اداره کل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعی
شهرداري تهران

طرح اجرایی مسابقات متمرکز
کارکنان شهرداري تهران
(ویژه دهه مبارک فجر  -سال )6931

 -6بخش بانوان  :شطرنج  ،دارت و داژبال
 -2بخش آقایان  :فوتسال

معاونت توسعه منابع انسانی
اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداري تهران

1

فهرست مطالب :

مقدمه  ................................................................................................صفحه 9
شرایط عمومی مسابقات  ........................................................................... :صفحه 9
شطرنج بانوان .......................................................................................صفحه 4
دارت بانوان ..........................................................................................صفحه 5
داژبال بانوان .........................................................................................صفحه 1
فوتسال آقایان ........................................................................................صفحه 66

2

مقدمه:

در جامعه بی تحرک و ماشینی امروزی ورزش امری ضروری برای کلیه اقشار محسوب می گردد
درقشر کارمندان ،ورزش عالوه برحفظ سالمت جسمانی و افزایش نشاط و شادابی  ،موجب افزایش
بهره وری و خدمات رسانی بهتر به شهروندان خواهد شد .
اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در کنار سایر اقدامات و فعالیتهای
گسترده خود درسطح کلیه مناطق و واحدهای تابعه جهت ارتقاء سطح سالمت جسمانی وروانی
وافزایش توانمندی های شغلی کارکنان اقدام به برگزاری مسابقات ویژه دهه مبارک فجر در دو
بخش بانوان ( دارت  ،شطرنج و داژبال ) و آقایان ( فوتسال ) می نماید .در همین راستا طرح
اجرایی مسابقات متمرکز ویژه پرسنل محترم کلیه مناطق ،واحد های ستادی ،ادارات کل ،سازمانها
و شرکت های تابعه ابالغ میگردد.
شرایط عمومی مسابقات متمرکز ( شطرنج  ،دارت و داژبال بانوان) – (فوتسال آقایان )
 -1کلیه کارکنان رسمی ،ثابت  ،قراردادی خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر ( مطابق ماده  2دستورالعمل
ورزش کارکنان شهرداری تهران )
تبصره  :پرسنل سازمانها و شرکتهای مستقل که دارای قرارداد مستقیم با شرکت یا سازمان مربوطه می باشند می
بایست دارای یکسال سابقه کار باشند (.یکسال کسور پرداختی بیمه)
 -2در بخش مسابقات فوتسال آقایان  ،تمامی مدارک اعضای تیمها پس از تاییدیه نماینده اداره کل منابع انسانی
به بخش صدور کارت در اداره کل رفاه ( معاونت اجرایی ) ارجاع خواهد شد.

 -3کارکنان روزمزد  ،حق الزحمه ای ،ساعتی و پروژه ای ،اجازه شرکت درمسابقات را ندارند.
 -4در تمامی مراحل اجرایی مسابقات  ،تیم پزشکی از شرکت شهر سالم و یگان اجرائیات حضور دارند.
 - 5صدور برگه ماموریت ورزشی برای تمامی شرکت کنندگان در مسابقات مذکور الزامی می باشد.
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الف) شطرنج بانوان :
 -1تمامی مراحل ثبت نام ،جمع آوری و ارسال معرفی نامه شرکت کنندگان ،بعهده مدیران محترم رفاهی مناطق و
واحد های تابعه می باشد.ضمناً از ارسال مدارک کارکنان به این اداره کل خودداری نمایید.
 -2برنامه زمانبندی و محل اجرای مسابقات ،پس از ثبت نام و مشخص شدن تعداد افراد ثبت نامی ،متعاقباً اعالم
میگردد.
 -3کلیه شرکت کنندگان در زمان مسابقه ،می بایست کارت شناسائی معتبر(کارت ملی و یا کارت پرسنلی ) بهمراه

داشته باشند .و طبق احکام پرسنلی می بایست به نام اداره و واحد مربوطه شرکت نمایند .
-4حضور نماینده رفاه هر واحد بهمراه هرتیم  ،الزامی می باشد.
 -5مسابقات به روش انفرادی و سوئیسی برگزار می شود و مناطق  ،سازمان ها  ،شرکت تابعه محدویتی جهت
اعزام تعداد نفرات ندارند.
زمان  ،محل و مدارک الزم جهت ثبت نام :

 -1معرفی نامه از معاونت توسعه منابع انسانی منطقه یا معاون مالی و اداری واحد تابعه (مطابق فرمت جدول
ذیل )
توجه  :مسئولیت کنترل و صحت مدارک جهت صدور معرفی نامه بعهده مدیران رفاهی واحد های اعزام کننده
می باشد.
 -2آدرس و محل ثبت نام  :میدان فاطمی-خیابان جویبار-خیابان میر هادی شرقی -پالک - 7اداره کل
رفاه،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران  -طبقه اول – اداره ورزش
 -3زمان ثبت نام  :از تاریخ ابالغ طرح اجرایی به مدت  11روز – از ساعت  5:15الی  11عصر

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -جدول اسامی شرکت کنندگان در مسابقات شطرنج بانوان شاغل شهرداری تهران سال  -6331نام منطقه یا واحد............

