
 

  97پاييزه سال جشنواره ورزشي  مسابقات فوتسالآيين نامه 

 مقررات فني :

 .مسابقات طبق قوانین و مقررات کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برگزار می گردد 

  می باشد. نفر به عالوه يك سرپرست 8تعداد بازيكنان هر تیم 

 : داشتن سرپرست الزامی است. تبصره 

 :سرپرسوت تویم موی باشود ولوی اگور از        بازيكنان باشد بعنووان بوازيكن  ز اگر سرپرست تیم ا تبصره

بازيكنان نباشد ، صرفاً سرپرست تیم محسوب می شود ، لواا در صوورت کسوق مقوا  بوه سرپرسوت       

 جائزه تعلق نمی گیرد.  

   .شیوه برگزاری بازيها توسط کمیته برگزاری تعیین می گردد 

 :يت تربیوت بودنی، کارشونار ورزه قهرموانی ،     مرکوق از مودير  کمیته برگوزاری مسوابقات    تبصره

 می باشد. ها سرپرست فنی مسابقات و سرپرستان تیم

 کفش مخصوو   ،جووراب ، شورت ،  )پیراهن شماره دار.د نکامل باش لباردست  يك دارای تیم بايد

 سالنی (

  .بوا   بوه   40که از عودد  شماره پیراهن بازيكنان می بايستی به فارسی در پشت پیراهن و وسط باشود

 می باشد.

  ( برگزار می گردد.4مسابقات با توپ استاندارد موردنظر فدراسیون )تنبل شماره 

  دقیقه استراحت بین دو نیمه می باشد. 5با احتساب  رواندقیقه ای  15مسابقات در دو زمان 

        اگر بازيكنی در طول مسابقات دو کارت زرد دريافت نمايود از اداموه بوازی و ح وور در بوازی بعودی

 محرو  خواهد شد.

  دريافوت نمايود از اداموه بوازی و ح وور در بوازی بعودی         اگر بازيكنی در طول مسابقات کارت قرموز

 محرو  خواهد شد.

  بوديهی   فرما موی باشود،  مسابقات حكم انشجويان دانشگاه، برباطی دکلیه قوانین ومقررات کمیته ان

 اطی معرفی خواهند شد.باست در صورت بروز مشكل ان باطی دانشجويان به کمیته ان 

 .کلیه اخطارها و اخراج ها تا روز پايان مسابقات به قوت خود باقی است 

 .تیم ها موظفند نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در محل حاضر باشند 

 ها مجاز به تغییر بازيكن نیستند. در طول يك دوره مسابقات، تیم 

 

 

 



 

  صوورت يیبوت از ورود تویم     تیم الزامی است و درو در کنار ح ور سرپرست هنگا  مسابقه در سالن

 جلوگیری خواهد شد.

       دوره از ح وور در   بورای يوك  چنانچه تیمی در دو بازی حاضور نشوود از جودول مسوابقات حوا  و

 .خواهد شد مسابقات فوتسال محرو 

 بوه منزلوه انصورا  از     ايشوان  تیم در جلسه قرعه کشی الزامی است و عود  ح وور  ر سرپرست ح و

 . دشور مسابقات تلقی می شرکت د

 نحوه امتياز دهي:

  تساوی يك امتیاز،  باخت صفر امتیاز،  امتیاز 3برد 

 روش تعيين جايگاه تيمها:
 تعداد امتیازات کسق شده -1

 در صورت تساوی امتیازات تفاضل گل -2

 .در صورت تساوی امتیاز و تفاضل گل تعداد گلهای زده بیشتر جايگاه تیم را مشخص میكند -3

 .در صورت تساوی همه موارد با  تیمی که تعداد گل کمتری خورده باشد امتیاز بیشتر میگیرد -4

 .اسار آنها تصمیم گیری خواهد شد اگر تما  موارد با  يكسان باشد به بازيهای رودرو مراجعه و بر -5

