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 (1041فروردین و اردیبهشت )آیین نامه عمومی مسابقات جام رمضان دانشگاه تهران

 

همزمان با ماه مبارک رمضان مسابقاتي دانشگاه و ورزش همگاني اداره كل تربيت بدني در نظر دارد به منظور توسعه 

كليه دانشگاهيان اعم از كاركنان و اعضاي هيئت علمي و نيز دانشجویان  براي  (جام رمضان) تحت همين عنوان

 .كندها، موسسات و واحدهاي اداري برابر ضوابط و شرایط ذیل برگزار  ، دانشکدهدانشکدگان
 

 :رشته هاي ورزشی

 شطرنج، تیراندازي با تفنگ و تپانچه تنیس روي میز، پرتاب دارت،  :انفرادي

 (خانمها)، پنالتی گل کوچک (آقایان)والیبال دو نفره، پرتاب توپ بسکتبال، فوتبال گل کوچک  :تیمی

 

 .لحاظ مي شود مسابقاتتمامي مقررات ذكر شده در این آیين نامه در  (1

 .مجاز مي باشدعلمي شركت تمامي دانشگاهيان اعم از دانشجویان، كاركنان و اعضاي هيئت  (2

داراي امریه و اساتيد مدعو بنا به دستور و به دليل موارد حقوقي اجازه شركت در افراد شركتي، افراد  :تبصره

 .مسابقات را ندارند

و گواهي سالمت براي 11و كارت ثبت واكسيناسيون كووید ( دانشجویي یا پرسنلي)ارایه كارت دانشگاهي (3

 .شركت در مسابقه الزامي است

دانشجویي مي بایست گواهي اشتغال به تحصيل  خدوش و یا ناخوانا بودن كارتمدر صورت  :1تبصره 

 .عکسدار و ممهور به مهر آموزش محل تحصيل ارایه گردد

در صورت مخدوش و یا ناخوانا بودن كارت پرسنلي ارایه معرفي نامه از معاونت اداري مالي محل  :2تبصره 

 .خدمت الزامي است

عایت فاصله اجتماعي براي تمامي شركت به منظور رعایت پروتکل هاي بهداشتي استفاده از ماسک و ر (4

 .كنندگان و همراهان تيم الزامي است

 .در صورت بروز شرایط خاص  اتخاذ تصميم نهایي در هر مورد با كميته برگزاري مسابقات خواهد بود (5

هر نفر مي تواند در تمامي رشته ها ).محدودیتي براي شركت در مسابقات رشته هاي مختلف وجود ندارد (6

 .(یدشركت نما
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 .به نفرات برتر مسابقات حکم و یادبود تعلق مي گيرد (7

قبل اداری ساعت  84کارشناسان و مسئولین محترم دانشکد گان، دانشکده ها و واحدها ضروری است جدول زیر را تا * 

 .ارسال نمایند مسئول رشته مربوطهتکمیل و به کارتابل از برگزاری رشته مورد نظر 

 .معذوریم روز مسابقه جدا دراز پذیرش لیست اسامی *

 

ملی کد نام و نام خانوادگی ردیف  
شماره / کدپرسنلی

 دانشجویی

محل تحصیل یا 

 خدمت
 شماره تماس

      

      

      

      

      

      

      

      

