
 

 
 

 1401پاییز  – دانشگاهپسر  ندانشجویافوتسال لیگ  مسابقاتآیین نامه 
 

 هفته تربیت بدنیبزرگداشت جام  نام رقابتها : -1ماده 

 هدف از برگزاری مسابقات:  -2ماده 
 انگیزه، نشاط، و باال بردن روحیه، دانشجویانسطح ورزش  ارتقاء ،اداره تربیت بدنی دانشگاهبرگزاری این مسابقات توسط  هدف از

ن و فرهنگ جامعه دانشگاهی أش ورزشی در محیطی سالم و درخور و فراهم آوردن زمینه رشد و پیشرفت تحصیلی بازده  وفاق،

دانشگاه  دانشجویانبرای تیم فوتسال هماهنگ  فنی و ،نفرات شایستهکه  ودشاین امکان فراهم می ،باشد. همزمان با هدف فوقمی

 .دنگرد آمادهرسمی  حضور در مسابقات خارج از دانشگاه اعم از دوستانه وجهت  پرورش یافته و
 

 مجری مسابقات : -3ماده 
 .است دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیاداره تربیت بدنی و فوق برنامه مجری مسابقات 

 

 :نحوه برگزاری مسابقات – 4ماده 
 خواهد گردید.تعیین  نحوه برگزاری مسابقات پس از ثبت نام تیمها -4-1

 برگزار خواهد شد.  نژادمتمرکز در پردیس شهید رضاییبه صورت مسابقات  -4-2

 ها تصویب و به اجرا در خواهد آمد.سرپرستان تیم برنامه و زمانبندی برگزاری مسابقات فوتسال در جلسه هماهنگی -4-3

 جلسه فوق به سرپرستان معرفی خواهد شد.مسابقات توسط مدیر تربیت بدنی دانشگاه در  برگزاریو عوامل  سرپرست اجرایی -4-4

خود شرکت  تیم دانشکده یا پردیس محل تحصیلدر قالب صرفأ این دوره از مسابقات  درتوانند می دانشگاه دانشجویانکلیه  -4-5

 کنند.

 .پردیس باشند یادانشکده همان باید دانشجوی  یا دانشکده های هر پردیسکلیه بازیکنان شرکت کننده در تیم -4-6

سال اخیر در  2 نفر از اعضای تیم دانشگاه که در 2. در هر تیم حداکثر هر دانشجو مجاز به بازی فقط در یک تیم خواهد بود -4-7

 .اند می توانند بازی کننداین تیم عضو بوده
 

 کنان و سرپرستان:یوظایف باز -5ماده 

 بازیکنانوظایف 

 هرگونه مشکالت ناشی از استفاده عینک در حین بازی برعهده خود بازیکن خواهد بود. -5-1

 پرست تیم قابل پیگیری خواهد بود.در صورت وجود هرگونه مشکل برای بازیکنان، فقط از طریق سر -5-2

 هر بازیکن در طول مسابقات موظف است فقط از یک شماره پیراهن استفاده کند. -5-2

 

 



 

 

 

 وظایف سرپرستان 
مسابقات،  به آلبوم تکمیل شده مربوط بیمه ورزشی کل اعضای تیم، جمع آوری کلیه مدارک الزم جهت ثبت نام تیم، شامل -5-4

تا زمان تعیین  سرپرست اجراییو ... و ارائه به  ، کپی کارت دانشجوییپرداخت حق شرکت تیم، عکستکمیل فرم تعهد سالمت، 

 شده. 

 به تربیت بدنی.اعضای تیم  تحصیلمحل مشخصات  ارائه شماره تلفن همراه و -5-5

 جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسابقات.حضور در  -5-6

 هماهنگی جهت حضور کلیه اعضای تیم و نیز حضور خود سرپرست در مراسم اختتامیه مسابقات.  -5-7

 همراهی نمودن بازیکنان به مراکز درمانی در صورت مصدوم شدن در بازیها.  -5-8

 جلوگیری از نشستن افرادی غیر از اعضای تیم بر روی نیمکت ذخیره.  -5-9

موارد غیر اخالقی و  اطالع رسانی زمان و مکان بازیها، محرومیت بازیکنان از بازیها به دلیل دریافت کارت زرد یا قرمز یا -5-10

