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

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

مقررات فني:
 -١مسابقات بﻪ صورت غير حضوري و انفرادي برگزار ميگردد.
-٢دانشجويان شركت كننده در مسابقات بايد حداقل داراي كمربند قرمز بﻪ باﻻباشند.
 -٣ارسال تصوير گواهي كمربند تكواندو ) مورد تاييد فدراسيون تكواندو يا هيات تكواندو استانها (
 -٤ويدئوهاي ارسالي بايد با صدا و يك تيكﻪ و بدون وقفﻪ بوده و چهره فرد شركت كننده كامﻼ مشخص باشد.
 -٥حجم فيلم هر فرم ميبايست ازچهل مگ بيشتر نباشد وتصويربرداري بﻪ صورت افقي انجام شود.
 -٦تهيﻪ فيلم ارسالي بايد با معرفي ورزشكار ) نام و نام خانوادگي ،نام دانشگاه( همراه باشد.
 – ٧در مرحلﻪ مقدماتي پنجاه در صد شركت كنندگان كﻪ امتياز باﻻتري را كسب نمايند بﻪ دور نيمﻪ نهايي راه
مي يابند .و در مرحلﻪ نيمﻪ نهايي  ٨نفر كﻪ امتياز بيشتري را كسب نمايند بﻪ فينال راه پيدا خواهند نمود.
 -٨اجراي هر سﻪ فرم ) مقدماتي ،نيمﻪ نهايي و فينال( همزمان در سﻪ فايل جداگانﻪ از طريق لينك سامانﻪ ستاو
ورزش دانشجويي ارسال گردد.
 -٩داشتن لباس پومسﻪ اجباري نميباشد ،ﻻكن پوشيدن لباس تكواندو معمولي الزامي است.
فرم هاي مسابقات غير حضوري تكواندو ) پومسﻪ ( دانشجويان دختر وپسر
مقدماتي

نيمﻪ نهايي

نهايي

فرم ٥

فرم ٦

فرم ٧

)تگوگ اٌ جانگ(

)تگوگ يوك جانگ(

)تگوگ چيل جانگ(

مجازي واليبال قهرماني دانشجويان دختر و پسر
آزمون :شماره  ١سرويس

-١مانند شكل  ١زمين بﻪ  ٤قسمت تقسيم مي شود ) .(A, B, C , D
-٢شركت كننده در پشت خط انتهايي قرار مي گيرد.
-٣بﻪ سمت هر منطقﻪ  ٢سرويس ارسال مي كند.
-٤هر سرويس كﻪ در منطقﻪ مورد نظر فرود آمد يك امتياز در پي دارد.
-٥شركت كننده نمي تواند محل خود را تغيير دهد و همينطور بايد فقط از يك نوع سرويس استفاده نمايد
) 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

شكل .١آزمون شماره ) (١سرويس
آزمون شماره  :٢سرويس

-١مانند شكل  ٢زمين بﻪ  5قسمت تقسيم مي شود )(A, B, C , D , E
-٢شركت كننده در پشت خط انتهايي قرار مي گيرد
-٣بﻪ سمت هر منطقﻪ  2سرويس ارسال مي كند.
-٤هر سرويس كﻪ در منطقﻪ مورد نظر فرود آمد يك امتياز در پي دارد.
 -٥شركت كننده نمي تواند محل خود را تغيير دهد و همينطور بايد فقط از يك نوع سرويس استفاده
مي نمايد ) يا سرويس از پايين و يا سرويس تنيسي(.

شكل .٢آزمون شماره ) (٢سرويس
آزمون  :پنجه و ساعد به ديوار

 -١ترسيم يك خط افقي روي ديوار بﻪ طول تقريباً سﻪ متر
 -٢ارتفاع خط تا سطح زمين بﻪ اندازه ارتفاع تور واليبال ) ارتفاع تور براي زنان  ٢/٢٤متر (
 -٣فاصلﻪ آزمون شونده تا ديوار  ٣متر در نظر گرفتﻪ شود .
 -٤تكنيك پنجﻪ و ساعد بﻪ صورت تكرارهاي متوالي و متناوب انجام مي شود )يك پنجﻪ و يك ساعد(
 -٥مدت زمان انجام اين تست  ٣٠ثانيﻪ مي باشد.
 -٦هر تكرار صحيح يك امتياز دارد .
خطاها :بﻪ خطاهاي انجام شده ،امتياز تعلق نمي گيرد.
-١تكرار متوالي يك تكنيك )پنجﻪ يا ساعد(

-٢عبور پاي آزمون شونده از خط مبنا برخورد توپ پائين تر از خط ) افقي( روي ديوار
توجﻪ  :در صورت تساوي با صﻼحديد آزمون گيرنده روش هاي ديگري اتخاذ شود.
آزمون  :آبشار

-١شركت كننده بايد  ٦يا  ٩آبشار از منطقﻪ  ٤بزند .
-٢بﻪ هريك از مناطق نشان داده شده ) (A, B, Cبايد  ٢يا  ٣آبشار بزند.
-٣هر آبشاري كﻪ در منطقﻪ مورد نظر فرود آيد ،يك امتياز براي شركت كننده در پي خواهد داشت.
توجﻪ  :در صورت تساوي با صﻼحديد آزمون گيرنده روش هاي ديگري اتخاذ شود براي مثال اجراي آبشار از
منطقﻪ٢