      مربی

      سرپرست
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 جدول مسابقات
 

 شماره تماس مسئول برگزاري تاریخ مسابقه رشته ورزشی ردیف

 51111816 آقای رستمیان فروردین 84 دارت آقایان 1

 51111818 خانم بهرامی فروردین 82 دارت خانمها 8

 51111811 آقای شاهسون فروردین 11 تنیس روی میز آقایان 1

 51111818 خانم سفالی فروردین 11 تنیس روی میز خانمها 8

 51111818 سفالیخانم  اردیبهشت 8 شوت گل کوچک خانمها 6

 51111661 آقای ابراهیم زاده اردیبهشت 6 شطرنج آقایان 5

 شوت بسکتبال خانمها 7

 اردیبهشت 5

 51111818 خانم سفالی

 51111661 آقای ابراهیم زاده شطرنج خانمها 4

 51111818 خانم بهرامی تیراندازی آقایان 2

 شوت بسکتبال آقایان 11
 اردیبهشت 7

 51111661 زادهآقای ابراهیم 

 51111818 خانم بهرامی تیراندازی خانمها 11

 (خانمها)والیبال دونفره  18
 14شروع از 

 اردیبهشت

 51111818 خانم بهرامی

 51111816 آقای رستمیان (آقایان)والیبال دو نفره 11

 51111811 آقای نظری (آقایان)فوتبال گل کوچک 18

 

  حل برگزاريو مساعت شروع  هر رشته ورزشی،مجاز براي شرکت در تعداد نفرات 

 .در آیین نامه فنی همان رشته قید شده استمسابقه 

 

 :اردیبهشت و به قرار زیر می باشد 0زمان قرعه کشی مسابقات تیمی روز یکشنبه 

  14والیبال دو نفره خانمها ساعت 

  14:04والیبال دو نفره آقایان ساعت 

  11فوتبال گل کوچک آقایان ساعت 
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 قوانین و مقررات مسابقات پرتاب دارت

 .براساس قوانين داخلي جشنواره برگزار خواهد شد مسابقات (1

  .ورزشکاربه این مسابقات اعزام نماید نفر 6واحد مي تواند حداكثر / موسسه/ دانشکدگان/دانشکده هر (2

برگزار خواهد شد و سه نفر با باالترین امتياز كسب شدده، مقدام اول تدا سدوم را      تیر 2 مسابقات بصورت انفرادي و  (3

 .كسب خواهند كرد

  .باشد داشته همراه به دارتتير یک سري  باید الزاما رزشکارو (4

 .شد خواهد گيري تصميم و بررسي مسابقات فني كميته راي اساس بر نشده بيني پيش موارد گونه هر (5

 رسمي نمایندة توسط و مسابقه از پایان پس دقيقه 30 كتبي صورت به اعتراض مسابقات برگزاري طي در (6

 .است پيگيري قابل دانشکده یا تيم

 .خواهد شد يريگ ميو تصم يمسابقات بررس يفن تهيكم ينشده بر اساس را ينيب شيهر گونه موارد پ (7

شماره یک اداره  آذر، سازمان مرکزی دانشگاه، سالن 15بلوار کشاورز، خیابان : مکان مسابقات (4

 کل تربیت بدنی دانشگاه

 : زمان مسابقات (1

 18-2ساعت  84/11/1811روز یکشنبه مورخ : آقایان   

 18-2ساعت  82/11/1811روز دوشنبه مورخ :  بانوان   
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 بانوان گل کوچکشوت  مسابقهقوانین و مقررات 

 
 

 .براساس قوانین داخلی جشنواره برگزار خواهد شد مسابقات (1

 .و به صورت تيمي برگزار مي شود 4مسابقات با توپ فوتسال سایز  (2

 .مسابقات به صورت تک حذفي برگزار مي شود (3

 .نفر مي باشد و امتيازها به صورت تيمي محاسبه خواهد شد 3هر تيم متشکل از  (8

  مسابقه تيم در  2واحد و یا موسسه مي تواند حداكثر با / دانشکده/ هر یک از دانشکدگان:  1تبصره

 .شركت نماید

  نفر  3 –نفر كارمند یا عضو هيئت علمي  3.) چيدمان تيمها به هر شکلي مي تواند باشد:  2تبصره

 (دانشجو و یا هر به صورت تركيبي

 رسمي نمایندة توسط و مسابقه پایان از پس دقيقه 30 كتبي صورت به اعتراض مسابقات برگزاري طي در (4

 .است پيگيري قابل دانشکده یا تيم

 .خواهد شد يريگ ميو تصم يمسابقات بررس يفن تهيكم ينشده بر اساس را ينيب شيهر گونه موارد پ (5

