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 گزارش برگزاری مسابقات فوتسال دانشگاه صنعتی ارومیه

 

ا شور و بمسابقات فوتسال دانشکاه صنعتی ارومیه طبق روال هر ساله که با استقبال زیاد دانشجویان همراه است 

 .برگزار شدامسال نیز هیجان خاصی 

بان ماه قرعه کشاای شااد و بر آ 9تیم در تاریخ  32ن ماه و شاارکت اثبت نام تیم ها در اوایل آبمسااابقات  ا از 

گروه قرار گرفته که  نج گروه چهار تیمی و یک گروه  سااه تیمی بودند  ا از  6اساااق قرعه کشاای تیم ها در 

 3نحوه ی برگزاری با توجه به اینکه شش گروه داشتیم و از هر گروه کشیدن جدول مسابقات و توضیح در مورد 

له ی بعد به رقابت  رداخته و شش تیم باقی می ماندند و  ا از تیم صاعود میکردند به صاورت فیفی در مرف  

و  ا از برگزاری دوره ای مسابقات دو تیم اول هر تیم ها در دو گروه ساه تیمی قرار گرفته  قرعه کشای مجدد  

 .گروه مستقیما به فینال راه یافته و تیم برنده قهرمان مسابقات خواهد بود

+ بهترین 89با تفاضل  99گل به ثمر رسید که تیم مکانیک  871مرفله ی گروهی در این دوره از مسابقات در 

ظ تفاضال ثبت کردند و تیم ارشد  بد ترین امار را از لحا -83با تفاضال   99و عمران 96تفاضال و تیم های بر   

  .بدون گل خورده بهترین امار دفاع رو داشتند

به  2/9/8296گل در روز جمعه تاریخ  23و بدل شاادن مرفله ی فیفی مسااابقات با انجام شااش مسااابقه و رد 

 ایان رسید و شش تیم صعود کرده مشخص و  ا از قرعه کشی در دو گروه سه تیمی قرار گرفتند که تیم های 

در گروه دوم  99و مکانیک  92شیمی  – 99وه یک و ساخت و تولید رو ارشاد در گ  93مکانیک  – 92شایمی  

ذر ماه بازی های دوره ای برگزار و  ا از اتمام مسابقات دوره ای دو تیم ارشد آ 81ا ت 1قرار داشتند و در تاریخ 

  .به فینال مسابقات راه یافتندهر گروه به عنوان تیم های اول  92و شیمی 

 89در سالن اروم آلیاژ و ساعت  92ارشد و شیمی دانشجویان مساابقه فینال بین دو تیم   38/9/8296در تاریخ 

 ا به فینال که عنوان بهترین خط فمله و بهترین خط دفاعی این دوره  ارشاااددانشاااجویان برگزار شاااد و تیم 

 . رده و به عنوان قهرمانی دست یافتغلبه ک 92شیمی بر  1بر  2گیاشته بود با ارائه ی یک بازی برتر و با نتیجه 

طول به م به  ایان رسااید فدودا یک ماه و نی 38/9/8296شااروع و  88/1/8296از تاریخ  این دوره از مسااابقات

در  ایان اقای علی گلی  مسابقه برگزار و 26و تعداد کرده ر ورزشاکار در این مسابقات شرکت  نف 911و  انجامید

گل به ثمر رساید و تیم ارشد با رای   329گل زده اقای گل مساابقات شاده و در مجموع نیز تعداد     82زاده با 

                                        .انتخاب شد مسابقات مسئولین به عنوان فنی ترین و تیم اخال 

 مسئول برگزاری مسابقات                                                                                                                                                                               


