بسمه تعالي

آيين نامه عمومی وفنی مسابقات فوتسال
کارکنان واعضای هيئت علمی
به همراه آلبوم مشخصات اعضای تيم
سال 1398
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مرکز تربيت بدنی دانشگاه تربيت مدرس
آئين نامه اجرايی مسابقات ليگ فوتسال
سال1398
ماده  -1نام رقابتها :
اين دوره از مسابقات فوتسال به نام جام تربيت مدرس گراميداشت هفته تربيت بدني و ورزش انتخاب شد.

ماده  -2هدف از برگزاری:
بدنبال تدوين سند چشم انداز ورزش و تربيت بدني در سطح دانشگاه  ،مرکز تربيت بدني بعنوان مجري بخشي از اين سند که حاصل
تالش کار گروهي و کارشناسي ميباشد اقدام به برنامه ريزي نسبتاً جامع براي برگزاري مسابقات ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه
نموده است تا نسبت به شناخت استعدادهاي شايسته بازيکنان وهمچنين زمينه رشد وپيشرفت آنان و نيز ايجاد نشاط و روح ورزش
در بين کارکنان را فراهم نمايد.

ماده -3مجری

مسابقات:

اين مسابقات با همکاري کميته اجرائي ،کميته نظارتي وکميته انضباطي وهمچنين همکاري فعال کليه تيمهاي شرکت کننده برگزار
مي گردد.
-3.1اعضاء کميته اجرائي( 4نفرازکارشناسان مرکز تربيت بدني و خبره فوتسال بنا به تاييد رئيس مرکز)
-3.2اعضاءکميته انضباطي( 2فرازافراد باتجربه وعالقمند به انتخاب سرپرستان تيمها و تاييد رئيس مرکز)
-3.3اعضاءکميته نظارتي( 3نفرازافراد باتجربه وخبره فوتسال به انتخاب سرپرستان تيمها و تاييد رئيس مرکز)

ماده  - 4نحوه برگزاری مسابقات:
مسابقات فوتسال در يک گروه  10تيمي برگزار مي شود( .در صورت افزايش تيمها  ،با نظر کميته اجرايي و مرکز تربيت بدني
تصميم گيري خواهد شد) .

ماده  - 5شرايط تيمهای حاضر در مسابقات:
-5.1تعدادنفرات هرتيم 10بازيکن و 1نفر بعنوان سرپرست يا مربي(اجباري)
-5.2مسابقات بين کارکنان رسمي-پيماني-قراردادي(مشمول قانون خدمات استخدام کشوري)-شرکتي و واعضاءهيئت علمي و
بازنشستگان دانشگاه برگزار مي گردد.

-5.3کارکنان شرکتي ( شرکت هاي اداري ،خدماتي ،باغباني و تاسيسات) مي توانند در مسابقات شرکت نمايند به شرط اينکه
حداقل دو سال بيمه تامين اجتماعي آنها راشرکت طرف قرارداد پرداخت نموده باشد.
تبصره :افراد شاغل در دفتر فني عمراني که طرف قرارداد با معاونت پشتيباني هستند هم مشمول بند فوق مي باشند.
-5.4کارکنان مامور درواحدهاي دانشگاه (نيروهاي حسابداري و خدمات) براي شرکت درمسابقات بايد از طرف واحدي که درآن
مامورهستنددرمسابقات شرکت نمايند.
-5.5کارکناني که درحين برگزاري ليگ حکم ماموريت آنها به واحد ديگرامضاء شود الزم است تاپايان ليگ درتيم قبلي خود
حضور داشته باشندوجابجايي به تيم ديگر امکان پذير نمي باشد.
-5.6هرکارمند بايد ازمحل خدمت خود درمسابقات شرکت نمايد.
-5.7هر تيم مي تواند دوبازيکن کمکي ازسايرواحدها بعنوان يار کمکي استفاده نمايد.
تبصره :1با توجه به شرايط تيمي  4تيم اول ليگ سال ( 97انتظامات يا حراست ،معاونت پشتيباني،دفتر فني عمراني و دانشکده نور)
تيم هاي مذکور نمي توانند از بازيکن کمکي استفاده نمايند.
تبصره  :2درصورتي که تيمي (بقيه تيم ها) يارکمکي درمسابقات داشته باشد مجوز(رضايتنامه) آن واحد نيز نياز مي باشد.
-5.8سرپرست يا مربي تيم بايد حتما" از کارکنان واحد مربوطه باشند.
-5.9هر تيم مي تواند از بازنشستگان دانشگاه به صورت نامحدود استفاده نمايد و جزو سهميه کمکي هم به حساب نمي آيد.
-5.10ليست تيمها همزمان با پايان مهلت ثبت نام بسته خواهد شد و هيچگونه تغيير داده نخواهد شد.
تبصره :فقط در صورتي که بازيکني به دليل مصدوميت (با گواهي پزشک متخصص) نتواند تيم را همراهي کند  ،مي توان بازيکن
جديد جايگزين کرد.
-5.11کارکنان (رسمي ،پيماني  ،قراردادي) درصورتي حق شرکت درمسابقات رادارند که حداقل يکسال درواحدمربوطه
حضورداشته باشنددرمواردخاص تصميم گيري با کميته اجرايي است.
-5،12در اين دوره تيمها فقط به صورت دانشکده،معاونت و حوزه رياست مي توانند در مسابقات شرکت نمايند.
تبصره :1دانشکده (دانشکده هاي فني،دانشکده هاي علوم پايه،دانشکده هاي علوم انساني،دانشکده پزشکي،دانشکده
کشاورزي،دانشکده هنر و دانشکده منابع طبيعي نور)
تبصره :2در اين آيين نامه منظور از واحد  :دانشکده ها ،معاونت ها و حوزه رياست مي باشد.
-5،13هر واحد فقط با يک تيم مي تواند در مسابقات شرکت نمايد .در صورت درخواست  ،تصميم گيري با کميته اجرايي مرکز
تربيت بدني مي باشد.

