
 

 «آقایان کشورقهرمانی  مسابقات فوتسالاجرایی آیین نامه »
 

 برگزار می گردد.  ( FIFA)مسابقات طبق قوانين فدراسيون جهانی فوتبال  -1

 سرپرست،  1مربی ،  1، به باال( 1316بازيکن متولد  9به پائين و  1315بازيکن متولد  3) بازيکن 12از هر تيم متشکل  -2

 .می باشد نفر 11جمعاً 

 برگزار می گردد.  غيرمفيد دقيقه  22وقت  2ات در مسابق -3

                   در صورت اتالف وقت به خاطر مصدوميت و يا هرعاملی که باعث  بثه تثاخير افتثادن شثرود ماثدد بثاز  گثردد، داوران         :ذکر ت

 می توانند از وقت نگه دار بخواهند که زمان باز  را متوقف نمايند.

 ی که دو تيم پس از پايان باز  مساو  شدند از ضربات پنالتی استفاده می گردد.در مسابقات حذفی در صورت -1

 باقی می ماند.به قوت خود کارت زرد و قرمز بازيکنان تا پايان مسابقات  -5

حداکثر پس از صبحانه روز بعد محل مسثابقات را  می بايست موفق به صعود نمی شوند کليه تيم هائی که در دور مقدماتی -6

 مايند.نترک 

دقيقه پس از پايثان نن مسثابقه بثه همثراه مبلثص پانصثد هثزار ريثال توسث           32اعتراضات بايد به صورت کتبی و حداکثر  -1

 سرپرست تيم به کميته فنی تسليم شود.در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد خواهد شد

 .ندحاضر باشدر محل شرود مسابقه ساعت قبل از  يکموظفند تيم ها  -8

 اعالم خواهد شد.در جلسه فنی محل قرعه کشی مسابقات  -9

 به تيم ها  اول تا سوم مدال، حکم و کاپ قهرمانی اهداء می گردد. -12

 ول مربوطه ارائه نمايند:ن پذيرش بايد مدارک زير را به مسئکليه ورزشکاران در زما-11

 دو قطعه عکس 

 کارت بیمه ورزشی سال جاری 

  یا شناسنامه کپی کارت ملیو اصل 

  برگه سنجش شنوایی معتبر 

 معرفی نامه کتبی از اداره کل ورزش و جوانان و یا هیات ورزش ناشنوایان استان 

 

 

 

 

 



 

 الفوتس برگه ارنج

 

 

 

 

 

 

 شرایط سنی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 به پائین 1731متولدین  ورزشکار  1

 به پائین 1731متولدین  ورزشکار  2

 به پائین 1731متولدین  ورزشکار  7

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  4

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  1

 باال به 1731متولدین  ورزشکار  1

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  3

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  8

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  9

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  11

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  11

 باالبه  1731متولدین  ورزشکار  12

17 
 

  سرمربی 
14 

 

 سرپرست 