آيين نامه مسابقات مجازي شطرنج دانشجويان دختر و پسر

 ١آييﻦ ﻧﺎﻣﻪ:

 -١مسابقﻪ هر دو بخش دختران و پسران در سايت  lichess.orgو بﻪ روش سوئيسي بر اساس قوانين
فدراسيون بين المللي )فيده( برگزار و اصﻼحات مورد نياز طبق قوانين ،در هر مرحلﻪ قابل انجام
خواهد بود.
تبصره  -١تمامي بازيكنان مكلف بﻪ انجام حداقل  ٣٠بازي در سايت  lichess.orgبا زمان  ٣دقيقﻪ)بدون
پاداش زماني( قبل از تاريخ  ١٥مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز بﻪ حضور در مسابقﻪ مرحلﻪ
مقدماتي نخواهند بود.
تبصره  :٢كليﻪ شركت كنندگان مجاز بﻪ بستن اكانت هاي تا  ٢هفتﻪ پس از مسابقات نيستند.
ارائﻪ معرفينامﻪ براي تمامي دانشجويان الزامي است و دانشگاه ها ،مجاز بﻪ معرفي هر تعداد بازيكن براي
شركت در اين مسابقﻪ مي باشند .همچنين يك نفر از كارشناسان دانشگاه با ارائﻪ شماره همراه ،بعنوان
سرپرست تيم معرفي شوند.
 -٢لطفا اسامي دانشجويان بصورت يكجا و در دو ليست جداگانﻪ مطابق فرمت ذيل ارسال گردد:
دختران
رديف

نام و نام خانوادگي

اكانت سايت
lichess.org

تلفن همراه

شماره دانشجويي

١
٢
پسران
رديف

نام و نام خانوادگي

اكانت سايت
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شماره دانشجويي

١
٢

رديف
-

سرپرست دختران

شماره همراه

سرپرست پسران

شماره همراه

 -٣كليﻪ شركت كنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانﻪ با هم بﻪ رقابت خواهند پرداخت.
بﻪ محض ثبت نام ٣ ،گروه دختران ،پسران و گروه كارشناسان در پيام رسان واتس اپ تشكيل و اطﻼع
رساني اخبار مسابقﻪ ،از اين طريق انجام خواهد شد.
 -٤مسابقﻪ بﻪ صورت  ٢مرحلﻪ اي برگزار خواهد شد:
 مرحلﻪ مقدماتي :با حضور تمامي شركت كنندگان دختر و پسر)در جداول جداگانﻪ( در روز ... مرحلﻪ نهايي :با حضور  ١٢نفر برتر مرحلﻪ مقدماتي)بصورت جداگانﻪ( در روز ... -٥مسابقات مرحلﻪ اول در تعداد دور مشخص)متناسب با تعداد شركت كنندگان( بﻪ روش سوئيسي و با
زمان ثابت  ٣دقيقﻪ )بدون افزايش زمان( براي هر بازيكن ،برگزار مي شود و بين هر دور از بازي ها ١
دقيقﻪ استراحت وجود دارد .مسابقﻪ مرحلﻪ دوم متعاقبا اعﻼم خواهد شد.
تبصره :در صورت نياز ،مسابقﻪ با زمان ديگري قابل برگزاري است كﻪ متعاقبا اطﻼع رساني خواهد شد.
 -٦مسابقﻪ بﻪ صورت رسمي )ريتد اينترنتي( برگزار مي گردد و بر روي ريتينگ اكانت كاربري بازيكن
تاثيرگذار است.
 -٧رده بندي بر اساس مجموع امتيازات كسب شده است .چنانچﻪ  ٢يا چند بازيكن مجموع امتيازات يكساني
كسب كنند از روش
سون بورن برگر براي گره گشائي استفاده خواهد شد.
تمامي بازيكنان مكلف بﻪ انجام حداقل  ٣٠بازي در سايت  lichess.orgبا زمان  ٣دقيقﻪ)بدون پاداش
زماني( قبل از تاريخ  ١٥مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز بﻪ حضور در مسابقﻪ مرحلﻪ مقدماتي
نخواهند بود.
 -٨در حين برگزاري مسابقات و پس از اتمام مسابقات ،تمام بازي هاي بازيكنان)بويژه  ١٢نفر برتر( توسط تيم
داوري بررسي خواهد شد و در صورتي كﻪ مشخص شود بازيكني يكي از موارد تقلب را انجام داده باشد:
 استفاده از نرم افزارهاي شطرنجي در حين بازي بازي كردن فرد ديگري بجاي بازيكن ساير موارد تقلباين بازيكن از جدول رده بندي حذف و مراتب بﻪ اداره كل تربيت بدني وزارت علوم و دانشگاه مبداء گزارش
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
برگزاري مي باشند.
بنابر اين تيم داوري مجاز است پس از انجام مسابقﻪ ،برخي بازيكنان را جهت بررسي عملكردشان ،بﻪ دانشگاه
يا هيئت شطرنج شهرستان دعوت و  ٤دست بازي آزمايشي با ايشان برگزار نمايد.
نظر تيم داوري در موارد تقلب ،قطعي و غير قابل اعتراض است.

