
  ١٤٠٠دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي سراسر كشور تابستان  مسابقات مجازي قهرماني آيين نامه فني

  

  

  
  قوانين و مقررات فني مسابقات قهرماني مجازي تكواندو پومسه دانشجويان دختر و پسر

 

  مقررات فني:

  گردد.صورت غير حضوري و انفرادي برگزار ميه مسابقات ب -١

  شركت كننده در مسابقات بايد حداقل داراي كمربند قرمز به باالباشند.دانشجويان -٢

  ها ) ارسال تصوير گواهي كمربند تكواندو ( مورد تاييد فدراسيون تكواندو يا هيات تكواندو استان -٣

  ويدئوهاي ارسالي بايد با صدا و يك تيكه و بدون وقفه بوده و چهره فرد شركت كننده كامال مشخص باشد. -٤

  بايست ازچهل مگ بيشتر نباشد وتصويربرداري به صورت افقي انجام شود.حجم فيلم هر فرم مي -٥

  تهيه فيلم ارسالي بايد با معرفي ورزشكار ( نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه) همراه باشد. -٦

اه دور نيمه نهايي ردر مرحله مقدماتي پنجاه در صد شركت كنندگان كه امتياز باالتري را كسب نمايند به  – ٧

 نفر كه امتياز بيشتري را كسب نمايند به فينال راه پيدا خواهند نمود. ٨مي يابند. و در مرحله نيمه نهايي 

اجراي هر سه فرم ( مقدماتي، نيمه نهايي و فينال) همزمان در سه فايل جداگانه از طريق لينك سامانه ستاو  -٨

  ورزش دانشجويي ارسال گردد.

  باشد، الكن پوشيدن لباس تكواندو معمولي الزامي است.باس پومسه اجباري نميداشتن ل -٩
  

  فرم هاي مسابقات غير حضوري تكواندو ( پومسه ) دانشجويان دختر وپسر

  نهايي  نيمه نهايي  مقدماتي

  ٥فرم 

  )تگوگ اٌ جانگ(

  ٦فرم 

  )تگوگ يوك جانگ(

  ٧فرم 

  (تگوگ چيل جانگ)

  

 

 

 



  

  

  
  

  قهرماني دانشجويان دختر و پسرمجازي واليبال 

  سرويس ١آزمون: شماره 

  .)A, B, C , Dقسمت تقسيم مي شود (  ٤زمين به  ١ مانند شكل-١

  شركت كننده در پشت خط انتهايي قرار مي گيرد.-٢

 سرويس ارسال مي كند. ٢به سمت هر منطقه -٣

 هر سرويس كه در منطقه مورد نظر فرود آمد يك امتياز در پي دارد.-٤

شركت كننده نمي تواند محل خود را تغيير دهد و همينطور بايد فقط از يك نوع سرويس استفاده نمايد -٥

 ( يا سرويس از پايين و يا سرويس تنيسي).

توجه : در صورت تساوي ، نوع سرويس ميتواند توسط آ زمون گيرنده تعيين گردد يا از آزمون شماره دو   *

 سرويس استفاده شود



 

 

 

 

 

  ) سرويس١آزمون شماره ( .١شكل

 

  : سرويس٢آزمون شماره 

 ) E A, B, C , D ,قسمت تقسيم مي شود ( 5زمين به  ٢مانند شكل -١

 شركت كننده در پشت خط انتهايي قرار مي گيرد -٢

 سرويس ارسال مي كند. 2به سمت هر منطقه -٣

 هر سرويس كه در منطقه مورد نظر فرود آمد يك امتياز در پي دارد. -٤

شركت كننده نمي تواند محل خود را تغيير دهد و همينطور بايد فقط از يك نوع سرويس استفاده  -٥

  نمايد ( يا سرويس  از پايين و يا سرويس تنيسي).مي 

  

  

  

  ) سرويس٢. آزمون شماره (٢شكل
  

  آزمون : پنجه و ساعد به ديوار
  

  ترسيم يك خط افقي روي ديوار به طول تقريباً سه متر  -١

  متر ) ٢٤/٢ارتفاع خط تا سطح زمين به اندازه ارتفاع تور واليبال ( ارتفاع تور براي زنان  -٢

  متر در نظر گرفته شود . ٣فاصله آزمون شونده تا ديوار  -٣

  تكنيك پنجه و ساعد به صورت تكرارهاي متوالي و متناوب انجام مي شود (يك پنجه و يك ساعد) -٤

  ثانيه مي باشد. ٣٠مدت زمان انجام اين تست  -٥

  هر تكرار صحيح يك امتياز دارد .  -٦

  خطاها: به خطاهاي انجام شده، امتياز تعلق نمي گيرد.

 تكرار متوالي يك تكنيك (پنجه يا ساعد)-١



  عبور پاي آزمون شونده از خط مبنا برخورد توپ پائين تر از خط ( افقي) روي ديوار-٢

  .گيرنده روش هاي ديگري اتخاذ شوددر صورت تساوي با صالحديد آزمون توجه : 

  
  آزمون  : آبشار

   . بزند ٤آبشار از منطقه  ٩يا    ٦شركت كننده بايد -١

  آبشار بزند. ٣يا   ٢) بايد A, B, Cبه هريك از مناطق نشان داده شده (-٢

   هر آبشاري كه در منطقه مورد نظر فرود آيد، يك امتياز براي شركت كننده در پي خواهد داشت.-٣

توجه : در صورت تساوي با صالحديد آزمون گيرنده روش هاي ديگري اتخاذ شود براي مثال اجراي آبشار از 

  ٢منطقه

  

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسابقات مجازي شطرنج دانشجويان دختر و پسر نامه نييآ
  



  :نامه نييآ ١

و به روش سوئيسي بر اساس قوانين  lichess.orgمسابقه هر دو بخش دختران و پسران در سايت  -١
فدراسيون بين المللي (فيده) برگزار و اصالحات مورد نياز طبق قوانين، در هر مرحله قابل انجام 

 خواهد بود.

دقيقه(بدون  ٣با زمان  lichess.orgبازي در سايت  ٣٠تمامي بازيكنان مكلف به انجام حداقل  -١تبصره 
مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز به حضور در مسابقه مرحله  ١٥پاداش زماني) قبل از تاريخ 

  مقدماتي نخواهند بود. 
  هفته پس از مسابقات نيستند. ٢: كليه شركت كنندگان مجاز به بستن اكانت هاي تا ٢تبصره 

ي است و دانشگاه ها، مجاز به معرفي هر تعداد بازيكن براي ارائه معرفينامه براي تمامي دانشجويان الزام
شركت در اين مسابقه مي باشند. همچنين يك نفر از كارشناسان دانشگاه با ارائه شماره همراه، بعنوان 

 سرپرست تيم معرفي شوند.

  لطفا اسامي دانشجويان بصورت يكجا و  در دو ليست جداگانه مطابق فرمت ذيل ارسال گردد: -٢

  اندختر

  نام و نام خانوادگي  رديف
  اكانت سايت

lichess.org  
 شماره دانشجويي  تلفن همراه

١          

٢          

  پسران

  نام و نام خانوادگي  رديف
  اكانت سايت

lichess.org  
 شماره دانشجويي  تلفن همراه

١          

٢          

  

  شماره همراه  سرپرست پسران  شماره همراه  سرپرست دختران  رديف

-          

 



شركت كنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت.  كليه -٣
گروه دختران، پسران و گروه كارشناسان در پيام رسان واتس اپ تشكيل و اطالع  ٣به محض ثبت نام،  

 رساني اخبار مسابقه، از اين طريق انجام خواهد شد.

 واهد شد:مرحله اي برگزار خ ٢مسابقه به صورت  -٤

 مرحله مقدماتي:  با حضور تمامي شركت كنندگان دختر و پسر(در جداول جداگانه) در روز ... -

 نفر برتر مرحله مقدماتي(بصورت جداگانه) در روز ... ١٢مرحله نهايي: با حضور  -

با  و اول در تعداد دور مشخص(متناسب با تعداد شركت كنندگان) به روش سوئيسي ات مرحلهبقمسا -٥
 ١بين هر دور از بازي ها براي هر بازيكن، برگزار مي شود و  دقيقه (بدون افزايش زمان) ٣ابت ث زمان

 دقيقه استراحت وجود دارد. مسابقه مرحله دوم متعاقبا اعالم خواهد شد.

 تبصره: در صورت نياز، مسابقه با زمان ديگري قابل برگزاري است كه متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.

و بر روي ريتينگ اكانت كاربري بازيكن  برگزار مي گردد به صورت رسمي (ريتد اينترنتي) هابقمس -٦
 .تاثيرگذار است

يا چند بازيكن مجموع امتيازات يكساني  ٢بندي بر اساس مجموع امتيازات كسب شده است. چنانچه  رده -٧
 از روش  كسب كنند

  سون بورن برگر براي گره گشائي استفاده خواهد شد.
دقيقه(بدون پاداش  ٣با زمان  lichess.orgبازي در سايت  ٣٠بازيكنان مكلف به انجام حداقل تمامي 

مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز به حضور در مسابقه مرحله مقدماتي  ١٥زماني) قبل از تاريخ 
 نخواهند بود. 

 ميتوسط ت نفر برتر) ١٢(بويژه بازيكنان يها يتمام باز ،از اتمام مسابقات در حين برگزاري مسابقات و پس -٨
 يكي از موارد تقلب را انجام داده باشد: يكنيكه مشخص شود باز يخواهد شد و در صورت يبررس يداور

 ي در حين بازيشطرنجاستفاده از نرم افزارهاي  -

 بازي كردن فرد ديگري بجاي بازيكن -

 ساير موارد تقلب -

 گزارش اداره كل تربيت بدني وزارت علوم و دانشگاه مبداءاين بازيكن از جدول رده بندي حذف و  مراتب به 
خواهد شد. همچنين تيم داوري مجاز به اعمال روش هاي مختلف راستي آزمايي قبل، هنگام و بعد از مسابقه 
مي باشد و بازيكنان مكلف به همكاري در كليه مراحل راستي آزمايي در زمان و مكان تعيين شده توسط تيم 

 شند.برگزاري مي با

اين تيم داوري مجاز است پس از انجام مسابقه، برخي بازيكنان را جهت بررسي عملكردشان، به دانشگاه  بنابر 
 ايشان برگزار نمايد. با آزمايشي دست بازي ٤يا هيئت شطرنج شهرستان دعوت و 

 نظر تيم داوري در موارد تقلب، قطعي و غير قابل اعتراض است. 



