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 ایراندخت دوره هماورد ورزشی ششمینآیین نامه اجرایی 

 فوتسال بانوان زرتشتی

 
 (شتی باشند. )دارای کارت شناسایی زرتشتیزرت باید بازیکنان تمامی تیمها -1   

 

 داخل سالن برگزار می گردد.فوتبال نفر می باشد و رقابتها طبق قوانین  12هر تیم شامل حداکثر  -2   
 

مها باید یک نفر را به عنوان سرپرست معرفی نمایند ) سرپرست تیمهاا بایاد زرتشاتی باود  و     تمامی تی -3   

ل رفتار کلیه اعضاای تایم خاود در طاول رقابتهاا مای باشاند و        ئوسال تمام باشد(. سرپرستان مس 11دارای 

مای شاود    اعتراضات هم تنها به صورت کتبی از سوی سرپرستان و تا یک ساعت پس از پایان باازی پییرفتاه  

 زیکن یا مربی آن تیم باشد(.ا)سرپرست به هیچ عنوان نمی تواند ب
 

  ممنوع می باشد. همکیش: استفاد  از مربی مرد غیر تبصر 

 

ت هاایی را بارای   انجام هرگونه رفتار و حرکت نادرست از سوی بازیکناان و تیمهاا مای تواناد میرومیا      -4   

 های دیگر به همرا  داشته باشد.جام در این دور  و یا دور   رقابتهای نهایی
 

 ثیری ندارد.دقیقه به منزله باخت سه بر صفر می باشد ولی در گل شماری تا 15تاخیر بیش از  -5   
 

این پیکارها به صورت دسته های آزاد برگزار می گردد و اگر تیمی نام ارگان ، باشگا  یاا ساازمانی را بار     -6   

 تایید گردد. خود نهاد  باشد باید توسط آن نهاد
 

 تمامی ورزشکاران، مربیان و سرپرستان ملزم به استفاد  از کفش ورزشی مناسب در داخل زمین مسابقه -7         

 می باشند.          
 

هر تیم باید با لباس ورزشی همانند ، مطابق با عرف فوتسال )فرم ، رنگ ، شمار  باازیکن و ....( در ایان    -1   

بازیکنان باید در تمامی پیکارها تنها باا یاک شامار  مشارج دره شاد  روی لبااس        د.مسابقات شرکت نمای

 شرکت نماید.
 

سرپرست تیمها موظفند در مراسم قرعه کشی پیکارها شرکت نمود  و در صورت عدم حضور مسلما حق  -9   

 هیچگونه اعتراضی به آن مراسم را نرواهد داشت.
 

 حضور تمامی ورزشکاران با لباس ورزشی در آیین گشایش بایستنی است. -11   
 

صرف مواد مرالف با عرف ورزش و رفتارهای غیراخالقی در زمان و میل برگزاری مسابقات و خوابگاا    -11   

از سوی ورزشکاران ترلف میسوب شد  و در صورت تشریج کمیته برگزاری شرج یا تایم از اداماه پیکاار    

 ردد.میروم می گ
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بازیکنان تنها می توانند از مکان های در نظر گرفته شد  باه عناوان خوابگاا  جهات اساکان اساتفاد         -12   

 با مسئولین خوابگا  می باشند.نمایند. بازیکنان موظف به رعایت نظم و همکاری 
 

الزامی باود    ان، مربیان و سرپرستداشتن کارت عکس دار جهت شرکت در پیکارها برای کلیه بازیکنان -13   

 و کمیته برگزاری به بازیکنانی که کارت عکس دار به همرا  نداشته باشند اجاز  شرکت نرواهد داد.
 

فرم های نااقج ترتیاب اثار داد     به نام نویسی تنها با فرم های ویژ  نام نویسی مورد تایید می باشد و  -14   

قات می باشند می توانند برای دریافات فرمهاا باه    ر مسابدر ضمن تیمهایی که مایل به شرکت دنرواهد شد و 

 سازمان ها ، باشگا  ها و ارگان های زرتشتی میل سکونت خود مراجعه نمایید.انجمن ها ، 
 

 بازیکنان شرکت کنند  در این مسابقات باید تیت پوشش بیمه ورزشی باشند. -15   
 

ظر گرفته شد  است )شرایط در فارم جداگاناه ای   برای تیمهای مهمان امکانات خوابگا  و پییرایی در ن -16   

 پیوست می باشد(.
 

ورزشکارانی که از خوابگا  استفاد  می کنند باید نیم ساعت بعاد از پایاان آخارین دیادار باه خوابگاا         -17   

 مراجعه نمایند.

 

 

 

 

نجمن زرتشتيان نصرت آباد                                                                                                                                                                                                                                
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