
 ()استانی و منطقه ایدختران ال قوانین و مقررات فنی فوتس

 

  حضور مربی و سرپرست الزامی می نفر می باشد. 14نفر ورزشکار ، یک مربی و یک سرپرست جمعا  12هر تیم متشکل از(

 باشد(

 ( مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی فوتبالFIFA   .برگزار خواهد شد ) 

  مسابقات براساس جدول(فیزوFISU) .برگزار می شود 

  ورزشی به رنگ های روشن و تیره به همراه داشته باشد.هر تیم می بایست دو دست پیراهن 

 سانتی متر در جلو و شماره روی شورت در قسمت جلو به  10سانتی متر در پشت و  20به اندازه  شماره پیراهن بازیکنان

 استفاده شود. 12تا  1سانتی متر در سمت چپ باشد.می بایست از شماره  10اندازه 

 .داشتن ساق بند )قلم بند ( ضروری می باشد 

 .لباس دروازه بانان متحدالشکل و یک رنگ باشد 

 ( برگزار خواهد شد.4استاندارد مورد نظر فدراسیون )تنبل نمره  مسابقات با توپ 

  دقیقه استراحت بین دو نیمه می باشد. 15دقیقه مفید با احتساب  20مسابقات در دو زمان 

 .لباس سرپرست و مربی باید از لباس بازیکنان متفاوت و رسمی باشد 

 تفاضل گل ، گل زده،گل خورده،در نظر گرفته خواهد شد و  اول مسابقات ،ابتداتیم در دور دوساوی امتیازات صورت ت در

 در صورت یکسان بودن تمام این شرایط ،جهت تعیین تیم صعود کننده ضربات پنالتی صورت می گیرد.

 .مسابقات در دور اول به صورت دوره ای برگزار می گردد 

 .کارت زرد دور مقدماتی بازیکنان در دور دوم منظور نمی گردد 

 ت تیم صعود کننده به کرحله بعد در صورت تساوی در پایان وقت قانونی ، ضربات پنالتی مشخص کننده تیم برای تعیی

 صعود کننده می باشد.

 .داشتن کارت مربیگری فوتسال برای مربیان تیم های شرکت کننده الزامیست و یا اینکه کارشناس تربیت بدنی باشند 

  بازی در سالن حضور داشته باشند.تیم ها باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع 

 ( به همراه داشتن کاورCOVER .برای بازیکنان تیم های شرکت کننده الزامیست ) 

  تیم ها موظفند در دور مقدماتی تمام مسابقات خود را انجام دهند .چنانچه تیمی در دیداری حضور پیدانکند که نتیجه آن

 مسابقات حذف و طبق مقررات انضباطی برخورد می گردد.بازی در مسابقات تاثیرگذار باشد از جدول 

 .دو کارت زرد در دو بازی و یک کارت قرمز از دیدار بعدی محروم خواهد شد 



  اگر تیمی بر روی واجد شرایط نبودن دانشجویی اعتراض دارد می تواند تا یک ساعت بعد از بازی با ارائه اعتراض نامه

 د اعتراض خود را به سرپرست فنی مسابقات تسلیم نماید تا بررسی های الزم انجام شود.هزار تومان وجه نق 50کتبی و مبلغ 

  سرپرست تیم ها باید اسامی بازیکنان اخطاری و اخراجی خود را جهت اطالع و عدم استفاده از بازیکناتن محروم ثبت

گونه قصور و عدم دقت در این نماید،بدیهی است این امر توسط کمیته برگزاری مورد دقت قرار خواهد گرفت و هر 

 خصوص متوجه سرپرست تیم خواهد شد.

  کلیه مسئولیت های هریک از تیم های شرکت کننده به عهده سرپرست تیم می باشد.حضور سرپرست در کلیه مسابقات به

 همراه تیم ذیربط الزامیست.

 .استفاده از زیور آالت و عینک و ناخن بلند ممنوع می باشد 

 ایل و و سایل الکترونیکی در سالن و نیمکت ذخیره ها غیرقانونی و به منزله سرپیچی از مقررات خواهد بود.استفاده از موب 

 .بازیکنان با موهای خیلی کوتاه و یا تیغ زده حق بازی ندارند 

 

 جلسه سرپرستان تیم ها:

  یم ها برگزار خواهد شد.روز ورود ت 21ساعت 

 :عتراضاتا

ریال )معادل صدو پنجاه  000/500/1دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  30و حداکثر  اعتراضات باید به صورت کتبی

هزار تومان ( توسط سزپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد. پاسخ 

 ع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطال

 موارد پیش بینی نشده :

تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و 

 هده کمیته فنی مسابقات می باشد.مچنین آیین نامه فنی مسابقات برعه

 

 اعضای کمیته فنی مسابقات:

 رئیس انجمن یا )نماینده انجمن (

 سرپرست فنی مسابقات

 یک داور منتخب

 دو نفر از مربیان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان یا سرپرستان تیم های حاضر انتخاب خواهند شد.