آذر، سازمان مرکزی دانشگاه، سالن شماره یک اداره کل  15بلوار کشاورز، خیابان : مکان مسابقه (5

 تربیت بدنی دانشگاه

 صبح  2ساعت  18/11/1811روز یکشنبه مورخ : زمان مسابقه (7

 

 برگزاری مسابقهشیوه 
 

زیر به سمت دروازه مطابق شکل متر  15 نفرات در مناطق مشخص شده به فاصله . نفر است 3هر تيم متشکل از 

 متر به طرفين خواهد بود 5/4فاصله توپهاي كناري از توپ وسط   .شوت خواهند زد مقابل

 .هر تيم در چيدن توپ ها براي سایر نفرات كمک خواهند كرد اعضايبه جهت جلوگيري از  اتالف زمان، 

تعداد گل هاي زده . انجام خواهد شد(  نقطه مختلف 3از  شوت 3نفر و هر نفر  3هر تيم ) شوت 1بصورت مسابقه 

 .به عنوان ركورد تيم ثبت مي گردد

 .مي باشد ارتفاع متر سانتي 75و سانتي متر طول دروازه 111كوچک  معادلگل اندازه دروازه 
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انتخاب خود به به  را یک نفر از هر تيم  مسئولين تيم هاي اعزامي موظف هستندتيم ها، امتياز در صورت تساوي 

  .نمایند مجدد شوتزدن اقدام به تا جهت مشخص شدن تيم برتر  نمایند مسئولين برگزاري مسابقات معرفي

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

  پرتاب توپ بسکتبال مسابقاتقوانین و مقررات 

 

 .براساس قوانین داخلی جشنواره برگزار خواهد شد مسابقات (1

 .نفر مي باشد و امتيازها به صورت تيمي محاسبه خواهد شد 2هر تيم متشکل از  (2

  تيم در مسابقه شركت  2واحد و یا موسسه مي تواند حداكثر با / دانشکده/ هر یک از دانشکدگان : 1تبصره

 .نماید

  نفر دانشجو  2 –نفر كارمند یا عضو هيئت علمي  2.) چيدمان تيمها به هر شکلي مي تواند باشد : 2تبصره

 (و یا هر به صورت تركيبي

 .براي بانوان برگزار مي شود 6براي آقایان و سایز 7سایز Molten مسابقات با توپ  (3

 .به صورت تک حذفي برگزار مي شودمسابقات  (4

 .تصميم نهایي در هر مورد با كميته برگزاري مسابقات خواهد بوددر صورت بروز شرایط خاص  اتخاذ  (5

 رسمي نمایندة توسط و مسابقه پایان از پس دقيقه 30 كتبي صورت به اعتراض مسابقات برگزاري طي در (6

 .است پيگيري قابل دانشکده یا تيم

 .خواهد شد يريگ ميو تصم يمسابقات بررس يفن تهيكم ينشده بر اساس را ينيب شيهر گونه موارد پ (7

آذر، سازمان مرکزی دانشگاه، سالن شماره یک اداره کل  15بلوار کشاورز، خیابان : مکان مسابقه (4

 تربیت بدنی دانشگاه

 : زمان مسابقه (1

 صبح 2ساعت  15/18/1811خانمها روز سه شنبه مورخ  -

 صبح 2ساعت  17/18/1811روز چهارشنبه مورخ : آقایان -

 

 شیوه برگزاری مسابقه

 :پرتاب خواهد نمودشوت به روش زیر  11هر تيم در هر مسابقه، 

نفر اول شركت كننده از هر تيم در قسمت خارجي خط عرضي زیر تخته  و نفر دوم در نقطه مشخص شده 

و این  پاس داده نفر اول، توپ را به نفر دوم افتد با اعالم شروع مسابقه، تایمر به كار مي .ذوزنقه مستقر مي شود

