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  :قدمهم

هیات ورزش های  انجمن بسکتبال  دراین آیین نامه در راستای برگزاری هر چه بهتر مسابقات بسکتبال      

عنوان تنها مرجع ه استان سمنان تهیه شده و مفاد آن تا هر گونه تغییر و اعالم رسمی آن بدانشجویی 

 بسکتبال استان سمنان می باشد.  در انجمنبرای رسیدگی به کلیه امور مسابقات 

 فدراسیون جهانی ورزش دانشگاهی دیدگاه، ماموریت و ارزش های بیان شده در این آئین نامه بر اساس     

FISU ، 3قوانین بسکتبال  و ورزشی استانی مراکز آموزش عالی کشور هیأتهایاساسنامه تشکیلx3 

 گرفته است . مورد تصویب قرار انجمن بسکتبال  ر کمیته فنیس از بررسی دپتدوین گردیده و  

می بایست  آناصالح، تغییر ، حذف یا افزایش بند های  پیشنهاد برای تغییر این آیین نامه برای هر گونه     

قابل   ، تصویبو راهبردی پس از بررسی در کمیته فنی و که  ارائه گردد انجمن بسکتبالکتبی به  بصورت

 خواهند بود. اجرا 

 اهداف: 

بسکتبال ، مربیان ،  انجمناز تدوین این آئین نامه حفظ و حمایت از حقوق متقابل  اولیه هدف     

 ورزشکاران و داوران نسبت به یکدیگر و هماهنگی و یکنواختی قوانین برگزاری مسابقات می باشد. 

 :اهداف این آیین نامه دیگراز 

 اخالق و منش پهلوانی ی، گسترش روحیه ی ورزش  -

 ورزش   گسترش فرهنگ  -

 توجه به سالمت دانشجویان  -
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 ایجاد بستر مناسب برای آموزش و کسب مهارت های رهبری به دانشجویان    -

 ارائه آموزش هایی که رهبران آینده و کارآفرینان جامعه بدان نیاز خواهند داشت.  -

 ، در مفاد این آیین نامه نیزو فضای دانش اندوزی  قهرمانیپهلوانی و لذا مطابق با روح ورزش و منش      

قویا مورد  ، و مشارکت در فعالیت های آموزشی ارائه شده رفتار محترمانه بین مربیان، بازیکنان، داوران

 تاکید است. 

 دامنه کاربرد: 

داوران و هر مقام سرپرستان ، بازیکنان ،  ، دامنه کاربرد این آئین نامه کلیه افراد اعم از تیم ها ، مربیان     

 مسئول که در ارتباط با مسابقات است می باشد. 

اجرا کلیه بندهای این آئین نامه برای کلیه افرادی که در هر مقام و سطح به هر طریقی با این آیین نامه      

بسکتبال  انجمننامه کمیته انضباطی  ئینآین ا االجراست و در صورت نقض قوانین  باشند الزمدر رابطه می 

انضباطی  هو به کمیت می باشد بر اساس این آیین نامه مقتضیمجاز به صدور و اعمال رای انضباطی 

 دانشگاه مربوطه نیز گزارش خواهد شد. 

 :سرپرستان /تیم ها، مربیان •

انجمن به  دانشگاه رسمی  نامهاعالم آمادگی تیم و صورت اسامی بازیکنان آن می بایست در  -1

 ارائه شود.  هیات ورزش های دانشگاهی بسکتبال

 همراه می باشد.  یکبازیکن و حداکثر  4هر تیم شامل  -2

حق شرکت   باشندیمحروم میا فدراسیون، استان  یانضباط تهیاز طرف کم دانشجویانی که 1-2

 . در مسابقات را ندارند
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 اقدام نمایند.  FIBA 3x3ایجاد پروفایل در بازیکنان می بایست نسبت به  2-2

  . شده است( ارائهاین آیین نامه  2شماره )آموزش ایجاد پروفایل در پیوست 

 بدیهی است بازیکنانی که فاقد پروفایل باشند امکان حضور در مسابقه را نخواهند داشت. 

مربی تیم ملزم به حضور در جلسات هماهنگی و قرعه کشی می باشند. عدم حضور / سرپرست -3

 ایشان در این جلسات، به منزله انصراف تلقی میگردد. 

  هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان اینستاگرام  یابرنامه مسابقات در سایت، کانال تلگرامی  -4

مسئولیت اطالع رسانی و حضور به  در جلسه قرعه کشی نیز ارائه میگردد. قابل مشاهده است و 

 تیم می باشد.  مربی/ عهده سرپرسترموقع تیم برای مسابقه، ب

 حضور تیم ها یک ساعت پیش از مسابقه در سالن الزامی است.  -5

سانتی متر از   5تواند در جلو و پشت پیراهن با فاصله حداقل  نام بازیکن باشگاه یا تبلیغات تیم می -6

 شماره بازیکن نوشته  شود. 

را بر روی   تیم های شرکت کننده موظف هستند لوگو تبلیغاتی ارائه شده توسط برگزارکنندگان -7

 پیراهن الصاق نمایند. 