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.

-6.3شرکت کنندگان درمسابقه (بازيکن-سرپرست و مربي) اجازه داوري ندارند وکساني مي توانند داوري کنند که کارت داوري
داشته باشند.
 - 6.4تيمها موظفند فقط از پيراهن هاي ورزشي تيم خود استفاده نمايند.
 –6.5تيمها بايد نيم ساعت قبل از بازي در محل سالن مسابقه حاضر باشند
 – 6.6مسئوليت ثبت اخطارها واخراجها به عهده مسئولين تيمهاست و کميته برگزاري نيز اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
 – 6.7بازيکني که کارت قرمز دريافت ميکند براي يک بازي کامل محروم مي باشد.
-6.8کارت هاي زرد و قرمز  ،در طول مسابقات بخشيده نخواهد شد.
 -6.9بازيکني که دو کارت زرد دريافت کند بطور خودکار از يک بازي محروم خواهد شد.
-6.10کليه ي محروميت هاي فني و انضباطي به مسابقات بعدي همان سال و در غير اينصورت به مسابقات سال بعد موکول خواهد
شد.
 -6.11زمان بازي براي هرنيمه15دقيقه(رونده)درنظر گرفته مي شود.
 -6.12محروميت بازيکن براساس برنامه اعالمي کميته اجرايي مي باشد.
 – 6.13حضور سرپرست يا مربي تيم هنگام مسابقه در سالن و در کنار تيم الزامي است.
 -14،6چنانچه تيمي در دو بازي حاضر نشود از جدول مسابقات حذف وتيم واحد و اعضاي آن در مسابقات سال بعد اجازه حضور
نخواهد داشت.
 -15،6سرپرستان ومربيان تيم ها حق شرکت در بازي را ندارند.
 -16،6در روز و هنگام مسابقه هر تيم ليست اسامي بازيکنان را که شامل  10بازيکن مي باشد تکميل نموده و به سرپرست مسابقات
تحويل دهند و بعد از تحويل فرم اسامي به سرپرست مسابقه اجازه تکميل يا تغيير ليست خود را ندارند.
 – 17،6سرپرست مسابقه قبل از ورود تيمها به سالن محل مسابقه نسبت به چک ليستها اقدام واز ورود افراد اضافي به محل مسابقه
جلوگيري خواهد کرد.
 - 18،6کليه تيمهاي فوتسال بايد اصول اخالقي فوتسال را محترم شمرده و در چارچوب روح بازي جوانمردانه در مسابقات شرکت
نمايند.
 – 19،6سرپرست تيمها موظفند يک نسخه از آئين نامه برگزاري و آيين نامه انضباطي را تهيه و مسئولين وبازيکنان را با مفاد آن
آشنا سازند.
 – 20،6اصل بر صحت گزارش داور وسرپرست مسابقه ميباشد مگر آنگه خالف آن بر اساس داليل و مستندات اثبات شود.
 – 21،6کميته اجرايي و نظارتي 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.
 – 22،6تيمها اعتراضات خود را در هر مورد ميتوانند تا  24ساعت پس از پايان همان مسابقه بصورت کتبي بهمراه مبلغ 500/000
ريال به کميته اجرايي ارائه نمايند.

تبصره  : 1در صورتيکه در برگ اعتراض بيش از يک نام آمده باشد بايد به ازاي هر اسم اضافي مبلغ  200/000ريال به مبلغ اعتراض
اضافه نمايد.
تبصره : 2اعتراضها بايد به کميته اجرايي وسرپرست مسابقه با ارائه فيش و يا مبلغ مورد نظر نوشته و ارائه شود در غير اينصورت
کميته اجرايي از پيگيري آنها خوداري خواهد کرد.
 – 23،6تيم مي تواند بصورت قانوني تا مدت  24ساعت نسبت به راي صادره اعتراض و کتباً به کميته اجرايي ارسال تا مجدداً
پيگيري شود.