ر صورت نياز مكلف به نصب دوربين و ساير نرم افزارهاي كنترل و نظارت همچنين تمامي بازيكنان د
مورد نظر تيم داوري در دورهاي اعالم شده خواهند بود. نحوه نصب نرم افزارهاي مورد نياز در گروه واتس 

  اپ، اعالم خواهد شد. 
و كانال اطالع رساني  /http://uso.saorg.irپايگاه اطالع رساني اداره كل تربيت بدني به آدرس:  -٩

براي اطالع رساني رويدادهاي اين مسابقه در نظر گرفته شده   chessuniversity@آكادمي شطرنج: 
  است.

  نفر برتر هر بخش(دختران و پسران) ، احكام قهرماني اهداء خواهد شد. ٣به -10

  

  

  دانشجويان دختر و پسرآئين نامه مسابقات مجازي دارت قهرماني 

  : شرايط اختصاصي١ماده

 داشتن لباس مخصوص دارت.١-١

  پسران: پيراهن يا تي شرت آستين كوتاه، شلوار پارچه اي تيره و كفش جلو بسته
  دختران: سارافان و روسارافاني يا مانتو جلو بسته، مقنعه و كفش جلو بسته

  . نحوه برگزاري مسابقات٢ماده 

  بخش دختران و پسران برگزار مي گردد. . مسابقات در دو١-٢

  . مسابقات فقط به صورت انفرادي  برگزار مي شود.٢-٢

  :  هر تيم دانشگاهي متشكل از چهار نفر مي باشد١تبصره

: در صورتي كه دانشگاهي كمتر از چهار نفر را معرفي نمايد، امتيازات همان تعداد نفرات در رتبه بندي ٢تبصره 
  شد. دانشگاه لحاظ خواهد

برگزار مي  "حذفي "و در مرحله دوم به صورت  "گروهي (دوره اي) ".  مسابقات در مرحله اول به صورت ٣-٢
  شود

 س صورت  م صورت  ٣لگ از  ٢دبل پايان (  ٥٠١ابقات در مرحله  گروهي به  لگ)و در مرحله حذفي به 
 لگ) برگزار مي شود. ٥لگ از  ٣دبل پايان( ٥٠١

  

  امتيازات:. نحوه  محاسبه ٣ماده 

امتياز  ٥امتياز و باخت صفر امتياز محاسبه مي شود. ضمنا نفرات اول هر گروه  ٢.  هر برد در مرحله گروهي ١-٣
  امتياز نيز پاداش خواهند گرفت ٣و نفرات دوم هر گروه 

  



 : نفرات برتر هر گروه به ترتيب بر اساس امتياز، تفاضل لگ، بازي رودر رو  مشخص خواهند شد. ١تبصره

بين سه نفر  ٧٠١مساوي شدند، يك لگ  ١: اگر سه نفر در يك گروه بر اساس موارد ذكر شده در تبصره ٢تبصره 
  برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم مشخص خواهد شد.

  : قوانين مسابقه٤ماده 

  . نوع تخته دارت تيغه اي يا يا ميله اي با ابعاد و الياف استاندارد١-٤
  ت نوبتي انجام مي شود و در حين پرتاب حريف، نفر مقابل حق پرتاب ندارد.. پرتاب ها بصور٢-٤
  . مسابقات در واتساپ يا ناكا بصورت زنده برگزار مي شود٣-٤
. تصوير صفحه دارت بايد واضح و امتيازات براي حريف بصور ت كامل ديده شود؛ در غير اين صورت با تاييد ٤-٤

  هد شد.داور، بازي به نفع حريف خاتمه  خوا
دقيقه قبل از هر مسابقه در هر روز مسابقه با دو حريف از طريق  واتساپ، پيامك و  ١٥. داور مسابقه  حدود ٥-٤

يا تماس تلفني ارتباط برقرار مي كنند. الزم به ذكر است كه روز و ساعت مسابقه هر بازيكن از قبل مشخص مي 
  گردد

صويري جهت انجام مسابقه د ١٠. در صورتي كه بازيكن مقابل  بعد از  ٦-٤ قيقه از زمان تعيين شده در ارتباط ت
  شركت نكند( همراه با اسكرين شات مستندات)؛ بازنده خواهد بود.

شند( از طريق گروهي ٧-٤ شته با سابقات اطالع دا صا از روند اجراي م شخ ستند كه  . تمامي بازيكنان موظف ه
صورتي كه به م ستند) و در  ضو ه ساپي كه در آن ع سابقات وات شند از ادامه م شته با ضور نددا وقع براي بازي ح

  محروم خواهند شد.
شرايط خاص را براي خود محفوظ مي دارد( ٨-٤ سابقات را در  شرايط م سابقات حق تغيير  .  كميته برگزاري م

  البته در صورت تغييرات احتمالي حتما اطالعات به نحو مقتضي به بازيكنان اعالم خواهد شد.
  

  اعتراضات :

  (....محل برخورد دارت به صـــفحه دارت، امتياز هر دارت يا هر راند و ) بازيكن هر اعتراضـــي كه  حين بازي
ـــرداور اعالم نمايد. بعد  ـــي خود را به داور و س دارد بايد در همان لحظه بازي را متوقف كرده و مورد اعتراض

 ته نيستپايان هر راند و ثبت امتياز و شروع راند بعدي هيچ اعتراضي پذيرف

  موارد پيش بيني نشده:

 .كليه موارد پيش بيني نشده در آئين نامه فني را كميته فني مسابقات حل و فصل خواهند نمود  
  

 تجهيزات دارت آنالين

صفحه دارت : صفحه دارت بايد استاندارد و جنس آن الياف كنفي باشد . هرگونه تخته به غير از مورد اعالم  -١
باشد و بازيكن نميتواند با آن مسابقه دهد(كاغذي ، آهن ربايي ، الكترونيكي مورد قبول نمي شده مورد قبول نمي 

 باشد)

دارت هاي تهيه شده طيق قوانين اعالم شده مي بايست از چهار قسمت نوك بارل شفت و فاليت تشكيل شده  -٢
 باشد



 سه پايه جهت نصب موبايل روي آن -٣

 بازيكن در حال پرتاب از طريق موبايل نزير تخته دارت به منظور ديد آينه حتي المقدور نشكن جهت نصب -٤

 موبايل به همراه شارژ كامل برقي و اينترنتي ، همراه با نصب برنامه واتس آپ و گوگل ميت -٥

 بازيكن بايد تجهيزات را در محل هاي مناسب و اندازه هاي استاندارد نصب نمايد . -٦

سانتي متر . تخته دارت بايد در جايي  ٢٣٧سانتي متر و خط پرتاب  ١٧٣ا زمين فاصله تخته دارت از مركز ت- ٧
 ايمن و به ديوار يا پايه دارت نصب شود ،در جايي كه كمترين رفت و امد را داشته باشد.

 ديده شود. آنپرتاب در  منصب آينه در زير تخته دارت به طوريكه بازيكن هنگا- ٨

 زير تخته را پوشش دهد. آينهخته دارت به طوريكه كل صفحه دارت و نصب سه پايه موبايل رو بروي ت-٩

بازيكني در راس  اگر. باشد داور تماس منتظر و شده نالينآ بازي شروع از قبل دقيقه ١٠ بايست مي بازيكن–١٠
 دقيقه زمان از سوي داور بازنده بازي اعالم خواهد شد. ٥ساعت مقرر حاضر نشود بعد از 

 داور وسطت امتياز ثبت و مقابل بازيكن از بعد و ترتيب به بايد بازيكنان و شده شروع بازي ميدل زدن از بعد– ١١
مقابل و ثبت امتياز توسط داور محاسبه نخواهد  بازيكن پرتاب حين در پرتاب گونه هر دهد انجام را خود پرتاب

 شد.

ته، كرده به تخ اصابت ديده شدن دارتهايبازيكن مي بايست در صورت اعالم بازيكن حريف و داور جهت بهتر  -١٢
دوربين خود را بدون اينكه از صفحه دارت خارج شود ، به دارت ها نزديك كرده تا بهتر قابل رويت باشد. همين 

 امر در دبل پايان پازي بايد رعايت شود

يكن طوريكه باز در حين پرتاب اگر دوربين جابجا شود يا تصوير تخته دارت يه هر دليلي شفاف نباشد به -١٣
حريف معترض شود و خللي در نمايش  دارتهاي اثابت كرده  به وجود ايد امتياز راند محاسبه نخواهد شد و نوبت 

 به حريف خواهد رسيد تا پرتابهاي خود را انجام دهد.

نبودن  عدو مسا هرگونه مشكل از طرف هر بازيكن و به هردليلي اتفاق بيافتد اعم از قطع برق ،قطع اينترنت -١٤
 دقيقه زمان دارد كه پس از برطرف كردن مشكل به بازي خود ادامه دهد. ٥شرايط بازي ،بازيكن 

هر گونه اعتراض توسط بازيكن بايد در زمان وقوع موارد اعتراضي بيان شود كه توسط داور يا سرداور و يا  -١٥

  راي خواهد شد. ناظر فني مورد بررسي و همان لحظه رسيدگي و در نهايت منجر به صدور

  

  آئين نامه مسابقات مجازي تيراندازي قهرماني دانشجويان دختر و پسر



  شرايط عمومي :

اعالم محل تحصيل يا محل زندگي ورزشكار جهت معرفي به نزديكترين باشگاه در نظر گرفته شده از سوي برگزار 
 كننده مسابقه.

