تهیه و تنظیم :محمدحسین قاسمی

بسمه تعالی

" تحصيل ،تهذيب نفس و ورزش سه عامل اصلي پيشرفت جوانان است"
(مقام معظم رهبري)

طرح برگزاری مسابقات فوتسال بین کارمندان و هیئت علمی
دانشگاههای شهر همدان (زمستان )5931

الف .شرایط تیمها:
 .5تمامی تیمها باید تا تاریخ  31/51/51نسبت به اعالم آمادگی قطعی اقدام نمایند.
 .1تمامی بازیکنهای هر تیم باید از همان دانشگاه باشد.
 .9شرکت کردن اساتید مدعو و کارکنان شرکتی در این مسابقات ممنوع میباشد.
 .1هر تیم موظف به داشتن یک دست لباس کامل ورزشی (شامل پیراهن شمارهدار ،شورت ،جوراب و
ساقبند؛ به همراه یک دست کاور) میباشد که رنگ آن توسط کمیتۀ برگزاری مسابقات تعیین
میشود.
 .1تعداد بازیکنان هر تیم  8-51نفر به همراه سرپرست و مربی میباشد که تمامی این بازیکنان موظف
به ارائۀ اصل و فتوکپی کارت پرسنلی می باشند.
 .6استفاده از بازیکن غیر واجد شرایط و یا بازیکن تیم دیگر و یا دانشگاه دیگر ممنوع بوده و در صورت
ارتکاب ،تیم خاطی بازنده اعالم میشود.

ب .نحوۀ برگزاری مسابقات:
 .5بازیها در روزهای پنج شنبه در سالن محبی دانشگاه بوعلیسینای همدان برگزار میگردد ،تاریخ و
ساعت بازیها پس از انجام قرعهکشی اعالم میگردد.
 .1حضور هر تیم یک ربع قبل از شروع مسابقه الزامی میباشد.
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 .9مسابقات طبق آخرین قوانین فوتسال برگزار میشود .این قوانین بصورت اینترنتی از آدرسهای زیر
قابل دریافت میباشند:
www.fifa.com/.../lawsofthegamefutsal4102_01_eneu_neutral.pdf
www.eslamieh.sport-kj.ir/User_Files/amoozesh/Footsall%41Rules.pdf
.pdfفني41%41%فوتسالwww.sport.um.ac.ir/joomdocs//

 .1زمان هر مسابقه ،دو وقت  12دقیقهای رونده میباشد و هر تیم دارای یک تایماوت در هر نیمه
میباشد.

زمانبندی و نحوۀ اجرای مسابقات:
 .5زمان برگزاری قرعه کشی مسابقات و همچنین جلسه توجیهی ،روز یکشنبه ساعت  51در ادارۀ
تربیتبدنی دانشگاه بوعلیسینا می باشد و حضور سرپرست تمامی تیمها الزامی میباشد.
 .1شروع برگزاری مسابقات  31/51/53در سالن محبی دانشگاه بوعلیسینا میباشد.

موارد انضباطی:
مسئولیت کلیه حرکات و رفتارهای بازیکنان داخل و بیرون زمین بر عهده سرپرست تیم میباشد.
در صورتی که کمیته انضباطی در مورد تیم یا بازیکنی رای صادر کند رای صادره در مسابقات بعدی اعمال
میشود.
بازیکنی که  9کارت زرد (و یا یک کارت زرد به همراه یک کارت قرمز) دریافت نماید ،از یک بازی بعدی
تیمش محروم خواهد شد.