همچنين تمامي بازيكنان د ر صورت نياز مكلف بﻪ نصب دوربين و ساير نرم افزارهاي كنترل و نظارت
مورد نظر تيم داوري در دورهاي اعﻼم شده خواهند بود .نحوه نصب نرم افزارهاي مورد نياز در گروه واتس
اپ ،اعﻼم خواهد شد.
 -٩پايگاه اطﻼع رساني اداره كل تربيت بدني بﻪ آدرس /http://uso.saorg.ir :و كانال اطﻼع رساني
آكادمي شطرنج chessuniversity@ :براي اطﻼع رساني رويدادهاي اين مسابقﻪ در نظر گرفتﻪ شده
است.
-10بﻪ  ٣نفر برتر هر بخش)دختران و پسران(  ،احكام قهرماني اهداء خواهد شد.

آئين نامه مسابقات مجازي دارت قهرماني دانشجويان دختر و پسر
ماده :١شرايط اختصاصي

.١-١داشتن لباس مخصوص دارت
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

ماده  .٢نحوه برگزاري مسابقات

 .١-٢مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار مي گردد.
 .٢-٢مسابقات فقط بﻪ صورت انفرادي برگزار مي شود.
تبصره :١هر تيم دانشگاهي متشكل از چهار نفر مي باشد
تبصره  :٢در صورتي كﻪ دانشگاهي كمتر از چهار نفر را معرفي نمايد ،امتيازات همان تعداد نفرات در رتبﻪ بندي
دانشگاه لحاظ خواهد شد.
 .٣-٢مسابقات در مرحلﻪ اول بﻪ صورت "گروهي )دوره اي( " و در مرحلﻪ دوم بﻪ صورت " حذفي" برگزار مي
شود
 م سابقات در مرحلﻪ گروهي بﻪ صورت  ٥٠١دبل پايان )  ٢لگ از  ٣لگ(و در مرحلﻪ حذفي بﻪ صورت
 ٥٠١دبل پايان) ٣لگ از  ٥لگ( برگزار مي شود.
ماده  .٣نحوه محاسبه امتيازات:

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

تبصره : ١نفرات برتر هر گروه بﻪ ترتيب بر اساس امتياز ،تفاضل لگ ،بازي رودر رو مشخص خواهند شد.
تبصره  :٢اگر سﻪ نفر در يك گروه بر اساس موارد ذكر شده در تبصره  ١مساوي شدند ،يك لگ  ٧٠١بين سﻪ نفر
برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم مشخص خواهد شد.
ماده  :٤قوانين مسابقه

 .١-٤نوع تختﻪ دارت تيغﻪ اي يا يا ميلﻪ اي با ابعاد و الياف استاندارد
 .٢-٤پرتاب ها بصورت نوبتي انجام مي شود و در حين پرتاب حريف ،نفر مقابل حق پرتاب ندارد.
 .٣-٤مسابقات در واتساپ يا ناكا بصورت زنده برگزار مي شود
 .٤-٤تصوير صفحﻪ دارت بايد واضح و امتيازات براي حريف بصور ت كامل ديده شود؛ در غير اين صورت با تاييد
داور ،بازي بﻪ نفع حريف خاتمﻪ خواهد شد.
 .٥-٤داور مسابقﻪ حدود  ١٥دقيقﻪ قبل از هر مسابقﻪ در هر روز مسابقﻪ با دو حريف از طريق واتساپ ،پيامك و
يا تماس تلفني ارتباط برقرار مي كنند .ﻻزم بﻪ ذكر است كﻪ روز و ساعت مسابقﻪ هر بازيكن از قبل مشخص مي
گردد
 .٦-٤در صورتي كﻪ بازيكن مقابل بعد از  ١٠دقيقﻪ از زمان تعيين شده در ارتباط ت صويري جهت انجام مسابقﻪ
شركت نكند) همراه با اسكرين شات مستندات(؛ بازنده خواهد بود.
 .٧-٤تمامي بازيكنان موظف ه ستند كﻪ شخ صا از روند اجراي م سابقات اطﻼع دا شتﻪ با شند) از طريق گروهي
وات ساپي كﻪ در آن ع ضو ه ستند( و در صورتي كﻪ بﻪ موقع براي بازي ح ضور نددا شتﻪ با شند از ادامﻪ م سابقات
محروم خواهند شد.
 .٨-٤كميتﻪ برگزاري م سابقات حق تغيير شرايط م سابقات را در شرايط خاص را براي خود محفوظ مي دارد)
البتﻪ در صورت تغييرات احتمالي حتما اطﻼعات بﻪ نحو مقتضي بﻪ بازيكنان اعﻼم خواهد شد.
اعتراضات :