امتیاز در   5در صورت عدم حضور بازیکنان در دوره آموزشی پیش بینی شده، تیم خاطی به کسر  -8

 هر مسابقه جریمه میگردد. 

امتیاز به نفع   5صورت پیش از پرتاب سکه برای مالکیت توپ، در برگه امتیاز،  در این 1-8

 بر صفر آغاز می گردد.  5حریف اضافه و بازی با نتیجه 

انچه تیمی از بازیکن غیر مجاز در مسابقات استفاده نماید عالوه بر باخت فنی در خصوص بازی  نچ -9

 طی تصمیم گیری خواهد شد. های انجام شده با حضور آن بازیکن، در کمیته انضبا
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فرد یا افراد  ، توسط سرپرست ، مربی یا بازیکن یک تیم ر نا معتبدر صورت ارائه مدارک شناسایی   -10

 به کمیته انضباطی معرفی می گردند.  جرایمخاطی جهت بررسی و تعیین 

باخت فنی پس  به منظور اعتراض عالوه بر دریافت در بین بازی، تیم از زمین مسابقه  خارج کردن  -11

 می شود.  نجرنیز م محرومیتبه  ممکن است از بررسی در کمیته انضباطی

ریال حداکثر ظرف مدت  2/ 000/ 000هرگونه اعتراض مکتوب به انضمام مدارک الزم با پرداخت مبلغ  -12

ساعت پس از پایان مسابقه به ناظر بازی قابل بررسی خواهد بود . بدیهی است در صورت صدور   1

 معترض، مبلغ فوق عودت داده می شود.  رای به نفع

 یونیفرم: •

دست لباس با رنگ های مختلف )   2کلیه تیم های شرکت کننده در مسابقات می بایست دارای  -13

 تیره و روشن ترجیحا سفید( باشند. 

 سانتی متر 8حداکثر 

سانتی متر با  10

 سانتی متر 2ضخامت 

 سانتی متر 5

  انتی مترس 5

 تبلیغات

 جلوی پیراهن 
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سانتی متر، و سپس   8سانتی متر پایین از یقه پیراهن، نام تیم به عرض حداکثر  5در جلوی لباس  -14

سانتی متر باشد ) ضخامت شماره  10سانتی متر شماره بازیکن که می بایست به عرض  5با فاصله 

 . تبلیغات خالی بمانددرج  سانتی متر باشد( . فضای پایین شماره باید برای  2می بایست حداقل 

سانتی متر فاصله شماره بازیکن که می   5سانتی متر، و با  8نام بازیکن به عرض  در پشت پیراهن -15

سانتی متر قرار گیرد. فضای پایین شماره برای درج   2سانتی متر و با ضخامت  22بایست به عرض 

  تبلیغات می بایست خالی بماند. 

 دانشگاه میزبان، وظایف و اختیارات: •

و امکانات مناسب برای استراحت تیم ها در فواصل بین بازی ها بر عهده دانشگاه  مکان تدارک -16

 میزبان است. 

 دانشگاه میزبان است.  عهده تغذیه، اسکان و ایاب و ذهاب تمامی اعضا هیات برگزاری بر  -17

سانتی متر با  20 

 سانتی متر 2ضخامت 

 تبلیغات

 سانتی متر 5

 سانتی متر 8حداکثر 

 پیراهن  پشت
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در طول برگزاری مسابقه بر عهده تیم میزبان است. همچنین  رفتار تماشاگران نظم و تامین  -18

 به عهده تیم میزبان است. ی الزم برای حضور ماموران انتظامی یا حراست نیز هماهنگی ها

 . در راستای حفظ سالمت بازیکنان، حضور پزشک در مسابقه الزامی و مورد تاکید است -19

سالن   موظفند های میزباندانشگاه مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون جهانی برگزار میگردد، لذا  -20

این تجهیزات باید سالم و آماده  را فراهم نمایند. مسابقات و تجهیزات مورد نیاز بر اساس قوانین، 

  به کار باشند. 

 الزامی نیست.  IRSسیستم  یده سازاآم 1-20

 صورت الکترونیکی مجاز است. ه ثبت جدول امتیازات ب 2-20

 میته انضباطی، وظایف و اختیارات:ک •

، لذا در صورت باشدیم یالزام در طول برگزاری مسابقات یو دانشگاه یشئونات اسالم تی رعا -21

دریافت گزارش، در خصوص رفتار نامناسب تمام پرسنلی که با مسابقات در ارتباط هستند، کمیته 

 انضباطی می تواند تشکیل جلسه داده و پس از بررسی گزارش، در مورد آن تصمیم گیری نماید. 

یک نماینده از تیم های   فنی و، سرپرست کلت شامل سرپرست اعضا کمیته انضباطی مسابقا  -22

 شرکت کننده خواهند بود که در جلسه قرعه کشی معرفی میگردد. 

