
95اردیبهشت ماه –دانشگاهکارکنانآیین نامه لیگ فوتسال

جام زنده یاد آیدین بزرگی:نام رقابتها -1ماده 
:هدف از برگزاري مسابقات-2ماده 

انگیزه،نشاط،و باال بردن روحیه،کارکنانسطح ورزش ارتقاء،اداره تربیت بدنی دانشگاهبرگزاري این مسابقات توسط هدف از
مین و فرهنگ جامعه دانشگاهی أشورزشی در محیطی سالم و درخوربازده کاري و فراهم آوردن زمینه رشد و پیشرفت وفاق،
دانشگاه کارکنانبراي تیم فوتسال هماهنگ فنی و،نفرات شایستهکه وداین امکان فراهم می ش،همزمان با هدف فوق. باشد

.دنگردآمادهرسمی خارج از دانشگاه اعم از دوستانه وحضور در مسابقات جهت پرورش یافته و
:مجري مسابقات -3ماده 

.می باشددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیاداره تربیت بدنی و فوق برنامه مجري مسابقات 
:نحوه برگزاري مسابقات –4ماده 

. برگزار خواهد شد) لیگ(یک گروه به صورت رفت و برگشت مسابقات در-4-1
مسابقات دور رفت در سالن ورزش پردیس علوم و مسابقات دور برگشت در سالن ورزش پردیس شهید رضایی نژاد -4-2

. خواهد شدربرگزا 
.تصویب و به اجرا در خواهد آمدسرپرستان تیم ها برنامه و زمانبندي برگزاري مسابقات لیگ فوتسال در جلسه هماهنگی-4-3
جلسه فوق به سرپرستان معرفی خواهد مسابقات توسط مدیر تربیت بدنی دانشگاه در برگزاريو عوامل سرپرست اجرایی-4-4

.شد
سازمان مرکزي، ، دفتر نهادمعاونت ها، پردیس ها، واحدهاي دانشگاه می توانند در این دوره از مسابقات در قالب کلیه -4-5

. شرکت نمایندو بسیج ، تربیت بدنی، حراسترهبري
، مدال، حکم قهرمانی و کاپ قهرمانی تیمی با حضور انفراديمراسم اختتامیه این دوره از مسابقات جهت اهداء جوایز-4-6

شد که با برنامه ریزي از سوي تربیت بدنی دانشگاه برگزار خواهد اول تا سوممسئولین دانشگاه و شرکت کننده هاي تیم هاي 
.تعلق خواهد گرفتجوایزبه افراد حاضرصرفأحضور تمامی اعضاء تیم ها براي گرفتن جوایز الزامی می باشد و 



:کنان و سرپرستانیوظایف باز-5ماده 
وظایف بازیکنان

.هر بازیکن در طول مسابقات موظف است فقط از یک شماره پیراهن استفاده نماید-5-1
.هرگونه مشکالت ناشی از استفاده عینک در حین بازي برعهده خود بازیکن خواهد بود-5-2

وظایف سرپرستان 
مسابقات، پرداخت حق به مربوط و اسکن شده جمع آوري کلیه مدارك الزم جهت ثبت نام تیم، شامل آلبوم تکمیل شده -5-4

. شرکت تیم و ارائه به تربیت بدنی تا زمان تعیین شده
ریاست به تأیید ریاست پردیس یااسکن شده وارسالی به همراه عکساسامی تیمهاي شرکت کننده می بایست طبق فرم آلبوم 

. رسیده باشدمعاون اداري مالی آن واحدیادانشکده یا رئیس واحد و
.دانشگاهبه تربیت بدنی محل کاروارائه شماره تلفن همراه -5-5
.حضور در جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسابقات -5-6
. مسابقاتهماهنگی جهت حضور کلیه اعضاي تیم و نیز حضور خود سرپرست در مراسم اختتامیه -5-7
. همراهی نمودن بازیکنان به مراکز درمانی در صورت مصدوم شدن در بازیها-5-8
. جلوگیري از نشستن افرادي غیر از اعضاي تیم بر روي نیمکت ذخیره-5-9
اطالع رسانی زمان و مکان بازیها، محرومیت بازیکنان از بازیها به دلیل دریافت کارت زرد یا قرمز یا موارد غیر اخالقی و -5-10

.  سایر برنامه هاي تربیت بدنی به اعضاي تیم
. مقررات بازیهاداشتن اطالعات کافی از آیین نامه برگزاري مسابقات و توجیه نمودن کلیه اعضاي تیم جهت اجراي کامل -5-11
و عضویت در کانال تلگرام تربیت بدنی به ir.ac.kntu.sport://httpبه آدرس مراجعه مستمر به سایت تربیت بدنی -5-12

