
 

 

 

 

 

 PS4با کنسول  PESو  FIFAآیین نامه برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای 

 : شرایط عمومی جهت ثبت نام در مسابقات1ماده 

 شرایط آزاد جهت شرکت کلیه افراد .1

 tehran.ir-www.football  ثبت نام به صورت آنالین بر روی سایت هیات فوتبال استان تهران به نشانی  .2

 پرداخت ورودیه مسابقات .3

 : انواع مسابقات2ماده 

نفر برتر قرار گیرند،  8اولیه و نهایی برگزار خواهد شد. بازیکنانی که موفق شوند در مسابقات اولیه جزء  دورهمسابقات در دو  .1

 به مسابقات نهایی راه خواهند یافت.

 اولیه : نحوه برگزاری مسابقات3ماده 

سابقات  .1 شکل از  گروه 16 درم صورت  بازیکن و 4مت شد و هر بازیکن حداقل  تک بازیبه  سابقه انجام  3برگزار خواهد  م

 خواهد داد. بازیکنان با توجه به قرعه کشی در گروه ها قرار خواهند گرفت.

 بازیکن برتر هر گروه به مرحله بعد که به صورت مسابقات حذفی می باشد راه می یابند.  2 .2

 شد. نخواهدن گل زده در خانه حریف اعمال مسابقات حذفی به صورت رفت و برگشت برگزار می گردد و قوانی .3

و همچنین تفاضل گل ها یکی باشد و یا هر یک مسابقه را ببرد  انبازیکنیک از در صورت تساوی در مسابقات حذفی )هر  .4

دو مسابقه با تساوی به پایان برسد( تا مشخص شدن بازیکن پیروز مسابقه دوم به وقت اضافه و سپس ضربات پنالتی ادامه 

 د بافت.خواه

 فینال به صورت تک بازی برگزار خواهد شد. رده بندی و مسابقه .5

 : نحوه برگزاری مسابقات نهایی4ماده 

سابقات حذفی مرحله اولیه برگزار خواهد  .1 شت همانند م صورت حذفی و با فرمت رفت و برگ سابقات مرحله نهایی به  کلیه م

  دمان خواهند شد.شد. بازیکنان با توجه به قرعه کشی در جدول مسابقات چی

 برگزار خواهد شد. بازیکن برتر 64و با حضور  دوره مسابقات اولیه 8مسابقات نهایی پس از برگزاری  .2

 )شامل مسابقات اولیه و نهایی( : زمان هر مسابقه5ماده 

 دقیقه خواهد بود. 10زمان مسابقات مرحله گروهی  .1

 دقیقه خواهد بود. 15زمان مسابقات مراحل حذفی  .2

 دقیقه خواهد بود. 20 فینال ، رده بندی ونیمه نهاییزمان مسابقات مرحله  .3

 دقیقه می باشد. 1زمان بین دو نیمه  .4
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 : ضوابط فنی و اجرایی مسابقات6ماده 

 می باشند. ملی خودکارت  بازیکنان در هنگام شرکت در مسابقات ملزم به ارائه .1

 در محل مسابقات حضور داشته باشند.نفر همراه  1بازیکنان مجاز می باشند تا با حداکثر  .2

شگاهی  .3 ستفاده نماید. یاهر بازیکن به دلخواه می تواند از تیم با سابقات ا شد. ملی در م ستفاده از تیم منتخب مجاز نمی با  ا

  تیم انتخاب شده تا پایان مسابقات قابل تغییر نمی باشد.

شد. شرایط بازیکنان تیم ها در حالت عادی و نورمال قرار داده خو .4 صدومیت بازیکنان خاموش می با شد و همچنین م اهد 

 وضیعیت آب و هوا نیز نورمال خواهد بود. بازیکنان فعال خواهد بود. emotionگزینه 

ست در بین دو نیمه تعویض نماید، همچنین  عدد 3تعداد تعویض ها برای هر تیم  .5 شد. هر بازیکن مجاز ا ست می با مجاز ا

توپ باید در خارج از  ایجاد توقف در مسابقهنماید. شایان ذکر است جهت  به بازی را متوقفمرت 3در طول مسابقه حداکثر 

جریان مسااابقه قرار داشااته باشااد. اگر بازیکن مقابل نیز اقدام به توقف مسااابقه نماید نیز بازیکن می تواند اقدام به تعویض 

 ثانیه می باشد. 45نماید. حداکثر زمان انجام تعویض 

صورتی که .6 سابقه پس از بارگزاری مجدد با همان  در  شود، م ستگاه به طور غیر عمد خاموش  سابقه د در حین برگزاری م

 نتایج و دقایق باقیمانده ادامه خواهد یافت.