و برای يك تویم بورد فنوی محسووب شوود گلهوای آن بورد در         صورتیكه مسابقه ای برگزار نگردد در -6

 .گل زده محاسبه خواهد شد 3تفاضل گلها به تعدا د 

 .در طی برگزاری مسابقات اعتراض به صورت کتبی و توسط سرپرست تیم قابل پیگیری است 

 تعداد تیم ها خواهد بود. جوايز مسابقات منوط به مشارکت دانشجويان و 

 سالن پويش تربیت بدنی ت :مكان برگزاري مسابقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  97پاييزه سال جشنواره ورزشي  واليبالمسابقات آيين نامه 

 مقررات فني :
 فدراسیون والیبال برگزار می گردد. کلی مسابقات طبق مقررات 

  ( به عالوه يك سرپرست می باشد. نفر ذخیره 2نفر اصلی و  6 ) نفر 8تعداد بازيكنان هر تیم . 

 : داشتن سرپرست الزامی است. تبصره 

 :سرپرست تیم می باشد ولی اگر از بازيكنوان   ز بازيكنان باشد بعنوان بازيكناگر سرپرست تیم ا تبصره

نباشد ، صرفاً سرپرست تیم محسوب می شود ، لاا در صورت کسق مقوا  بوه سرپرسوت جوائزه تعلوق      

 نمی گیرد.  

  گیم انجا  می شود. 3گیم از  2بازيها بصورت 

 امتیازی می باشد. 15سو  مسابقات  گیم 

   .شیوه برگزاری بازيها توسط کمیته برگزاری تعیین می گردد 

 :مرکوق از موديريت تربیوت بودنی، کارشونار ورزه قهرموانی ،        ، کمیتوه برگوزاری مسوابقات   تبصره

 سرپرست فنی مسابقات و سرپرستان تیم می باشد.

 :در هر مسابقه دوره ای به تیم برنوده دو امتیواز و بوه     اگر بازيها به روه دوره ای برگزار گردد ،تبصره

 تیم بازنده يك امتیاز تعلق می گیرد. به تیمی که در مسابقات حاضر نشود،باخت فنی داده خواهد شد.

  متحدالشكل و شماره دار باشند. –تیمهای شرکت کننده حتما بايد دارای پیراهن 

 .مسابقات با توپ استاندارد برگزار خواهد شد 

 به منزله انصرا  از شورکت   ايشان تیم در جلسه قرعه کشی الزامی است و عد  ح ورر سرپرست ح و

 .  دشودر مسابقات تلقی می 

 .در طی برگزاری مسابقات اعتراض به صورت کتبی و توسط نمايندة تیم قابل پیگیری است 

  ، مسوابقات  سرپرست فنی در طی برگزاری مسابقات در صورت بروز شرايط خا  يا مشكالت ان باطی

می تواند اقدا  به تغییر شرايط فنی نمايد که بايود صورتجلسوآ آن    با مشورت کمیته برگزاری مسابقات

 .رسیده باشد سرپرستان تیم ها به ام ای همآ

 باطی دانشجويان دانشگاه، برمسابقات حكم فرموا موی باشود، بوديهی     مقررات کمیته ان  کلیه قوانین و

 باطی معرفی خواهند شد.دانشجويان به کمیته ان ، مشكل ان باطی است در صورت بروز 

 .جوايز مسابقات منوط به مشارکت دانشجويان وتعداد تیم ها خواهد بود 

 : سالن پويش تربیت بدنی مكان برگزاري مسابقات 

 

 



 

 

 97پاييزه سال جشنواره ورزشي  یآيين نامه مسابقات شنا

 

 مقرارت فني:

 برگزار می شود . مسابقات به صورت انفرادی 

 فدراسیون بین المللی شنا  کلی مسابقات بر اسار قوانین و مقرارتFINA .برگزار می گردد 

 برگزارخواهد شد. و قوربايه کرال سینه متر 50 ماده ی مسابقات در 

 از لحظه ی شنیدن صودای سووت توا لحظوه ی لمو        نفر رکورد ثبت شده با کورنومتر برای هر

