
 FIFA 21دستورالعمل اولین دوره مسابقات 

 

 نامثبتالف( نحوه 

ثبت شرکت کننده ها در سامانه ستاو  دانشگاه انجام خواهد گرفت. بدنیتربیتتوسط اداره  دانشجویان نامثبت

 برای هر دانشگاه وجود نخواهد داشت. کنندهشرکتتعداد  ازنظرهمچنین محدودیتی  الزامی است.

 الزامی است: کنندگانشرکتاز  اخذ اطالعات زیر

 PSN ID  اپ( وسدارای وات ترجیحاًنام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی، شماره موبایل )

 خواهد بود.  28/02/1400لغایت  25/02/1400 زمان برگزاري مسابقات

 ( نیو آفال نیمسابقات ) آنال نیقوانب( 

 FIFA 21:  یباز عنوان

 PS4: یبرگزار پلتفرم

 .استفاده خواهد شد یباز روزرسانیبهنسخه  نیدر مسابقات، آخر 

 :يساختار جدول و عنوان باز ج( 

 .پردازندیبه رقابت م نیو آفال یحضور صورتبه یانینفر پا ۸برگزار خواهد شد و  نیآنال صورتبه هایباز 

 وقت خواهند داشت. ماتیانجام تنظ یبرا قهیدق ۱۰ کنانیباز

 یکنیاستفاده کنند. در صورت بروز مشکل در اتصال باز ۲ پیتا نترنتیاز ا نترنتیجهت اتصال به ا دیبا کنانیباز

توسط داور در  کنانیباز نترنتیا پیدارد.در صورت مشکل در اتصال تا ۲ پیتا نترنتیبرنده خواهد بود که ا

 .شودیم یکنسول بررس

 : یمرحله حذف 

 . شوندمی برگزار BO3و  یتک حذف صورتبهها یباز

 .برگزار خواهد شد ییمجدد با قانون گل طال یباز ،یحذف نیآنال یهایدر باز یصورت تساو در

 مجاز است. یو باشگاه یمل یهامیاستفاده از ت 



 :نیدر مرحله آنال يجهت شروع باز ماتیتنظ 

 

Half length: 6 minutes 

Controls: Any 

Game Speed: Normal 

Squad Type: Online 

 

 :يدر مرحله حضور يجهت شروع باز ماتیتنظ

 

Defending: Tactical Defending 

Advantage Setting: Overall 90 

Half Length: 6 Minutes 

Difficulty Level: World Class 

Match Condition: Summer/21:30/Clear 

Game Speed: Normal 

Camera: Tele Broadcast 

Injuries: Off 

 

 :يباز ماتیتنظ گریقات و دمساب نیقوان

 

 Dualshock یدسته باز توانندیم کنانیمجاز است. باز شنیاستیپل Dualshock  یتنها استفاده از دسته باز 

 خود را همراه داشته باشند 4

 



پس از زمان مقرر  قهیدق ۲۰تا  یکنیباز کهدرصورتی. باشدیم قهیدق ۲۰ یانتظار جهت شروع باز زمانمدت  

 او ثبت خواهد شد. یباخت برا جهیود نتحاضر نش

 

 درنتیجه. )ستیمجاز ن Custom Formationموجود استفاده کنند.  یهابیاز ترک توانندیتنها م کنانیباز 

 (دیاستفاده نکن کنیباز ییجابجا یاز مربع برا بیترک دنیهنگام چ

 

را  یبخواهد  باز کنیباز کهدرصورتیهند، د رییدسته را مطابق با خواسته خود تغ ماتیتنظ توانندیم کنانیباز 

با باال بردن دست از داور  دیدر دسته خود متوقف کند با یمشکل فن لیاست به دل انیدر جر کههنگامی

 را دهد یدرخواست توقف باز

 

مشخص شدن برنده انجام خواهد شد و در  یبرا یو پنالت ی، وقت اضاف نیدر مسابقات آفال یدر صورت تساو 

 انجام خواهد شد . ییسوم با قانون گل طال ی، باز نیمسابقات آنال

 

 .را به داور اعالم کنند جهی( و نترندی)عکس بگ داشتهنگهرا  یباز جهیصفحه نت دیبا یپس از انجام باز کنانیباز 

 

را   Pauseمجاز به استفاده از  کنانیواهند داشت. بازخ یرا در طول باز Pauseبار  ۳حق استفاده از  کنانیباز 

استفاده کرده  یبار توقف باز ۳که از  یکنیاگر باز نیدارند. همچن ستین یباز انیتوپ در جر کههنگامیفقط 

 دهد. Pause تواندیم گرید باریک کنیمصدوم شود، باز یکنیباز ایکند و  افتیاست کارت قرمز در

 

قبل از  کنیاخراج باز ایگل و  دنیاز به ثمر رس شیپ ،یباز یدر ابتدا Delay ای  Lagداشتن  کهدرصورتی 

. در صورت عدم اتصال و برقرار نشدن دیو مشکل را به داور اطالع ده شدهخارج یاز باز دیتوانیم ۱۰ قهیدق

 را خواهد باخت. یمشکل است باز یکه دارا یکنیمناسب،باز تیفیک

 

 را صادر خواهد کرد یینها یموجود را نیطبق شواهد و قوان یداور می، تنشدهبینیپیشصورت بروز موارد  در

 



 ممنوع: يرفتارها

 

کارت قرمز )اخراج  ایتذکر، اخطار و  یخاط کنیبه باز تواندیداشته باشد، داور م قبولغیرقابل یرفتار کنیباز اگر

 .مسابقات( دهد ایاز مسابقه 

 

 اخطار دهد: یخاط کنیه بازب تواندیداور م ریدر موارد ز 

. یدر باز قهیدق ۵از  شیدر دفاع ب یپاسکار ایبان و کند، مانند نگه داشتن توپ با دروازه یکُشوقت کنیباز اگر

کار داور  نیاخطار خواهد داد و در صورت تکرار ا کنیبار اول به باز یمسابقه، داور برا کیدر صورت مشاهده در 

 خواهد کرد مهیجر یت در بازباخ یرا با را یخاط کنیباز

را ندارد )مگر در موارد خاص و به اجازه  گریارتباط با افراد د یحق برقرار کنیمتوقف است باز یباز کههنگامی

 داور(

 

 :ینقص فن 

 مشکل باخبر کند نیداور را از ا دیبا کنیباز ،یدسته باز ایدر دستگاه و  یدر صورت بروز نقص فن 

 مجدد در نظر گرفته خواهد شد: یباز ر،یدر موارد ز 

 .را دچار اختالل کند یباگ ناشناخته که باز کیصورت بروز  در

 .نباشد ریپذامکان یبازنده در روند باز ایبرنده  نییکه تع یزمان

مثال  ی)برا ابدیادامه  ماندهیباق زانیبه همان م دیبا یو متوقف شدن، باز یباز انیصورت بروز مشکل در جر در

 ۱-۲ جهیو با همان نت قهیدق ۲۰مجدد به مدت  یدچار اختالل شود، باز ۱-۲ جهیو با نت ۷۰ قهیدر دق یزاگر با

گل” در نظر گرفته خواهد  کیهر کارت قرمز “ شد،اخراج شده با یمیاز ت یکنیباز کهدرصورتیاجرا خواهد شد. 

 .شد

 

 انجمن ورزش هاي الکترونیک                   