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

ماده  – 8روش تعيين جايگاه تيمها:
 – 1،8تعداد امتيازات کسب شده
 –2،8در صورت تساوي امتيازات براي تعيين جايگاه اول تا سوم ابتدا بازي رودررو مالک مي باشد اگر بازي رودررو نيز مساوي
بود ،بازي مجدد برگزار خواهد شد.
 –3،8درصورتيکه مسابقه اي برگزار نگرددو براي يک تيم برد فني محسوب شود گلهاي آن برد در تفاضل گلها به تعدا د  3گل
زده محاسبه خواهد شد.

ماده  – 9جوايز و پاداش تيمها ی قهرمان:
 – 9،1به تيم هاي اول تا سوم مسابقات جام قهرماني مدال -لوح وجوايز نفيس اهداء ميگردد.
 -9،2يک نفر از بازيکنان تيم هاي اول تا سوم با تاييد کميته برگزاري به عنوان بهترين بازيکن ليگ انتخاب  ،جام و حکم اهداء
خواهد شد.
 -9،3يک نفر از دروازه بان هاي تيم هاي اول تا سوم با تاييد کميته برگزاري به عنوان بهترين دروازبان ليگ انتخاب  ،جام و حکم
اهداء خواهد شد.
 -9،4يک تيم از بين تيمهاي حاضر در مسابقات با تاييد 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 تاييد کميته برگزاري و بر اساس بيشترين گل زده به عنوان بهترين گلزن ليگ انتخاب  ،جام و حکم
اهداء خواهد شد.

ماده  – 10مدارک الزم جهت شرکت در مسابقات:
-1،10تکميل فرم مشخصات اعضاي تيم که به امضا و تاييد مسئولين مربوطه رسيده باشد.
-2،10ارائه ي کارت بيمه ورزشي
آيين نامه برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه تربيت مدرس در  10ماده و  52بند و  6تبصره مورد تاييد مي
باشد .الزم به ذکر است در صورت برگزاري مسابقات حذفي ،ديدار سوپر جام ( قهرمان ليگ و قهرمان حذفي ) با
تاييد رئيس مرکز تربيت بدني و مهيا بودن شرايط کلي در بهمن ماه هر سال به نام  ....سالگرد تاسيس دانشگاه تربيت
مدرس برگزار شده و به تيم قهرمان جام و مدال مربوطه و حکم قهرماني اهدا مي گردد.

مهلت تحویل مدارک :تا روز چهارشنبه 98/07/17
قرعه کشی مسابقات :روز شنبه  98/07/20ساعت 13/30
شروع مسابقات :دوشنبه  98/07/22ساعت 14/30
آلبوم مشخصات اعضای تيم صفحه پايين می باشد

یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه  /جام تربیت مدرس  /سال 1398

گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش
شرکت کننده در مسابقات فوتسال

گواهی می شود افراد مشروحه ذیل  ،بازیکنان و سرپرست تیم فوتسال کارکنان

کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در سال  1398از کارکنــان رسمی/پیمانی/قراردادی یا شرکتـی(حداقل دو سال خدمت) می باشد و با توجه به
آیین نامه ی عمومی شرکت در مسابقات فوتسال دانشگاه  ،هیچکدام بر خالف مندرجات آن نمی باشند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سابقه استخدام

نوع عضویت

نوع استخدام

هیئت علمی ،کارمند

رسمی،پیمانی،قراردادی،شرکتی

محل خدمت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
سرپرست یا مربی

11
نام  ،امضا و مهر مسئول واحد

نکات مهم:

نام  ،امضا و مهر مدیر امور اداری دانشگاه

نام و امضا سرپرست تیم و شماره تماس

این فرم حتما به صورت تایپ شده و بدون الک یا خط خوردگی باشد.
در این فرم ،منظور از واحد :معاونت ها ،دانشکده هاوحوزه ریاست می باشد.
ارائه کارت بیمه ورزشی برای ورزشکاران الزامی است.
فرم تکمیل شده را تا تاریخ  98/07/17به مرکز تربیت بدنی تحویل نمایید.

ضمنا" متعهد می گردد:
کمیته پذیرش در هر مرحله مجاز به مطالبه اصل حکم کارگزینی و سایر مدارک شناسایی بازیکنان می باشد و سرپرست تیم موظف به ارائه آن
حداکثر ظرف  24ساعت پس از درخواست خواهد بود و در صورت عدم ارسال  ،تیم از دور مسابقات حذف و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد
شد .مسئولیت صحت مراتب فوق با توجه به مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مسابقات به عهده مقام تایید کننده (مسئول واحد و
سرپرست) می باشد.