ردیف

نام و نام

شماره

خانوادگی

پرسنلی

تاریخ تولد

نام رشته

نوع

شماره

ورزشی

قرارداد

تماس

امضاء
معاونت توسعه منابع انسانی منطقه یا معاون مالی اداری سازمان ذیربط
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ب) دارت بانوان :
 -1تمامی مراحل ثبت نام ،جمع آوری و ارسااال معرفی نامه شاارکت کنندگان ،بعهده مدیران محترم رفاهی
مناطق و واحد های تابعه می باشاااد .ضاامناً از ارساااال مدارک کارکنان به این اداره کل خودداری نمایید.
 -2مناطق  ،سازمان ها  ،شرکت های تابعه محدویتی جهت اعزام تعداد نفرات ندارند.
 -3زمان و مکان مسابقه :متعاقبا اعالم می گردد.
 -4مسابقات بصورت انفرادی ،حذفی  2 ،لگ از  3لگ و  211فیکس برگزار خواهد شد.
 -5به نفرات برتر لوح تقدیر و جوایزی به رسم یادبود اعطا می گردد.
 -1مسئولیت اعزام نفرات بعهده مدیران رفاهی واحد های تابعه می باشد لذا خواهشمند است مدیران رفاهی
نسبت به اعزام پرسنل به نحو شایسته اقدام نمایند.
 -7حضور نماینده رفاه واحدها بهمراه تیم الزامی می باشد.
 -5آدرس و محل ثبت نام  :میدان فاطمی-خیابان جویبار-خیابان میر هادی شرقی پالک  -7اداره کل رفاه،تعاون
و خدمات اجتماعی شهرداری تهران  -طبقه اول – اداره ورزش
 -3زمان ثبت نام  :از تاریخ ابالغ این طرح به مدت  11روز – از ساعت  5:15الی  11عصر

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -جدول اسامی شرکت کنندگان در مسابقات دارت بانوان شاغل شهرداری تهران سال  -6331نام منطقه یا واحد............

ردیف

نام و نام

شماره

خانوادگی

پرسنلی

تاریخ تولد

نام رشته

نوع

شماره

ورزشی

قرارداد

تماس

امضاء
معاونت توسعه منابع انسانی منطقه یا معاون مالی اداری سازمان ذیربط
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ج) داژبال ( وسطی) بانوان :

 -1هر واحد یا منطقه مجاز است حداکثر دو تیم به مسابقات اعزام نماید .
توجه ( :سرپرستان و مربیان تیم ها حق بازی درمسابقات را ندارند).
 -2البسه ورزشی تیم های شرکت کننده در مسابقات کارکنان شهرداری تهران ،می بایست از طریق
واحد مربوطه تهیه و در اختیار ورزشکاران آن واحد قرار گیرد.
 -3حضور شرکت کنندگان درمحل مسابقات حداقل  31دقیقه قبل از آغاز هر مسابقه الزامی می
باشد .
 -4جابجایی بازیکن در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران مجاز نمی باشد وبازیکنان هر منطقه
و واحدهای تابعه شهرداری تهران ،فقط می تواند در تیم واحد مربوطه شرکت نمایند.
 -5حضور سرپرست کلیه تیم های شرکت کننده در روز مسابقه الزامی می باشد .
 -1مسئولیت صحت و سقم کلیه مراحل ثبت نام شرکت کنندگان ،به عهده معاونین توسعه منابع
انسانی مناطق یا معاونین مالی و اداری سازمانها و یا شرکتهای تابعه می باشد.
 -7ناظرین اداره کل رفاه در تمامی مراحل ثبت نام و اجرای مسابقات ظارت داشته و تخلفات
در کمیته انضباطی پیگیری و بررسی می شود.
 -5کمیته اجرایی مسابقات در مورد مسائل پیش بینی نشده در این دستورالعمل تصمیم الزم را
اتخاذ و به اجرا در خواهد آورد.
تبصره  :درصورت رعایت نکردن موارد فوق  ،تیم منطقه یا واحد متخلف ،از دور مسابقات حذف
می گردد.
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مدارک الزم جهت ثبت نام :