 بازيكن هر اعتراضـــي كﻪ حين بازي ) محل برخورد دارت بﻪ صـــفحﻪ دارت ،امتياز هر دارت يا هر راند و(....
دارد بايد در همان لحظﻪ بازي را متوقف كرده و مورد اعتراضـــي خود را بﻪ داور و ســـرداور اعﻼم نمايد .بعد
پايان هر راند و ثبت امتياز و شروع راند بعدي هيچ اعتراضي پذيرفتﻪ نيست

موارد پيش بيني نشده:

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

تجهيزات دارت آنﻼين

 -١صفحﻪ دارت  :صفحﻪ دارت بايد استاندارد و جنس آن الياف كنفي باشد  .هرگونﻪ تختﻪ بﻪ غير از مورد اعﻼم
شده مورد قبول نمي باشد و بازيكن نميتواند با آن مسابقﻪ دهد)كاغذي  ،آهن ربايي  ،الكترونيكي مورد قبول نمي
باشد(
 -٢دارت هاي تهيﻪ شده طيق قوانين اعﻼم شده مي بايست از چهار قسمت نوك بارل شفت و فﻼيت تشكيل شده
باشد

 -٣سﻪ پايﻪ جهت نصب موبايل روي آن
 -٤آينﻪ حتي المقدور نشكن جهت نصب زير تختﻪ دارت بﻪ منظور ديدن بازيكن در حال پرتاب از طريق موبايل
 -٥موبايل بﻪ همراه شارژ كامل برقي و اينترنتي  ،همراه با نصب برنامﻪ واتس آپ و گوگل ميت
 -٦بازيكن بايد تجهيزات را در محل هاي مناسب و اندازه هاي استاندارد نصب نمايد .
- ٧فاصلﻪ تختﻪ دارت از مركز تا زمين  ١٧٣سانتي متر و خط پرتاب  ٢٣٧سانتي متر  .تختﻪ دارت بايد در جايي
ايمن و بﻪ ديوار يا پايﻪ دارت نصب شود ،در جايي كﻪ كمترين رفت و امد را داشتﻪ باشد.
- ٨نصب آينﻪ در زير تختﻪ دارت بﻪ طوريكﻪ بازيكن هنگام پرتاب در آن ديده شود.
-٩نصب سﻪ پايﻪ موبايل رو بروي تختﻪ دارت بﻪ طوريكﻪ كل صفحﻪ دارت و آينﻪ زير تختﻪ را پوشش دهد.
–١٠بازيكن مي بايست  ١٠دقيقﻪ قبل از شروع بازي آنﻼين شده و منتظر تماس داور باشد .اگر بازيكني در راس
ساعت مقرر حاضر نشود بعد از  ٥دقيقﻪ زمان از سوي داور بازنده بازي اعﻼم خواهد شد.
– ١١بعد از زدن ميدل بازي شروع شده و بازيكنان بايد بﻪ ترتيب و بعد از بازيكن مقابل و ثبت امتياز توسط داور
پرتاب خود را انجام دهد هر گونﻪ پرتاب در حين پرتاب بازيكن مقابل و ثبت امتياز توسط داور محاسبﻪ نخواهد
شد.
 -١٢بازيكن مي بايست در صورت اعﻼم بازيكن حريف و داور جهت بهتر ديده شدن دارتهاي اصابت كرده بﻪ تختﻪ،
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
 -١٣در حين پرتاب اگر دوربين جابجا شود يا تصوير تختﻪ دارت يﻪ هر دليلي شفاف نباشد بﻪ طوريكﻪ بازيكن
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.
 -١٤هرگونﻪ مشكل از طرف هر بازيكن و بﻪ هردليلي اتفاق بيافتد اعم از قطع برق ،قطع اينترنت و مساعد نبودن
شرايط بازي ،بازيكن  ٥دقيقﻪ زمان دارد كﻪ پس از برطرف كردن مشكل بﻪ بازي خود ادامﻪ دهد.
 -١٥هر گونﻪ اعتراض توسط بازيكن بايد در زمان وقوع موارد اعتراضي بيان شود كﻪ توسط داور يا سرداور و يا
ناظر فني مورد بررسي و همان لحظﻪ رسيدگي و در نهايت منجر بﻪ صدور راي خواهد شد.
آئين نامه مسابقات مجازي تيراندازي قهرماني دانشجويان دختر و پسر

شرايط عمومي :

اعﻼم محل تحصيل يا محل زندگي ورزشكار جهت معرفي بﻪ نزديكترين باشگاه در نظر گرفتﻪ شده از سوي برگزار
كننده مسابقﻪ.
درج شماره تماس و مشخصات دقيق دانشجو و كارشناس مربوطﻪ جهت انجام هماهنگي هاي ﻻزم در خصوص
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.
رشتﻪ تفنگ بدون در نظر گرفتن دسيمال ) (Decimalركورد ثبت ميگردد.
قبل از برگزاري مسابقﻪ زمان و مكان برگزاري براي هر دانشجو اعﻼم ميگردد.
در سراسركشور) مناطق ده گانﻪ( باشگاههايي جهت شركت در مسابقﻪ در نظر گرفتﻪ خواهد شد.
قوانين زمان بندي جهت فراخوان  /قلق و مسابقﻪ براي سيبل هاي الكترونيك و سيبل هاي كرير طبق قوانين
 ISSFميباشد.
مسابقﻪ بﻪ صورت  ٦٠تير و فرم كامل برگزار ميگردد.
امكانات مورد نياز جهت برگزاري :

