
  

  97ماه آذر–اي دانشجویان  ن دانشکدهرود المسابقات فوتبآیین نامه 
  

  

 در نظر دارد با همکاري پردیس علوم رساند که تربیت بدنی دانشگاه اطالع کلیه دانشجویان پردیس علوم می به

مندان به شرکت در  لذا عالقه. را برگزار نمایدویان پردیس علوم جویژه دانشیک دوره مسابقه فوتبال دانشجویی 

اسامی تیم خود را به همراه هزینه ثبت  24/9/97روز شنبه مورخ  12ساعت این دوره از مسابقات الزم است تا 

  .مسابقات به تربیت بدنی دانشکده علوم ارائه نمایندنام 

  

  :شرایط عمومی مسابقات

 .نفر است 8حداکثر تعداد نفرات هر تیم  - 1

 .نفر است 5اقل تعداد نفرات هر تیم حد - 2

 .شود اي روان برگزار می دقیقه 15ها در دو وقت  بازي - 3

 .و در زمین چمن مصنوعی دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شدنفره  5ها به صورت  بازي - 4

 .دقیقه می باشد 5زمان استراحت بین دو نیمه  - 5

 .است 17تا  15ساعت  26/9/97شروع مسابقات از روز دوشنبه  - 6

در محل دفتر تربیت بدنی دانشکده علوم برگزار  15ساعت  24/9/97کشی مسابقات روز شنبه مورخ  جلسه قرعه - 7
 .خواهد شد

 .است) چهل هزار تومان(ریال  000/400مسابقات به ازاي هر تیم هزینه ثبت نام  - 8

  .در صورت حمایت پردیس هزینه بعد از شرکت عودت داده خواهد شد : 1تبصره 
نخواهد داده هزینه عودت کمیته فنی تائید در صورت انصراف بی مورد یا بروز هرگونه تخلف اخالقی با  : 2تبصره 

 .شد

 .شود هاي برتر، لوح تقدیر و جوایز اهدا می به تیم - 9

  . مسابقات حضور داشته باشند% 50به بازیکنانی اهداء خواهد شد که در حداقل جوایز صرفأ 
  

کلیه تیمها باید اصول اخالقی فوتسال را محترم شمرده و در چارچوب روح بازي جوانمردانه در مسابقات شرکت  -10
 .نمایند

 .دقیقه می باشد 5زمان استراحت بین دو نیمه  -11

 
  



  
  

  :روش تعیین جایگاه تیم ها

 تعداد امتیازات کسب شدهبیشترین  - 1

 بیشتر تفاضل گل             امتیازات تیم در صورت تساوي  - 2

 رتعداد گل هاي زده بیشت             تفاضل گلدرصورت تساوي  - 3

 کمترخوردهتعداد گل هاي               گل هاي زده بیشتردر صورت تساوی - 4

 نتیجه بازي رودررو              خورده کمترتعدادگل هاي  در صورت تساوي - 5

 قرعه کشی         موارد باالهمه درصورت تساوي  - 6

ر تفاضل گل ها به دو گل هاي آن برد ) امتیاز3(اي برگزار نگردد براي تیم برنده امتیاز فنی ه در صورتیکه مسابق - 7
 .گل زده محاسبه خواهد شد 3تعداد 

امتیاز فنی تعلق  3به تیم برنده بازي در صورتی که بازي در جریان باشد و تیمی از ادامه مسابقه انصراف دهد  - 8
تر در تفاضل گل محاسبه خواهد گل زده بیش 3نتیجه آن بازي تا زمان ادامه بازي بعالوه احتساب خواهد گرفت و 

  .شد
  

  موارد انضباطی
  :از جمله که بر اساس این آیین نامه تخلف محسوب می شود، خودداري نمایند بایستی از انجام مواردي می بازیکنان -
  .ایراد خسارت به اموال دانشگاه -
  .به هم زدن جو آرام و حاشیه سازي ها -
  .اعتراض یا برخورد با تیم داوري یا مسئولین برگزاري مسابقات -
  . ورزشی گردد مسابقاتارتکاب هر عملی که موجب اختالل، وقفه یا مزاحمت در اجراي  -
  .خواهد شداز جدول مسابقات حذف تیم خود تیم و نتایج آن  ،حاضر نشود ها از مجموع کل بازي بازي 2چنانچه تیمی در  -
  
  
  
  
  

  اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی دانشگاه 

  

  


