حقوق ورزش فراملی
گفتار اول -انکارها و تصدیق ها
گفتار دوم -حقوق ورزش فراملی به عنوان یک رشته حقوقی
گفتار سوم -حقوق ورزش فراملی به عنوان یک نیاز ضروری
گفتار چهارم -جنبه هایی از حقوق ورزش فراملی
یک -قراردادهای بازیکنان
دو -قراردادهای مربیان
سه -ورزش های انفرادی
چهار -روابط دانشگاه و دانش آموز یا دانشجوی ورزشکار
پنج -روابط بازیکن و نماینده

فصل دوم -حقوق بین الملل ورزش در مسیر توسعه تدریجی
گفتار اول -پیش زمینه
گفتار دوم -عوامل ساختاری حقوق بین الملل ورزش
یک -چارچوب کاری سازمان های بین الدولی در نظام ملل متحد
دو -چارچوب کاری سازمان های بین الدولی خارج از نظام ملل متحد
سه -چارچوب کاری سازمان های بین المللی غیردولتی

گفتار سوم -عوامل هنجاری حقوق بین الملل ورزش
گفتار چهارم -موضوعات حقوق بین الملل ورزش
یک -سیاست
دو -تجارت گرایی
سه -صالحیت
چهار -دوپینگ
پنج -تبعیض

فصل سوم -حمایت از جوانان در ورزش
گفتار اول -سوء استفاده و آزار در ورزش
گفتار دوم -حقوق رقابت و بازارهای کار

فصل چهارم -دوپینگ در ورزش
گفتار اول -مفهوم دوپینگ
گفتار دوم -معافیت های استفاده از مواد درمانی
گفتار سوم -موضوعاتی در رابطه با دوپینگ
یک -مسئولیت مطلق
دو -بار اثبات
سه -دفاعیات
چهار -مفروضات

گفتار چهارم -مجازات های نقض قواعد ضد دوپینگ

فصل پنجم -شرایط عمومی صالحیت ورزشکار از منظر حقوق
گفتار اول -رقابت های ورزشی بین المللی و المپیک
یک -چارچوب حقوقی بین المللی
دو -اصل بنیادین المپیک گرایی :ورزش کردن به مثابه یک حق بشری

گفتار دوم -فرایند حل و فصل اختالفات ناظر به صالحیت ورزشکار
گفتار سوم -ورزش حرفه ای :اولویت قرارداد و چانه زنی جمعی
گفتار چهارم -ورزش دانشگاهی و ورزش بین مدارس

فصل ششم -اصل بی طرفی در حقوق بین الملل ورزش
گفتار اول -جایگاه حقوقی اصل بی طرفی در حقوق بین الملل ورزش
یک -قضیه خلیج مرکوری
دو -قضیه ژیمناستیک بازان چینی

گفتار دوم -مفهوم اصل بی طرفی در حقوق بین الملل ورزش
گفتار سوم -ابعاد حقوقی اصل بی طرفی در حقوق بین الملل ورزش
یک -بی طرفی در ساختارهای سازمانی و نهادی

دو -بی طرفی در تشخیص صالحیت و در حوزه آداب رقابت ها
سه -بی طرفی در حل و فصل اختالفات

گفتار چهارم -دورنمای حقوق بین الملل ورزش در پرتو اصل بی طرفی

فصل هفتم -حل و فصل اختالفات در حقوق بین الملل ورزش
گفتار اول -تصمیمات شبه مدیریتی
یک -نهادهای ملی
دو -فدراسیون های بین المللی
سه -کمیته های ملی المپیک
چهار -کمیته بین المللی المپیک

گفتار دوم -دادگاه های ملی
گفتار سوم -میانجی گری در اختالفات ورزشی
گفتار چهارم -داوری مبتنی بر فناوری در ورزش
یک -استاندارد سازی بازی ورزشی
دو -قانون مآبی در ورزش
سه -ظهور روبات های داور

فصل هشتم -حقوق ورزش فراملی و دادگاه داوری ورزش
گفتار اول -تأسیس دادگاه داوری ورزش
گفتار دوم -سیر تاریخی فعالیت دادگاه داوری ورزش
گفتار سوم -دامنه صالحیت دادگاه داوری ورزش
گفتار چهارم -تشکیالت و عملکرد دادگاه داوری ورزش
گفتار پنجم -آثار آرای دادگاه داوری ورزش در حقوق ورزش فراملی
گفتار ششم -رویه قضایی در حال پیدایش دادگاه داوری ورزش
یک -بی طرفی قواعد و جریان رسیدگی
دو -قواعد مربوط به تخلفات دوپینگ
سه -قواعد مربوط به حل اختالفات صالحیتی