مربوطه جهت انجام هماهنگي هاي الزم در خصوص درج شماره تماس و مشخصات دقيق دانشجو و كارشناس 
  زمان و مكان مسابقه.

  شرايط اختصاصي:

 مسابقات بصورت انفرادي مي باشد و در نزديكترين مكان  به محل زندگي يا تحصيل دانشجو برگزار خواهد شد.

 مسابقات در رشته هاي تفنگ و تپانچه بادي برگزار خواهد شد.

 ركورد ثبت ميگردد. )Decimalدسيمال (ن رشته تفنگ بدون در نظر گرفت

 قبل از برگزاري مسابقه زمان و مكان برگزاري براي هر دانشجو اعالم ميگردد.

 در سراسركشور( مناطق ده گانه)  باشگاههايي جهت شركت در مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.

نيك و سيبل هاي كرير طبق قوانين قوانين زمان بندي جهت فراخوان / قلق و مسابقه  براي سيبل هاي الكترو
ISSF  .ميباشد 

 تير و فرم كامل برگزار ميگردد. ٦٠مسابقه به صورت 

 امكانات  مورد نياز جهت برگزاري :

وسايل و تجهيزات تيراندازي شخصي (در صورت نداشتن تجهيزات بايد در سامانه اعالم گردد تا هماهنگي الزم با 
 اي تجهيزات اجاره اي با دانشگاه شركت كننده مي باشد).محل برگزاري صورت گيرد، هزينه ه

  نحوه ي قضاوت مسابقات:

داوران ساكن در مناطق جهت اجرا و كنترل نتايج مستقر خواهند بود و پس از جمع آوري نتايج دانشجويان از 
 .في خواهند شدسراسر كشور نفرات اول تا سوم هر رشته (تفنگ و تپانچه) و در دو بخش (دختران و پسران)  معر

  نكاتي در خصوص رعايت پروتكل هاي بهداشتي  از سوي ورزشكاران و عوامل اجرايي:

  نفر و رعايت فاصله مناسب. ١٠محدود كردن تعداد شركت كنندكان در هر راند برگزاري مسابقه به حداكثر 

ر پذيرش شركت كنندگان دچنانچه محل برگزاري ظرفيت كمتري داشته باشد  تعداد راندها بيشتر شده و تعداد 
  هر راند كمتر خواهد شد.

  باشد. داشتن ماسك و محلول ضدعفوفي الزامي مي

 باشد. داشتن كارت بيمه ورزشي الزامي مي



  
 )پسران – دختران(ساندا و تالو بخش دو در ووشومجازي  مسابقات فني مقررات

 : ساندا  
 .شود انجام ثانيه ١٠٠مدت به شادو تكنيك اجراي -  

 ثانيه ١٠ مدت به جايي جابه و گرفتن گارد ايستادن، نحوه -

 ثانيه ٢٠ مدت به كاربردي دست ضربات )زدن سايه(شادو -  

 ثانيه ٢٠ مدت به كاربردي پا ضربات )زدن سايه(شادو -  

 ثانيه ٢٠ مدت به كاربردي پا و دست ضربات تركيب )زدن سايه(شادو -  

 ثانيه ١٠ مدت به اي سايه بصورت ساندا تخصصي هاي درگيري نوع چهار حداقل اجراي -

 ثانيه ٢٠ مدت به اي سايه بصورت درگيري هاي تكنيك همراه به پا و دست ضربات تركيب اجراي -  

 و عقب ، جلو سمت به حركت و ايستا حالت در و مختلف جهات در ها تكنيك اجراي است ذكر به الزم*

 .باشد چرخش  

 .گيرد مي پايين نمره دهد نشان واضح مكث و نمايد فراموش را حركات كننده شركت فرد صورتيكه در -  

 .شود مي داده امتياز روحي و ظاهري نظر از آراستگي و نوآوري، هنري خالقيت به -  

 .شود مي داده امتياز عضالني قدرت بكارگيري و حركات نفوذ و قدرت نمايش به -  

 .گردد اجرا صحيح بصورت استقرارها و پا ، دست حركات -  

 از و تكنيكها، تكرار كمترين و متنوع ، وقفه بدونه كه كنند مي كسب بااليي نمره اجراهايي همچنين -

 .باشند برخوردار مناسبي سرعت و ،قدرت ريتم هماهنگي،  

  
 تالو : مسابقات مواد  

 .گردد مي برگزار تالو هاي فرم كليه در مسابقات -  

 .گردد مي برگزار اختياري هاي فرم و سوم ، دوم سري استاندارد فرمهاي سطح سه در مسابقات -

 نن شو، گوئن شو، چيانگ شو، جين دائوشو، چوان، تايچي نانچوان، چوان، چانگ ( هاي سبك در مسابقات -

 )جين تايچي و دائو نن گوئن،

 :سنتي هاي فرم *  

 .گردد مي برگزار بانوان براي دوبل شو جين و جانگ باگوا و آقايان براي دوبل شو دائو و چوان يي شينگ  

 شركت تعداد كه صورتي در و ، بپردازد رقابت به فرم دو در فقط تواند مي ورزشكار هر است ذكر به الزم

 .شد خواهد قضاوت و تركيب ديگه فرهاي با نرسد نصاب حد به فرم يك در كننده

 چوان تايچي هاي فرم *

 :باشد مي زير هاي فرم شامل كه يانگ استاندارد فرمهاي

 جين چي تاي و چوان چي تاي يانگ سوم نسل فرم -  

 يانگ استاندارد ٢٤ فرم -  

 جين ٣٢ فرم و يانگ استاندار ٣٢ فرم -  

 جين ٤٢ فرم و يانگ استاندارد ٤٣فرم -  



 جين و دست يانگ سنتي هاي فرم تمام

 :باشد مي زير هاي فرم شامل كه چن استاندارد هاي فرم  
 جين چي تاي و چوان چي تاي چن سوم نسل فرم -  

 چوان چي تاي چن ده فرم -  

 جين و دست سنتي چن هاي فرم تمامي -  

 :باشد مي زير هاي فرم شامل )بانوان فقط( ويژه گروه  
 چن و يانگ سبك بادبزن هاي فرم تمامي -  

 و فرم نام و معرفي را خود همچنين گذاشته احترام دوربين به رو ابتدا بايست مي كننده شركت -١

 . كند اعالم را مسابقه عنوان  

 . باشد مگابايت ٤٠ از بيشتر نبايد ها فيلم حجم -٢  

 .باشد كيفيت با و واضح بايد ارسالي هاي فيلم -٣

 .گردد ضبط افقي بصورت بايد ها فيلم -٤

 . باشد مي الزامي تالو ماده در ووشو يونيفورم پوشيدن -٥

 .شد خواهد لحاظ امتيار كسر تالو ماده در فرم مخصوص يونيفرم از استفاده عدم درصورت -٦

 .شد خواهد ورزشكار حذف باعث مونتاژ و تدوين فيلم در تغيير هرگونه -٧

 .شد خواهد اهدا مسابقات در شركت گواهي كنندگان شركت كليه به -٨

 .شد خواهد اهدا قهرماني حكم ساندا سوم تا اول نفرات به -٩

 .شد خواهد اهدا قهرماني حكم تالو هاي فرم سوم تا اول نفرات به -١٠

  
  
 

  پسران) – (دختران بسكتبال هاي مجازي مهارت مسابقات فني مقررات
هاي اساسي بسكتبال در سطح دانشگاههاي ايران  مهارتبرخي ازو توسعة شوت در امتيازآوري اين مسابقات به دليل اهميت 

  انجام مي شود: انفراديبه صورت 

  است. دقيقه ٤اجرا براي هر شركت كننده مدت زمان 

 و كسر  ها مجموع امتيازات به دست آمده از پرتاب وجداگانه انجام  شركت كنندههر  مهارت هاي تعيين شده توسط

  محاسبه مي شود . امتيازات منفي در تكرار دورها در مدت زمان مشخص

  دستورالعمل ها هستند. موظف به اجراي مقررات وداوران و نمايندگان فني 

  مي باشند. سامانه ستاوشركت كننده ها موظف به ثبت نام با مشخصات دقيق در 



 قوانين كلي

 انجام  )٧و پسران سايز ٦براي دختران سايز(و يك توپ بسكتبال ) ١٥*٢٨(ت ها بااستفاده ازابعاد قانوني زمين رمها    

 .مي شود

 ريباند توسط اجرا كننده انجام گرفته و فرد ديگري كمك يا دخالت نمي كند. و پرتابها درهمة شوتها 

 .رعايت ترتيب ايستگاه ها و اجراي مهارت هاي ذكر شده الزامي است 

  

 شركت كننده ها و تجهيزات

  .دانشگاهها محدوديتي در معرفي تعداد نفرات ندارند 

  داشتن ماسك مجاز براجراي مهارت ها  در زمانفقط افراد ملزم به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و سالمتي هستند و

 .است

 براي مرور ايستگاه ها با هماهنگي داوران را دارديك دور تمرين  اجازه ،قبل از شروع شركت كننده هر. 

 .دختران ملزم به داشتن پوشش مناسب اسالمي هستند 

  ساننتمتري استفاده مي شود. ٥٠عدد مانع مخروطي  ٤ايمني شركت كنندگان در ايستگاه هاي مورد نياز از براي حفظ  

 حضور داشته باشد(اجباري نيست). در سالن فقط يك نفر به عنوان مربي يا همراه مي تواند 

 سط ناظرين اجرايي اعالم به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي ترتيب ورود شركت كننده ها به سالن هاي برگزاري تو

 مي شود. 

  مقررات خاص 

  ا رها ي شماره گذاري شده  ايستگاه كار را شروع مي كند و با صداي سوت داور و به كار افتادن زمان سنجشركت كننده

است، با سوت  قهدقي ٤كه پايان يافتن زمان مقرر باو  نموده و تعداد تكرار دورها طياز پرتابها بيشتر امتيازات  نِبا به دست آورد

  داور متوقف مي شود.

