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آئين نامه اجرايی مسابقات ليگ فوتسال
سال9317
ماده  -9نام رقابت ها :
اين دوره از مسابقات فوتسال به نام جام دانشجو انتخاب شد.

ماده  -2هدف از برگزاري:
به دنبال تدوين سند چشم انداز ورزش و تربيت بدني در سطح دانشگاه  ،مرکز تربيت بدني به عنوان مجري بخشي
از اين سند که حاصل تالش کار گروهي و کارشناسي مي باشد اقدام به برنامه ريزي براي برگزاري مسابقات ليگ
فوتسال دانشجويان دانشگاه نموده تا نسبت به شناخت استعدادهاي شايسته بازيکنان وهم چنين زمينه رشد وپيشرفت
آنان و نيز ايجاد نشاط و روح ورزش در بين دانشجويان را فراهم نمايد.

ماده -3مجري

مسابقات:

اين مسابقات با همکاري کميته اجرائي وکميته انضباطي وهمچنين همکاري فعال کليه تيم هاي شرکت کننده برگزار
مي شود.
-3.1اعضاء کميته اجرائي و فني( 4نفرازکارشناسان مرکز تربيت بدني و خبره فوتسال بنا به تاييد رئيس مرکز)
-3.2اعضاءکميته انضباطي( 3نفراز سرپرستان تيم هاي شرکت کننده به انتخاب سرپرستان تيمها و  2نفر از
کارشناسان مرکز تربيت بدني با تاييد رئيس مرکز)

ماده  - 4نحوه برگزاري مسابقات:
مسابقات فوتسال به صورت گروه بندي و دوره اي برگزار مي شود( .در صورت افزايش يا کاهش تيم ها  ،با نظر
کميته اجرايي و مرکز تربيت بدني تصميم گيري خواهد شد) .

ماده  - 5شرايط تيمهاي حاضر در مسابقات:
-5.1تعدادنفرات هرتيم 11بازيکن و 1نفر بعنوان سرپرست يا مربي(اجباري)
-5.2مسابقات بين دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي گردد.
-5.3دانشجوياني که درحين برگزاري مسابقات  ،فارغ التحصيل شوند مي توانند تا پايان مسابقات همان سال حضور
داشته باشند.
-5.4اعضاي تيم ها مي بايست در غالب دانشکده يا خوابگاه در مسابقات شرکت نمايند.

-5.5هر تيم مي تواند دوبازيکن کمکي(دانشجو) ازسايردانشکده يا خوابگاه هاي دانشگاه به عنوان يار کمکي
استفاده نمايد.
-5.6آلبوم مسابقات فقط تحويل رابطين ورزشي خوابگاه ها و نماينده ورزشي دانشکده ها مي گردد.
-5.7ليست تيمها هم زمان با پايان مهلت ثبت نام بسته خواهد شد و هيچ گونه تغييري امکان پذير نيست.
تبصره :فقط در صورتي که بازيکني به دليل مصدوميت (با گواهي پزشک متخصص) نتواند تيم را همراهي کند  ،مي
توان بازيکن جديد جايگزين کرد.
-5.5هر دانشکده يا خوابگاه فقط با يک تيم می تواند در مسابقات شرکت نمايد .خوابگاه هاي با
ظرفيت  951نفر  ،يک تيم و باالتر از آن  ،دو تيم می توانند داشته باشند.
تبصره – موارد پيش بيني نشده ي بند  5.8با تشخيص مرکز تربيت بدني و کميته اجرايي مسابقات تصميم گيري مي
شود.

ماده  – 6شرايط فنی مسابقات:
 – 6.1مسابقات فوتسال دانشگاه براساس قوانين ومقررات اين آيين نامه و آيين نامه انضباطي دانشگاه برگزار مي
گردد.
 – 6.2تيم بايد داراي يک دست پيراهن کامل باشند (پيراهن شماره دار.،شورت  .جوراب.ضربه گير .کفش
مخصوص سالني )بازيکني که از البسه ي تيم خود استفاده ننمايد اجازه ي شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.
 – 6.3تيم ها موظفند فقط از پيراهن هاي ورزشي منقش به آرم تربيت بدني دانشگاه استفاده نمايند.
 –6.4تيم ها بايد نيم ساعت قبل از بازي در محل سالن مسابقه حاضر باشند
 – 6.5مسووليت ثبت اخطارها واخراج ها به عهده سرپرست تيم ها مي باشد و کميته برگزاري نيز اقدامات الزم را
انجام خواهد داد.
 – 6.6بازيکني که کارت قرمز دريافت ميکند براي يک بازي کامل محروم مي باشد.
-6.7کارت هاي زرد و قرمز  ،در طول مسابقات بخشيده نخواهد شد.
 -6.8بازيکني که دو کارت زرد دريافت کند بطور خودکار از يک بازي محروم خواهد شد.
-6.9کليه ي محروميت هاي فني و انضباطي به مسابقات بعدي همان سال و در غير اين صورت به مسابقات سال بعد
موکول خواهد شد.
 -6.11زمان بازي براي هرنيمه15دقيقه(رونده)درنظر گرفته مي شود.
 -6.11محروميت بازيکن هم توسط کميته اجرايي ثبت و اعالم مي گردد.
 – 6.12حضور سرپرست و مربي تيم هنگام مسابقه در سالن و در کنار تيم الزامي است.