 استخر در نظر گرفته می شود. انگشتان دست به لبه ی

  قابل پیگیری است. سرپرست تیمدر طی برگزاری مسابقات اعتراض به صورت کتبی توسط 

  ول برگزاری با ئمسدر طی برگزاری مسابقات در صورت بروز شرايط خا  يا مشكالت ان باطی

نمايد که بايد ول کل اجرايی می تواند اقدا  به تغییر شرايط فنی ئمشورت سرپرست فنی و مس

 رسیده باشد.شرکت کنندگان  صورتجلسآ آن به ام ای همآ

 مسابقات حكم فرما می باشد، باطی دانشجويان دانشگاه، برمقررات کمیته ان  کلیه قوانین و 

 باطی معرفی خواهند شد.بديهی است در صورت بروز مشكل ان باطی دانشجويان به کمیته ان 

  تعداد تیم ها خواهد بود. دانشجويان وجوايز مسابقات منوط به مشارکت 

 ( مجموعه آبی آينه استخر سرپوشیده تربیت بدنی دانشگاه ) : مكان برگزاري مسابقات 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97پاييزه سال جشنواره ورزشي آيين نامه مسابقات بدمينتون 

 

 فني :   مقررات

 . مسابقات به صورت انفرادی برگزار می شود 

 گیم انجا  می شود. 3از گیم  2صورت ه بازيها ب 

 تعداد تیم ها خواهد بود. جوايز مسابقات منوط به مشارکت دانشجويان و 

  .دانشجويان بايد البسه ورزشی شامل تی شرت و شورت ورزشی به همراه داشته باشند 

 .در طی برگزاری مسابقات اعتراض به صورت کتبی و توسط بازيكن قابل پیگیری است 

  ول برگزاری با ئمسدر طی برگزاری مسابقات در صورت بروز شرايط خا  يا مشكالت ان باطی

ول کل اجرايی می تواند اقدا  به تغییر شرايط فنی نمايد که بايد ئمشورت سرپرست فنی و مس

 رسیده باشد.شرکت کنندگان صورتجلسآ آن به ام ای 

 فرما می باشد، نشگاه، بر مسابقات حكمانشجويان دامقررات کمیته انظباطی د کلیه قوانین و

 باطی معرفی خواهند شد.صورت بروز مشكل ان باطی دانشجويان به کمیته ان بديهی است در 

 :سالن پويش تربیت بدنی مكان برگزاري مسابقات 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97پاييزه سال جشنواره ورزشي آيين نامه مسابقات تنيس روی ميز 

 

 فني :   مقررات

 صورت انفرادی برگزار می شود . مسابقات به 

  فدراسیون تنی  روی میز برگزار می شودمسابقات طبق قوانین کلی 

 شورت ورزشی ، کفش الزامی است .تن لبار ورزشی شامل پیراهن ورزشیهمراه داش ، 

  . استفاده از پیراهن به رنگ سفید ممنوع می باشد 

  خواهد گرديد .مسابقات با توپ سفید مورد تايید فدراسیون برگزار 

  گیم برگزار می گردد. 3گیم از  2مسابقات بصورت تك حافی و 

 تعداد تیم ها خواهد بود. جوايز مسابقات منوط به مشارکت دانشجويان و 

  در طی برگزاری مسابقات اعتراض به صورت کتبی و توسط بازيكن می بايست به سرداور يا

 مسئول برگزاری ارائه گردد. 

 ول برگزاری با ئمسبقات در صورت بروز شرايط خا  يا مشكالت ان باطی در طی برگزاری مسا

ول کل اجرايی می تواند اقدا  به تغییر شرايط فنی نمايد که بايد ئمشورت سرپرست فنی و مس

 رسیده باشد. شرکت کنندگانصورتجلسآ آن به ام ای 

 :سالن تنی  روی میز تربیت بدنی مكان برگزاري مسابقات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


