
 
 

                                                                               

 

 

  دارو صنعت جام فوتسال مسابقات دوره دومین نامه آیین

 

 مایشن و صنفی همدلی و اتحاد،  نشاط و شور ایجاد و سالمت حوزه خدمتگزاران و شهدا یاد و نام گرامیداشت بازیها این برگزاری از هدف

 ، آرایشی و غذایی صنایع،  دارویی پخش و داروسازی شرکتهای،  دارو و غذا سازمان،  پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت اقتدار

،  فوتبال طرحم پیشکسوتان حضور با موسسات و ادارات سایر و ای بیمه،  انفورماتیکی شرکتهای،  بانکها همکاری با پزشکی تجهیزات

 : رددمیگ اعالم ذیل بشرح مسابقات نامه آیین که باشد می بهداشتی پروتکهای کامل رعایت با و کشور رسانه و هنر،  فوتسال

 

 قوانین و مقررات 

 

 و (سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دبیر)  جاهی سلیمان دکتر آقایان عهدهه ب مسابقات برگزاری و نظارت کمیته 

 . باشد می ( تهران در آزاد جات دسته و کارمندی فوتسال مسابقات برگزاری پیشکسوتان)  شمس فرامرز و مهاجر کامبیز آقایان

 میگردد تلقی نهایی تصمیمات بعنوان آنان تصمیم و کرد خواهند اخذ را نهایی تصمیمات آرا اکثریت با برگزاری و نظارت کمیته 

 .است االجرا الزمتیم ها  تمام سوی از و

 ردونهگ از متخلف تیمهای و الزامیست اداری مسابقات شأن در شایسته انضباط و نظم،  اجتماعی و اخالقی شئونات رعایت 

 . شد خواهند حذف رقابتها

 واهدخ االجرا الزمتیم ها  تمام برای انان تصمیمات و  است تهران استان فوتبال هیئت رسمی داوران بعهده بازیها قضاوت 

 . بود

 قدماتیم مرحله پایان از پس و میکنند صعود حذفی مرحله به تیم چهار هر و میشود برگزار تیمی چهار گروههای در مسابقات 

 جداگانه بطور کوچک جایزه مسابقات در گروهها چهارم و سوم تیمهای و بزرگ جایزه مسابقات در گروهها دوم و اول تیمهای

 انجام را مسابقه چهار حداقلتیم ها  تمام و داشت خواهیم قهرمان نایب دو و قهرمان دو بازیها پایان در و کرد خواهند رقابت

 .  داد خواهند

 میشود انجام ۴۲ تا صبح ۷۷ ساعات بین تعطیل و جمعه روزهای و ۴۲ تا ۷۱ ساعت بین پنجشنبه روزهای بازیها  . 

 نهایت در و  زده گل( ۲ گل تفاضل( ۳ رو در رو بازی( ۴ امتیاز( ۷:  اساس بر ترتیب بهتیم ها  بندی رتبه گروهی مرحله در 

 .  میباشد قرعه

 ریجلوگی و زمان مدیریت به نسبت حساس بازیهای در میتواند نگهدار وقت و بود خواهد رونده دقیقه ۷۱ نیمه هر زمان مدت 

 .  نماید اقدام وقت اتالف از

 گل ریافتد هنگام عقب به رو پاس و بان دروازه به پاس تعدد فقط و میشود برگزار فوتسال المللی بین قوانین با مسابقات 

 . است بالمانع

 

 



 

 

 

 

 

 

 حضور دمع یا و تاخیر صورت در که الزامیست(   مربوطه رختکن)  سالن در مسابقه شروع از قبل دقیقه بیست ها تیم حضور 

 .  شد خواهد محاسبه جدول در نیز آن تفاضل و امتیاز و میشود اعالم مقابل تیم سود به صفر بر سه مسابقه آن

 مارهش و نمایند استفاده بند قلم و دار شماره یکرنگ ورزشی ساق و شورت،  پیراهن از مسابقه طول در میبایست ها تیم 

 .باشد ثابت باید بازیها طول در بازیکنان

 میشوند محروم بعدی بازی در حضور از کنند دریافت قرمز کارت که بازیکنانی . 

