آیین نامه اجرایی مسابقات فوتسال
کارکنان و مدیران شهرداری تهران
جام رمضان
8931
معاونت توسع منابع انسانی
اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران
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مقدمه:
حضرت علی(ع):
تندرستی و سالمتی از برترین نعمتهاست(.غررالحکم ج)۱
اداره کل رفاه شهرداری تهران در کنار سایر اقدامات و فعالیتهای گسترده خود درسطح مناطق و واحدهای تابعه جهت
ارتقاء سطح سالمت جسمانی وروانی وافزایش توانمندی های شغلی کارکنان اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال (جام
رمضان) می نماید .لذا به منظور توسعه و گسترش روحیه نشاط و شادابی بین پرسنل بدینوسیله دستورالعمل و آیین نامه
مسابقات فوتسال (جام رمضان) ویژه پرسنل محترم مناطق ،واحد های ستادی ،ادارات کل ،سازمانها و شرکت های تابعه
در بخش آقایان ابالغ می گردد.

شرایط شرکت کنندگان:
-1کارکنان رسمی شهرداری تهران ،قراردادی خدمات اداری شهر ،قراردادی موسسه هادیان شهر
تبصره  :1پرسنل سازمانها و شرکت های مستقل که قرارداد مستقیم با شرکت یا سازمان مربوطه می باشند ،می بایست
دارای دوسال سابقه کار (دوسال کسر پرداخت بیمه از همان واحد را داشته باشند).
تبصره  :2هر تیم می تواند از  2بازیکن کمکی شاغل در سایر واحدها استفاده نماید (با توجه به بند .)1
 -2مسابقات در دو بخش مدیران و کارکنان برگزار گردیده و هر واحد فقط مجاز به شرکت یک تیم در رده مدیران
و یک تیم در رده کارکنان می باشد.
 -3در بخش مدیران ،هر تیم شامل  8بازیکن دارای پست مدیریتی  11 ،11و  11بعالوه یک بازیکن کارشناس
متخصص مرتبه  11و یک بازیکن کارشناس متخصص مرتبه  11یا  11با تأیید اداره کل منابع انسانی می باشد،
درضمن محدودیتی برای جابجای بازیکنان از واحدی به واحد دیگر جهت تکمیل تیم ها در
رده مدیران وجود ندارد.
 -4حضور افرادی که در سال 79و 78در مسابقات فوتسال باشگاهی دارای قرارداد بوده باشند در مسابقات ممنوع
می باشد (تیم ملی ،لیگ برتر ،لیگ یک و لیگ استانی).
مدارک الزم جهت ثبت نام :
 -۱دو قطعه عکس 3×1
 -2کپی حکم کارگزینی
 -3کپی دفترچه بیمه برای پرسنل سازمانهای مستقل و شرکت های تابعه
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زمان قرعه کشی :چهارشنبه  – 82/1/82ساعت  8/03صبح
نشانی :خیابان آیت ا ...سعیدی – بلوار معلم – چهارراه دادسرا – خیابان شهدای دانش آموز – انتهای بوستان قائم –
ساختمان معاونت ترافیک منطقه 12

محل ثبت نام و تشکیل پرونده :اداره کل رفاه ،تعاون وخدمات اجتماعی  -اداره ورزش
به آدرس :میدان فاطمی -خیابان جویبار  -خیابان میر هادی  -اداره کل رفاه شهرداری تهران -شماره تماس 71611169 :و 71611167

