
  94نامه ليگ فوتسال  آئين
  

يـا   4و 3رسـمي، پيمـاني، قـرادادي تبصـره      دانشگاه شامل كليه بازيكنان شركت كننده در مسابقات بايد از كاركنان
  .طرحي باشند

ناگفتـه نمانـد   . (بازيكنان طرحي بايد  حتماً در زمان شروع مسابقات در واحد مربوطه مشغول بكار باشند – 1تبصره 
  .)د بودندر ادامه مسابقات مجاز به بازي در تيم خواهليگ،  بعد از شروع در صورت اتمام طرح

  .واحد اضافه كاري را ندارند در تيم كنند حق عضويت بازيكناني كه به صورت اضافه كار در واحدي كار مي: 2تبصره 
  

بـازيكن در صـورت مـازاد     2تواند از واحدهاي ديگر دانشـگاه   ها بايد از واحد مربوطه باشند و هر تيم مي بازيكنان تيم
  .بودن از ليست آن واحد در اختيار بگيرد

ان د خاطيـ تخلـف كميتـه انضـباطي در مـور     رعايت شئونات اخالقي به عهده سرپرست هـر تـيم بـوده و در صـورت    
  )نامه انضباطي فدراسيون فوتبال طبق آئين(گيري خواهد نمود  تصميم

يك قطعه چك با مبلغ يك ميليون و پانصد هـزار   وظف استمجهت تعهد اجرايي قوانين مسابقات سرپرست هر تيم 
مسابقات در صورت كميته اجرايي مسابقات بسپارد و در پايان وكاركنان ريال به عنوان وديعه نزد مسئول تربيت بدني 

  .نداشتن جرايم آنرا پس بگيرد
نفـر حـق    14نفر خواهد بود و در كليه مسـابقات همـان    14بازيكن، سرپرست و مربي جمعاً 12نفرات هر تيم شامل 

  .ورود به زمين مسابقه را خواهند داشت
هفته دوم نسبت به تكميل ليست خـود  نفر بازيكنان معرفي نمايند و در ادامه تا پايان  8ها بايد تا بازي اول  كليه تيم

د فقط در نيم نبديهي است در صورتي كه ليست خود را تا قبل از بازي سوم تكميل نكرده باش. نفر اقدام نمايند 12تا 
  .دنفصل يعني پايان دور رفت مسابقات خواهد توانست ليست خود را كامل نماي

  .اي روان خواهد بود دقيقه20زمان مسابقات دو نيمه 
  .كارت زرد دريافت كند و يا از بازي اخراج شود از بازي بعدي تيم محروم خواهد بود2ازيكني كه در مسابقات ب

برد تيم مقابل اعـالم خواهـد    0-3باشد در غير اينصورت نتيجه بازي  دقيقه مجاز مي 5زمان تأخير در شروع مسابقه 
  .شد

شركت نكند از جدول مسابقات حذف خواهد شد و تيم خاطي چنانچه تيمي در دو بازي متوالي يا متناوب در مسابقه 
و طبـق رأي كميتـه    كردخواهـد  بـر اسـاس قـوانين تغييـر    شامل جريمه نقدي نيز خواهد شد و كليه نتايج آن تـيم  

  .انضباطي مسابقات جريمه خواهد شد
م خاطي شامل جريمه نقدي بازنده اعالم خواهد شد و تي 0-3در صورت استفاده تيم از بازيكن غير مجاز تيم متخلف 

  .نيز خواهد شد
  .ها بايد بيمه ورزشي باشند و مسئوليت آن متوجه سرپرست تيم خواهد بود كليه اعضاي تيم

  .بيني نشده بعهده كميته اجرايي و برگزاري مسابقات خواهد بود م در خصوص موارد پيشيتصم
فوق به مشكل يا تناقصي برخورد نمودنـد موظفنـد   كليه سرپرستان و مسئولين واحدها چناچه در موردي از بندهاي 

  .قبل از هر گونه تصميم گيري جهت ايجاد هماهنگي با مسئول تربيت بدني كاركنان مكاتبه نمايند