  در که اشندب داشته همراه مسابقه هر در را ورزشی بیمه کارتهای و نمایند ورزشی بیمه را خود تیم بازیکنان میبایستتیم ها 

 و اشدب نداشته معتبر ورزشی بیمه بازیکنی چنانچه ضمن در.  آمد خواهد بعمل ممانعت زمین در آنان حضور از اینصورت غیر

 ستانیبیمار های هزینه،  عضو نقص،  فوت)  حادثه به منجر و شده حاضر مسابقه در مجاز غیر بصورت و مسئولین اجازه بدون

 یربطذ مقامات مقابل در مربوطه اداره و میباشد شرکت آن مدیر و  مربی،  سرپرست بعده آن کامل مسئولیت شود(  غیره و

 . بود خواهد پاسخگو

 بود خواهد کرونا ویروس با مقابله ستاد تصمیمات تابع مسابقات برگزاری و نظارت کمیته  . 

 است ممنوع دارند عالئم یا و میشوند مبتال کرونا ویروس به مسابقات برگزازی طول در که بازیکنانی از استفاده  . 

 میباشد نامه آیین این مفاد تمام قبول بمنزله مسابقات این در حضور و نام ثبت  . 

 

 : نفرات تعداد و تیم تشکیل شرایط

 

 زمین داخل بازیکنان از تواند می تیم سرپرست و مربی.  نماید استفاده سرپرست یک،  مربی یک،  بازیکن ۷۴ از میتواند تیم هر 

 . نماید تجاوز نفر ۷۴ از نباید نهایت در بازیکنان تعداد اما شوند انتخاب جداگانه یا و باشد

 تیم آن ازیکنب،  نکنند یا و کنند بازی زمین در چه میگیرند تیمی عکس و شده حاضر زمین در تیم لباس با که بازیکنانی 

 .  میباشند تغییر قابل غیر و شده محسوب

 داشت نخواهد را(  مصدومیت صورت در حتی)  اضافی بازیکنان از استفاده حق تیمی هیچ  . 

 حضور کشور فوتسال و فوتبال یک لیگ و برتر لیگ مسابقات در ۷۲۱۱ و ۸۸ و ۸۹ سالهای در که بازیکنانی از استفاده          

 مستندات و مدارک ارائه با که دارند فرصت ساعت ۲۹ بازی پایان از بعد معترض تیمهای و است ممنوع رقابتها این در اند داشته

 را زمال اقدامات،  شرکت سربرگ روی اعتراض نامه ارائه و(  فوتبال فدراسیون یا و تهران استان فوتبال هیئت از)  قانونی

 . دارند مبذول

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 با را سرپرست یک و مربی یک،  بازیکن ۷۴ شامل خود تیم معرفی به مربوط نامه آیین این پیوست فرم میبایست ها تیم تمام 

 ساعت منی و نمایند امضا و مهر مربوطه اداره توسط و تکمیل عکس الصاق و ورزشی بیمه شماره،  آنان خانودگی نام و نام ذکر

 بعداز نمایند لتکمی را آن بازی دومین شروع از قبل تا و دهند تحویل مسابقات برگزاری مسئولین به مسابقه اولین شروع از قبل

 دوازده زا کمتر تیمی چنانچه و است ممنوع مربوطه لیست و آلبوم،  فرم در جابجایی و تغییر هرگونه،  مسابقه دومین شروع

 . داد خواهد انجام را خود مسابقات نفرات همان با بازیها پایان تا باشد کرده معرفی بازیکن

 هنگام ازیکنانب بنابراین کرد خواهند کنترل راتیم ها  بازیکنان گواهینامه یا ملی کارت لزوم صورت در مسابقات برگزازی کمیته 

