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  دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشجويان

  1393بهار 
  شرايط فني و اجرايي مسابقات:

 10بصورت دوره اي و با شركت  ،در يك گروه 1393 سال بهارمسابقات ليگ برتر فوتسال دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در  ـ1

 )ده پزشكي(دانشكشهيد افتاده،(دانشكده داروسازي ) داروسازي الف(دانشكده پرستاري) ،  پرستاريشامل تيمهاي  تيم برتر دورة گذشته

(دانشكده  دندانپزشكي ب(دانشكده داروسازي) ، 92داروسازي ،(دانشكده توانبخشي)  توانبخشي(دانشكده پيراپزشكي) ، پيراپزشكي شاهين،

  برگزار خواهد شد. (دانشكده پزشكي) 86پزشكي (دانشكده پزشكي) و   91،پزشكي (دانشكده بهداشت)  Ph.Dبهداشت  دندانپزشكي) ،

نامه كتبي از رئيس يا معاون دانشجويي فرهنگي دانشكده  با معرفينفر)  12سرپرست (جمعاً  1مربي و  1بازيكن،  10تواند با  يهر تيم م ـ2

  در مسابقات شركت نمايد. مربوطه

  .ت نمايند انند بعنوان بازيكن در مسابقه شركتو: مربيان و سرپرستان نمي1تبصره 

  ها وجود ندارد. دانشكده خود استفاده نمايد و امكان جذب بازيكن از ديگر دانشكده فقط از دانشجويان تواندهر تيم مي ـ3

و  بلند، قلم بند جوراب ساق  ،پشتپيراهن ورزشي شماره دار در جلو و شورت، بايست با لباس كامل و يكدست شامل (ها ميكليه تيم ـ4

بديهي است تيمي كه داراي  تا پايان مسابقات ثابت خواهد بود. در مسابقات شركت نمايند، در ضمن شماره هر بازيكن )كفش ورزشي

  البسه يكدست با شماره كامل نباشد، امكان حضور در مسابقه را نخواهد داشت و نتيجه مسابقه سه بر صفر به نفع تيم مقابل اعالم 

   گردد.مي

  د.باشتأمين كليه تجهيزات ورزشي هر تيم بر عهده دانشكده مربوطه مي: 2تبصره 

  دانشجويان فارغ التحصيل حق شركت در مسابقات را ندارند. - 5

  دانشجوياني كه در ليگ برتر دانشگاه بازي ميكنند ، حق شركت در تيمهاي ليگ دسته يك را ندارند. - 6

 دانشجو دراشتغال به تحصيل تأييديه ، فرم عكس، تصوير كارت دانشجويي، كارت بيمه ورزشي  بايستها ميسرپرستان كليه تيمـ 7

 دوشنبه روز  پايان وقت اداري تاحداكثر اعضاي تيم خود را و فرم مشخصات عكسدار (مطابق نمونه ضميمه) 92-93تحصيلي نيمسال دوم 

عكسدار بايد تايپ و ممهور به مهر از طريق اتوماسيون اداري به اداره مسابقات ارائه نمايند؛ در ضمن فرم مشخصات  15/2/93مورخ 

اين مهلت به هيچ عنوان تمديد شجويي و فرهنگي آن دانشكده رسيده باشد. سرپرست تيم و معاون دانبوطه بوده و به امضاء دانشكده مر

ضمناً تنها به بازيكناني كه  كشي مسابقات وجود نخواهد داشت.هايي كه مدارك آنها ناقص باشد در مراسم قرعهنخواهد گرديد و امكان حضور تيم

  اجازه شركت در مسابقات داده خواهد شد.  لصاق شده و مدارك آنان كامل باشد،در فرم مربوطه ثبت و ا عكس و مشخصات آنها



كشي الزامي بوده و در صورت عدم حضور، مراتب به منزله انصراف تيم هاي شركت كننده در مراسم قرعهحضور سرپرست يا نماينده هريك از تيم: 3تبصره 

  گردد.مذكور تلقي مي

باشند. بديهي است مسئوليت بروز هرگونه مشكل ناشي پرستان و مربيان هر تيم ملزم به حضور و همراهي تيم خود در طول برگزاري مسابقات ميسرتذكر: 

  متوجه افراد مذكور خواهد بود. ،از عدم حضور نامبردگان در معيت تيم مربوطه در طول برگزاري مسابقات