   توسط  به ترتيب١٢تا ١ايستگاه بايد طبق مسيرشماره گذاري شده در تصوير ضميمه از و تكرار دورها اجراي مهارت ها

 شود.شركت كننده در زمان مقرر انجام 

 زمين درتصوير ضميمه پشت خط طولي بسكتبال و تا قبل از نيمه در  محل استقرار و محدوده ي حركت مربي يا همراه

)coach (است. پيش بيني شده 



 ساير مقررات

ر در تصويدايره ي سبز رنگ  با در دست داشتن توپ در پشت خط عرضي زمين با شروع براي محل استقرار بازيكن  -١

  مشخص است.

 تراولينگ وتخلف هايدريبل زدن مسيرهاي مشخص شده را طي كرده و مجاز به راه رفتن با توپ نبوده  شركت كننده با -٢

 توسط داوران منظور و بازاي هر تخلف يك امتياز كسر مي گردد.نيمه  – دبل –

  و افتادن آنها، يك امتياز كسرمي گردد. به ازاي برخورد به هر كدام ازموانع مخروطي -٣

 توسطبدون متوقف شدن زمان مسير  هاي شماره گذاري شده توسط داور داخل زمين اعالم و ايستگاه بِ عدم رعايت ترتي -٤  

  ادامه پيدا مي كند( بديهي است امتيازات كسب شده در مسيرهاي اشتباه ثبت نمي گردد). بازيكن اصالح و

به خارج زمين ( اوت ) مي رود بايد از همان نقطه اوت براي  توپ هايي كه بعد از اقدام به شوت و يا عدم ريباند به موقع -٥  

  ين آورده شود.ادامه مسير به داخل زم

  

  : هاي شوت امتيازات به دست آمده از ايستگاه -٦    

  امتياز ٣، هركدام ٦و٥و٤ايستگاههاي شماره     

  امتياز ٢هر كدام )، ٣،٨،٩،١٠،١٢ساير ايستگاهها(     

    نكات  

  ي زسه امتيا هاي دو و تعداد شوت هاي از دست رفته درسه گام ها، پرتاب آزاد، شوت به ترتيبدر شرايط مساوي

 تعيين كننده خواهد بود. 

 ايندگان فني اعالم نظر خواهد كرددرمشورت با نم بسكتبال انجمن ،درساير موارد پيش بيني نشده  

  بخش اختياري: شوت از نيمه زمين

انجام داده و داوران نتيجه را ثبت نموده و در اين بخش نيز به نفرات برتر با اجراي  سه پرتاب از نيمه زمينهر شركت كننده 

 زيباتر جايزه تعلق خواهد گرفت. 

  



  



  مسابقات مجازي رشته آمادگي جسماني ( دختران و پسران) مقررات فني

انجام مي دهند و ويديو را بدون ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون آيتم ها را به تعداد درج شده  -١

در بخش   https://setav.ir/stay.homeويرايش با هر گونه نرم افزاري به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس

  مسابقات مربوطه بارگذاري كنند.

يلم ففيلمبرداري بايد به صورت ثابت انجام پذيرد و تمام صحنه اجرا برنامه بدون جا به جايي دوربين در طول  -٢

  برداري مشاهده شود .

از مراحل آماده سازي زمين مسابقه با دقت فيلمبرداري شود( متراژها فيلمبرداري و با چسب پهن عالمت  -٣

  گذاري شود).

  قبل از شروع حركت نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعالم شود. -٤

  تجهيزات مورد نياز:

  متر  -

  پهن كاغذيچسب  -

  عدد) ١توپ واليبال( -

  كرنومتر -

  دوربين -

  قوانين و نحوه برگزاري مسابقه و امتيازدهي:

  مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار مي شود.

  محدوديتي در خصوص تعداد دانشجويان شركت كننده از هر دانشگاه وجود ندارد.

مس خطوط عالمت گذاري شده، پرتاب توپ واليبال به و راست و ل چپآيتم برپي، گام به  ٤هر شركت كننده 

  ديوار، و لي لي با پاي چپ و راست را با رعايت موارد زير اجرا كند.

  انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي كه  چهره بازيكن و اجراي آن قابل تشخيص باشد. -

  در صورت انجام هر گونه خطا فرد بايد حركات را به پايان برساند.-

  ت ركورد با شروع اولين حركت انجام مي شود.ثب -

  نفر برتر جوايز و احكام قهرماني تعلق مي گيرد. ٣به 

  . حركت بورپي١آيتم 



 قرار مي دهد بر روي خط شروع كه با چسب نواري رسم كرده استدر كنار بدن را ها دستدر حالي كه  ورزشكار

 كرنومتر را به كار "رو"لم برداري مي كند)  و با فرمان ( دوربين حركت بورپي را از پهلو فيايستدبه پهلو مي

 (حالت چمباتمه) دهدميها را روي زمين، جلوي پاها قرار دستاندازد و به اين صورت شروع مي كند: ورزشكار مي

قرار ا هامتداد  پاشنهدر به صورت مستقيم  هاشانه مي گيرد به نحوي كهبا پرتاب پاها به سمت عقب، حالت شنا و 

ورزشكار اين حركت را  .گرددبرميوضعيت شروع و در ادامه به  گرددميدوباره به حالت چمباتمه برگيرد. سپس، 

 تكرار( آقايان) با بيشترين سرعت انجام مي دهد. ٢٥تكرار ( خانم ها) و  ٢٠در 

  خطا

ا به سمت عقب قبل از پرتاب كردن پاه، قرار نگرفتن در وضعيت عموديناقص  باشد مثل  در صورتي كه اجرا

ثانيه به ركورد نهايي  ٣به ازاي هر حركت ناقص در وضعيت شنا بدن درست قرار نگرفتن و  هاقرارگيري دست

 اضافه مي شود.

  . حركت چابكي به طرفين٢آيتم 

ورزشكار در خط وسط ( با چسب پهن مشخص مي كند) رو به دوربين قرار مي گيرد و از پهلو به سمت راست 

هن پمتر كه با چسب  ٢٠/١حركت كرده به نحوي كه پاي راست فرد خط سمت راست را لمس كند( فاصله 

ند( فاصله كمشخص شده است) ، سپس با حركت پهلو به سمت چپ رفته و خط چپ را با پاي چپ لمس مي

 ١٥گردد و اين عمل را در سمت راست تا متر كه با چسب پهن مشخص شده است) و به سمت راست برمي ٢٠/١

  انجام مي دهد.تكرار ( آقايان)  ٢٠خانم ها ) و تكرار (  ١٥تكرار ( آقايان)  و در سمت چپ  ٢٠تكرار ( خانم ها ) و 

  
  

  

  



  خطا

ثانيه به  ٣خطوط چپ و راست را لمس نكنند به ازاي هر حركت ناقص  هاناقص  باشد و پا در صورتي كه اجرا

  ركورد نهايي اضافه مي شود.

  . پرتاب توپ واليبال به ديوار٣آيتم 

سانتي ٣٠ورزشكار با توپ واليبال كه در دست دارد روبروي ديوار( فاصله دومتري از ديوار) قرار مي گيرد و در مربع 

متر فاصله دارد) پرتاپ  ٢ديوار مشخص كرده است( ضلع پاييني مربع از زمين متري كه با چسب پهن بر روي 

ورزشكار با پاهاي جفت پشت خط  پرتاب ايستادهبراي  تكرار انجام مي شود. ٢٠انجام مي دهد. پرتاپ ها تا 

د( كنبرد و سپس در مسير رو به جلو پرتاب ميتوپ را به باال و پشت سر خود ميايستد و پرتاب مي

  تواند پس از پرتاب توپ يك گام به جلو بردارد.فرد مي ركت دست ورزشكار).ح

  

  

  

  

  ا:طخ

را لمس كند يا به خارج از هدف پرتاب شود به   ٣٠در  ٣٠كه حركت دست ورزشكار صحيح نباشد و يا توپ اضالع مربع  در صورتي

  اضافه مي شود.ركورد نهايي ثانيه به فرد  ٣ازاي هر حركت اشتباه 

  . لي لي با پاي چپ و راست٤ آيتم
سانتي متري كه با چسب پهن بر روي زمين ترسيم كرده است قرار مي گيرد و در حالي كه توپ واليبال را  ٣٠ورزشكار داخل مربع 

ار و تكر ٢٠تكرار) و سپس با پاي چپ ( خانم ها  ٢٥تكرار و آقايان  ٢٠جلوي سينه با دو دست نگه مي دارد با پاي راست ( خانم ها 

  تكرار) حركت لي لي را انجام مي دهد. ٢٥آقايان 



  

  ا:طخ

سانتي متري را لمس كند به ازاي هر حركت  ٣٠كه توپ از دست ورزشكار رها شود يا هنگام لي لي پاها اضالع مربع  در صورتي

  اضافه مي شود.ركورد نهايي ثانيه به فرد  ٣اشتباه 

  

  ميداني (پسران)مقررات فني مسابقات مجازي رشته دو و 

  متر مي باشد. ١٥٠٠متر و  ٢٠٠. مواد مسابقه مجازي ١
  متر استاندارد تارتان يا پيست خاكي انجام شود. ٤٠٠. ركوردگيري حتماً در پيست ٢
  . هر ورزشكار در يكي از دو ماده مي تواند ركوردگيري كند.٣
ميداني استان مربوطه مورد قبول مي  . ركوردگيري در استان هاي مختلف توسط يكي از داوران هيأت دو و٤

  باشد.
  . دونده ها در دو ماده در خط يك ركوردگيري را انجام مي دهند.٥
  متر بالمانع مي باشد. ١٥٠٠. استفاده از يار تمريني در ماده ٦
  . هرگونه تغيير در فيلم، تدوين و مونتاژ باعث حذف ورزشكار خواهد شد.٧
  ماني اهداء خواهد شد.. به نفرات اول تا سوم حكم قهر٨
  

