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  توانند با رعايت دستورالعمل ذيل با يك يا چند تيم در مسابقات شركت نمايند. هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران ميدانشكده كليه ـ1

 با معرفينامه كتبي از رئيس يا معاون دانشجويي فرهنگي دانشكده مربوطهنفر)  12سرپرست (جمعاً  1مربي و  1بازيكن،  10تواند با  هر تيم مي ـ2

  مسابقات شركت نمايد. در

  ت نمايند.انند بعنوان بازيكن در مسابقه شركتو: مربيان و سرپرستان نمي1تبصره 

  ها وجود ندارد. فقط از دانشجويان دانشكده خود استفاده نمايد و امكان جذب بازيكن از ديگر دانشكده تواندهر تيم مي ـ3

و  بلند، قلم بند جوراب ساق  ،پشتپيراهن ورزشي شماره دار در جلو و شورت، مل (بايست با لباس كامل و يكدست شاها ميكليه تيم ـ4

بديهي است تيمي كه داراي البسه  در مسابقات شركت نمايند، در ضمن شماره هر بازيكن تا پايان مسابقات ثابت خواهد بود. )كفش ورزشي

   گردد.ت و نتيجه مسابقه سه بر صفر به نفع تيم مقابل اعالم مييكدست با شماره كامل نباشد، امكان حضور در مسابقه را نخواهد داش

  باشد.مربوطه مي دانشكدهتأمين كليه تجهيزات ورزشي هر تيم بر عهده : 2تبصره 

عكس، تصوير كارت دانشجويي، كارت بيمه ورزشي و فرم مشخصات عكسدار (مطابق نمونه ضميمه)  بايستها ميسرپرستان كليه تيمـ 5

از طريق اتوماسيون اداري به اداره مسابقات ارائه نمايند؛ در ضمن  8/8/92مورخ چهارشنبه روز  پايان وقت اداري تاحداكثر م خود را اعضاي تي

شجويي و فرهنگي آن سرپرست تيم و معاون دانعكسدار بايد تايپ و ممهور به مهر دانشكده مربوطه بوده و به امضاء فرم مشخصات 

كشي مسابقات هايي كه مدارك آنها ناقص باشد در مراسم قرعهاين مهلت به هيچ عنوان تمديد نخواهد گرديد و امكان حضور تيمدانشكده رسيده باشد. 

اجازه  لصاق شده و مدارك آنان كامل باشد،ضمناً تنها به بازيكناني كه عكس و مشخصات آنها در فرم مربوطه ثبت و ا وجود نخواهد داشت.

  خواهد شد.  شركت در مسابقات داده

كشي الزامي بوده و در صورت عدم حضور، مراتب به منزله انصراف تيم هاي شركت كننده در مراسم قرعهحضور سرپرست يا نماينده هريك از تيم: 3تبصره 

  گردد.مذكور تلقي مي

شند. بديهي است مسئوليت بروز هرگونه مشكل ناشي باسرپرستان و مربيان هر تيم ملزم به حضور و همراهي تيم خود در طول برگزاري مسابقات ميتذكر: 

  از عدم حضور نامبردگان در معيت تيم مربوطه در طول برگزاري مسابقات متوجه افراد مذكور خواهد بود.

  هايي كه قبالً مدارك خود را به صورت كامل به جلسه هماهنگي و تبادل نظر و مراسم قرعه كشي با حضور سرپرستان كليه تيم ـ6

قدس ـ  خيابان واقع در سالن شوراي حوزه معاونت دانشجويي دانشگاهدر محل  11/8/92مورخ شنبه روز 00/14 اند، در ساعتره مسابقات ارائه نمودهادا

   گردد.برگزار مي معاونت دانشجويي ـ طبقه اول 1شمارة نبش كوچه فردانش ـ ساختمان 
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  اداره مسابقات و تيم هاي ورزشي 

  يت بدني دانشگاه در طول مسابقات الزم االجرا خواهد بود. تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه با تأييد مدير ترب

  برگزار خواهد شد.  سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي شهيد چمراندر  روزهاي جمعه هر هفتهدر  17/8/92مسابقات از تاريخ  ـ7

تواند در هر نيمه از يك تايم استراحت دقيقه استراحت بين دو نيمه خواهد بود. ضمناً هر تيم مي 5اي با دقيقه 15زمان مسابقات دو تايم  ـ8

  اي استفاده نمايد. يك دقيقه

  شود. بر صفر به نفع تيم مقابل اعالم مي 3چنانچه تيمي رأس ساعت تعيين شده در زمين مسابقه حضور پيدا نكند، نتيجه ـ 9

  غيراينصورت تيم مربوطه بازنده خواهد بود.رهاي شركت كننده الزامي است. دبازيكن در هر يك تيم 3قه حضور براي شروع مساب ـ10

ا متناوب از حضور در رقابتها خودداري نمايد، ضمن حذف كليه نتايج و امتيازات كسب شده تيم ه متوالي يدر دو مسابق يچنانچه تيم ـ11

ي آن تيم به مسئولين دانشكدة مربوطه منعكس و موضوع در كميته انضباطي مسابقات بررسي نظممذكور از جدول مسابقات، مراتب بي

  گيري خواهد شد.شود و در رابطه با حضور آن تيم در مسابقات آتي نيز تصميممي

بندي در مرحله ردهدر مرحلة ضربدري، در صورت تساوي دو تيم در زمان قانوني، برنده مسابقه با ضربات پنالتي مشخص خواهد شد و  ـ12

اضافه خواهد شد كه در صورت تساوي، با ضربات پنالتي تيم برنده  ايدقيقهو فينال، در صورت تساوي دو تيم در زمان قانوني، دو زمان پنج

  مشخص خواهد شد. 

  بازيكنان دو اخطاره از همراهي تيم خود در اولين بازي بعدي محروم خواهند بود.ـ 13

  باشند.ا ملزم به ثبت كارتهاي زرد و قرمز بازيكنان تيم خود در طول مسابقات ميهمسرپرستان تيـ 14

ريال به  000/200دقيقه پس از پايان هر مسابقه با امضاي سرپرست تيم و پرداخت مبلغ  30اعتراضات بايد به صورت كتبي و حداكثر ـ 15

فته با تشخيص كميته اجرايي مسابقات وارد باشد، مبلغ موردنظر به مسئول برگزاري مسابقات ارائه گردد. (در صورتيكه اعتراض صورت گر

  شود.)سرپرست تيم عودت داده مي

  گيري نموده و مصوبات آن با تأييد مدير كميته انضباطي مسابقات درخصوص موارد انضباطي پيش آمده در طول رقابتها تصميمـ 16

  باشد. تربيت بدني دانشگاه معتبر و الزم االجرا مي

  در ساير موارد، مراتب وفق مقررات كميته فوتسال فدراسيون فوتبال اقدام خواهد گرديد.ـ 17

  هاي شركت كننده در ليگ برتر انتخاب خواهند شد.ده تيم برتر اين مسابقات بعنوان تيم ـ18

  يادبود اهداء خواهد شد. اول، دوم، سوم و تيم اخالق كاپ، مدال، حكم و جوايزي به رسم  هايدر پايان مسابقات به تيم ـ19

هاي حاضر ميربيان و سرپرستان تاميد است با مساعدت و همكاري صميمانة همة مسئولين گرامي و دانشجويان عزيز شركت كننده و نيز م

  ، مسابقات به نحو شايسته و با شكوهي برگزار گردد.جام ايثاردر رقابتهاي فوتسال 

                                                    


