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   " جام پرچم"دوره مسابقات ورزشی اولین فوتسال آیین نامه 

  8931سال  بهمن ماه 

 (ابقاتشرایط عمومی شرکت در مسدستورالعمل و )
 .دقیقه غیر مفید برگزار خواهد شد  51در دو وقت  و ذیلدستورالعمل مسابقات طبق برگزاری این  .1

میتوانند  ندان عزیز شهر تبریزرزشهرداری کالنشهر تبریز و ف کارکنان و کارگران کلیه فرزندان خدوم .2

 .در این دوره از مسابقات شرکت کنند

 نفر میباشد 51ه یک سرپرست و یک سرمربی جمعا نفر بازیکن بعالو 51هر تیم متشکل از  .3

 .و به باالتر باشند  55/51/5831ین از متولدشرکت کنندگان در مسابقات میبایست  .4

یک  وآلبوم تیمی تکمیل شده با ذکر عنوان و الصاق عکس ورزشکاران ؛ سرپرست و سرمربی  ئهارا .5

 .الزامی است کارتقطعه عکس اضافی حهت صدور

داشتن کارت بیمه ورزشی معتبراز فدراسیون پزشکی ورزشی الزامی بوده و در غیر اینصورت کارت  .6

 (برای کلیه بازیکنان؛ سرپرست و سرمربی) . بازی صادر نخواهد شد

 .لیست تیمی که به تائید سرپرست یا مدیرتیم و مسئول مسابقات رسیده باشد الزامی استارائه  .7

حق عضویت تیم ها در این مسابقات کامال رایگان بوده و تیم ها میتوانند به هر تعداد از بازیکنان  .8

 .باشگاهی استفاده نموده و یا تیم باشگاهی خود را در این مسابقات شرکت دهند

هی تیم چهار تیمی قرار می گیرند که پس از انجام بازی های مرحله گرو هایها ابتدا در گروه تیم .9

و بعدی بصورت  دوممراحل مسابقات . صعود می کننده مرحله دوم وه بهای اول و دوم هر گر

 ی خواهد بودحذف

 

 بسمه تعالی

 .روح ورزش، ایمان و تقوا و پاکدامنی است ": مقام معظم رهبری 

 (فجر انقالب گرامیباددهه )                      



در دو رنگ شماره دار رسمی و اید دارای دو دست لباس متحدالشکل ب بازیکنان و کادر تیم ها  .11

 .مختلف باشند

کارت بازیکنان خود نسبت به صدور تا یک روز مانده به اولین بازی رسمی خود، هر تیم میتواند  .11

چنانچه تیمی موفق شود به مرحله بعدی مسابقات صعود نماید میتواند : توضیح. اقدام نماید

درصورت داشتن جای خالی برای بازیکن جدید خود کارت بازی صادر کند به شرطی که این 

 .بازیکن در تیم های حذف شده دارای کارت نبوده و بازی نکرده باشد

رستان تیم ها بوده و در صورت بازی برعهده سرپ و قرمز زردرکورد کارت های مسئولیت ثبت  .12

 .نمودن بازیکنان محروم مسئولیت آن برعهده سرپرست مذکور میباشد

در طول مسابقات با کارشناسان  نشده درآئین نامه تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی .13

را برای و این تصمیم گیری ها قابل احترام و  اجبوده  فنیبرگزارکننده مسابقات و اعضای کمیته 

 .همه شرکت کنندگان در مسابقات میباشد

شماره پیراهن اختصاصی به بازیکنان نمیتواند در طول مسابقات عوض شود در غیر اینصورت  .14

 .بازیکن با جریمه مواجه خواهد شد

اول تفاضل گل؛ بعد گل زده و  ؛در جدول بندی مالک رتبه ،در صورت برابر بودن امتیاز تیم ها .15

در صورت برابری همه موارد مذکور مالک رتبه تیمی . رو منظور خواهد شدسپس بازی رو در 

 .و اعالم خواهد شد دبیرخانه مسابقات بررسیتوسط 

دلیل موجه دو بازی متوالی یا غیر متوالی در مسابقات حاضر نگردد از دور  نچنانچه تیمی بدو .16

 . مسابقات حذف میگردد

دقیقه ای مساوی گردد؛  51 چنانچه در بازی های حذفی؛ نتیجه بازی بعد از دو وقت غیرمفید .17

 بالفاصله ضربات پنالتی تیم برنده را مشخص خواهد کرد

راضی داشته باشد موظف است تا یک ساعت بعد بازی تیمش؛ کتبا توسط چناچه تیمی اعت .18

 .سرپرست تیم اقدام کرده و یکصدهزارتومان هزینه اعتراض تحویل دهد

دقیقه قبل بازی در سالن  81همراه داشتن کارت شرکت در مسابقات الزامی بوده و تیم ها موظفند  .19

 .محل مسابقات حاضر باشند



 فدراسیون فوتبال نیز استفاده نمایندربیان رسمی از سرمموظف به استفاده تیم ها  .21

 .مسئولیت صحت و سقم کلیه مدارک تحویلی برعهده سرپرست تیم مربوطه میباشد .21

 

************************************* 

 

 

آقای گل ؛ تیم اخالق ؛  (مقام اول تا سوم) تیم های قهرمان  درپایان مسابقات به .22

؛ سه بازیکن فنی (دستکش طال)  مسابقات برتر دروازه بان؛   (کفش طال)  اتمسابق

به انتخاب کمیته )  سه داور برتر مسابقات؛ به انتخاب کارشناسان  و برتر مسابقات

کارت )سه بازیکن برتر اخالق که عوامل اجرایی؛  ؛(داوارن هیات فوتبال تبریز

 دو سرمربی برترمسابقات ؛؛ (ندزرد و قرمزی در طول مسابقات دریافت نکن

؛ جوایز و دبیرخانه برگزاری مسابقاتاز طرف ... و  منظم مسابقاتدوسرپرست 

 .هدایای نفیسی در مراسم اختتامیه تقدیم خواهد شد

 

 بسیج شهرداری تبریز سازمانتربیت بدنی 

 

 
  

 