شرایط اختصاصی مسابقات:
 -۱هر تیم می تواند از وجود  16بازیکن ،یک مربی و یک سرپرست استفاده نماید (جمعاً  12نفر -سرپرستان و مربیان تیم ها
حق بازی کردن را ندارند)
 -2چنا نچه تیمی برای صعود از گروه خود شرایط یکسان از نظر امتیاز با تیم دیگری در همان گروه داشته باشد تیمی به
مرحله بعد صعود خواهد کرد که شرایط ذیل را به ترتیب داشته باشد:
الف .تفاضل گلهای بیشتری داشته باشد.
ب .در صورت تفاضل گل مساوی ،تیمی که گل زده بیشتری داشته باشد.
ج .در صورت تساوی مورد الف و ب تیمی که در مسابقه بین آن دو تیم برنده شده باشد.
د .در صورت تساوی سه مورد باال بازی مجدد بین آن دوتیم برگزار خواهد شد.
 -1مسابقات در دو وقت  11دقیقه ای روان ( 36دقیقه) برگزار خواهد شد.
 -1چنانچه در بازی های حذفی نتیجه بازی بعد از دو وقت  11دقیقه ،مساوی پایان یابد ،با توجه به اینکه بازی باید برنده
داشته باشد فقط ضربات پنالتی تیم برنده را معرفی خواهد کرد.
 -1تیمها باید دارای لباس متحدالشکل (پیراهن ،شورت ،ساق و ساق بند) با شماره پیراهن قید شده در کارت بازی مسابقه (هر
شماره مختص یک بازیکن تا پایان مسابقات) بوده که توسط واحد اعزام کننده تجهیز می گردند؛ در صورت عدم تطابق
شماره پیراهن بازیکنان با شماره درج شده روی کارت بازی از حضور بازیکن در مسابقه ممانعت بعمل خواهد آمد.
 -9حضور سه بازیکن جهت آغاز مسابقه الزامی بوده و در صورت تأخیر بیش از زمان قانونی (11دقیقه) نتیجه بازی سه بر
صفر اعالم می گردد.
 -8چنانچه تیمی در  2بازی مقابل حریفانش حاضر نگردد نتایج بازی های آن تیم در جدول صفر وتیم خاطی از مسابقات
حذف می شود و تیم های مذکور از شرکت در مسابقات آتی برای یک دوره محروم خواهند شد.
 به تیم های برنده  3امتیاز ،مساوی یک امتیاز و بازنده صفر امتیاز تعلق می گیرد.
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 -7اطالع 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  3بر صفر به نفع تیم مقابل خواهد بود.
 -16کلیه بازیکنان دو اخطاری و اخراجی از مسابقه بعدی محروم و چنانجه بعلت عدم حضور تیم مقابل مسابقه ای انجام
نشود و آن بازی انجام شده تلقی گردد ،محرومیت آنان در آن مسابقه لحاظ خواهد شد.
 - 11مسابقات براساس مقررات فوتسال کشور (بدون احتساب پاس رو به عقب) برگزار میگردد .انجام یا عدم انجام مسابقه از
اختیارات داور و کمیته مسابقات می باشد.
 -21حضور شرکت کنندگان درمحل مسابقات حداقل  36دقیقه قبل از آغاز بازی الزامی است.
 -21حضور نماینده کلیه تیم های شرکت کننده درجلسه قرعه کشی مسابقات الزامی می باشد.
 -21حضور سرپرست یا مربی در زمان بازی در کنار تیم الزامی می باشد .مسئولیت و عواقب ناشی از حرکات ،عکس
العمل های غیر اخالقی دور از شئونات ورزشی و همچنین عدم صحت و سقم مدارک کارکنان بر عهده سرپرست
تیم بوده و کمیته انضباطی مسابقات با خاطیان برخورد اداری خواهد نمود.
 -21تمامی مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده بعهده مدیران رفاهی مناطق ،سازمانها و شرکت ها بوده و صدور کارت
شرکت در مسابقات ورزشی به عهده اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی می باشد (بهمراه داشتن کارت

بازی در کلیه مسابقات الزامی می باشد).
 -21تمامی مدارک شرکت کنندگان پس از تکمیل ،جمع آوری و به همراه فرم اسامی (فرم پیوست) که به امضاء
معاونین توسعه منابع انسانی مناطق و یا معاونین مالی ادراری سازمانها و شرکت ها رسیده است در پوشه ثبت نام ثبت
گردیده و جهت شرکت در مسابقات و صدور کارت به مسئول ثبت نام در اداره کل رفاه (اداره ورزش) تحویل
گردد.
 -21مسئولیت اطالع از برنامه مسابقات ،اخطار ،اخراج و بازیکن محروم برعهده سرپرست تیم می باشد.
 -21حضور افراد فاقد کارت داخل زمین مسابقه و نیمکت تیم ها ممنوع می باشد.
 -21درصورت انتقال اداری بازیکن به سایر واحدهای شهرداری آن فرد تا پایان مسابقات در قالب تیمی که در آن
عضویت داشته است در مسابقات شرکت می نماید.
 -12درصورت آسیب دیدگی بازیکنان با تأیید پزشک و سرپرست مسابقات جایگزینی بالمانع می باشد.
 -12در هر منطقه ،سازمان یا شرکت؛ هر بازیکن فقط حق بازی در یک رده (مدیران یا کارکنان) را دارد.
4

 -11تیم ها حق استفاده از مربی و یا سرپرست خارج از مجموعه شهرداری تهران را ندارند.
تبصره :درصورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق ،تیم منطقه یا واحد از دور مسابقات حذف میگردد.
 -11ناظرین اداره کل رفاه بر تمامی مراحل ثبت نام ،صدور کارت و برگزاری مسابقات نظارت کامل داشته و در صورت
بروز هرگونه تخلفی ،موارد در کمیته انضباطی بررسی ،پیگیری و رأی صادره به اطالع عموم خواهد رسید.
 -11کمیته اجرایی مسابقات در مورد مسائل پیش بینی نشده در این دستورالعمل تصمیم الزم را اتخاذ و به اجرا خواهد
گذاشت.
** سرپرست یا مربی تیم ها درصورت هرگونه اعتراضی باید مراتب را بصورت کتبی حداکثر تا یک
ساعت پس از پایان مسابقه به مسئول برگزاری مسابقات اعالم نمایند ،در غیر اینصورت هیچگونه
اعتراضی مورد قبول نمی باشد.
محل برگزاری مسابقات مدیران :سالن شهید شفیع پور
نشانی :خیابان آیت ا ...کاشانی ،خیابان وفا آذر شمالی
برگزاری مسابقات کارکنان :سالن شهرداری منطقه 11
نشانی :میدان قزوین  ،شهرداری منطقه 11
 در صورت تغییر احتمالی مکان مسابقات متعاقباً به اطالع همکاران محترم خواهد رسید.

معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
اداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماعی
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اسامی شرکت کنندگان در مسابقات فوتسال – آقایان  -جام رمضان سال 1378
کارکنان /مدیران
منطقه  /واحد .......................
ردیف

نام و نام خانوادگی

ش.ش

نوع قرارداد/مرتبه

شماره پرسنلی

محل خدمت

1
2
3
4
5
6

7
8

9
11
11
12

معاون توسعه منابع انسانی

معاون مالی اداری
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