-1معرفی نامه و تکمیل کامل فرم اسامی شرکت کنندگان ( طبق فرم پیوست ) از واحد مربوطه
 -2اعضای شرکت کننده در هر تیم ،متشکل از  5بازیکن  ،یک سرپرست و یک مربی ( جمعا 7
نفر ) می باشد.
زمان و محل ثبت نام :

محل ثبت نام  :اداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماعی – واحد ورزش
به آدرس  :میدان فاطمی-خیابان جویبار-خیابان میر هادی شرقی پالک -7اداره کل رفاه  ،تعاون و
خدمات اجتماعی شهرداری تهران
زمان ثبت نام  :از تاریخ ابالغ این طرح به مدت  11روز
زمان شروع مسابقات :

پس از اجرای مراحل ثبت نام کلیه تیمها ،متعاقبا زمان و مکان مسابقات اعالم میگردد.
شرایط اختصاصی و قوانین مسابقات :

-1هر تیم می تواند از وجود  5بازیکن ،یک مربی و یک سرپرست استفاده نماید(.جمعاً  7نفر)
-2پایه امتیاز هر مسابقه در هر نیمه  4است ( یعنی وجود هر بازیکن در زمین مسابقه برابر است با 1
امتیاز برای تیمش
 -3مسابقات در دو وقت  5دقیقه ای و در بین دو نیمه  2 ،دقیقه استراحت در نظر گرفته می شود.
 -4در انتها با شمارش نفرات داخل زمین وتعدادگلهای گرفته شده وخطاهای فنی وعمدی ،تیم برتر
مشخص می گردد.
 حذف بازیکن:اخذ  1امتیاز برای تیم کنارخطای فنی:اخذ  1امتیاز منفی برای تیم کنارو تیم وسط7

خطای عمدی:اخذ  2امتیاز منفی (حذف دائم بازیکن از آن مسابقه) برای تیم کنار ووسط* تبصره  :به آخرین بازیکن تیم وسط در صورت اجرای  11عدد جاخالی ,یک امتیاز گل تعلق خواهد
یافت (در این حالت یکی از بازیکنان تیم وسط با اجازه داور وسط به زمین مسابقه بازگشت خواهد
نمود.در ضمن اگر بازیکنی که  11رفت وبرگشت داشته باشد در همان لحظه با صالح دید مربی میتواند
تعویض شود.
 -5نحوه امتیاز گیری تیم وسط:
الف -حفظ  4امتیاز پایه با( جاخالی دادن وعدم انجام خطای فنی وعمدی)
ب -گرفتن گل(توپی گل محسوب میشود که به مدت  2ثانیه در دستهای گیرنده گل حفظ شود)
 -1نحوه امتیاز گیری تیم کنار:
الف -حفظ  4امتیاز پایه با(عدم انجام خطای فنی وعمدی)
ب-زدن بازیکنان وسط
 -7تیمها بایستی دارای لباس متحدالشکل باشند .که توسط واحد اعزام کننده می بایست تجهیز
گردند.
 -5کلیه تیم ها موظف می باشند اسامی بازیکنان خود را تا قبل از شروع اولین مسابقه
تکمیل نمایند ،در غیر اینصورت به هیچ عنوان تا پایان مسابقات نمی توانند اسمی به لیست
اضافه نمایند.
*** در صورت تاخیر یا غیبت تیم ها در شروع بازی  ،داور مسابقات موظف است بعد از
گذشت  21دقیقه از زمان مسابقه  ،نتیجه را به نفع تیم مقابل اعالم نماید.
 -9مسابقات با حضور تیمهای شرکت کننده به شکل دوره ای در مرحله مقدماتی برگزار خواهد شد در
پایان این مرحله دو تیم برتر هر گروه به دور بعد صعود خواهند نمود و سپس بصورت حذفی تا مرحله
نیمه نهایی به رقابت پرداخته و در نهایت تیم های برنده بازی فینال و تیم های بازنده دیدار رده بندی را
برگزار خواهند نمود.
 -11باخت فنی در رشته داژبال  5بر صفر می باشد.
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 -11اطالع از کلیه اخراج ها  ،اخطارها و محرومیت ها به عهده سرپرست یا مربی تیم می باشد و
چنانچه تیمی از وجود این بازیکنان استفاده نماید نتیجه بازی  5بر صفر به نفع تیم مقابل خواهد بود.
-12در مسابقه داژبال مساوی وجود ندارد.
 -13مسابقات براساس مقررات داژبال کشوری برگزار میگردد.انجام یا عدم انجام مسابقه از اختیارات
داور و کمیته مسابقات می باشد.
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اسامی شرکت کنندگان در مسابقات داژبال بانوان شاغل شهرداري تهران سال 6931

منطقه /واحد.......................