دقیقه زمان داده خواهد  10در صورتی که بازیکن در زمان اعالم شده جهت انجام مسابقه حضور بهم نرساند، به وی حداکثر  .7

 عدم حضور، مسابقه سه بر صفر اعالم خواهد شد.شد و در صورت 

 قرار داده خواهد شد. tehran.ir-www.footballزمان برگزاری مسابقات بر روی سایت هیات فوتبال تهران به نشانی  .8

شوند جزء  .9 شند، می توانند  8بازیکنانی که موفق ن سابقات با سانند. بازیکنانی نفر برتر م ضور به هم ر سابقات آتی نیز ح در م

 نفر برتر قرار گیرند، تنها می توانند در دوره بعدی مسابقات ثبت نمایند. 8که جزء 

در صورتی که داوران تشخیص دهند بازیکنی عمدا سیستمی را دچار اختالل نماید، آن را قطع نماید، از رمر استفاده نماید  .10

اعث تغییر نتیجه بازی بازیکن دیگری گردد، می توانند با توجه به حد تخلف به وی اختار دهند، او را و یا با ایجاد تشااانج ب

 اخراج نمایند. نامبرده را از مسابقات بازنده اعالم نمایند یا حتی

 مسابقات جدول چیدمان و : امتیازات7ماده 

.شود می محسوب امتیاز صفر باخت و امتیاز 1 مساوی امتیاز، 3 برد در مسابقات گروهی هر .1

:خواهد بود زیر شرح جدول گروه به ترتیب چیدمان .2

 امتیاز -
بیشتر مثبت گل تفاضل -

بیشتر زده گلهای -

امتیاز هم های تیم روی در رو بازی نتیجه -

برگزاری تک مسابقه جهت مشخص نمودن فرد پیروز -

 : قوانین مالی مسابقات8ماده 

ضیان مبلغ  .1 سایت هیات فوتبال  000/50هزینه ثبت نام برای کلیه متقا صورت آنالین از طریق  شد که باید به  تومان می با

 پرداخت گردد.  tehran.ir-www.football  استان تهران به نشانی 

د در مسابقات نمسابقات راه یابند نیازی به پرداخت ورودیه مجدد ندارند و می توانبازیکنانی که موفق شوند به مرحله نهایی  .2

 نهایی حضور داشته باشند.
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 : جوایز مسابقات مرحله اولیه9ماده 

 تومان به همراه مدال خواهد بود. 000/500جایزه نفر اول مبلغ  .1

 تومان خواهد بود. 000/300جایزه نفر دوم مبلغ  .2

 تومان خواهد بود. 000/200جایزه نفر سوم مبلغ  .3

 : جوایز مسابقات مرحله نهایی10ماده 

 تومان به همراه مدال و حکم قهرمانی خواهد بود. 000/000/1جایزه نفر اول مبلغ  .1

 تومان به همراه مدال و حکم قهرمانی خواهد بود. 000/700جایزه نفر دوم مبلغ  .2

 م قهرمانی خواهد بود.تومان به همراه مدال و حک 000/500جایزه نفر سوم مبلغ  .3

 تومان به همراه مدال و حکم قهرمانی خواهد بود. 000/300مبلغ  چهارمجایزه نفر  .4

 : قوانین تبلیغاتی مسابقات11ماده 

ستان تهران می باشد و هیچ یک از بازیکنان نمی توانند هیچ ادعای  .1 کلیه فضاهای موجود تبلیغاتی متعلق به هیات فوتبال ا

 داشته باشند.پیرامون این موضوع 

سایل تبلیغاتی برای بازیکنان نماید، کلیه بازیکنان موظفند  .2 سر هیات فوتبال اقدام به تهیه لباس و یا و سپان صورتی که ا در 

 در طول مسابقه از این وسایل استفاده نمایند.

 انضباطی مسابقات قوانین: 12ماده 

 باشند. و نزاکت می احترامبازیکنان و همراهان آنان موظف به رعایت  .1

و یا اهانت نماید، کارت بازی  ، فحاشاایتشاااشمراه وی اقدام به انجام هرگونه اغدر صااورتی که هر یک از بازیکنان و یا ه .2

 سال از حضور در مسابقات آتی محروم خواهد شد. 2بازیکن باطل می گردد و وی از مسابقات اخراج خواهد شد و وی 

مسااابقه اقدام به فحاشاای و یا زد و خورد با یکدیگر نمایند کارت بازی هر دو در صااورتی که دو بازیکن در حین برگزاری  .3

 سال از حضور در مسابقات آتی محروم خواهند شد. 2بازیکن باطل می گردد و هر دو از مسابقات اخراج خواهد شد و 

صر باید .4 ستان تهران، فرد مق ضر در هیات فوتبال ا سایل حا سارت به هر یک از و صورت ایجاد خ سارت وارده را  در  هزینه خ

 پرداخت نماید.

 نشده : موارد پیش بینی13ماده 

صورت رخ دادن هرگونه مورد پیش بینی .1 شده در  صمیم ن صمیم گیری خواهد نمود و ت ضوع ت ، کمیته برگزاری پیرامون مو

 گرفته شده نهایی می باشد.

 تصویب آیین نامه: 14ماده 

 1/4/97در تاریخ  استان تهران اری مسابقات بازی های رایانه ای هیات فوتبالماده توسط کمیته برگز 14این آیین نامه در  .1

 مورد تصویب قرار گرفت و قابلیت اجرایی دارد.

 

 کمیته برگزاری مسابقات