  مقررات فني مسابقات مجازي رشته دو و ميداني (دختران)

  
 .نمايند ارسال تحصيل به اشتغال برگه خود ركورد با همراه بايد كننده شركت افراد

 وجود دويدن امكانكه  مسيري هر در متر ١٥٠٠ و متر١٠٠٠ مسافت به ماده دو در ميتوانند گان كننده شركت •
 . نمايند ثبت را خود ركورد باشد شتهدا
 داوران تا كنند نصب خود گوشي روي در را استراوا اپليكيشن خود ركورد ثبت براي بايستي كنندگان شركت •

 . كنند استفاده نآ از شده ثبت ركورد و شده دويده مسير آزمايي راستي براي بتوانند بقهمسا
 .گردد مي اعالم متعاقبا مسابقه شروع تاريخ •
 . باشند مي شب ٧ تا صبح ٧ ساعت از مسابقه شروع ساعت •
 را خود ركورد و كرده دويدن به شروع بودند مايل كه ساعت ١٢ اين از ساعتي هر در توانند مي گان كننده شركت •

 .كنند ثبت
 . گيرد نمي قرار قبول مورد هاركورد شده اعالم ساعات و تاريخ اين از بعد و قبل كه است ذكر به الزم •
 سيلهو با ورزشكارانكه  صورتي در و ميگيرد قرار بررسي مورد داوران طريق از شده فرستاده يهاركورد تمامي •

 . شوند مي حذف بقهمسا از باشند دويده سراشيبي صورت به را مسير كل يا و نقليه



 . شود مي داده موزشآ علوم وزارت سايت رد استراوا اپليكيشن از استفاده و نصب نحوه •
  . گردند مي معرفي آقا و خانم سوم تا اول نفرات يتنها در •

 

  مقررات فني مسابقات مجازي رشته كاراته (دختران)
  

 رشته در مسابقات. شود يبرگزار م )ي( مجازWKF كاراته يجهان ونيو مقررات فدراس نيمسابقات براساس قوان
ركت مجاز به ش كنترلي هاي سبك فقطبرگزار خواهد شد.  يمشك -اي و قهوه يا هرقهوزي كمربندي و انفرادي كاتا
دور كاتا  ٥اي  قهوه رزي رده دراجرا شود.  ديبا ركاتا بدون تكرا يمشك-ي. در رده قهوه اباشند يمسابقات م نيدر ا

  .تكرار مجاز است كباريبدون تكرار و بعد از آن؛ هركاتا 
 نايه وندان،ي انيساندان، ه انيشودان، ه انيه دان،ين انياي براي سبك شوتوكان : ه قهوه ريكاتاهاي ز ياسام*

 گودان 
 نانيپ وندان،ي نانيساندان، پ نانيپ دان،ين نانيشودان، پ ناني: پ ويتورياي براي سبك ش قهوه ريكاتاهاي ز ياسام*

 گودان
 نيان چ يس فا،يساي داي، سا يگك وكو،يكيو : تايبراي سبك وادور يقهو ا ريكاتاهاي ز ياسام *
  و دو كيساي هاي  كيهاي پنج گانه، گ وكويكي: تا ويبراي سبك گوجور يقهوه ا ريكاتاهاي ز ياسام *
صورت موجب حذف شركت كننده از مسابقات شده  نيا ريهستند و در غ ليموارد ذ تيورزشكاران ملزم به رعا *

  . رديگ يو نمره صفر تعلق م
  .مسابقه كاتا جهت اخذ نمره كامل نياصول و قوان هيكردن كل تيرعا -١
  .فضاي منزل ايسالن  طياجراي كاتا در مح -٢
  .حجاب تيكاراته و پوشش كامل و رعا ياجراي كاتا با لباس رسم -٣
  .لباس كاراته بدون آرم دنيپوش -٤
  .برسد انيبه پا »ري«شروع شود و با  »ري«با  نياجراي كاتا طبق قوان -٥
  .ديخود را اعالم كرده و سپس كاتا را اجرا نما ياز اداي احترام؛ نام و نام خانوادگ شيقبل از شروع كاتا و پ -٦
  .تمام نكات آن تيخواسته شده و رعا طيتنها طبق شرا لميارسال ف -٧
  .شود يو كامل كاتا م قيدر محل اجراي كاتا كه مانع از اجراي دق ياضاف ليبرداشتن وسا -٨
  .اجراي كاتا نيكفش و جوراب در ح نك؛يعدم استفاده از ع -٩

  :لميو نحوه ارسال ف طيشرا
 تيمگابا ٢٠و با حجم كمتر از  قهيدق ٤به مدت حداكثر  لميف كيهر شركت كننده تنها مجاز به ارسال  §

  .باشديم
  .مناسب ارسال شود تيفيبا ك يبه صورت افق ليبا موبا ديبا لميف §
جراي ا نيبه صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در ح نياز روبرو باشد به نحوي كه دورب ديبا لمبردارييف §
  .براي داوران باشد صيواضح و قابل تشخ ها كيتكن
  از مسابقات خواهد شد. كنيو مونتاژ باعث حذف باز نيتدو ،لميدر ف رييهرگونه تغ §



 دهيشن لميافراد و ...در ف ريو سا ونيزيتلو -كياصوات موز ريتنها صداي ورزشكار به دور از سا صوتي نظر از § 
  .شود

ر با خانم دكتجهت پاسخگويي به سواالت احتمالي، كارشناسان محترم دانشگاه هاي شركت كننده مي توانند 
حاصل  تماس )٠٩١٢٢٣٣٣٩٢٢( انجمن دبير و خانم پورزماني )٠٩١٢٣٠٨٤٧٢٠اشرف اميني مسئول انجمن(

  نمايند.
  
 

  مقررات فني مسابقات مجازي رشته كاراته (پسران)

 
جهاني فدراسيون سازمان مقررات و قوانين براساس مسابقات WKF شود مي برگزار. 
خواهد برگزار مشكي اي قهوه و اي زيرقهوه كمربندي رده دو در )تيمي و انفرادي( كاتا رشته در مسابقات  

 .شد
باشند مي مسابقات اين در شركت به مجاز كنترلي هاي سبك فقط. 
نمايند شركت )تيمي و انفرادي( كاتا بخش دو هر در توانند مي كنندگان شركت. 
شود اجرا بايد تكرار بدون كاتا مشكي اي قهوه رده در. - 
است مجاز يكبار هركاتا تكرار آن، از بعد و تكرار بدون كاتا دور ٥ اي قهوه زير رده در. 
 يون هيان دان، سان هيان ، نيدان هيان ، شودان هيان : شوتوكان سبك براي اي قهوه زير كاتاهاي اسامي-

 گودان دان،هيان
 دان، يون هيان دان، سان هيان ، نيدان هيان ، شودان هيان : شيتوريو سبك براي اي قهوه زير كاتاهاي اسامي-

 گودان هيان
 دان، يون هيان دان، سان هيان ، نيدان هيان ، شودان هيان : وادوريو سبك براي اي قهوه زير كاتاهاي اسامي-

 گودان هيان
 )ني ايچي،( داي گساي گه ، )جوان،چودان،گدان( تايكيوكو : گوجوريو سبك براي اي قهوه زير كاتاهاي اسامي-

 مسابقات از كننده شركت حذف موجب صورت اين غير در و هستند ذيل موارد رعايت به ملزم ورزشكاران *
 .گيرد مي تعلق صفر نمره و شده

 .كامل نمره اخذ جهت كاتا مسابقه قوانين و اصول كليه كردن رعايت -١
 .منزل فضاي يا سالن محيط در كاتا اجراي -٢
 . آرم بدون كاراته رسمي لباس با كاتا اجراي -٣
 برسد. پايان به» ري « با و شود شروع » ري« با قوانين طبق كاتا اجراي-٤
 محل دانشگاه و دانشجويي شماره خانوادگي، نام و نام احترام؛ اداي از پيش و كاتا شروع از قبل -٥

 .نمايد اجرا را كاتا سپس و كرده اعالم را خود تحصيل
 .شود مي كاتا كامل و دقيق اجراي از مانع كه كاتا اجراي محل در اضافي وسايل برداشتن ٦-
 .كاتا اجراي حين در جوراب و كفش عينك؛ از استفاده عدم ٧-



 :فيلم ارسال نحوه و شرايط

مگابايت ٢٢ از كمتر حجم با و دقيقه ٤ حداكثر مدت به فيلم يك ارسال به مجاز تنها كننده شركت هر 
 .باشد مي
شود ارسال مناسب كيفيت با افقي صورت به موبايل با بايد فيلم. 
حين در بدن تمام تا شود نصب ثابت صورت به دوربين كه نحوي به باشد روبرو از بايد فيلمبرداري 

 .باشد داوران براي تشخيص قابل و واضح ها تكنيك اجراي
شد خواهد مسابقات از بازيكن حذف باعث )مونتاژ و تدوين( فيلم در تغيير هرگونه. 
فيلم در )... و افراد ساير و تلوزيون موزيك( اصوات ساير از دور به ورزشكار صداي تنها صوتي نظر از  

 .شود شنيده
  و كاراته كمربند حكم كپي و اصل معتبر بيمه كارت سالمت گواهي داشتن به ملزم ورزشكاران : ١ نكته

 .باشند مي مسابقات در شركت نامه رضايت همچنين
 .بود خواهد آزاد كنندگان شركت تعداد : ٢ نكته
 .شود مي اعالم مسابقات برگزاري زمان شروع از قبل هفته يك كشي قرعه تاريخ : ٣ نكته

 .گردد مي اهدا شركت گواهي مسابقات در كنندگان شركت كليه به -
 .گردد مي اهدا قهرماني حكم مسابقات سوم تا اول نفرات به

حامد  آقايبا جهت پاسخگويي به سواالت احتمالي، كارشناسان محترم دانشگاه هاي شركت كننده مي توانند 
 تماس )٠٩١٢٢٣٣٣٩٢٢( انجمن دبير و خانم پورزماني )٠٩١٣٦١٨٢٥٨٢(  انجمن رشيد زاده نماينده فني 

  حاصل نمايند.
 