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

نحوه ي قضاوت مسابقات:

داوران ساكن در مناطق جهت اجرا و كنترل نتايج مستقر خواهند بود و پس از جمع آوري نتايج دانشجويان از
سراسر كشور نفرات اول تا سوم هر رشتﻪ )تفنگ و تپانچﻪ( و در دو بخش )دختران و پسران( معرفي خواهند شد.
نكاتي در خصوص رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي ورزشكاران و عوامل اجرايي:

محدود كردن تعداد شركت كنندكان در هر راند برگزاري مسابقﻪ بﻪ حداكثر  ١٠نفر و رعايت فاصلﻪ مناسب.
چنانچﻪ محل برگزاري ظرفيت كمتري داشتﻪ باشد تعداد راندها بيشتر شده و تعداد پذيرش شركت كنندگان در
هر راند كمتر خواهد شد.
داشتن ماسك و محلول ضدعفوفي الزامي مي باشد.
داشتن كارت بيمﻪ ورزشي الزامي مي باشد.

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

ساندا:
 اجراي تكنيك شادو بﻪ مدت ١٠٠ثانيﻪ انجام شود.نحوه ايستادن ،گارد گرفتن و جابﻪ جايي بﻪ مدت  ١٠ثانيﻪ شادو)سايﻪ زدن( ضربات دست كاربردي بﻪ مدت  ٢٠ثانيﻪ شادو)سايﻪ زدن( ضربات پا كاربردي بﻪ مدت  ٢٠ثانيﻪ شادو)سايﻪ زدن( تركيب ضربات دست و پا كاربردي بﻪ مدت  ٢٠ثانيﻪاجراي حداقل چهار نوع درگيري هاي تخصصي ساندا بصورت سايﻪ اي بﻪ مدت  ١٠ثانيﻪ اجراي تركيب ضربات دست و پا بﻪ همراه تكنيك هاي درگيري بصورت سايﻪ اي بﻪ مدت  ٢٠ثانيﻪ*ﻻزم بﻪ ذكر است اجراي تكنيك ها در جهات مختلف و در حالت ايستا و حركت بﻪ سمت جلو  ،عقب و
چرخش باشد.
 در صورتيكﻪ فرد شركت كننده حركات را فراموش نمايد و مكث واضح نشان دهد نمره پايين مي گيرد. بﻪ خﻼقيت هنري ،نوآوري و آراستگي از نظر ظاهري و روحي امتياز داده مي شود. بﻪ نمايش قدرت و نفوذ حركات و بكارگيري قدرت عضﻼني امتياز داده مي شود. حركات دست  ،پا و استقرارها بصورت صحيح اجرا گردد.همچنين اجراهايي نمره باﻻيي كسب مي كنند كﻪ بدونﻪ وقفﻪ  ،متنوع و كمترين تكرار تكنيكها ،و ازهماهنگي ،ريتم ،قدرت و سرعت مناسبي برخوردار باشند.
مواد مسابقات  :تالو

 مسابقات در كليﻪ فرم هاي تالو برگزار مي گردد. مسابقات در سﻪ سطح فرمهاي استاندارد سري دوم  ،سوم و فرم هاي اختياري برگزار مي گردد. مسابقات در سبك هاي ) چانگ چوان ،نانچوان ،تايچي چوان ،دائوشو ،جين شو ،چيانگ شو ،گوئن شو ،ننگوئن ،نن دائو و تايچي جين(
* فرم هاي سنتي:

شينگ يي چوان و دائو شو دوبل براي آقايان و باگوا جانگ و جين شو دوبل براي بانوان برگزار مي گردد.
ﻻزم بﻪ ذكر است هر ورزشكار مي تواند فقط در دو فرم بﻪ رقابت بپردازد  ،و در صورتي كﻪ تعداد شركت
كننده در يك فرم بﻪ حد نصاب نرسد با فرهاي ديگﻪ تركيب و قضاوت خواهد شد.
*فرم هاي تايچي چوان
فرمهاي استاندارد يانگ كه شامﻞ فرم هاي زير مي باشد:

-

فرم نسل سوم يانگ تاي چي چوان و تاي چي جين
فرم  ٢٤استاندارد يانگ
فرم  ٣٢استاندار يانگ و فرم  ٣٢جين
فرم ٤٣استاندارد يانگ و فرم  ٤٢جين

تمﺎم فرم هﺎي سنتي يﺎﻧگ دست و جيﻦ
فرم هاي استاندارد ﭼن كه شامﻞ فرم هاي زير مي باشد:
 فرم نسل سوم چن تاي چي چوان و تاي چي جين فرم ده چن تاي چي چوان تمامي فرم هاي چن سنتي دست و جينگروه ويژه )فقط بانوان( شامﻞ فرم هاي زير مي باشد:

 تمامي فرم هاي بادبزن سبك يانگ و چن -١شركت كننده مي بايست ابتدا رو بﻪ دوربين احترام گذاشتﻪ همچنين خود را معرفي و نام فرم و
عنوان مسابقﻪ را اعﻼم كند.
 -٢حجم فيلم ها نبايد بيشتر از  ٤٠مگابايت باشد.
 -٣فيلم هاي ارسالي بايد واضح و با كيفيت باشد.
 -٤فيلم ها بايد بصورت افقي ضبط گردد.
 -٥پوشيدن يونيفورم ووشو در ماده تالو الزامي مي باشد.
 -٦درصورت عدم استفاده از يونيفرم مخصوص فرم در ماده تالو كسر امتيار لحاظ خواهد شد.
 -٧هرگونﻪ تغيير در فيلم تدوين و مونتاژ باعث حذف ورزشكار خواهد شد.
 -٨بﻪ كليﻪ شركت كنندگان گواهي شركت در مسابقات اهدا خواهد شد.
 -٩بﻪ نفرات اول تا سوم ساندا حكم قهرماني اهدا خواهد شد.
 -١٠بﻪ نفرات اول تا سوم فرم هاي تالو حكم قهرماني اهدا خواهد شد.

مقررات فني مسابقات مجازي مهارت هاي بسكتبال )دختران – پسران(
اين مسابقات بﻪ دليل اهميت شوت در امتيازآوري و توسعة برخي ازمهارت هاي اساسي بسكتبال در سطح دانشگاههاي ايران
بﻪ صورت اﻧفرادي انجام مي شود:


مدت زمان اجرا براي هر شركت كننده  ٤دقيقﻪ است.



مهارت هاي تعيين شده توسط هر شركت كننده جداگانﻪ انجام و مجموع امتيازات بﻪ دست آمده از پرتاب ها و كسر
امتيازات منفي در تكرار دورها در مدت زمان مشخص محاسبﻪ مي شود .



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



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

قواﻧيﻦ كلي


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

مي شود.


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



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

شركت كننده هﺎ و تجهيزات


دانشگاهها محدوديتي در معرفي تعداد نفرات ندارند.



افراد ملزم بﻪ رعايت پروتكل هاي بهداشتي و سﻼمتي هستند و فقط در زمان اجراي مهارت ها برداشتن ماسك مجاز

است.


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



دختران ملزم بﻪ داشتن پوشش مناسب اسﻼمي هستند.



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



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



بﻪ منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي ترتيب ورود شركت كننده ها بﻪ سالن هاي برگزاري توسط ناظرين اجرايي اعﻼم

مي شود.

ﻣقررات خﺎص


شركت كننده با صداي سوت داور و بﻪ كار افتادن زمان سنج كار را شروع مي كند و ايستگاه ها ي شماره گذاري شده را

با بﻪ دست آوردنِ امتيازات بيشتر از پرتابها و تعداد تكرار دورها طي نموده و با پايان يافتن زمان مقرركﻪ  ٤دقيقﻪ است ،با سوت
داور متوقف مي شود.


اجراي مهارت ها و تكرار دورها بايد طبق مسيرشماره گذاري شده در تصوير ضميمﻪ از ايستگﺎه ١تﺎ ١٢بﻪ ترتيب توسط

شركت كننده در زمان مقرر انجام شود.


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

) (coachپيش بيني شده است.

سﺎير ﻣقررات
 -١محل استقرار بازيكن براي شروع در پشت خط عرضي زمين با دايره ي سبز رﻧگ بﺎ در دست داشتﻦ توپ در تصوير
مشخص است.
 -٢شركت كننده با دريبل زدن مسيرهاي مشخص شده را طي كرده و مجاز بﻪ راه رفتن با توپ نبوده وتخلف هاي تراولينگ
– دبل – ﻧيمﻪ توسط داوران منظور و بازاي هر تخلف يك امتياز كسر مي گردد.
 -٣بﻪ ازاي برخورد بﻪ هر كدام ازموانع مخروطي و افتادن آنها ،يك امتياز كسرمي گردد.
ب ايستگاه هاي شماره گذاري شده توسط داور داخل زمين اعﻼم و مسير بدون ﻣتوقف شدن زﻣﺎن توسط
 -٤عدم رعايت ترتي ِ
بازيكن اصﻼح و ادامﻪ پيدا مي كند) بديهي است امتيازات كسب شده در مسيرهاي اشتباه ثبت نمي گردد(.
 -٥توپ هايي كﻪ بعد از اقدام بﻪ شوت و يا عدم ريباند بﻪ موقع بﻪ خارج زمين ) اوت ( مي رود بايد از همان نقطﻪ اوت براي
ادامﻪ مسير بﻪ داخل زمين آورده شود.

 -٦امتيازات بﻪ دست آمده از ايستگاه هاي شوت :
ايستگﺎههﺎي شمﺎره ٤و٥و ،٦هركدام  ٣امتياز
سﺎير ايستگﺎههﺎ)  ،(٣،٨،٩،١٠،١٢هر كدام  ٢امتياز
ﻧكﺎت


در شرايط مساوي بﻪ ترتيب تعداد شوت هاي از دست رفتﻪ درسﻪ گام ها ،پرتاب آزاد ،شوت هاي دو و سﻪ امتيازي

تعيين كننده خواهد بود.