  هايي كه قبالً مدارك خود را به صورت كامل به قرعه كشي با حضور سرپرستان كليه تيمجلسه هماهنگي و تبادل نظر و مراسم  ـ8

 خيابان واقع در سالن شوراي حوزه معاونت دانشجويي دانشگاهدر محل  16/2/93مورخ سه شنبه  روز 00/14 اند، در ساعتاداره مسابقات ارائه نموده

   گردد.برگزار مي قدس ـ نبش كوچه فردانش ـ ساختمان معاونت دانشجويي ـ طبقه اول

  تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه با تأييد مدير تربيت بدني دانشگاه در طول مسابقات الزم االجرا خواهد بود. 

  عد از مراسم قرعه كشي امكان پذير نخواهد بود.نفره بازيكنان معرفي شده اوليه ، ب 10ليستهرگونه جابه جايي و تغيير در  :4تبصره 

سالن چندمنظوره مجموعه در  )30/20 لغايت 00/16 از ساعت( هر هفته جمعه و دوشنبه روزهايدر آغاز و  19/2/93 مورخ جمعه   روزمسابقات از  ـ9

  برگزار خواهد شد.  ورزشي شهيد چمران

تواند در هر نيمه از يك تايم استراحت بين دو نيمه خواهد بود. ضمناً هر تيم مي دقيقه 5اي با دقيقه 20زمان مسابقات دو تايم  ـ10

  اي استفاده نمايد. استراحت يك دقيقه

  شود. بر صفر به نفع تيم مقابل اعالم مي 3چنانچه تيمي رأس ساعت تعيين شده در زمين مسابقه حضور پيدا نكند، نتيجه ـ 11

  غيراينصورت تيم مربوطه بازنده خواهد بود.رهاي شركت كننده الزامي است. دتيم از يكن در هر يكباز 3براي شروع مسابقه حضور  ـ12

ا متناوب از حضور در رقابتها خودداري نمايد، ضمن حذف كليه نتايج و امتيازات كسب شده تيم ه متوالي يدر دو مسابق يچنانچه تيم ـ13

ه مسئولين دانشكدة مربوطه منعكس و موضوع در كميته انضباطي مسابقات بررسي نظمي آن تيم بمذكور از جدول مسابقات، مراتب بي

  گيري خواهد شد.شود و در رابطه با حضور آن تيم در مسابقات آتي نيز تصميممي

  بازيكنان دو اخطاره از همراهي تيم خود در اولين بازي بعدي محروم خواهند بود.ـ 14

  باشند.تهاي زرد و قرمز بازيكنان تيم خود در طول مسابقات ميها ملزم به ثبت كارمسرپرستان تيـ 15

ريال  000/200دقيقه پس از پايان هر مسابقه با امضاي سرپرست تيم و پرداخت مبلغ  30اعتراضات بايد به صورت كتبي و حداكثر ـ 16

ه اجرايي مسابقات وارد باشد، مبلغ موردنظر به مسئول برگزاري مسابقات ارائه گردد. (در صورتيكه اعتراض صورت گرفته با تشخيص كميت

  شود.)به سرپرست تيم عودت داده مي

  گيري نموده و مصوبات آن با تأييد مدير كميته انضباطي مسابقات درخصوص موارد انضباطي پيش آمده در طول رقابتها تصميمـ 17

  باشد. تربيت بدني دانشگاه معتبر و الزم االجرا مي

  مراتب وفق مقررات كميته فوتسال فدراسيون فوتبال اقدام خواهد گرديد. در ساير موارد،ـ 18
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  ، مدال، حكم و جوايزي به رسم يادبود اهداء خواهد شد.اول، دوم، سوم كاپ هايدر پايان مسابقات به تيم ـ19

   دو تيم پايين جدول مسابقات ليگ برتر سالجاري به ليگ دسته يك دوره بعد سقوط خواهند نمود. -20

هاي ميربيان و سرپرستان تاميد است با مساعدت و همكاري صميمانة همة مسئولين گرامي و دانشجويان عزيز شركت كننده و نيز م

  ، مسابقات به نحو شايسته و با شكوهي برگزار گردد.ليگ برتر دانشجويانحاضر در رقابتهاي فوتسال 
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