 .ن اولين پرتاب را انجام مي دهدبازیک
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نفر اول پس از اقدام به شوت هم تيمي خود، براي ریباند به داخل ذوزنقه مي رود و پس از ریباند، توپ را مجددا 

در محلهاي مشخص شده بازیکن  شوت 5مي شود، به این ترتيب هر به شوت زننده پاس داده و شوت دوم اجرا 

بعدي به همين منوال انجام مي پرتاب  5، جاي دو بازیکن عوض مي شود و ها تپس از اتمام شو. انجام مي شود

 .شود

 

شوت خود را انجام دهند و در صورت  11دقيقه مي باشد كه باید  2زمان در نظر گرفته شده براي هر تيم 

 .  باشد شوت را به پایان رسانده 11 كوتاهتري مساوي شدن دو تيم در امتياز، تيمي برنده است كه در زمان

در صورتيکه تيم هاي رقيب هم در تعداد امتياز و هم در زمان كسب شده به تساوي رسيده باشند پرتاب پنالتي 

 .تعيين كننده تيم برتر خواهد بود

 

 

 

 شوت زننده: Shپاس دهنده                    :         P. محل هاي پرتاب                               
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http://sport.harferooz.com/photos/view.php?filename=593basketball.gif
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 تنیس روي میز قوانین و مقررات مسابقات

 

 .براساس قوانین داخلی جشنواره برگزار خواهد شد مسابقات (1

 .شود مي برگزار آقایانو  بانوان برايو تک حذفي  انفرادي صورت به مسابقات (2

 . است ممنوع رنگ كرم و سفيد پيراهن از استفاده (3

 .است الزامي شخصي راكت داشتن همراه (4

 .شود مي برگزار فدراسيون تائيد مورد سفيد استاندارد توپ با مسابقات (5

 .شركت كننده در مسابقات داشته باشد 6واحد و یا موسسه مي تواند  حداكثر / دانشکدگان/ هر دانشکده (6

 شروع مسابقات كشي قرعه انجام از بعد بالفاصله و شد نخواهد انجام كشي قرعه شروع از بعد پذیرش (7

 .شد خواهد

با توجه به گذشت مدت زمان طوالني از پایان آخرین جشنواره ورزشي جهت چيدمان جدول نفرات برتر  (8

 .شدسالهاي گذشته لحاظ نخواهند 

 رسمي نمایندة توسط و مسابقه پایان از پس دقيقه 30 كتبي صورت به اعتراض مسابقات برگزاري طي در (1

 .است پيگيري قابل دانشکده یا تيم

 .خواهد شد يريگ ميو تصم يمسابقات بررس يفن تهيكم ينشده بر اساس را ينيب شيهر گونه موارد پ (11

آذر، سازمان مرکزی دانشگاه، سالن شماره یک اداره کل  15بلوار کشاورز، خیابان : مکان مسابقه (11

 تربیت بدنی دانشگاه

 : زمان مسابقه (12

 صبح 2ساعت  11/11/1811روز سه شنبه مورخ  :آقایان -

 صبح 2ساعت  11/11/1811روز چهارشنبه مورخ : خانمها -
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 با تفنگ و تپانچه يراندازیمسابقات ت قوانین و مقررات

 .دگرد يم اجرادر این مسابقات  ينداز رايت ونيفدراس نيقوانو تمامي قوانين عمومي جشنواره  (1

تير در دو بخش خانم  15بصورت    ،استاندارد يو تپانچه باد يو در رشته تفنگ باد يمسابقات به صورت انفراد (2

 .ها و آقایان برگزار مي شود

از ( نفر تپانچه 8نفر تفنگ و  8)  ورزشکار 8تواند در مجموع  يم واحد/ موسسه /دانشکدگان /هردانشکده (3

از ( نفر تپانچه 8نفر تفنگ و  8)  ورزشکار 8دانشجویان،کارکنان و هیات علمی  در بخش خانم ها و 