 های تربیت بدنی به اعضای تیم.  سایر برنامه

 داشتن اطالعات کافی از آیین نامه برگزاری مسابقات و توجیه نمودن کلیه اعضای تیم جهت اجرای کامل مقررات بازیها.  -5-11

و عضویت در کانال تلگرام تربیت بدنی به   u.ac.irhttp://sport.kntبه آدرس مراجعه مستمر به سایت تربیت بدنی  -12-5

 هرگونه تغییر در برنامه ها.جهت اطالع از برنامه مسابقات و یا  @kntusportآدرس 

 سرپرست تیم به لحاظ قانونی اجازه شرکت در مسابقات به عنوان بازیکن را نخواهند داشت. -5-13

جانشین )حضور ندارد، معرفی نماید استثنائأ سرپرست هر تیم می بایستی یک نفر را به عنوان جانشین خود در مواقعی که  -5-14

که کتبأ توسط سرپرست  انتخاب شودهمان دانشکده یا پردیس  اندانشجویاز بین تواند از بازیکنان باشد و می بایستی سرپرست نمی

  اصلی تیم معرفی گردد(

 و در روی نیمکت تیمها الزامی است. برگزاری مسابقاتحضور سرپرستان تیم ها هنگام برگزاری مسابقات در محل  -5-15

 پرست اجرایی مسابقات اعالم گردد.هرگونه اعتراض می بایستی به صورت کتبی و از طریق سرپرست تیم، به سر -5-16
 

 شرایط فنی مسابقات: -6ماده 
 .برگزار می گرددجمهوری اسالمی ایران فدراسیون فوتبال  بر اساس قوانین و مقررات کمیته فوتسال  دانشگاهمسابقات فوتسال  -6-1

حداقل  .باشدنفر( می 13نفر به عنوان سرپرست )جمعاً  1نفر و  12حداکثر تعداد بازیکنان تیم های شرکت کننده در مسابقات  -6-2

 باشد.میبازیکن نفر  7تعداد نفرات 

همزمان نقش مربی را تواند میتیم  یا سرپرست یکی از بازیکنان ،ه به سیاست اتخاذ شده در ارتباط با تعداد بازیکنان هر تیمبا توج

 .نیز ایفا نماید

 .)یک دقیقه آخر مفید محاسبه می گردد( خواهد شد. دقیقه ای روان برگزار 15بازیها در دو زمان  -6-3

 دقیقه می باشد. 5زمان استراحت بین دو نیمه  -6-4

کند بطور خودکار از مسابقه بعدی محروم و حق نشستن برروی نیمکت ر هر مسابقه کارت قرمز دریافت میبازیکنی که د -6-5

 بازیکنان ذخیره را ندارد.
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نیمکت  کند بطور خودکار در مسابقه بعدی محروم و حق نشستن بر رویدر دو مسابقه کارت زرد دریافت میبازیکنی که  -6-6

 بازیکنان ذخیره را ندارد.

یید پزشک متخصص و پزشک معتمد دانشگاه، آسیب دیده و قادر به ی با تااندر طول برگزاری مسابقات در صورتی که بازیکن -6-7

رعایت نفر برسد، سرپرست آن تیم مجاز است یک نفر بازیکن اضافه نماید. )با  7ادامه بازی نباشد و تعداد نفرات تیم به کمتر از 

 سایر مقررات آیین نامه(

 مسابقه حضور داشته باشند. محل برگزاریها موظفند برای انجام هر بازی نیم ساعت قبل از شروع بازی خود در تیم -6-8

گل  3ها به تعداد های آن برد در تفاضل گلامتیاز( و گل 3ای برگزار نگردد، برای تیم برنده امتیاز فنی )در صورتی که مسابقه -6-9

 زده محاسبه خواهد شد.

