
 

 
 

 95آبان –آیین نامه لیگ تنیس روي میز کارکنان دانشگاه 

 هدف از برگزاري مسابقات: - 2ماده 

  - مجري مسابقات :3ماده 
 مجري مسابقات اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.

  نحوه برگزاري مسابقات :– 4ماده 
 -  مسابقات در قالب یک گروه و به صورت رفت و برگشت (لیگ) برگزار خواهد شد.4-1
- برنامه و زمانبندي برگزاري مسابقات لیگ تنیس روي میز در جلسه هماهنگی سرپرستان تیم ها تصویب و به اجرا در خواهد 4-2

 آمد.
- سرپرست اجرایی و عوامل برگزاري مسابقات توسط مدیر تربیت بدنی دانشگاه در جلسه فوق به سرپرستان معرفی خواهد 4-3

 شد.
 - مسابقات در سالن تنیس روي میز دانشکده مکانیک برگزار می گردد. 4-4
- کلیه واحدهاي دانشگاه می توانند در این دوره از مسابقات  در قالب معاونت ها (یک تیم)، دفتر نهاد رهبري (یک تیم)، 4-5

 سازمان مرکزي (سه تیم)، حراست (یک تیم) و پردیس ها هر کدام (دو تیم) شرکت نمایند. 
- مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات جهت اهداء جوایز انفرادي، مدال، حکم قهرمانی و کاپ قهرمانی تیمی با حضور 4-6

مسئولین دانشگاه و شرکت کننده هاي تیم هاي اول تا سوم با برنامه ریزي از سوي تربیت بدنی دانشگاه برگزار خواهد شد که 
 حضور تمامی اعضاء تیم ها براي گرفتن جوایز الزامی می باشد و صرفأ به افراد حاضر جوایز تعلق خواهد گرفت.

 
 
 
 
 
 

 

ماده 1- نام رقابتها : بزرگداشت هفته تربیت بدنی 

هدف از برگزاري این مسابقات توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه،  به منظور شکل گیري و تقویت، توسعه و رشد، ارتقاء و توانمندي، 
سطح ورزش از بین کارکنان  مستعد و باال بردن روحیه، نشاط، انگیزه، وفاق، بازده کاري و فراهم آوردن زمینه رشد و پیشرفت 

ورزشی در محیطی سالم و در خور شآن و فرهنگ جامعه دانشگاهی می باشد. همزمان با هدف فوق، این امکان فراهم می شود که 
نفرات شایسته ، فنی و هماهنگ براي تیم تنیس روي میز کارکنان دانشگاه پرورش یافته وجهت حضور در مسابقات خارج از 

دانشگاه اعم از دوستانه و رسمی تشکیل گردد. 



 
 
 
 
 
 

 - وظایف بازیکنان و سرپرستان:5ماده 
 وظایف بازیکنان

 - صرفأ اعضاي تیم می توانند بر روي نیمکت ذخیره قرار بگیرند.5-1

 وظایف سرپرستان 
- جمع آوري کلیه مدارك الزم جهت ثبت نام تیم، شامل آلبوم تکمیل شده مربوط مسابقات، پرداخت حق شرکت تیم، عکس و 5-3

 ... و ارائه به تربیت بدنی تا زمان تعیین شده. 
 - ارائه شماره تلفن همراه، مشخصات محل کار و ایمیل اعضاي تیم به تربیت بدنی 5-4
 - حضور در جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسابقات 5-5
 - هماهنگی جهت حضور کلیه اعضاي تیم و نیز حضور خود سرپرست در مراسم اختتامیه مسابقات. 5-6
 - همراهی نمودن بازیکنان به مراکز درمانی در صورت مصدوم شدن در بازیها. 5-7
 - جلوگیري از نشستن افرادي غیر از اعضاي تیم بر روي نیمکت ذخیره. 5-8
- اطالع رسانی زمان و مکان بازیها، محرومیت بازیکنان از بازیها به دلیل موارد غیر اخالقی و سایر برنامه هاي تربیت بدنی به 5-9

 اعضاي تیم.  
 - داشتن اطالعات کافی از آیین نامه برگزاري مسابقات و توجیه نمودن کلیه اعضاي تیم جهت اجراي کامل مقررات بازیها. 5-10
  و عضویت در کانال تلگرام تربیت بدنی به http://sport.kntu.ac.ir- مراجعه مستمر به سایت تربیت بدنی به آدرس 5-11

  جهت اطالع از برنامه مسابقات و یا هرگونه تغییر در برنامه ها و ...https://telegram.me/sportkntuآدرس 
 - سرپرستان تیم ها  به لحاظ قانونی اجازه شرکت در مسابقات به عنوان بازیکن را نخواهند داشت.5-12
 - حضور سرپرستان تیم ها هنگام  برگزاري مسابقات در محل سالن ورزش و در روي نیمکت تیمها الزامی است.5-13
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 - شرایط فنی مسابقات:6ماده 
- مسابقات تنیس روي میز دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون تنیس روي میز جمهوري اسالمی ایران برگزار می گردد.6-1

  شرکت به سو پویان می باشد ). "علمی، کارمند رسمی، پیمانی، قراردادي و شرکتی  ( صرفا

 تبصره: یکی از بازیکنان تیم می تواند همزمان نقش مربی را نیز ایفا نماید.