 .ندیبه مسابقات اعزام نما دانشجویان، کارکنان  و هیات علمی در بخش آقایان

 . مسابقه حضور داشته باشند يشان در محل برگزار يراند مسابقاتشروع قبل از  قهيدق  31ورزشکاران موظفند  (4

 .باشد يها م شركت كنندهبه عهده المقدور  يسالح ، لباس و ساچمه حت :اعم از زاتيتجه نيتام (5

 .ساعت حضور ورزشکاران از  طریق مسئول برگزاري به نمایندگان تيم ها اطالع داده خواهد شد (6

به  82/11/1811روز دوشنبه مورخ مسئوالن و نمایندگان محترم مي بایست اسامي شركت كنندگان خود را تا  (7

 .مایندارسال ن( كل تربيت بدنيمسئول ثبت نامه هاي اداره ) كارتابل خانم شهيدلو

 .خواهد شد يريگ ميو تصم يمسابقات بررس يفن تهيكم ينشده بر اساس را ينيب شيهر گونه موارد پ (8

 خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی، سالن تیراندازی : مسابقات مکان (2

 :زمان مسابقات  (11

 آقایان 15/18/1811روز سه شنبه مورخ   

 بانوان 17/18/1811روز چهارشنبه مورخ  
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 قوانین و مقررات مسابقات شطرنج
 

 .حاكم است( فيده)شطرنج  الملليبينقوانين فدراسيون  (1

 .شركت در این مسابقه محدودیت نفرات ندارد (2

 :جدول مسابقات (1

 :مسابقات در دو جدول بصورت جداگانه برگزار خواهد شد

 بانودانشجویان و شاغلين : جدول الف

 دانشجویان و شاغلين آقا: جدول ب

 . شودمسابقه غيرریتد و تعداد دورها براساس تعداد شركت كنندگان تعيين مي (4

 هازمان بازی (6

ثانيه پاداش براي هر حركت، از اولين حركت بازي مي  2دقيقه به اضافه  11زمان بازي براي هر بازیکن  (6

 . باشد

 :رده بندی و گره گشایی (7

مجموع امتياز كسب شده هر بازیکن در پایان مسابقه تعيين خواهد شد و چنانچه دو یا  رده بندي براساس (8

ها از روش گره گشایي به ترتيب زیر چند بازیکن، امتياز برابر كسب كرده باشند براي تعيين رتبه آن

 :گردداستفاده مي

 رد بيشترب -سونه بورن برگر     د -بوخ هولز    ج –رویارویي مستقيم      ب  -الف  (1

 :پروتکل های بهداشتی  (11

 .داوران و كادر اجرایي در طول مسابقه الزامي است ,استفاده از ماسک براي تمامي بازیکنان (11

 .همراه داشتن مایع ضدعفوني براي كليه شركت كنندگان الزامي است (12

 

 .دخواهد ش يريگ ميو تصم يمسابقات بررس يفن تهيكم ينشده بر اساس را ينيب شيهر گونه موارد پ (13

 تهراننشگاه، باشگاه دانشجویان دانشگاه درب مرکز بهداشت دا -آذر 15خیابان : مکان مسابقه (14

 صبح 11از ساعت  16/18/1811روز دوشنبه مورخ : آقایان :زمان مسابقه (16

 صبح 11از ساعت  15/18/1811روز سه شنبه مورخ : بانوان
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 والیبال دو نفره قوانین و مقررات مسابقات
 

 .براساس قوانين داخلي جشنواره برگزار خواهد شد مسابقات (1

 .متر مي باشد 1متر و عرض زمين  18 نيمسابقات، طول زم يبرا باليوال نيابعاد زم (2

با ترکیب کارمند و تیم  یکدانشجویی و تیم  یکواحد مي تواند حداكثر / موسسه/ دانشکدگان/دانشکده هر (3