  

  مقررات فني مسابقات مجازي رشته جودو (پسران)

  مسابقات بدون محدوديت سني برگزار مي گردد. -

  شركت كنندگان بايد داراي حداقل درجه كمربند قهوه اي باشند. .-

  نوكاتا مي باشد.اجراي كاتا در فرم ناگه  -

  استفاده از ماسك سفيد براي كاتاكاها اجباري مي باشد. -

  استفاده از لباس جودو سفيد براي كاتاكاها اجباي مي باشد. -

  مي باشد. ١٠*١٠يا  ٨*٨اجراي كاتا بر روي تاتامي به ابعاد  -

اتا)ونيز مركز تاتامي مي بايست با متر(فاصله بين اوكه و توري ، قبل از شروع ك ٦بر روي تاتامي مسابقه فاصله  -

  نصب نوارچسب كامآل مشخص باشد.



  بانوان كاتا رو هنگام اجراي كاتا مي بايست نسبت به رعايت حجاب كامل(طبق قوانين و مقررات) اقدام نمايند. -

طول فيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد كه تمام صحنه اجراي كاتا بدون جابه جايي دوربين در  -

  فيلمبرداري مشاهده شود.

سانتي متر از كف زمين تنظيم  ١١٥دوربين فيلمبرداري را بر روي مركز تاتامي قرار دهيد و ارتفاع آن را تا  -

  نماييد.

افقي  صورت ثابت وه عنوان دوربين فيلمبرداري استفاده مي گردد، حتمآ گوشي را به چنانچه از گوشي موبايل ب -

  قرار دهيد.

  حكم ديد داور وسط را دارد كه در ميان چهار داور ديگر قرار گرفته است.ًا ربين دقيقمحل دو -

داور رسمي كشور مشاهده و طبق قوانين برگزاري مسابقات جهاني كاتا امتياز داده  ٥فيلم هاي ارسالي توسط  -

 خواهد شد.

 به كليه شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد. -

 ل تا سوم مسابقات حكم قهرماني اهدا مي گردد.به نفرات او -

 نژاد آقاي زارعبا جهت پاسخگويي به سواالت احتمالي، كارشناسان محترم دانشگاه هاي شركت كننده مي توانند 
  حاصل نمايند. تماس) ٠٩١٧٧١٠٩٠٥٠مسئول انجمن (

  
  پسران)دختران و (دوچرخه سواريقررات فني مسابقات مجازي رشته م

  
مسابقات قهرماني براساس قوانين ومقررات انجمن دوچرخه سواري وزارت علوم تحقيقات وفناوري در دو ماده  -

  سرعت برگزار خواهد شد. 
  : شاملپسران   دختران  و  دوچرخه سواري قهرماني مسابقاتماده هاي برگزاري  -
 متر سرعت ١٠٠٠. مسابقه ٢          متر سرعت  ٢٠٠. مسابقه ١ 

  .باشدمي  در مسير آسفالت متر ٢٠٠شامل مسابقه ركوردگيري در مسافت   :متر ٢٠٠مسابقه   )الف 

يا يك رفت يك در مسير آسفالت بصورت متر ١٠٠٠شامل مسابقه ركوردگيري در مسافت  :متر ١٠٠٠) مسابقه ب 
  .رگشت مي باشدرفت و ب

  .مجاز مي باشد ٢٩، ٢٧،   ٢٦ز وضيح : نوع دوچرخه براي همه مسابقات فقط دوچرخه كوهستان سايت



  : قوانين مسابقات
با توجه به تفاهم نامه فيمابين اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات وفناوري با فدراسيون دوچرخه  -

سواري در صورت به حدنصاب رسيدن ورزشكاران در مناطق استان ها ، از هيات هاي استاني براي برگزاري 
استفاده و مسابقات در استاني كه دانشجوي ورزشكار سكونت دارد برگزار مي گردد. و مسابقات درون استاني 

  امتياز دانشجوي ورزشكار شركت كننده براي دانشگاه محل تحصيلش محاسبه مي شود.
با توجه به شيوع ويروس كرونا كليه ورزشكاران ، سرپرستان و كادر اجرايي مي بايست از ماسك استفاده كنند و -

  ي مسابقات با رعايت دستعورالعمل هاي بهداشتي با نظارت فدراسيون پزشكي ورزشي انجام خواهد شد. برگزار
باشد.  پوشيدن پيراهن تيم ملي همان سال  UCIلباس ،كاله ، دستكش ، دوچرخه براساس قوانين ومقررات   -

  ممنوع مي باشد.   
الق ورزشي را در كل برگزاري مسابقه بنمايند،  در براساس قوانين ومقررات ، دوچرخه سوران بايد رعايت اخ  -

  غيراينصورت به دوچرخه سوار خاطي اخطار ( كارت زرد) ودر صورت تكرار از دور مسابقات حذف مي شود.
براساس قوانين ومقررات ، دوچرخه سوار مي بايستي در طول برگزاري مسابقه شماره پيراهن و شماره   -

خوانا وواضح باشد. شماره نبايد كوتاه ، بريد وتا گردد، شماره بايد برروي لباس دوچرخه را طوري نصب كند كه 
  ودوچرخه  واضح وقابل رويت باشد.

براساس قوانين ومقررات ، احترام به محيط زيست وطبيعت اطراف محل برگزاري مسابقه ، براي كليه عوامل  -
 رخه سوران، ....)الزامي مي باشد. برگزاري مسابقه (داوران ، اجرايي، سرپرستان، مربيان، دوچ

  . مالك برتري زمان طي شده كمتر مي باشد تايمينگ) در مسابقه  ب

  شكستگي قطعات اصلينقص فني ( نداريم . در صورت توجه : در هيچ يك از مسابقات فوق الذكر استارت مجدد 
 .ي باشداستارت مجدد مجاز مدر استارت و طول برگزاري مسابقه فقط ورزشكاريك ) ، پنچري،  ....

برگزار مي گردد. شركت  ١٣:٠٠لغايت  ٩:  ٠٠از ساعت  در يك روز دي مسابقات : مسابقات نبرنامه زمانب
  .كنندگان يك ساعت قبل از شروع مسابقات مي توانند در مسير مسابقه قرار بگيرند

ي، ورزشكار ،تكنسين و....) به صورت براساس قوانين ومقررات ، در صورت اعتراض فقط سرپرست تيم (نه مرب -
كتبي به  همراه مبلغ يك ميليون ريال به سرداور مسابقات تحويل وپس از بررسي دركميته جواب داده خواهد 

  شد.در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ عودت داده مي شود. 
 هرماده امتياز تعلق ميگيرد و براساس قوانين ومقررات ، به دو نفربرتراز سه ورزشكارشركت كننده از هرتيم در -

  در نتيجه تيمي لحاظ مي شود. 
  متر تايمينگ  استارت دوچرخه سوار توسط داور نگهداشته مي شود.  ١٠٠٠متر و ٢٠٠در هر دو ماده  -
بر روي خط استارت  (استارت ليست)اگر دوچرخه سوار با زمان يا تايم اعالم شدهدرتمامي مواد مسابقات   -

  و محاسبه مي شود.تارت او شروع شده و زمان او از زمان اعالم شده به وي شروع شده حاضر نباشد اس
تمامي مواد مسابقات دريك دور برگزار و بهترين تايم زماني بدست آمده براي تعين جايگاه ورزشكاران لحاظ  -

  مي شود. 
ات  مربي و سرپرست تيم سرپرست ومربي تيم حق شركت در مسابقات را ندارند، و در طول برگزاري مسابق -

  بايد كارت شناسايي خود را بر سينه نصب كرده باشند. 



 ٢٠/٩/١٣٩٥مورخ  ١١٣٤٠٩/١/٤١حضور دانشجويان ملي پوش وليگ برتري براساس دستور العمل شماره  -
در اداره كل تربيت بدني وزارت علوم مي باشد. و دانشگاه ها موظفند در هنگام اعزام تيم ها به نكات مندرج 

  دستورالعمل توجه نمايند.
كليه موارد پيش بيني نشده در آيين نامه عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري در روز -

  مسابقه وتوسط كميته فني مسابقات حل وفصل خواهد شد.
  جلسه هماهنگي توسط ميزبان برگزاري مسابقات اعالم خواهد شد. -

و ...براساس جدول ،  ٦١،  ٦٧،  ٧٥،  ٨٥،  ١٠٠به ترتيب  ماده در هر  سي ام به نفرات اول تا  نحوه امتيازدهي :  -
 .امتياز تعلق مي گيرد امتيازات فدراسيون 

مدال  ١٢مجموع  ، در مدال و احكام قهرماني تعلق مي گيرد ماده به نفرات اول تا سوم در هر  يع مدال :زنحوه تو 
 .يع مي گرددزتو در دوبخش دختران وپسران عدد مدال ٣٦دال برنز جمعا م ١٢مدال نقره و  ١٢طال ، 

( مجموع امتيازات  مادهدر هر از سه نفر شركت كننده فر دون  از مجموع امتيازات انفرادي رده بندي تيمي :  -
  شود.طال ، نقره، برنز اهداء مي سري كاپ تيمي  ٣) تعين كننده جايگاه تيمي مي باشد، جمعا  دانشگاه

  شرايط شركت كنندگان: 

 نفر ١نفر مربي ،   ١،  ذخيرهنفر  ١،  دوچرخه سوار اصلي ٣،دوچرخه سوار ٤هرتيم متشكل از حداكثر -١
  نفر ٦سرپرست جمعًا 

  دارا بودن لباس متحدالشكل و مخصوص -٢
  گواهي اشتغال به تحصيل داشتن -٣
  و كارت دانشجوييهمراه داشتن اصل كارت ملي -٤ 
  ٩٩كارت بيمه ورزشي سال -٥
مها مي الزامي و به عهده تيكوهستان(كراس كانتري) دوچرخه مخصوص  كاله، لباس، دستكش و همراه داشتن -٦

  باشد. 