در مورد اعتراضات یا موارد دیگر که بر اساس این آیین نامه تصمیم گیری به این   کمیته انضباطی  -23

 نهایی را صادر می نمایند.  رایکمیته واگذار شده است، تشکیل جلسه و  

نسبت به برگزاری   تخلف،  کمیته انضباطی موظف است در مدت یک ساعت پس از دریافت گزارش -24

 . جلسه انضباطی و اعالم رای اقدام نماید
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مبنی بر رفتار غیر اخالقی، اعمال خشونت و یا رفتار غیر ورزشی از   ران، در صورت گزارش داو -25

تا اتخاذ تصمیم در کمیته   ان بازی و یا پس از پایان بازی، ، در زمسوی هر یک از اعضاء تیم

 انضباطی، این عضو یا اعضاء از شرکت در مسابقات محروم می گردد. 

در این صورت کمیته انضباطی پس از بررسی مستندات و گزارش های وارده، می تواند فرد  

تا پایان مسابقات از   یا محرومیت  و بیشتر  خاطی را، به توبیخ کتبی یا محرومیت از یک بازی

 . همراهی تیم محکوم نماید 

تیم از ادامه  در صورتی که دو بازیکن از یک تیم تا پایان مسابقات از همراهی تیم محروم شوند،  -26

حضور در مسابقات حذف میگردد. در این صورت نتایج تیم حذف شده بطور کلی در جدول رده 

 بندی محاسبه نخواهد شد. 

گزارش مبنی بر استفاده تیم از بازیکن غیر مجاز، مطابق شرایط در نظر گرفته  در صورت دریافت  -27

تیم خاطی از ادامه حضور در   شده در این آیین نامه، کمیته انضباطی پس از بررسی مستندات، 

. در این صورت نتایج تیم حذف شده بطور کلی در جدول رده بندی خواهد شدمسابقات محروم 

 محاسبه نخواهد شد. 

مام مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، کمیته انضباطی می تواند تصمیم  در ت -28

 گیری نماید. 

 :ایاب و ذهاب –تغذیه  –اسکان  •

بر عهده تیم های شرکت کننده تیم ها، در طول برگزاری مسابقات  ایاب و ذهابو  اسکان و تغذیه -29

 .  است
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در صورتی که دانشگاه میزبان، امکانات الزم برای ارائه خدمات اسکان و تغذیه داشته   1-29

 در این صورت باشد، می تواند با دریافت هزینه دانشجویی، این خدمات را ارائه نماید. 

میزبان و هماهنگی و درخواست   دانشگاه امکان سنجی ارائه این خدمات بر عهده 

 این خدمات بر عهده تیم میهمان خواهد بود.  تدریاف

تیم های شرکت کننده، از خدمات دانشجویی   برای کاهش هزینه،  شود پیشنهاد می 2-29

 دانشگاه تابع خود در محل برگزاری مسابقات استفاده نمایند. 

 :حق الزحمهو  وامل اجراییع •

 اری می تواند از نیروهای داوطلب استفاده نماید. در برگزاری مسابقات، هیات برگز -30

 هزینه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی بر عهده هیات ورزش دانشگاهی استان خواهد بود.  -31

 

 :مسابقاتمورد نیاز برای حضور در مدارک  •

 از دانشگاه نامه اعالم اسامی اعضا هیات همراه و بازیکنان  .1

 ( 1پیوست شماره تکمیل فرم ثبت نام ) .1

 ساعت از صدور آن گذشته باشد.  72که حداقل  کارت بیمه ورزشی .2

مراجعه   https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login برای صدور کارت بیمه ورزشی به سایت

 نمایید. 

 فیش واریز مبلغ ورودی  .3

 

https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login
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جراء بوده و تصمیم گیری موارد پیش بینی نشده اال الزم لیه بند های مندرج در این آئین نامه ک

 باشد.بسکتبال می انجمن انضباطی -احتمالی جزو اختیارات کمیته فنی



   1پیوست 

 ه نام خداب

 شرکت در مسابقات فرم 

 بسکتبال سه نفره دانشجویان استان سمنان
 معرفی اعضا تیم دانشگاه ................

 شماره تلفن همراه  سمت  نام و نام خانوادگی 

  مربی/سرپرست 

 سمت نام و نام خانوادگی
 تاریخ تولد

 ) به میالدی( 
 پروفایل ثبت شده در سایت فیبا

   بازیکن  

   بازیکن  

   بازیکن  

   بازیکن  
مربی /امضا سرپرست                                                            



   2پیوست 

 3x3روش ایجاد پروفایل در وب سایت فیبا  

 را وارد نمایید. https://em.fiba3x3.com/User/User/Login اینترنت آدرس  رمرورگدر  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک نمایید. Register first on play.fiba3x3.comدر صفحه باز شده روی لینک  .2

 .کلیک کنید  SIGN UPر پایین صفحه روی د .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://em.fiba3x3.com/User/User/Login


   2پیوست 

 

 جنسیت و تاریخ تولد خود را به میالدی وارد نمایید و پس از نمایش باقیمانده فرم، آن را تکمیل نمایید.ابتدا  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمام فیلد های این فرم،پس از تکمیل  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک نمایید. SIGN UP TO FIBA 3X3روی دکمه ی  .6

 

 

 

 



   2پیوست 

 

 فیبا ایجاد شده است.پس از پایان این مراحل پروفایل شما در سایت  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