درساير موارد پيش بيني نشده ،انجمن بسكتبال درمشورت با نمايندگان فني اعﻼم نظر خواهد كرد

بخش اختيﺎري :شوت از ﻧيمﻪ زﻣيﻦ
هر شركت كننده سﻪ پرتﺎب از ﻧيمﻪ زﻣيﻦ انجام داده و داوران نتيجﻪ را ثبت نموده و در اين بخش نيز بﻪ نفرات برتر با اجراي
زيباتر جايزه تعلق خواهد گرفت.

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

 -١ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون آيتم ها را بﻪ تعداد درج شده انجام مي دهند و ويديو را بدون
ويرايش با هر گونﻪ نرم افزاري بﻪ صورت خام در سامانﻪ ستاو بﻪ آدرس  https://setav.ir/stay.homeدر بخش
مسابقات مربوطﻪ بارگذاري كنند.
 -٢فيلمبرداري بايد بﻪ صورت ثابت انجام پذيرد و تمام صحنﻪ اجرا برنامﻪ بدون جا بﻪ جايي دوربين در طول فيلم
برداري مشاهده شود .
 -٣از مراحل آماده سازي زمين مسابقﻪ با دقت فيلمبرداري شود) متراژها فيلمبرداري و با چسب پهن عﻼمت
گذاري شود(.
 -٤قبل از شروع حركت نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعﻼم شود.
تجهيزات مورد نياز:

 -متر

 چسب پهن كاغذي توپ واليبال) ١عدد( كرنومتر دوربينقوانين 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.
هر شركت كننده  ٤آيتم برپي ،گام بﻪ چﭗ و راست و لمس خطوط عﻼمت گذاري شده ،پرتاب توپ واليبال بﻪ
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. ثبت ركورد با شروع اولين حركت انجام مي شود.بﻪ  ٣ﻧفر برتر جوايز و احكﺎم قهرﻣﺎﻧي تعلق ﻣي گيرد.
آيتم  .١حركت بورپي

ورزشكار در حالي كﻪ دستها را در كنار بدن قرار مي دهد بر روي خط شروع كﻪ با چسب نواري رسم كرده است
بﻪ پهلو ميايستد) دوربين حركت بورپي را از پهلو فيلم برداري مي كند( و با فرمان "رو" كرنومتر را بﻪ كار
مياندازد و بﻪ اين صورت شروع مي كند :ورزشكار دستها را روي زمين ،جلوي پاها قرار ميدهد )حالت چمباتمﻪ(
و با پرتاب پاها بﻪ سمت عقب ،حالت شنا مي گيرد بﻪ نحوي كﻪ شانﻪها بﻪ صورت مستقيم در امتداد پاشنﻪها قرار
گيرد .سپس ،دوباره بﻪ حالت چمباتمﻪ برميگردد و در ادامﻪ بﻪ وضعيت شروع برميگردد .ورزشكار اين حركت را
در  ٢٠تكرار ) خانم ها( و  ٢٥تكرار) آقايان( با بيشترين سرعت انجام مي دهد.
خطا

در صورتي كﻪ اجرا ناقص باشد مثل قرار نگرفتن در وضعيت عمودي ،پرتاب كردن پاها بﻪ سمت عقب قبل از
قرارگيري دستها و درست قرار نگرفتن بدن در وضعيت شنا بﻪ ازاي هر حركت ناقص  ٣ثانيﻪ بﻪ ركورد نهايي
اضافﻪ مي شود.
آيتم  .٢حركت ﭼابكي به طرفين

ورزشكار در خط وسط ) با چسب پهن مشخص مي كند( رو بﻪ دوربين قرار مي گيرد و از پهلو بﻪ سمت راست
حركت كرده بﻪ نحوي كﻪ پاي راست فرد خط سمت راست را لمس كند) فاصلﻪ  ١/٢٠متر كﻪ با چسب پهن
مشخص شده است(  ،سپس با حركت پهلو بﻪ سمت چﭗ رفتﻪ و خط چﭗ را با پاي چﭗ لمس ميكند) فاصلﻪ
 ١/٢٠متر كﻪ با چسب پهن مشخص شده است( و بﻪ سمت راست برميگردد و اين عمل را در سمت راست تا ١٥
تكرار ) خانم ها ( و  ٢٠تكرار ) آقايان( و در سمت چﭗ  ١٥تكرار ) خانم ها ( و  ٢٠تكرار ) آقايان( انجام مي دهد.