   ٠٠/٠٠/٠٠مورخ  ..................ورود تيم ها: عصر روز 
   ٠٠/٠٠/٠٠مورخ  ...................روز   ٠٠جلسه فني : ساعت  

  ٠٠/٠٠/٠٠مورخ  ................روز خروج تيم ها : 
  

  

  



  مقررات فني مسابقات مجازي رشته تنيس روي ميز(دختران و پسران)
  

  بك هند تنيس روي ميزدرايو  فورهند و درايو عنوان مسابقه: آزمون تكنيك 



  تجهيزات: 

  ميز تنيس روي ميز، راكت و توپ

  دوربين فيلم برداري يا گوشي هوشمند

  روش اجرا:

كامال  به خوبي و اجرا كننده دوربين را به صورتي تعبيه مي كند كه داور بتواند اجراي تكنيك هاي او را از روبرو  -

  قابل تشحيص اجراي تكنيك، شامل حركت بدن، دست ها و مسير حركت راكت را ببيند.

  فورهند را با ده تكرار پشت سرهم( ده رالي متوالي)  با تكنيك صحيح اجرا كند. درايو اجرا كننده بايد ضربه -

  .را كنداج حيصح كي)  با تكنيمتوال ي( ده رال را با ده تكرار پشت سرهم بكهنددرايو ضربه  دياجرا كننده با  -

ن راست دست گوشه فورهند و بازيكنا درايو محل فرود توپ آزمون دهنده در زمين خود و حريف براي تكنيك -

  سمت راست ميز مي باشد(ضربدري).

دست ها  چپفورهند و درايو  كيتكن يبرا فيخود و حر نيمحل فرود توپ آزمون دهنده در زم محل فرود -

  (ضربدري).باشد يم زيم چپگوشه سمت 

 بك هند و بازيكنان راست دست، سمت چپ ميز مي باشد درايو محل فرود و ارسال توپ ها براي تكنيك -

  .(ضربدري) 

 مي باشد زيم راستدست، سمت  چپ كنانيبك هند و بازدرايو  كيتكن يحل فرود و ارسال توپ ها برام - 

 .(ضربدري)

 :رد زير امتياز داده مي شوداشايان ذكر است در ارزيابي تكنيك به مو -

زاويه راكت قبل، بعد و هنگام ضربه، هماهنگي ضربات، ريتم ضربات، سرعت حالت آماده باش، زواياي بدن،  -

  تكرار) ١٠توپ و تعداد ضربات(

  ه شود.بك هند نيز بايد تهي درايو فورهند، همين ويدئو براي تكنيك درايو پس از انجام و تهيه ويدئو براي تكنيك

معرفي خواهند كرد و به سه دانشجوي برتر جوايز  داوران مسابقات پس از ارزيابي و امتياز دهي بهترين اجراها را

  اهدا خواهد گرديد.

  سامانه انجمن تنيس روي ميز قرار خواهد داد. ويديوهاي ارسالي در  

  شد.  پس از جمع آوري ويديو هاي اين دو تكنيك و اعالم برندگان، مسابقات ديگر تكنيك ها اعالم خواهد



  

  (دختران)ستيكژيمنامقررات فني مسابقات مجازي رشته 

  
  ترتيب اجراي برنامه

  ريتم شروع-١ -
  پوش اپ ساده .-٢ -
  پوش اپ لترال  .-٣ -
  جلو اوردن پا از پهلو و انجام پا باز جلو عقب-٤ -
  بردن يك پابه جلو و انجام حركت استرادل -٥ -
  ريتم پاباز به طرفين-٦ -
  بلند شدن و انجام ورتيكال اسپليت .-٧ -
  پرش گربه -٧ -
  صاف چرخش يك دور -٨ -
  قيچي -٩ -
  غلت جلو-١٠ -
  پرش جمع -١١ -
 پرش تپانچه .-١٢ -

   :قوانين مقررات الزامي

  *شروع برنامه و موزيك هماهنگ باشد. -
  سانتي متري سينه تا زمين مي باشد. ١٠*حداقل نيازمندي حركت پوش اپ فاصله  -
  شود. شماره انجام مي ٤*در شنا لترال پا مي تواند استرادل و به عرض شانه باز شود و حركت با  -
 درجه مي باشد ١٨٠*پا باز جلو عقب به صورت  -

  ثانيه ضروري مي باشد. ٢حركت استرادل از زمان باال رفتن پا ها و تكيه روي دست مكث * -
  درجه مي باشد. ١٧٠*در حركت ورتيكال اسپليت باز شدن پا هاحداقل  -
  *در حركت گربه پا ها حداقل تا خط كمر باال اورده شود. -
  و طپانچه پا ها موازي زمين باشد.*در حركت پا جمع  -
  *ابتداي فيلم ارسالي نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه نوشته شود. -
  *تعدادشركت كنندگان....... -
  گيرد. *به نفرات برتر حكم و مدال تعلق مي -
  *استفاده از موزيك بي كالم -
  *استفاده از پوشش مناسب هنگام اجرا -
  كيفيت اچ دي باشد.*فيلم برداري به صورت افقي و با  -



 .*هر گونه تغيير سرعت و ... منجر به پذيرفته نشدن برنامه مي گردد -
 

  

  مقررات فني مسابقات مجازي رشته ژيمناستيك(پسران)

 وزارت ژيمناستيك انجمن و ژيمناستيك فدراسيون يافته تعديل مقررات و قوانين براساس مسابقات -

 .شد خواهد برگزار اجباري برنامه تحت مجازي بصورت و فناوري و تحقيقات علوم

 . كنند استفاده ورزشي شورت و تيشرت از ورزشكاران -

 بايد انتخابي موزيك موزيك، از استفاده صورت در .است اختياري برنامه، اجراي حين موزيك از استفاده -

 كامالً موزيك صداي بايد برنامه، اجراي و موزيك پخش زمان در همچنين .باشد متناسب و ورزشي

 .دباش واضح

 .است الزامي فيلمبرداري حين فن ميكرو و كافي نور از استفاده -

 .شد خواهد اجرا انفرادي ه ماد يك در و زمين روي ژيمناستيك، ايروبيك مسابقات -

 آئين مطابق بايد نفرات حضور شرايط .كنند شركت وانندي تم بيشتر يا و نفر ٣ حداقل دانشگاه هر از -

 .باشد فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان نامه

 داوري شده مشخص داوران توسط و گردد ارسال فيلم صورت به بايد ژيمناستيك ايروبيك برنامه اجراي -

 .شد خواهد

 .گردد مي ارسال مسابقات داوري جهت تاييد مورد داوران به داوري بخشنامه -

 .گردد مي اهدا حكم سوم تا اول نفرات به -

 .در سامانه ستاو ورزش دانشجويي بارگزاري شده است برنامه اجراي كليپ دانشجويان، آشنايي براي- 

  .كنيد ارسال ستاو سامانه طريق از نامه آئين اساس بر را ها ويديو -

 



  مقررات فني مسابقات مجازي رشته اسكواش(دختران و پسران)

  

  بانوان پوشش اسالمي كامال رعايت شود.)استفاده از لباس مناسب الزامي مي باشد(در بخش -١

  يك  دقيقه مي باشد ١زمان كليپ ارسالي -٢

  كليپ ارسالي بصورت افقي و دوربين در حالت ثابت باشد -٣

  در ابتداي فيلم ارسالي مي بايست شركت كننده خودش را معرفي كند -٤

  در كليپ ارسالي زمان نمايش داده شود -٥

  مسابقات مجازي اسكواش دانشجويان كشور جدول آيتم هاي نخستين دوره 

  

 ركتحترتيب  نوع حركت زمان حركت امتياز دهي محاسبه خطا

اگر توپ به ديوار جلو بر خورد نكند و يا 
به زمين نخورد و برگشت داده شود خطا 

 محسوب مي شود .

 ١ درايو مستقيم فورهند  ثانيه  ٢٠ امتياز  ١هر تكرار 

خورد نكند و يا  اگر توپ به ديوار جلو بر
به زمين نخورد و برگشت داده شود خطا 

 محسوب مي شود .

 ٢ درايو مستقيم بك هند  ثانيه  ٢٠ امتياز  ١هر تكرار 

اگر دست به ديوار جلو بر خورد نكند 
 حركت محاسبه نمي شود 

 ٢هر رفت و برگشت
 امتياز ) ١امتياز(هر رفت 

 ٣ اسپرينت رانينگ  ثانيه  ٢٠

   

  ثانيه مي باشد و در پايان اين زمان تعداد حركت هاي به اتمام رسيده محاسبه مي شود  ٢٠در هر آيتم مالك 

  متر مي باشد . ٩فاصله اسپرينت رانينگ 

  در درايو ها توپ بعد از برخورد به زمين ضربه زده شود 
  ثانيه شمار گذاشته شودتصوير برداري از آيتم هاي انجام شده واضح باشد و روي تصوير ارسالي -
  در آيتم اسپرينت رانينگ برخورد دست به ديوار جلويي الزامي مي باشد-
در صورت مساوي بودن تعداد درايوها ميان شركت كنندگان  براي داوري كيفيت درايو در نظر گرفته -

  مي شود.



