
  97آذر   - ال  درون دانشکده اي دانشجویان پسر آیین نامه مسابقات فوتب

این دوره از مسابقات به مناسبت روز دانشجو و همچنین انتخابی تیم هاي برتر جهت شرکت در مسابقات لیگ دانشجویی 
  . دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می گردد 

  :شرایط شرکت در مسابقات 

  .نفر می باشد 8نفر و حداکثر  5ات هر تیم حداقل تعداد نفر

  . سرپرست می تواند در مسابقه شرکت کندتیم به عنوان سرپرست معرفی شود ، یک نفر از میان اعضاي 

  . اعضاي هر تیم فقط از دانشجویان دانشکده هوافضا یا ریاضی  می باشند 

  . نیمه برگزار می گردد  دقیقه استراحت بین دو 5دقیقه اي روان با  15بازیها در دو وقت 

  .   بازیها به صورت گروهی و بسته به تعداد تیمهاي شرکت کننده دارد

روع مسابقات شدر دفتر تربیت بدنی و  21آذر ماه ساعت  26قرعه کشی مسابقات و جلسه با سرپرستان فنی روز دوشنبه 
  .برگزار می گردد) نشکده هوافضا دا( رضایی نژاد شهید پردیس ر زمین چمند 28/9/97از روز چهارشنبه 

نوشتن اسم تیم و اسامی نفرات تیم با مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی، شماره  :مدارك الزم براي ثبت نام 
  . آذر ماه  25و تحویل آن به دفتر تربیت بدنی تا قبل از   ، کد ملیدانشجویی، تلفن، رشته تحصیلی

  تومان  به صورت نقدي و هنگام ثبت نام دریافت  ) چهل هزار (  40000براي هر تیم مبلغ   :هزینه  ثبت نام مسابقات 
   .می گردد 

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

  
  . به تیمهاي برتر لوح تقدیر و جوایز اهدا می گردد و براي شرکت در مسابقات لیگ انتخاب می شوند

  . گل زده در نظر گرفته می شود 3امتیاز با  3در صورتی که بازي با عدم شرکت تیمی  برگزار نشود، براي تیم برنده 

  . گل زده درج می گردد براي تیم برنده  3چه باشد بعالوه  اگر در هنگام بازي، تیمی انصراف دهد، نتیجه بازي هر

  . ابتدا امتیاز، سپس بازي رودررو، سپس تفاضل گل و در نهایت گل زده بیشتر محاسبه می شود جایگاه تیمهابراي تعیین 

   . پوشیدن لباس و کتانی ورزشی در مسابقات الزامی است

   73064370 :تلفن براي اطالعات بیشتر 