امتیاز فنی تعلق  3در صورتی که بازی در جریان باشد و تیمی از ادامه مسابقه انصراف دهد، به تیم برنده بازی )تیم مقابل(  -6-10

 گل زده بیشتر در تفاضل گل محاسبه خواهد شد. 3خواهد گرفت و نتیجه بازی تا زمان ادامه بازی به عالوه احتساب 
 

 شرایط عمومی مسابقات: -7ماده  
 ارائه نمایند. سرپرست اجراییرا به ذیل تیم ها موظفند مدارک  درخواست  شده  -7-1 

 .پرینت آلبوم(و  )دانلود از سایت تربیت بدنی، الصاق عکس اسکن شده آلبوم تکمیل شده اصل -

 .کپی کارت دانشجویی اعضای تیم  -

 ارائه بیمه ورزشی ورزشی سال جاری برای اعضای تیم. -

 ریال. 000/000/6پرداخت هزینه ثبت نام تیم در لیگ به مبلغ  -

انشکده، ورودی و رشته انتخاب شود و در صورت وجود بیش از یک د متناسب با مواردی مثلاسامی تیمها می بایستی  تبصره:

  استفاده نمود.تیم از اسامی اختصاصی تری مانند الف یا ب 

 را محترم شمرده و در چارچوب روح بازی جوانمردانه در مسابقات شرکت نمایند. ورزشکلیه تیمها باید اصول اخالقی  -7-2

 مکان هیچ گونه تغییری وجود ندارد.لیست تیمها با پایان مهلت ثبت نام بسته خواهد شد و ا -7-3

 گردد.ها مشخص میکشی سرپرستان تیمها در جلسه هماهنگی و قرعهرنگ لباس تیم -7-4
 

 کمیته فنی: -8ماده 
نفر از سرپرستان تیمها  2تربیت بدنی دانشگاه، سرپرست اجرایی مسابقات، یکی از داوران،  کارشناساعضای کمیته فنی عبارتند از 

 پرستان تیمها انتخاب خواهند شد(.)که در جلسه قرعه کشی و هماهنگی سر
 

 وظایف کمیته فنی:

 انتخاب تیم اخالق براساس. -

 ترین بازیکن.انتخاب فنی -

 .گیری در مورد موارد انضباطی و پیش بینی نشدهصمیمت -
 

 روش تعیین جایگاه تیم ها: -9ماده 



 بیشترین تعداد امتیازات کسب شده. -9-1

 تفاضل گل بیشتر.در صورت تساوی امتیازات تیم،   -9-2

 های زده بیشتر.گلدر صورت تساوی تفاضل گل، تعداد  -9-3

 های خورده کمتر.های زده بیشتر، تعداد گلدر صورت تساوی گل -9-4

 های خورده کمتر، نتیجه بازی رو در رو.در صورت تساوی تعداد گل -9-5

 در صورت تساوی همه موارد باال، قرعه کشی تعیین کننده جایگاه تیم خواهد بود. -9-6

 

 موارد انضباطی -10ماده 
 دانشجویان می بایستی از انجام مواردی که بر اساس این آیین نامه تخلف محسوب می شود، خودداری نمایند. -10-1

 ایراد خسارت به اموال دانشگاه -

 به هم زدن جو آرام و حاشیه سازی ها -

 .اعتراض یا برخورد با تیم داوری یا مسئولین برگزاری مسابقات -

 ورزشی گردد.  مسابقاتوقفه یا مزاحمت در اجرای  ارتکاب هر عملی که موجب اختالل،  -

، برابر با آیین نامه انضباطی و در موارد پیش بینی نشده در صورتی که دانشجویان تخلفی را در این ارتباط مرتکب گردند -10-2

 گردد. می  ل مقرراتااعمدانشجویان دانشگاه 

مسابقات حاضر شود اما بنا به اعتراض و یا هر دلیل دیگری از انجام یا ادامه  محل برگزاریچنانچه تیمی در زمان رقابت در  -10-3

وضوع جهت برخورد انضباطی با تیم خاطی و پس از تصمیم نهایی مو مسابقه خودداری نماید آن مسابقه به نفع تیم مقابل خواهد بود 

 ه انضباطی الزم االجرا خواهد بود.کمیت

در مسابقات سال بعد اعضای آن تیم از جدول مسابقات حذف و خود تیم و نتایج آن بازی حاضر نشود  2چنانچه تیمی در  -10-4

 اجازه حضور نخواهد داشت.

 انصراف تیم، هر یک از بازیکنان تیم مربوطههزینه هایی که برای برگزاری مسابقات صرف می گردد، در صورت با توجه به  -10-5

 د شد.نبدهکار تلقی خواه

                                                               
 

 

 

 اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی دانشگاه 