  .نمایدبه این مسابقات اعزام هیات علمی 

 .رقابت هاي دانشجویان و كاركنان به صورت جداگانه برگزار مي گردد (4

واند مي ت  یا نماینده سرپرست ایمربي  کیبه اضافه  ( نفر ذخيره 2و نفر اصلي   2) کنیباز نفر 8با  ميهر ت (5

 .ددر مسابقات شركت كن

 .در مسابقات شركت كند ( راهنيشماره دار در جلو و پشت پ)با لباس ورزشي متحد الشکل  دیبا ميهر ت (6

 .دساعت قبل از ساعت شروع مسابقه در سالن حضور داشته باشن ميها موظف هستند ن ميت هيكل (7

 .مي باشد 3از  2و بازي  21امتياز هر ست  (8

 .تعویض در هر ست فقط یک بار براي هر بازیکن مي باشد (1

آخر حتما باید با اسپک یا ساعد زده  ضربه اي كه با پنجه به صورت جاخالي انداخته شود خطاست و ضرب (11

 .شود

رسمي  ندةیمسابقه و توسط نما انیپس ازپا قهيدق  31اعتراض به صورت كتبي  ،مسابقات يدر طي برگزار (11

   .پيگيري است قابل ميت

 .خواهد شد گيري تصميم و بررسي مسابقات فني كميته راي اساس بر نشده بيني پيش موارد گونه هر (12

 11:11بانوان و  صبح 11ساعت  18/18/1811ه مورخ یکشنبروز : جلسه قرعه کشی و هماهنگی (11

 در محل اداره کل تربیت بدنی نصبح آقایا

آذر، سازمان مرکزی دانشگاه، سالن شماره یک اداره کل تربیت  15بلوار کشاورز، خیابان : مکان مسابقات (18

 بدنی دانشگاه

 .(ساعت بازیها در جلسه قرعه کشی مشخص خواهد شد)اردیبهشت  14از : زمان شروع مسابقات (16
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 قوانین و مقررات مسابقه فوتبال گل کوچک آقایان

 
قرار قوانين و مقررات مطابق فوتسال به استثناء مواردي به مسابقات طبق آخرین مقررات فدراسيون فوتبال و 

 ذیل برگزار خواهد شد 

 

 :تیم و تعداد بازیکنان( 1ماده 

 . باشد  مي( ذخيره2نفر اصلي و  3)نفر بازیکن  5هر تيم متشکل از  -

با ترکیب کارمند و دانشجویی و یک تیم یک تیم واحد مي تواند حداكثر / موسسه/ دانشکدگان/دانشکده هر (2

  .به این مسابقات اعزام نمایدهیات علمی 

توانند در درون   ندارد و یکي از سه بازیکن در جریان بازي ميدر این نوع از مسابقات دروازه بان وجود  -

د نگيرند حق ندارند با دست تير افقي دروازه را نگه دار  بازیکناني كه در داخل دروازه قرار مي. )دروازه قرار گيرند

 .(رددگ  را لمس كنند و اگر برخورد بوجود بياید در داخل منطقه جریمه پنالتي محسوب مي توپ یا با دست

 

  (:اندازه و ابعاد آن)مشخصات زمین بازی ( 8ماده 

زمين بازي با . متر طراحي شده باشد 11* 21بایست به صورت مستطيل و با اندازه و ابعاد  زمين بازي مي -

متر تقسيم و هر نيمه نيز داراي یک خط فرضي دیگر براي مشخص  11به دو نيمه برابر با متراژ  یک خط

 . باشد  خط دروازه ميمتري از  5/1ساختن محوطه جریمه با فاصله 

، دو تيرک دروازه نيز به فاصله قرار گيردبایست در وسط خط عرضي زمين مسابقه   دروازه ها مي :دروازه ها -

بایست یک   فاصله دو تيرک عمودي مي. گردند  ه مركز قرار گرفته و به یک تيرک افقي متصل ميیکساني از نقط

 . سانتي متر باشد 71متر و فاصله تيرک افقي تا سطح زمين

 

 . شود  برگزار مي پالستيکي دوالیهاین مسابقات با توپ  :مشخصات توپ( 1ماده 

 

