
 

 

ه تعالیباسم  

برگزاری سومین دوره مسابقات فوتسال کارکنان پیشکسوت دانشگاهمصوبات جلسه هماهنگي                  
 

هاو مسئول  حضور نمایندگان محترم تيمبا 21/2/69درمورخ 12ساعت  هماهنگی نحوه برگزاری این مسابقات راس جلسه

 .گردیدکارکنان و مسئول برگزاری مسابقات در اداره رفاه دانشگاه برگزار اداره رفاه

و مقرر شد با شرایط ذیل و پرداختنداله مجيد آغاز گردید ودر ادامه اعضاء به بيان موضوعات جلسه با تالوت آیاتی از کالم

 .تيم مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شود  6با حضور 

مقدماتی تيم ها در سه گروه سه تيمی قرعه کشی شده و پس از انجام بازی های گروهی بصورت دوره ای تيم در مرحله 

از تيم های سوم گروهها دو تيم که امتياازات باارتری دارناد نياز باه      ی اول و دوم گروههابه دور نهایی صعود نمایند واه

بصاورت تاح حا فی برگازار ميشاود تاا       باحضورهشت تيم ومرحله نهایی این مسابقات  ″دورنهایی صعود نمایندکه جمعا

 . قهرمان مسابقات مشخص شود

 :مسابقات با شرایط ذیل برگزار خواهد شد 

 .مسابقات طبق مقررات فوتسال کشور برگزار می گردد -1

در صاورت تسااوی   ( حا فی )مساابقات مرحلاه نهاایی    دقيقه ای روان خواهد بود که در  11وقت مسابقات دو نيمه  -2

مشخص خواهد نمود که در شروع ضربات پنالتی هر تايم   اراصله پس از پایان نيمه دوم ضربات پنالتی تيم برنده بالف

 .سه پنالتی خواهد زد که در صورت تساوی ضربات بعدی تح به تح خواهد بود

تفاضال گال بهتار و در    صورت تساوی تيم ها از نظر امتياز ابتدا گروهی دردر مرحله مقدماتی و پس از انجام بازیهای -3

 .صورت تساوی تيمی که گل زده بيشتر دارد برتر خواهدبود

 .به پایين خواهد بود  1314گان همسابقات در رده سنی پيشکسوتان و سقف سنی شرکت کنند -4

ميتوانناد  مسابقات سقف سنی ندارند و کليه کارکنان جانبااز یاا معلاول    جانبازان شرکت کننده در این تيم :تبصره 

 .شرکت نمایند

 .بازیکن و یح سرپرست یا مربی خواهد بود  12و حداکثر  8تعداد نفرات هر تيم حداقل  -1

 .بازیکن امکان پ یر خواهد بود 3شروع بازی هر تيم باحداقل :تبصره

مسابقات درسالن تربيت بدنی دانشگاه و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار خواهد شد و روزهای سه  -9

 .خواهد بود 33/19به شروع بازیها ساعت شن

 وپزشاکان  نظر به اینکه تيمهای دانشکده پزشکی وبيمارستان  متينی متشکل از اعضاء محترم هيئت علمای  :تبصره

 .خواهد بود 33/22ميباشد مسابقات این تيم ها روزهای چهارشنبه یا جمعه ساعت 

 .زمان مجاز تاخير تيم ها پنج دقيقه خواهد بودمسابقات راس ساعت اعالم شده برگزار خواهد شد و مدت  -7

 .قرار گرفتندC وA،Bحاضر در مسابقات بترتيب زیر در گروههای تيم 6پس از انجام قرعه کشی  -8

 



 Cگروه Bگروه Aگروه 

 ونت بهداشتیمعا بیمارستان متینی بیمارستان بهشتی

 شبکه آران و بیدگل دانشکده پزشکی 111اورژانس 

 معاونت دانشجویی بیمارستان کارگر نژاد جانبازان

 

مرحله نهایی مسابقات بصورت ح فی برگزار خواهد شد و تيم های صعود کرده به این مرحله بترتيب زیر در جادول   -6

 .قرار خواهند گرفت

  

 .که از نظرامتیاز ازتیم سوم دیگر برترباشد (1)تیم سوم-A 2تیم اول گروه -1

 Bتیم اول گروه -C 4تیم دوم گروه  -3

 Cتیم اول گروه-A 6تیم دوم گروه -1

 Bتیم دوم گروه -8 (2)تیم سوم -7                   

 

 
 

 

 

 
 

 

 قهرمان مسابقات           
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