ه ط اگر دسترسي بتوجه داشته باشيد نمونه كليپ و فيلم اجرايي در دسترستان قرار خواهد گرفت فق
سالن اسكواش نداشته باشين همان ديوار جلويي داخل سالنهاي ورزشي كفايت مي كند (يعني تك ديواره 

  .سالنهاي ورزشي )
  

  

  

  

  

  

  



  مقررات فني مسابقات مجازي رشته هندبال(دختران و پسران)

  
اند كش يرا به چالش م ياندانشجو)يبل،پاس،شوتدر(هندبال ياساس ين رقابت ها مهارت ها يا ينكهبا توجه به ا

  گردد. يزآنها ن يكشف استعدادها يبرا يا ينهزم تواند يم "يقينا

  :يازموردن يو فضا وسايل

متر قابل  ٤٠در  ٢٠هندبال استاندارد ين زم يمهن يك آزمون در ينا )متر ٢×  ٣(دروازه استاندارد به ابعاد - ١

  .اجراست

  متر ١×  ١دروازه كوچك به ابعاد - ٢

با خط وسط  يآن در راستا يها كيرت يقاكه دق يگردد به شكل يم يهتعب زمينخط وسط  يدروازه بررو اين

  باشد.

  عدد ٤توپ هندبال - ٣

  ٣: توپ شماره پسران

  ٢: توپ شماره دختران



  عدد٨پرچم به صورت ثابت در محل به تعداد  يامانع بلند - ٤

 ٤٥ يه(با زاوزمين و خط مركز يتا محل تقاطع خط طولمركز دروازه  يدر راستا زمينمانع طرف چپ  ٤* 

متر و فاصله  ٢ يگرهمد موانع ازالباقي مترو فاصله  ١مانع  متر و اولين ٩ خطبين كه فاصله  دريگ يقرار م درجه)

  متر مي باشد( طبق شكل). ٢آخرين مانع تا خط شروع نيز 

مماس با تيرك  رمتري از خط شش مت ١راست زمين طوري تعبيه شود كه اولين مانع با فاصله  مانع سمت ٤* 

متري نسبت به هم قرار گيرد.  ٤متر از همديگر و در عرض  ٢مانع ديگر فاصله طولي  ٣دروازه قرار گيرد و 

متر مي باشد.(طبق  ٥ فاصله خط پرتاب تا دروازه كوچك متر مي باشد و ٢فاصله آخرين مانع تا خط پرتاب نيز 

   شكل)

  )جهت استقرارتوپ( عدد ٣ يصندل- ٥

  )جهت ثبت زمان(عدد٣ تركرنوم - ٦

  خطوط نوشت افزارو... يمجهت ترستي سان ٥چسب - ٧

  ح مسابقهرش

ه تقاطع يال ي(منته ينزم وع سمت چپردر انتظار پشت خط ش رتم ١فاصله  با كت كننده در مسابقهرش فرد

كردن  يبلدارد و با در يبرم يوع توپ را از صندلرو نفر اول با عالمت داور از نقطه ش يستندا ي) موسط خط

ر) به تم ٦مانع از پشت منطقه دروازه (خط  ينو بعد از آخر يدنما يعبور م يچمارپ صورت موانع به يناز ب يحصح

ضي كه پس از آن پشت خط فر يدنما ي) مسر يباال يشهندبال (شوت پر سمت دروازه اقدام به شوت سه گام

  متري فرود مي آيد. ٥/٥

 يصندل يو توپ را از رو يدهدوم دو يستگاهبه طرف ا يستبا يكت كننده پس از شوت به سمت دروازه، مرش

 مانع تا حد ينانجام دهد و بعد از آخر يرمس ييرتغ يبلبا در يچبه صورت مارپ شده را طراحي ريبرداشته و مس

  .يدخط وسط نما يشده رو يهبه دروازه تعب حركت شوت درحال، اقدام به  يفاصل خط فر ض

ننده وع كرش يكنانحراف توپ گردد باز يانامناسب كه منجر به افتادن  يافتدر يا*درصورت انجام پاس اشتباه و 

  باشد. يم يتوع مجاز به ادامه فعالربا استقرار در پشت خط ش آن و تعقيب صرفا مجاز به

 يتبا اصالح وضع يتيسگردد و با يمحاسبه م خطا١ يدوع را لمس نمارخط ش يافتكننده قبل از در يافتدر اگر

  .يدوع نمارشكار را 

انجام و برنده و بازنده را  فردانجام شده  يگل و كسر خطاها يازپس از اضافه شدن امت يت*زمان كل فعال

  .يدنما يمشخص م



فرد گل  يازاتجمع امت يزاندارد كه م يازامت ٢به دروازه كوچك زدن گل  و يازامت ١*زدن گل به دروازه بزرگ 

  ).يازامت ١٢ ثرحداك(گردد .  يم كسر از زمان بدست آمده

  و مقررات قوانين

  *زمان براي هر شركت كننده از استارت در ايستگاه اول شروع و تا پايان ايستگاه آخر ثبت مي گردد.

  اضافه خواهد شد . فردبه زمان كل  يهثان ١و)...  ينگهر خطا(دبل ،ران يبه ازا*

كه خطا اتفاق افتاده است  يحركت از منطقه ا يستبا يم شده انجام نشود، ينير تعي*چنانچه حركت طبق مس

  تكرار گردد.

به  يهثان ١هر برخورد  يافتادن آنها شود به ازا يا ييموانع كه منجر به جابجا يا*برخورد توپ با بدن ورزشكار 

  .شد زمان اضافه خواهد

  شود. يكمتر خطا محسوب نم يشوت سه گام با گام ها ي*اجرا

منطقه دروازه را لمس  ياخط  يكنباز يكه پا تيصور متر انجام شود .در ٦ز پشت خط ا يدبا پرشي*در شوت 

 يفرضخط  ت قبل ازيسگردد و در شوت درحال حركت هم با يكه گل محاسبه نم شود يخطا محسوب م يدنما

  شود. يمحاسبه نميز گل آن ن يازامت يدرا لمس نما نظر مد محوطه ياخط  شده اقدام گردد و اگر يمترس

  گردد. يقبل از ورود به دروازه خطا محسوب نم زمينصورت برخورد توپ به  پاس در يفحر يا*در انجام شوت 

به زمان  يهثان ١باشد و  يخطا م يدآ متر فرود ٥/  ٥ متر و ٦خط  نيبعدا شوت سه گام ب يكنكه بازتي *درصور

  كل اضافه خواهد شد.

 ٢در  يشانا حضور آن دادند، از بر يصو داوران تشخ نيف يتهو كم يدن اجرا مصدوم گرديدر ح نيك* اگر باز

  آمد. خواهد ممانعت بعمل يمتتي آ يباز

) سر يت باالدس يكشوت سه گام، شوت درحال حركت و پاس  يبل،مهارت ها (در يحصح ي*انجام و اجرا

  گردد. يم يدتاك

  گردد: يعمل م يلشوند در مراحل ذ يبود و مساو يكسان نفر *اگر زمان دو

  ود.خواهند ب يداشتند برنده باز يشترب يازگردد، هر كدام كسب امت يم ياسبا هم ق فردگل دو  يازالف) امت مرحله

  خواهد بود. يبرخودار بودند برنده بازتري كم يگردد هر كدام از خطاها يمحاسبه م فرددو  يب) خطاها مرحله

  برنده مشخص خواهد شد.شي دو حالت فوق با انجام قرعه ك يدرصورت تساويي ج)در مرحله نها مرحله



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )پسر دختر و دانشجويان فوتسال( مقررات فني مسابقات مجازي رشته

  

 : شرايط عمومي

 ورزشي عدم ممنوعيت پزشكي براي انجام فعاليت هاي-١

 رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي مربوط بِه كرونا_٢

  رعايت اصول بهداشتي در انتخاب محل ضبط فيلم رعايت فاصله الزم از لحاظ ايمني و ساير مالحظات مربوطه-٣
 

  :لوازم و تجهيزات مورد نياز شركت كنندگان
 
  لباس ورزشي مناسب-١
  كفش و جوراب ورزشي-٢
  فوتبالتوپ فوتسال يا  -٣
  سانتي متر ٣٠عدد در صورت عدم دسترسي قرار دادن آجر يا سنگ و فاصله بين موانع  ٥مانع به تعداد -٤
  متر ١٣٠دروازه گل كوچك (در صورت عدم دسترسي قرار دادن دو مانع ( آجر يا سنگ) به فاصله  -٥
تران لباس ورزشي با پوشش ورزشي براي پسران دانشجو َمي تواند پيراهن و شورت باشد و براي دخ لباس-٦

  با عرف جامعه مناسب
 شرايط سني:دانشجويان در هر مقطع تحصيلي -٧

 :روش و مراحل برگزاري مسابقات

 .برگزار مَي گردد ايستگاه هاي مذكور به شرح ذيلمسابقات در  



 نمايشي به دلخواهمتر و مسير برگشت آن حمل توپ با حركات  ٢٠حمل توپ با كف پا به فاصله  – ايستگاه اول

تعداد خواسته شده مَي تواند تا پايان  توپ درصورت خطا افتادن( ضربه روپايي با دو پا  ٣٠زدن  – ايستگاه دوم
  ) .ادامه دهد

  مانع بدون توپ ٥پاس بغل پا و پرش از  – ايستگاه سوم
  بدون برخورد با موانع) متر يسانت ٣٠حمل توپ (دريبلينگ) از بين موانع (فاصله موانع  – ايستگاه چهارم

   ضربه روپايي آزاد٢٠زدن  – ايستگاه پنجم
متري(در صورت  ٢٠بالفاصله بعد از زدن ضربات روپايي، شوت به دروازه گل كوچك از فاصله  – ايستگاه ششم

 متري استفاده شود. ١،٣٠عدم دسترسي از دو مانع به فاصله 

 نكات مهم:

 .نحوي كه چهره بازيكن و اجراي ان قابل تشخيص باشدانتخاب زاويه مناسب دوربين ِبه  -١

 شركت َمي كنم)فوتسال مجازی اه.....در مسابقات گگفتن جمله معرفي خود (من.....دانشجوي....رشته .....از دانش
 قبل از شروع ضبط فيلم

  .با اعالم باشدحرکت شروع  -٢
 ت در نظر گرفته خواهد شد.در انتخاب نفرات برتر، تكنيك اجراي صحيح، دقت،زمان و سرع -٣

 