ردیف

نام و نام خانوادگی

ش.ش

تاریخ تولد

نوع قرارداد/مرتبه

شماره پرسنلی

6

2
3
4
5
1
7

امضاء
معاون توسعه منابع انسانی مناطق یا معاون مالی و اداری سازمان مربوطه
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محل خدمت

د ) فوتسال آقایان :

مدارک الزم جهت ثبت نام :

 -1دو قطعه عکس 3*4
 -2کپی حکم کارگزینی
- 3کپی دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا دفترچه شهرداری تهران

زمان و محل ثبت نام :

محل ثبت نام  :اداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماعی – اداره ورزش
به آدرس  :میدان فاطمی-خیابان جویبار -خیابان میر هادی شرقی پالک  -7اداره کل رفاه شهرداری
تهران –طبقه اول –واحد ورزش
زمان ثبت نام  :از تاریخ ابالغ این طرح تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1391/11/12
هر روز از ساعت  5:15صبح الی  11بعداز ظهر
 بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و تکمیل مدارک در زمان تعیین شده ( ، )69/21/21به هیچ
وجه پس از تاریخ مذکور تیم جدیدی در مسابقات شرکت داده نخواهد شد.

زمان و مکان قرعه کشی:

زمان  :چهارشنبه مورخ  91/11/13ساعت  11صبح
مکان  :یوسف آباد –شهرداری منطقه – 1طبقه چهارم  -سالن جلسات
 توجه  :عدم حضور نمایندگان تیمها در جلسه قرعه کشی به منزله عدم شرکت در مسابقات
میباشد.
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زمان شروع و اختتامیه مسابقات پس از قرعه کشی و مشخص شدن تعداد تیم ها متعاقبا اعالم می گردد.

شرایط اختصاصی مسابقات فوتسال آقایان :

 -1جابجایی بازیکن  :هر تیم می تواند فقط از  2بازیکن کمکی شاغل در سایر واحدها ( مطابق
با بند یک بخش شرایط عمومی مسابقات ) استفاده نماید.
نکته  :حوزه های تخصصی زیر مجموعه معاونتهای شهرداری تهران نیز مشمول این بند
میباشند .
 -2هر منطقه  ،سازمان و واحدهای شهرداری  ،فقط مجاز به شرکت یک تیم در مسابقات می باشند.
 -3کلیه مدارک تیمها بهمراه فرم اسامی شرکت کنندگان که به امضاء معاون توسعه منابع انسانی مناطق
و یا معاون مالی اداری واحد مربوطه رسیده ( مطابق فرم پیوست ) جهت اخذ تاییدیه نوع قرارداد
بازیکنان به اداره کل منابع انسانی ارجاع میگردد تا پس از اخذ تاییدیه ،در مسابقات شرکت داده
شوند و کارت شرکت در مسابقات صادر گردد.
 -4مسابقات در یک رده و بصورت مختلط مدیران و کارکنان برگزار میگردد.
 -5هر تیم می تواند از وجود  11بازیکن ،یک مربی و یک سرپرست استفاده نماید(.جمعاً  12نفر-
توجه  :سرپرست و مربی تیم ها مجوز بازی در جریان مسابقات را ندارند.
 -1چنانچه تیمی برای صعود از گروه خود شرایط یکسان از نظر امتیاز با تیم دیگری در همان گروه
داشته باشد تیمی جواز صعود به مرحله بعد را خواهد داشت که شرایط ذیل را طبق اولویت داشته
باشد :
الف  .نتیجه بازی رو در رو
ب .تفاضل گلهای بیشتری داشته باشد.
پ .در صورت تفاضل گل مساوی ،تیمی که گل زده بیشتری داشته باشد.
ت .در صورت تساوی سه مورد باال ،بازی مجدد بین آن دوتیم برگزار خواهد شد.