...برنامه مسابقات و یا هرگونه تغییر در برنامه ها و جهت اطالع از sportkntu/me.telegram://httpsآدرس 
.سرپرستان تیم ها  به لحاظ قانونی اجازه شرکت در مسابقات به عنوان بازیکن را نخواهند داشت-5-13
.حضور سرپرستان تیم ها هنگام  برگزاري مسابقات در محل سالن ورزش و در روي نیمکت تیمها الزامی است-5-14



:شرایط فنی مسابقات-6ماده 
برگزارجمهوري اسالمی ایران فدراسیون فوتبال بر اساس قوانین و مقررات کمیته فوتسال مسابقات فوتسال دانشگاه-6-1

.می گردد
اعم از )نفر13اًجمع(نفر به عنوان سرپرست 1نفر و 11در مسابقات تیم هاي شرکت کنندهبازیکنانتعدادحداکثر-6-2

.می باشداعضاي محترم هیات علمی یا کارمند رسمی، پیمانی ، قراردادي وشرکتی 
:1تبصره 
نفر هر تیم می بایست از اعضاي هیئت علمی آن پردیس یا دانشکده معرفی گردد به استثناء تیمهاي سازمان 13نفر از 2حداقل 
.دانشگاهو تربیت بدنی نهاد رهبري و حراست معاونت ها،مرکزي، 

8ن تیم آاعضاي در صورتی که تیمها به هر دلیلی نتوانند از اعضاي هیئت علمی در ترکیب تیم خود استفاده نمایند سقف تعداد 
.خواهد بودنفر 

.پذیر نمی باشددر راستاي ایجاد توازن قوا میان تیم ها و بهبود کیفیت مسابقات استفاده از بازیکن آزاد امکان 
:2تبصره 

تواند می یکی از بازیکنان تیم ،با توجه به سیاست اتخاذ شده در ارتباط با تعداد بازیکنان هر تیم در جهت افزایش تعداد تیم ها
.همزمان نقش مربی را نیز ایفا نماید

.خواهد شددقیقه اي روان برگزار15بازیها در دو زمان -6-3
.دقیقه می باشد5زمان استراحت بین دو نیمه -6-4
بازیکنی که در هر مسابقه کارت قرمز دریافت می کند بطور خودکار از مسابقه بعدي محروم و حق نشستن برروي نیمکت -6-5

.بازیکنان ذخیره را ندارد
بازیکنی که در دو مسابقه کارت زرد دریافت می کند بطور خودکار در مسابقه بعدي محروم و حق نشستن بر روي نیمکت -6-6

.بازیکنان ذخیره را ندارد
.در لیگ حاضر اعمال می گرددسوابق کارتهاي زرد و قرمز و هرگونه جرایمی از لیگ هاي گذشته، -6-7
ر طول برگزاري مسابقات در صورتی که بازیکنی با تآیید پزشک متخصص و پزشک معتمد دانشگاه، آسیب دیده و قادر د-6-8

)ین نامهیبا رعایت سایر مقررات آ(. به ادامه بازي نباشد، سرپرست آن تیم مجاز است یک نفر بازیکن اضافه نماید
.دار همراه داشته باشدهر تیم الزم است که یک دست لباس فوتسال شماره -6-9
صورت در.تیم ها موظفند براي انجام هر بازي نیم ساعت قبل از شروع بازي خود در سالن مسابقه حضور داشته باشند-6-10

.عدم حضور هر تیمی در راس ساعت مقرر شده در زمین، آن تیم بازنده اعالم خواهد شد
. سال فدراسیون فوتبال در ابتداي مسابقات توسط داور اعالم می گردداستثنائات اجراي قوانین و مقررات کمیته فوت-6-11
نفر5نفر و در بازیهاي سالن ورزش پردیس شهید رضایی نژاد 4تعداد بازیکنان حاضر در زمین در بازیهاي پردیس علوم -6-12

.می باشد



:شرایط عمومی مسابقات-7ماده 
.را به تربیت بدنی دانشگاه ارائه نمایندذیل تیم ها موظفند مدارك درخواست شده -7-1

و پرینت رنگی شده)سایت تربیت بدنی دانلود گردداز(و اسکن شده آلبوم تکمیل شده -
.پرداخت هزینه حق شرکت در مسابقات-

.کلیه تیمها باید اصول اخالقی فوتسال را محترم شمرده و در چارچوب روح بازي جوانمردانه در مسابقات شرکت نمایند-7-2
.نداردوجود در اسامی لیست تیمها با پایان مهلت ثبت نام بسته خواهد شد امکان هیچ گونه تغییري -7-3