فصل نهم -مناسبات حقوق تجارت بین الملل و ورزش
گفتار اول -حقوق مالکیت فکری در ورزش

یک -حقوق مالکیت فکری در سیاق بین المللی
دو -حقوق مالکیت فکری و حقوق بین الملل ورزش

گفتار دوم -ورزشکاران به عنوان چهره های تلویزیونی
گفتار سوم -جنبه های حقوقی حمایت مالی از مسابقات
یک -سیر تحول حمایت مالی
دو -قراردادهای حمایت مالی

گفتار چهارم -نمایندگان بازیکنان
یک -نقش نماینده در ورزش
دو -مقررات فیفا درباره نمایندگان
سه -تحوالت اخیر مقررات نمایندگان بازیکنان فوتبال

فصل دهم -مطالعه تطبیقی مدل های سازمان ورزش
گفتار اول -مدل سازمان ورزش اروپا
یک -ساختار هرمی
دو -ساز و کار صعود و حذف
سه -اشتغال محلی
چهار -هویت ملی
پنج -رقابت های بین المللی
شش -جنبه های فنی

گفتار دوم -مدل سازمان ورزش امریکای شمالی
یک -تفکیک واضح بین ورزش های حرفه ای و غیر حرفه ای
دو -نقش مدارس و دانشگاه ها
سه -نظام بسته رقابت
چهار -تجاری سازی ورزش
پنج -سیستم گسترده محدودیت های بازار کار
شش -نظام چانه زنی جمعی

گفتار سوم -مقایسه :ادامه واگرایی یا همگرایی تدریجی
یک -وجوه اشتراک
دو -وجوه افتراق

فصل یازدهم -حقوق اروپایی ورزش
گفتار اول -وضعیت ورزش در حقوق موضوعه اروپایی
گفتار دوم -تبعیض در ورزش در حقوق جامعه اروپایی
یک -تبعیض بر مبنای تابعیت
دو -تبعیض بر مبنای اقامت

گفتار سوم -حقوق جامعه اروپایی رقابت در ورزش
گفتار چهارم -گزارش هلسینکی راجع به ورزش
گفتار پنجم -قواعد ضد دوپینگ و حقوق جامعه اروپایی
گفتار ششم -الگوهای مدیریت ورزش در اتحادیه اروپایی
یک -نفوذ دولت بر سازمان حقوقی فعالیت های ورزش حرفه ای
دو -میزان کنترل دولت
سه -نفوذ دولت بر تامین سرمایه فعالیت های ورزشی حرفه ای
چهار -مقاومت در برابر امریکایی شدن مدل اروپایی ورزش

گفتار هفتم -مقررات اروپایی حاکم بر رسانه
یک -ترتیبات بلیط فروشی تحت حقوق رقابت اتحادیه اروپا
دو -حق پخش رسانه ها
سه -بازاریابی در کمین

فصل دوازدهم -حقوق اروپایی فوتبال
گفتار اول -ساختار صنعت فوتبال اروپا
گفتار دوم -مقررات ناظر بر انتقال در حقوق اتحادیه اروپایی
گفتار سوم -بازی جوانمردانه و تحوالت اخیر آن در نظام حقوقی اروپایی
گفتار چهارم -پخش مسابقات ورزشی

فصل سیزدهم -حقوق بین الملل فوتبال
گفتار اول -تاریخچه
گفتار دوم -ساختار
یک -رکن اداری
دو -رکن تقنینی

سه -ارکان اجرایی
چهار -کمیته های دایمی
پنج -ارکان قضایی و سایر ارکان
شش -هیئت اتحادیه های بین المللی فوتبال

گفتار سوم -محتوای هنجاری
یک -قواعد بازی
دو -فوتبال و امنیت
سه -فوتبال و جرایم بین المللی سازمان یافته
چهار -فوتبال و فساد
پنج -فوتبال و نظام نقل و انتقاالت
شش -فوتبال و دوپینگ

گفتار چهارم -فوتبال و اقتصاد

فصل چهاردهم -فوتبال در ایران
گفتار اول -تاریخچه
گفتار دوم -تحلیل حقوقی اساسنامه فدراسیون فوتبال
گفتار سوم -مطالعه تطبیقی منشور اخالقی فیفا و فوتبال ایران
گفتار چهارم -نکات قراردادی در فوتبال ایران

فصل پانزدهم -نتیجه گیری :چشم اندازی به حقوق بین الملل ورزش
گفتار اول -به سوی حقوق جهانی ورزش
گفتار دوم -آینده حقوق بین الملل ورزش
یک -حقوق بین الملل عمومی ورزش
دو -حقوق ورزش فراملی و حقوق عرفی بازرگانی
سه -حقوق ورزش فراملی و حل و فصل اختالفات در ورزش
چهار -منافع جمعی و منافع ملی در ورزش

گفتار سوم -ورزش و رسانه های نوین

فهرست منابع
واژه نامه تخصصی حقوق ورزش