مچنين استفاده از هرگونه زیورآالت كه زمينه بروز آسيب استفاده از وسایل غيرضروري و ه :امنیت( 8ماده 

 . باشد  دیدگي بازیکنان را فراهم نماید، ممنوع مي
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 : مدت مسابقه( 6ماده 

 .باشد  دقيقه اي روان مي 11مدت مسابقه دو زمان -

تاخير در صورت اتالف وقت به خاطر مصدوميت و یا دادن كارت قرمز و زرد و هر گونه تشنجي كه باعث به  -

 .افتادن شروع مجدد بازي گردد، داوران مي توانند از وقت نگهدار بخواهند كه زمان بازي را متوقف نمایند

 .گردد  زمان استراحت بين دو نيمه، سه دقيقه تعيين و اعالم مي: تبصره

صورت  توانند در هر نيمه یک تایم اوت یک دقيقه اي درخواست نمایند كه در این  تيم ها مي :تایم اوت -

 .باید مراتب به وقت نگهدار اطالع داده شود

 

 :نحوه بازی( 5ماده 

 .  شروع بازي مي بایست با پاس از وسط زمين باشد -

 . گردد  بعد از زدن هر گل، بازي از وسط زمين شروع مي -

 . در زمان زدن اوت و كرنر و شروع مجدد، بازیکنان از زننده ضربه توپ سه متر فاصله داشته باشند -

 .خطا اعالم شود پنالتي زده خواهد شد 5صورتي كه تعداد خطاها از سوي داوربيش از  در -

 .متري دروازه مقابل بدون دروازه شوت زده خواهد شد 5/1پنالتي از فاصله  -

 

 : محاسبه امتیاز( 7ماده

 .امتياز و مساوي یک امتياز در نظر گرفته شده است 3نحوه محاسبه امتياز مسابقات براي هر برد  -

دقيقه ایي اضافي در نظر گرفته خواهد  3ابتدا دو وقت  در مرحله بعدي مسابقات پس از اتمام وقت قانوني ، -

 (.هر تيم سه پنالتي.)شد و در صورت تساوي ضربات پنالتي تعيين كننده تيم برتر ميدان مي باشد

در صورت تساوي دو تيم ،در مسابقات ابتدا بازي رودررو، تفاضل گل، گل زده، گل خورده و كارت هاي زرد  -

 . و قرمز، جهت تعيين تيم درنظر گرفته خواهد شد
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 :سایر موارد( 4ماده

 . هرتيم موظف است دو دست پيراهن ورزشي به رنگ هاي روشن و تيره به همراه داشته باشد  -

 .در جریان مسابقه استفاده نمایند( قلم بند)موظفند گارد محافظ پا همه بازیکنان  -

كليه اعتراضات به صورت مکتوب توسط سرپرست تيم در پایان همان بازي به مسئول ذیدربط تسدليم و در    -

 . غير اینصورت به هيچ وجه رسيدگي نخواهد شد 

مربيان و سرپرستان تيم ها با توجه بده   ،شئونات اسالمي و اخالقي بازیکنانعدم رعایت قوانين و مقررات و  -

 . گزارش داور و مسئول اجرایي موضوع توسط كميته انضباطي پيگيري خواهد شد

در خصوص هر گونه موارد پيش بيني نشده در این آیين نامه مرجع حل اختالف كميته فني مسابقات :تبصره

 .مي باشد

 در اداره کل تربیت بدنی 11ساعت  18/18/1811روز یکشنبه مورخ : جلسه قرعه کشی و هماهنگی

آذر، سازمان مرکزی دانشگاه، سالن شماره یک اداره کلل تربیلت بلدنی     15بلوار کشاورز، خیابان : مکان مسابقه

 دانشگاه

 .(در جلسه قرعه کشی مشخص خواهد شد هابازی ساعت)اردیبهشت ماه  14 از :زمان شروع مسابقه

 