  گیم )5 برد از 3 امتیازي برگزار می گردد. ( 11 گیم 5- بازیها در 6-3
  دقیقه می باشد.1- زمان استراحت بین هر گیم 6-4
- تیم ها موظفند براي انجام هر بازي نیم ساعت قبل از شروع بازي خود در سالن مسابقه حضور داشته باشند. در صورت عدم 6-5

  امتیاز به تیم مقابل تعلق می گیرد.2حضور هر تیمی در راس ساعت مقرر شده در سالن، آن تیم بازنده اعالم خواهد شد و 
 امتیاز به حریف 1- چنانچه بازیکنی به علت تخلف کارت زرد دریافت نماید و سپس براي بار دوم کارت قرمز دریافت نماید 6-6

 امتیاز به حریف تعلق می گیرد و چنانچه مجددأ تکرار گردد 2تعلق می گیرد و در صورت تکرار (دریافت کارت زرد و قرمز) 
 تصمیم گیري بر عهده سرپرست فنی مسابقات خواهد بود. 

 - استثنائات اجراي قوانین و مقررات فدراسیون تنیس روي میز در ابتداي مسابقات توسط مسئول برگزاري اعالم می گردد. 6-7
 - هر تیم موظف است یک دست شورت و پیراهن تنیس روي میز یکرنگ همراه داشته باشد. 6-8
 - استفاده از رویه راکت هاي آنتی ، خراب ، یا غیر استاندارد مجاز نمی باشد .6-9

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

 -  آلبوم تکمیل شده (در سایت تربیت بدنی دانلود گردد)
  بر روي آلبوم (عکس ها مربوط به یکسال اخیر باشد)3×4-  یک  قطعه عکس 

  پرداخت هزینه حق شرکت در مسابقات.-  
: اسامی تیمهاي شرکت کننده می بایستی طبق آلبوم مربوطه به همراه عکس، به تآیید ریاست پردیس/ ریاست دانشکده/ 1تبصره 

 رییس واحد یا معاون اداري مالی آن مجموعه و رئیس امور اداري دانشگاه برسد. 
- پس از اعالم اسامی بازیکنان هر تیم موظف است در دور رفت از بازیکنان معرفی شده در مسابقات استفاده نمایند و در 2تبصره 

 شروع دور برگشت می توانند نفرات خود را تغییر دهند.  

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

 
6-2- حداکثر تعداد بازیکنان تیم هاي شرکت کننده در مسابقات 5 نفر و 1 نفر به عنوان سرپرست (جمعاً 6 نفر) اعم از اعضاء هیئت 



 
 
 
 
 

 - کمیته فنی:8ماده 
نفر از سرپرستان تیمها (که در جلسه قرعه 3اعضاي کمیته فنی عبارتند از مدیر تربیت بدنی دانشگاه، سرپرست اجرایی مسابقات، 

 کشی و هماهنگی سرپرستان تیمها انتخاب خواهند شد). 
 تبصره:

 وظیفه کمیته فنی عبارت است از:
 انتخاب فنی ترین بازیکن -

 تصمیم گیري در مورد موارد انضباطی و پیش بینی نشده  -

 - نحوه امتیاز دهی به تیم ها:9ماده 
  بازي مشخص می گردد. 5 برد از 3برد مسابقه تیمی بصورت 

 - روش تعیین جایگاه تیم ها:10ماده 
 - تعداد برد تیمی10-1
 - تعداد گیم برده10-2
 - تعداد گیم باخته 10-3
 - تعداد امتیاز بازي10-4

 - موارد انضباطی11ماده 
 - کارکنان می بایستی از انجام مواردي که بر اساس این آیین نامه تخلف محسوب می شود، خودداري نمایند.11-1

 - ایراد خسارت به اموال دانشگاه
 - به هم زدن جو آرام و حاشیه سازي ها

 - اعتراض یا برخورد با تیم اجرایی یا مسئولین برگزاري مسابقات .
 -  ارتکاب هر عملی که موجب اختالل، وقفه یا مزاحمت در اجراي مسابقات ورزشی گردد. 

- در صورتی که کارمندي تخلفی را در این ارتباط مرتکب گردند و در موارد پیش بینی نشده، برابر با آیین نامه انضباطی کارکنان 11-2
 دانشگاه اعمال مقررات  می گردد. 

- 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
خودداري نماید آن مسابقه به نفع تیم مقابل خواهد بود و موضوع جهت برخورد انضباطی با تیم خاطی و پس از تصمیم نهایی کمیته 

 انضباطی الزم االجرا خواهد بود.
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 بازي حاضر نشود خود تیم و نتایج آن از جدول مسابقات حذف و اعضاي آن تیم در مسابقات سال بعد 2- چنانچه تیمی در 11-4
 اجازه حضور نخواهد داشت.

  - جوایز پایانی مسابقات:12ماده 
 - به بازیکنان، سرپرستان تیم هاي اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی و جوایز ورزشی اهداء خواهد شد.12-1
 - به تیم هاي اول تا سوم کاپ قهرمانی وحکم قهرمانی تیمی اهداء خواهد شد.12-2
 - یکی از تیمهاي شرکت کننده به عنوان تیم اخالق توسط کمیته فنی انتخاب و کاپ اخالق به آن اهدا خواهد شد.12-3
 - یک نفر از بازیکنان به عنوان فنی ترین بازیکن توسط کمیته فنی انتخاب و لوح تقدیر به ایشان اهدا خواهد شد.12-4

 
 
 
 

 
 اداره تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی دانشگاه 
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