 -7مسابقات در دو وقت  15دقیقه ای روان ( 31دقیقه)برگزار خواهد شد.
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 -5چنانچه در بازی های حذفی نتیجه بازی بعداز دو وقت  15دقیقه  ،مساوی پایان یابد ،و بازی باید
برنده داشته باشد فقط ضربات پنالتی تیم برنده را معرفی خواهد کرد(.هر تیم  3ضربه پنالتی )
 -9تیمها می بایست دارای لباس متحدالشکل باشند ( .شامل شورت و پیراهن شماره دار –جوراب ورزشی
ساق بلند –قلم بند – کفش سالنی ) بدیهی در صورت عدم رعایت موارد فوق از حضور بازیکن ممانعت بعمل
خواهد آمد.

 -11جهت شروع مسابقه ،تیم ها می توانند با  3بازیکن مسابقه را آغازنمایند در غیر اینصورت
بازی شروع نخواهد شد .همچنین تعویض ها به شکل پروازی (آزاد) انجام خواهد شد.
 - 11چنانچه تیمی در  2بازی مقابل حریفانش حاضر نگردد نتایج بازی های آن تیم در جدول صفر وتیم
خاطی از مسابقات حذف و از حضور تیم مذکور برای یکسال از شرکت در کلیه مسابقات شهرداری
تهران محروم خواهد شد.
 -12به تیم های برنده  3امتیاز ،مساوی یک امتیاز و بازنده صفر امتیاز تعلق می گیرد.
 -13اطالع از کلیه اخراج ها  ،اخطارها و محرومیت ها به عهده سرپرست هر تیم می باشد و چنانچه
تیمی از وجود این بازیکنان استفاده نماید نتیجه بازی  3بر صفر به نفع تیم مقابل خواهد بود.
 -14کلیه بازیکنان دو اخطاری و اخراجی از مسابقه بعدی محروم و چنانچه بعلت عدم حضور تیم
مقابل  ،مسابقه ای انجام نشود ؛ آن بازی انجام شده تلقی و محرومیت بازیکنان در آن مسابقه لحاظ
خواهد شد.
 -15مسابقات براساس مقررات فوتسال کشور ( بدون احتساب پاس به عقب)برگزار میگردد.انجام یا
عدم انجام مسابقه از اختیارات کمیته برگزاری مسابقات می باشد.
 -11حضور شرکت کنندگان درمحل مسابقات حداقل  31دقیقه قبل از آغاز بازی الزامی می باشد.
 -17حضور نماینده کلیه تیم های شرکت کننده با معرفی نامه معتبر از واحد مربوطه درجلسه قرعه
کشی مسابقات الزامی و در صورت عدم حضور نماینده حق هر گونه اعتراضی سلب خواهد شد.حضور
سرپرست یا مربی در زمان بازی در کنار تیم الزامی بوده و مجوز بازی کردن درمسابقات را ندارند.
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 -15بهمراه داشتن کارت شرکت در مسابقات الزامی می باشد.
 -19چنانچه منطقه یا واحدی از بازیکن غیر مجاز استفاده نماید عالوه بر حذف تیم خاطی  ،متخلفین
به مراجع ذیربط ( هیئت تخلفات اداری و کمیته انضباطی ) معرفی خواهند شد.
 -21مسئولیت صحت و سقم کلیه مراحل ثبت نام به عهده معاونین توسعه منابع انسانی مناطق و یا
معاونین مالی اداری سازمانها و شرکتهای تابعه می باشد.
 -21ناظرین اداره کل رفاه در تمامی مراحل ثبت نام و اجرای مسابقات  ،نظارت داشته و تخلفات
در کمیته انضباطی پیگیری و بررسی می شود.
 -22کمیته اجرایی مسابقات در مورد مسائل پیش بینی نشده در این دستورالعمل تصمیم الزم را
اتخاذ و به اجرا در خواهد آورد.
 -23تیمهای شرکت کننده از حضور بازیکنان خاطی که در مسابقات دوره های قبل(جام رمضان )
به علت تخلف محروم شده اند و از طریق اداره کل رفاه با منطقه یا سازمان مربوطه مکاتبه شده
است جداً خودداری نمایند.

معاونت توسعه منابع انسانی
اداره کل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعی
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اسامی شرکت کنندگان در مسابقات فوتسال آقایان شاغل شهرداري تهران سال 6931

منطقه /واحد.......................

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

نوع قراداد استخدامی

واحد سازمانی

محل خدمت

سمت در
تیم
بازیکن

6

بازیکن
2
بازیکن
3
بازیکن
4
بازیکن
5
بازیکن
1
بازیکن
7
8

بازیکن

3

بازیکن

61

بازیکن

66

مربی

62

سرپرست

امضاء
معاون توسعه منابع انسانی مناطق یا معاون مالی و اداری سازمان ها یا شرکت های تابعه
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