 -13،6چنان چه تيمي در دو بازي حاضر نشود از جدول مسابقات حذف وتيم و اعضاي آن در مسابقات سال بعد
اجازه حضور نخواهند داشت.
 -14،6سرپرستان ومربيان تيم ها حق شرکت در بازي را ندارند.
 -15،6در زمان برگزاري مسابقه  ،هر تيم ليست اسامي بازيکنان را که شامل  11بازيکن مي باشد تکميل نموده و به
سرپرست مسابقات تحويل و بعد از تحويل فرم اسامي به سرپرست مسابقه اجازه تکميل يا تغيير ليست خود را ندارند.
 – 16،6سرپرست مسابقه قبل از ورود تيم ها به سالن محل مسابقه نسبت به چک ليست ها اقدام و از ورود افراد
اضافي به محل مسابقه جلوگيري خواهد کرد.
 - 17،6کليه تيم هاي فوتسال شرکت کننده بايد اصول اخالقي فوتسال را محترم شمرده و در چارچوب روح بازي
جوانمردانه در مسابقات شرکت نمايند.
 – 18،6سرپرست تيم ها موظفند يک نسخه از آئين نامه برگزاري و آيين نامه انضباطي را تهيه و مسئولين وبازيکنان
را با مفاد آن آشنا سازند.
 – 19،6اصل بر صحت گزارش داور و کميته اجرايي مسابقات مي باشد مگر آن که خالف آن بر اساس داليل و
مستندات اثبات شود.
 – 21،6کميته اجرايي روزهاي سه شنبه هر هفته در طول برگزاري مسابقات از ساعت  13الي  14در محل دفتر مرکز
تربيت بدني حضور يافته تا نسبت به رسيدگي گزارشها اقدام نمايند.
 – 21،6تيم ها اعتراضات خود را در هر مورد ميتوانند تا  24ساعت پس از پايان همان مسابقه بصورت کتبي به همراه
مبلغ  311/111ريال به کميته اجرايي ارائه نمايند.
تبصره  : 1در صورتي که در برگ اعتراض بيش از يک نام آمده باشد بايد به ازاي هر اسم اضافي مبلغ 111/111
ريال به مبلغ اعتراض اضافه نمايد.
تبصره : 2اعتراض ها بايد به کميته اجرايي با ارائه فيش و يا مبلغ مورد نظر نوشته و ارائه شود در غير اين صورت
کميته اجرايي از پيگيري آن ها خوداري خواهد کرد.
 – 22،6هر تيم مي تواند بصورت قانوني تا مدت  24ساعت نسبت به راي صادره اعتراض نموده و کتباً به کميته
اجرايي ارسال نمايد تا مجدداً بررسي شود.

ماده  – 7نحوه امتياز دهی:
 -1،7برد  3امتياز
 -2،7باخت صفر امتياز
 – 3،7تساوي يک امتياز

ماده  – 5روش تعيين جايگاه تيم ها:
 – 1،8تعداد امتيازات کسب شده
 –2،8درصورتي که مسابقه اي برگزار نگردد  ،براي تيم حاضر برد فني محسوب شده و گل هاي آن برد در تفاضل
گل ها به تعدا د  3گل زده محاسبه خواهد شد.

ماده  – 1جوايز و پاداش تيم هاي قهرمان:
 – 9،1به تيم هاي اول تا سوم مسابقات جام قهرماني مدال -لوح وجوايز اهداء مي شود.
 -9،2يک نفر از بازيکنان با نظر کارشناسي کميته برگزاري به عنوان بهترين بازيکن ليگ انتخاب  ،جام و حکم
اهداء خواهد شد.
 -9،3يک از نفر دروازه بان با نظر کارشناسي کميته برگزاري به عنوان بهترين دروازبان ليگ انتخاب  ،جام و حکم
اهداء خواهد شد.
 -9،4يک تيم از بين تيم هاي حاضر در مسابقات با نظر کارشناسي کميته برگزاري وبر اساس تعداد کارت هاي زرد
و قرمز و موارد انضباطي به عنوان تيم اخالق ليگ انتخاب  ،جام و حکم اهداء خواهد شد.
 -9،5يک نفر از بازيکنان با نظر کارشناسي کميته برگزاري و بر اساس بيشترين گل زده به عنوان بهترين گلزن ليگ
انتخاب  ،جام و حکم اهداء خواهد شد.

ماده  – 91مدارک الزم جهت شرکت در مسابقات:
-11،1اصل و کپي کارت دانشجويي و برگه ي انتخاب واحد
 -11،2آلبوم تيم که مشخصات و عکس اعضاي تيم در آن ذکر شده و به تاييد مسوول مربوطه ( اداره
خوابگاه ها و آموزش دانشکده ها) رسيده باشد.
 -11،3ارائه ي کارت بيمه ورزشي (الزامي مي باشد) ثبت نام به صورت آنالين از طريق سايت هيئت
پزشکي ورزشي انجام مي گيرد.
-4،11تکميل فرم تعهدنامه توسط سرپرست تيم و تحويل کارت شناسايي معتبر به عنوان وثيقه
( جهت حضور اعضاي تيم تا پايان مسابقات)
مرکز تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس

.