. تغییر در اسامی نفرات وجود داردور رفت و قبل از شروع بازیهاي دور برگشت، امکان دپس از پایان مسابقات 
.رنگ لباس تیم ها در جلسه هماهنگی و قرعه کشی سرپرستان تیم ها مشخص می گردد-7-4
.صرفأ اعضاي تیم می توانند بر روي نیمکت ذخیره قرار بگیرند-7-5
وگل هاي آن برد در جدول امتیازات ) امتیاز 3(درصورتیکه مسابقه اي به هر دلیل برگزار نگرددبراي تیم برنده امتیاز فنی-7-6

.                          محاسبه خواهد شد 3عدد ي زده شده درقسمت تفاضل گل ها 
:کمیته فنی-8ماده 

که در جلسه (نفر از سرپرستان تیمها 3ی دانشگاه، سرپرست اجرایی مسابقات،  اعضاي کمیته فنی عبارتند از مدیر تربیت بدن
). قرعه کشی و هماهنگی سرپرستان تیمها انتخاب خواهند شد

:تبصره
:وظیفه کمیته فنی عبارت است از

انتخاب تیم اخالق بر اساس معیارها-
انتخاب فنی ترین بازیکن-
بینی نشدهتصمیم گیري در مورد موارد انضباطی و پیش-
:به تیم هانحوه امتیاز دهی-9ماده 

امتیاز3برد در هر بازي-9-1
امتیاز1در هر بازيتساوي -9-2

:روش تعیین جایگاه تیم ها-10ماده 
تعداد امتیازات کسب شده-10-1
تفاضل گلدرصورت تساوي امتیازات تیم ها-10-2
نتیجه بازي رودر رودر صورت تساوي تفاضل گل-10-3
تعداد گل هاي زده بیشترنتیجه بازي رودررودر صورت تساوي-10-4



تعداد گل هاي کمتر خوردهتعدادگل هاي زدهدر صورت تساوي-10-5
قرعه کشی موارد باالهمه درصورت تساوي -10-6
3ر تفاضل گل ها به تعداد دو گل هاي آن برد ) امتیاز3(اي برگزار نگردد براي تیم برنده امتیاز فنی ه در صورتیکه مسابق-10-7

.گل زده محاسبه خواهد شد
موارد انضباطی-11ماده 

.می بایستی از انجام مواردي که بر اساس این آیین نامه تخلف محسوب می شود، خودداري نمایندبازیکنان-11-1
.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 گرددمسابقاتا مزاحمت در اجراي ارتکاب هر عملی که موجب اختالل، وقفه ی-

ل ااعمتصمیم کمیته فنی، برابر با و در موارد پیش بینی نشدهتخلفی را در این ارتباط مرتکب گردندبازیکناندر صورتی که -11-2
. خواهد شدتخلفات غیر اخالقی مطابق مقررات سازمانی رفتاربروزصورت درمی گردد ومقررات

چنانچه تیمی در زمان رقابت در سالن مسابقات حاضر شود اما بنا به اعتراض و یا هر دلیل دیگري از انجام یا ادامه مسابقه -11-3
وضوع جهت برخورد انضباطی با تیم خاطی و پس از مو )6بند 7طبق ماده ( خودداري نماید آن مسابقه به نفع تیم مقابل خواهد بود 

.الزم االجرا خواهد بود فنیتصمیم نهایی کمیته 
در مسابقات سال اعضاي آن تیم از جدول مسابقات حذف و خود تیم و نتایج آن بازي حاضر نشود 2چنانچه تیمی در -11-4

.بعد اجازه حضور نخواهد داشت
:جوایز پایانی مسابقات-12ماده 

.اهداء خواهد شدو جوایز ورزشی مدال و حکم قهرمانی سوم، دوم واول تیم هاي مربیان سرپرستان و،زیکنانبابه -12-1
.حکم قهرمانی تیمی اهداء خواهد شدکاپ قهرمانی وسوم، دوم واول به تیم هاي -12-2
.خواهد شداهدابه آن کاپ اخالق وشده توسط کمیته فنی انتخاباخالق ی از تیمهاي شرکت کننده به عنوان تیم یک-12-3
.خواهد شدبه ایشان اهدالوح تقدیرتوسط کمیته فنی انتخاب ونفر از بازیکنان به عنوان فنی ترین بازیکن یک-12-4
.خواهد شداهدابه آقاي گل مسابقات لوح تقدیر-12-5

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی دانشگاه 