 باشند.  داشته همراه گواهینامه یا ملی کارت حتما مسابقه انجام

 محقق جام این در تیم ۳۴ حضور صورت در که باشد می زیر بشرح و تومان میلیون شصت معادل مجموع در مسابقات نقدی جوایز ��

 : شد دخواه کمتر نیز جوایز کمتر تیمهای حضور صورت در و بیشتر جوایز بیشتر تیمهای حضور صورت در است بدیهیشد.  خواهد

 

 : بزرگ جام جوایز

 قهرمانی کاپ و تومان میلیون پانزده:  اول تیم ❖

 قهرمانی نایب تندیس و تومان میلیون ده:  دوم تیم ❖

 سومی مقام تندیس و تومان میلیون پنج تیم هر:  مشترک سوم تیمهای ❖

 

 : کوچک جام جوایز

 قهرمانی کاپ و تومان میلیون ده:  اول تیم ❖

 قهرمانی نایب تندیس و تومان میلیون پنج:  دوم تیم ❖

 سومی مقام کاپ:  مشترک سوم تیمهای ❖

 

 نهجداگا رقابت یک در و گذشته دوره همچون نیز ایران های رسانه هنرو،  فوتسال و فوتبال مطرح ساله ۰۱ تا ۲۷ پیشکسوتان 

 رگزاریب چگونگی و تیم تشکیل شرایط که بود خواهند رقابتها این ویژه مهمان تیمی سه گروه  ۰ در و سنی رده یک در فقط و

 . شد خواهد اعالم جداگانه بصورت پیشکسوتان تیمهای سرپرستان به

 

 :   پیشکسوتان مسابقات جوایز

 قهرمانی کاپ و تومان میلیون شش:  اول تیم ❖

 قهرمانی نایب کاپ و تومان میلیون چهار:  دوم تیم ❖

 سومی مقام کاپ:  مشترک سوم تیمهای ❖

 



 

 

 

 

  

 در و رفت خواهند سکو روی به حماسی و شاد موزیک اجرای با قهرمان تیمهای و  شد خواهد برگزار شکوه با اختتامیه مراسم 

 خود ارک به مسابقات قهرمان تیمهای و برتر نفرات به تندیس و کاپ اهدای و پاش کاغذ و بازی آتش مراسم انجام با نهایت

 . داد خواهد پایان

 جنب - روز بازار از بعد -(  لویزان)  شیان خروجی - شمال علی امام اتوبان - شرق همت اتوبان:  مسابقات برگزاری محل 

 کشتیرانی سالن - کشتیرانی ورزشی مجموعه - رفاه فروشگاه

 ۷۲۱۱ دیماه دوم و بیست چهارشنبه لغایت آذر هفتم و بیستم شنبه از:  نام ثبت زمان 

 چهارشنبه روز تا حداکثر میبایست که میگردد تعیین تومان میلیون نه مبلغ افزوده ارزش مالیات ٪۸ احتساب با مسابقات ورودی 

                              IR950620000000200135617009 شماره به آینده بانک شبای حساب به ۷۲۱۱ دیماه دوم و بیست

 واریزی فیش تصویر و واریز ۱۱۲۱۱۹۹۲۱۴ ملی شماره با شیروانی مهاجر کامبیز بنام(  ۱۴۱۱۷۳۱۰۷۱۱۱۸:  حساب شماره) 

 . گردد ارسال مهاجر اقای برای اپ واتس طریق از

 انسانی داروهای سندیکای در ۷۲۱۱ دیماه ۴۰ یکشنبه روز برگزاری و نظارت کمیته اعضای حضور با مسابقات کشی قرعه 

 . شد خواهد آغاز ۷۲۱۱ بهمن یکم جمعه روز از بازیها و شد خواهد انجام

 فرمایید حاصل تماس مهاجر کامبیز قایآ با ۱۸۷۴-۳۳۹۲۱۱۱ تلفن با بیشتر اطالعات کسب جهت . 

                                                                                 


