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9ـ کلیه دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تهران میتوانند با رعایت دستورالعمل ذیل با یک یا چند تیم در مسابقات شرکت نمایند.
2ـ هر تیم میتواند با  01بازیکن 0 ،مربی و  0سرپرست (جمعاً  02نفر) با معرفی نامه کتبی از رئیس یا معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده مربوطه در مسابقات
شرکت نماید.
تبصره  :9مربیان و سرپرستان نمیتوانند بعنوان بازیکن در مسابقات شرکت نمایند.
تبصره  :2مسئولیت بیمه ورزشی بازیکنان شرکت کننده برعهده سرپرست و معاون دانشجویی دانشکده می باشد.
3ـ هر تیم میتواند فقط از دانشجویان دانشکده خود استفاده نماید و امکان جذب بازیکن از دیگر دانشکدهها وجود ندارد.
4ـ ارائه کارت دانشجویی و کارت بیمه ورزشی معتبر سال  79در زمان برگزاری مسابقات از طرف سرپرست تیم الزامی می باشد.
تبصره  :3دانشجویان فارغ التحصیل امکان شرکت در این مسابقات را ندارند.
-5کلیه تیمها میبایست با لباس کامل و یکدست (شامل شورت ،پیراهن ورزشی شماره دار در جلو و پشت ،جوراب ساق بلند ،قلم بند و کفش ورزشی) در مسابقات
شرکت نمایند ،در ضمن شماره هر بازیکن تا پایان مسابقات ثابت خواهد بود .بدیهی است تیمی که دارای البسه یکدست با شماره کامل نباشد ،امکان حضور در
مسابقه را نخواهد داشت و نتیجه مسابقه سه بر صفر به نفع تیم مقابل اعالم میگردد.
تبصره  :4تأمین کلیه تجهیزات ورزشی هر تیم بر عهده دانشکده مربوطه میباشد.
6ـ سرپرستان کلیه تیمها میبایست عکس ،تصویر کارت دانشجویی ،کارت بیمه ورزشی و فرم مشخصات عکسدار اعضای تیم خود را (مطابق نمونه ضمیمه)
حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  17/2/91از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارائه نمایند؛ در ضمن فرم مشخصات عکسدار
باید تایپ و ممهور به مهر دانشکده مربوطه بوده و به امضاء سرپرست تیم و رئیس یا معاون دانشجویی فرهنگی آن دانشکده رسیده باشد.
تمدید نخواهد گردید و امکان حضور تیمهایی که مدارک آنها ناقص باشد در مراسم قرعهکشی مسابقات وجود نخواهد داشت.

این مهلت به هیچ عنوان

ضمناً تنها به بازیکنانی که عکس و

مشخصات آنها در فرم مربوطه ثبت و الصاق شده و مدارک آنان کامل باشد ،اجازه شرکت در مسابقات داده خواهد شد.
تبصره  :5حضور سرپرست یا نماینده هریک از تیمهای شرکت کننده در مراسم قرعهکشی الزامی بوده و در صورت عدم حضور ،مراتب به منزله انصراف تیم مذکور
تلقی میگردد.
تذکر :سرپرستان و مربیان هر تیم ملزم به حضور و همراهی تیم خود در طول برگزاری مسابقات میباشند .بدیهی است مسئولیت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم
حضور نامبردگان در معیت تیم مربوطه در طول برگزاری مسابقات ،متوجه افراد مذکور خواهد بود.
7ـ جلسه هماهنگی و تبادل نظر و مراسم قرعه کشی با حضور سرپرستان کلیه تیمهایی که قبالً مدارک خود را به صورت کامل به اداره مسابقات ارائه نمودهاند ،در
ساعت  95روز دوشنبه مورخ  9317/2/24در محل سالن شورای حوزه تربیت بدنی دانشگاه واقع در

مجموعه ورزشی شهید چمران ،ساختمان اداری ،طبقه اول

میگردد.
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه با تأیید مدیر تربیت بدنی دانشگاه در طول مسابقات الزم االجرا خواهد بود.
8ـ مسابقات از

روز یکشنبه

مورخ  9317/2/33در محل سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید فتحی برگزار خواهد شد.

برگزار

1ـ زمان مسابقات دو تایم  01دقیقهای با  1دقیقه استراحت بین دو نیمه خواهد بود .ضمناً هر تیم میتواند در هر نیمه از یک تایم استراحت یک دقیقهای استفاده
نماید.
93ـ چنانچه تیمی رأس ساعت تعیین شده در زمین مسابقه حضور پیدا نکند ،نتیجه  3بر صفر به نفع تیم مقابل اعالم میشود.
99ـ برای شروع مسابقه ،حضور  3بازیکن در هر یک از تیمهای شرکت کننده الزامی است .در غیر اینصورت تیم مربوطه بازنده خواهد بود.
92ـ چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی یا متناوب از حضور در رقابتها خودداری نماید ،ضمن حذف کلیه نتایج و امتیازات کسب شده تیم مذکور از جدول مسابقات،
مراتب بینظمی آن تیم به مسئولین دانشکدة مربوطه منعکس می گردد .ضمن اینکه موضوع در کمیته انضباطی مسابقات نیز بررسی و در رابطه با حضور آن تیم
در مسابقات آتی تصمیمگیری خواهد شد.
93ـ رده بندی نهایی تیمها در مرحله گروه بندی بر اساس امتیاز کسب شده  ،تفاضل گل  ،گل زده بیشتر ،گل خورده کمتر و در نهایت نتیجه بازی رو دررو خواهد
بود.
94ـ در مرحلة ضربدری و رده بندی در صورت تساوی دو تیم در زمان قانونی ،برنده مسابقه با ضربات پنالتی مشخص خواهد شد و در مرحله فینال ،در صورت
تساوی دو تیم در زمان قانونی ،دو زمان  3دقیقهای اضافه خواهد شد که در صورت تساوی ،با ضربات پنالتی تیم برنده مشخص می گردد.
95ـ سرپرستان تیمها ملزم به ثبت کارتهای زرد و قرمز بازیکنان تیم خود در طول مسابقات میباشند.
96ـ بازیکنان دو اخطاره از همراهی تیم خود در اولین بازی بعدی محروم خواهند بود.
 -97اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر  31دقیقه پس از پایان هر مسابقه با امضای سرپرست تیم و پرداخت مبلغ  211/111ریال به مسئول برگزاری
مسابقات ارائه گردد( .در صورتیکه اعتراض صورت گرفته با تشخیص کمیته اجرایی مسابقات وارد باشد ،مبلغ مورد نظر به سرپرست تیم برگشت داده میشود).
98ـ در سایر موارد ،مراتب وفق مقررات کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اقدام خواهد گردید.
91ـ کمیته انضباطی مسابقات درخصوص موارد انضباطی پیش آمده در طول رقابتها ،تصمیمگیری نموده و مصوبات آن با تأیید مدیر تربیت بدنی دانشگاه معتبر و
الزم االجرا میباشد
 -23کمیته اجرایی مسابقات می تواند در صورت لزوم تغییراتی در برنامه برگزاری رقابتها ایجاد نماید.
امید است با مساعدت و همکاری صمیمانه همه مسئولین گرامی و دانشجویان عزیز شرکت کننده و نیز مربیان و سرپرستان تیمهای حاضر در رقابتهای
فوتسال دانشجویان (جام لیله القدر) ،مسابقات به نحو شایسته و با شکوهی برگزار گردد.
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