
  

با  پزشكي در محل سالن دانشگاه علوم 19/01/97 روز يكشنبه مورخ نانكمسابقات ليگ فوتسال كار همدچهارهفته 

بعهده و غالمحسيني  چهاباغي وكهنه چيوصانع نژادديدار را آقايان چهار.قضاوت اين شدبرگزار   چهار ديدارانجام 

  داشتند. 

  اورژانس ب  –بازي اول : تيم بهداشت محيط 

به پايان بهداشت محيط بسود  3-2با نتيجه  اورژانسو  بهداشت محيطمصاف دو تيم در اولين ديدار 

و هر دو گل اورژانس ب را زارع به ثمر گلزني كردند بهداشت محيط) بار براي 1(عنايت)و2(صالحيرسيد.

 از تيم بهداشت محيطبهداشت محيط كارت زرد و عنايت تيم اورژانس ب و صالحي وامانتي از تيم زارع از .رساند

  كارت قرمز دريافت كردند.

  تيم بهشتي اورژانس  -بازي دوم : تيم معاونت بهداشتي 

 4- 4تساوي  دو تيم بهبه مصاف هم رفتند كه در پايان بهشتي اورژانس تيم و  معاونت بهداشتيهم تيم  در ديدار دوم

)بار براي بهشتي اورژانس گلزني 1)بهداد(1)مطهري(2رضايت دادند.خدايي(

ونت بهداشتي اروحاني از مع) زننده چهار گل تيم معاونت بهداشتي بودند.1)محمودي(1)روحاني(2كردند.اخباري(

  و سايبان از بهشتي اورژانس هم از داور كارت زرد دريافت نمودند.

  بهشتي الف  -بازي سوم : تيم متيني 

امتيازات رو بين خود تقسيم كردند  3-3و بهشتي الف هم با تساوي تيم متيني دو بازي سوم و حساس هفته در 

.كوالني خيمه كبود و چهارباغي سه گل بهشتي الف را زدند .در طرف مقابل هم اميراني عسگري مقدم و رمضاني 

ه كبود از بهشتي الف و عسگري مقدم از متيني هم كارت زرد از داور مسابقه دريافت زننده سه گل متيني بودند.خيم

  كردند.

  تيم شبكه آران  و بيدگل  -بازي چهارم : تيم معاونت دانشجويي 

ثانيه مانده به پايان  13در بازي چهارم دو تيم معاونت دانشجويي و شبكه آران  و بيدگل مقابل هم قرار گرفتند .تا 

ادامه داشت كه بازيكن تيم معاونت دانشجويي با دريافت كارت قرمز  به نفع شبكه آران و بيدگل 1- 2م بازي نيمه دو

شد.پس از بررسي و مطالعه گزارش داور و مسول برگزاري  باعث توقف بازياز داور و امتناع از خروج از زمين 

  ران وبيدگل  اعالم شد.به سود شبكه آ 0- 3انظباطي نتيجه  محترم مسابقات  و با راي كميته

  

كاركنان دانشگاه مسابقات ليگ فوتسالچهاردهم گزارش هفته   



91/01/7913: يكشنبه           دهمچهار هفته نتايج  

 1  3             بهداشت محيط   ب اورژانس                      2  

 2   4                   معاونت بهداشتي  هشتي اورژانسب                      4  

 3  3                                   متيني  بهشتي الف                      3  

  4  3             شبكه آران و بيدگل   معاونت دانشجويي              0  

  

دهمچهار جدول رده بندي مسابقات تا پايان هفته -  

ردي

 ف

بازي  نام تيم  امتياز تفاضل گل خورده گل زده باخت تساوي برد 

+24 19 43 2 2 9 13 بهشتي الف 1  29 

1اورژانس  2  12 8 1 3 33 13 +20 27 

+52 22 47 2 3 8 13 معاونت بهداشتي 3  26 

83 4 2 6 12 متيني 4  23 51+  22 

91 0 24 24 4 3 5 12 شبكه آران و بيدگل 5  

92 24 0 6 5 11 معاونت دانشجويي 6  5 -  15 

- 16 30 14 2 7 3 12 بهداشت محيط 7  11 

- 91 40 21 1 9 2 12 بهشتي اورژانس 8  7 

2اورژانس  9  13 0 12 1 9 52 43 -  1 

 


