
 

 
 آقایان و بانوان گل کوچکآئین نامه مسابقات شوت 

 ت علمیکارکنان و اعضای هیا

 

 مقررات  عمومی 
 .مسابقات بر اساس مقررات مصوب آیین نامه اجرا می شود 

  و به صورت تیمی برگزار می شود. 4مسابقات با توپ فوتسال سایز 

  رعایت فاصله اجتماعی برای شرکت کنندگان الزامی است.به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده از ماسک و 

  مسههابقه و گههواهی سههبمت بههرای شههرکت در 19یههد ارایههه کههارت پرسههنلی دان ههراه و کههارت اسههت واکسیناسههیون کوو

 الزامی است.

 خواهد بود.برگزاری  در صورت بروز شرایط پیش بینی ن ده، تصمیم نهایی بر عهده کمیته 

  ورزشی از قسیل کفش و لساس ورزشی الزامی می باشد.همراه داشتن تجهیزات 

  با رعایت کامل پروتکل ها ی  واحدها سایرمسابقه برای دان کدگان خارج از تهران در دور اول بصورت آنبین و برای

بهداشتی در سالن شماره یک اداره کل تربیت بدنی  بصورت  حضوری  و براساس زمانسندی م خص شده از قسل انجام 

 ای تیم به عمل آورند.ضمسئوالن مربوطه لطفا همکاری الزم را جهت حضور به موقع اع .خواهد شد

 

 مقررات فنی
  نفر ذخیره خواهند بود. نفرات اصلی در مناطق م خص شده به فاصله  2نفر اصلی  و  3نفر است که  5هر تیم مت کل از 

فاصهله توپههای    به سمت دروازه مقابل  شوت خواهند زد. 1مطابق شکل شماره  برای آقایان متر 20و متر برای بانوان  15

 متر به طرفین خواهد بود 5/4کناری از توپ وسط  

  زمان،  دو نفر ذخیره هر تیم در چیدن توپ ها برای سایر نفرات کمک خواهند کرد.به جهت جلوگیری از  اتبف 

  شوت ( انجام خواهد شد. تعداد گل ههای زده   6نفر و هر نفر  3شوت) هر تیم  18همه مسابقات در دور مقدماتی بصورت

 به عنوان رکورد تیم است می گردد.

  می باشد. ارتفاع متر سانتی 75و دروازهسانتی متر طول  100کوچک  معادلگل اندازه دروازه 

  ،صهعود کننهده بهه مرحلهه دوم بهه عههده       تیم های تصمیم گیری در مورد تعداد با توجه به تعداد تیم های شرکت کننده

 کمیته برگزاری خواهد بود.

  انتخهاب  به  را یک نفر از هر تیم  ، مسئولین تیم های اعزامی موظف هستندتیم ها در مرحله اولامتیاز در صورت تساوی

اقدام به  ده به مرحله بعدی،تا جهت م خص شدن تیم های صعود کنن نمایند مسئولین برگزاری مسابقات معرفیخود به 

   نمایند. مجدد شوتزدن 



 به ترتیب با نتیجه  در صورت تساوی امتیازهابرگزار می گردد، گروهی  دوم که به صورت نحوه رده بندی تیم ها در مرحله

 .تفاضل گل و گل زده بی تر م خص می گردد -بازی رودرو

 

 

1شکل شماره   

 

پاائان   و واحئ اا رئرورا اسئد لئ ور رائر را  ئا       ناکدئ    ائا  ، گئان  ارشناسان و مسئووین  مترئرد ناکدئ     ک* 

کظئرا  آقئاا  خئاک  سئلایی خه ئا هئاکوان  و       منئ  و هئ  کار اهئ      15/10/1400شئنه  مئور    سئ   ساعد انارا رور 

 ارسار کماان .خه ا آقااان  

 شماره تماس /واحددانشکده/دانشکدگان کدپرسنلی شماره ملی نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      مربی

       سرپرست

 :اداره كل تربيت بدني   یکميدان انقالب، بعد از سينما بهمن، سالن شمارة  م ان هرگزارا 

 : دیماه 15آخرا  مهلد اعالد آمانگی 

 :با انجام  زمانبدی متعاقبا به سرپرست تيمها اعالم خواهد گردید رمان هرگزارا 

 