خطا

در صورتي كﻪ اجرا ناقص باشد و پاها خطوط چﭗ و راست را لمس نكنند بﻪ ازاي هر حركت ناقص  ٣ثانيﻪ بﻪ
ركورد نهايي اضافﻪ مي شود.
آيتم  .٣پرتاب توپ واليبال به ديوار

ورزشكار با توپ واليبال كﻪ در دست دارد روبروي ديوار) فاصلﻪ دومتري از ديوار( قرار مي گيرد و در مربع ٣٠سانتي
متري كﻪ با چسب پهن بر روي ديوار مشخص كرده است) ضلع پاييني مربع از زمين  ٢متر فاصلﻪ دارد( پرتاپ
انجام مي دهد .پرتاپ ها تا  ٢٠تكرار انجام مي شود .براي پرتﺎب ايستﺎده ورزشكار با پاهاي جفت پشت خط
پرتاب ميايستد و توپ را بﻪ بﺎﻻ و پشت سر خود ﻣيبرد و سپس در ﻣسير رو بﻪ جلو پرتﺎب ﻣيكند)
حركت دست ورزشكﺎر( .فرد ميتواند پس از پرتاب توپ يك گام بﻪ جلو بردارد.

خطا:

در صورتي كﻪ حركت دست ورزشكار صحيح نباشد و يا توپ اضﻼع مربع  ٣٠در  ٣٠را لمس كند يا بﻪ خارج از هدف پرتاب شود بﻪ
ازاي هر حركت اشتباه  ٣ثانيﻪ بﻪ فرد ركورد نهايي اضافﻪ مي شود.
آيتم  .٤لي لي با پاي ﭼپ و راست

ورزشكار داخل مربع  ٣٠سانتي متري كﻪ با چسب پهن بر روي زمين ترسيم كرده است قرار مي گيرد و در حالي كﻪ توپ واليبال را
جلوي سينﻪ با دو دست نگﻪ مي دارد با پاي راست ) خانم ها  ٢٠تكرار و آقايان  ٢٥تكرار( و سپس با پاي چﭗ ) خانم ها  ٢٠تكرار و
آقايان  ٢٥تكرار( حركت لي لي را انجام مي دهد.

خﻄﺎ:
در صورتي كﻪ توپ از دست ورزشكار رها شود يا هنگام لي لي پاها اضﻼع مربع  ٣٠سانتي متري را لمس كند بﻪ ازاي هر حركت
اشتباه  ٣ثانيﻪ بﻪ فرد ركورد نهايي اضافﻪ مي شود.
مقررات فني مسابقات مجازي رشته دو و ميداني )پسران(

 .١مواد مسابقﻪ مجازي  ٢٠٠متر و  ١٥٠٠متر مي باشد.
 .٢ركوردگيري حتماً در پيست  ٤٠٠متر استاندارد تارتان يا پيست خاكي انجام شود.
 .٣هر ورزشكار در يكي از دو ماده مي تواند ركوردگيري كند.
 .٤ركوردگيري در استان هاي مختلف توسط يكي از داوران هيأت دو و ميداني استان مربوطﻪ مورد قبول مي
باشد.
 .٥دونده ها در دو ماده در خط يك ركوردگيري را انجام مي دهند.
 .٦استفاده از يار تمريني در ماده  ١٥٠٠متر بﻼمانع مي باشد.
 .٧هرگونﻪ تغيير در فيلم ،تدوين و مونتاژ باعث حذف ورزشكار خواهد شد.
 .٨بﻪ نفرات اول تا سوم حكم قهرماني اهداء خواهد شد.
مقررات فني مسابقات مجازي رشته دو و ميداني )دختران(

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

•شركت كننده گان ميتوانند در دو ماده بﻪ مسافت ١٠٠٠متر و  ١٥٠٠متر در هر مسيري كﻪ امكان دويدن وجود

داشتﻪ باشد ركورد خود را ثبت نمايند.
•شركت كنندگان بايستي براي ثبت ركورد خود اپليكيشن استراوا را در روي گوشي خود نصب كنند تا داوران

مسابقﻪ بتوانند براي راستي آزمايي مسير دويده شده و ركورد ثبت شده از آن استفاده كنند.
•تاريخ شروع مسابقﻪ متعاقبا اعﻼم مي گردد.

•ساعت شروع مسابقﻪ از ساعت  ٧صبح تا  ٧شب مي باشند.
•شركت كننده گان مي توانند در هر ساعتي از اين  ١٢ساعت كﻪ مايل بودند شروع بﻪ دويدن كرده و ركورد خود را

ثبت كنند.

•ﻻزم بﻪ ذكر است كﻪ قبل و بعد از اين تاريخ و ساعات اعﻼم شده ركوردها مورد قبول قرار نمي گيرد.
•تمامي ركوردهاي فرستاده شده از طريق داوران مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورتي كﻪ ورزشكاران با وسيلﻪ
نقليﻪ و يا كل مسير را بﻪ صورت سراشيبي دويده باشند از مسابقﻪ حذف مي شوند.

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

مقررات فني مسابقات مجازي رشته كاراته )دختران(

مسابقات براساس قوانين و مقررات فدراسيون جهاني كاراتﻪ ) WKFمجازي( برگزار مي شود .مسابقات در رشتﻪ
كاتا انفرادي و كمربندي زيرقهوه اي و قهوه اي -مشكي برگزار خواهد شد .فقط سبك هاي كنترلي مجاز بﻪ شركت
در اين مسابقات مي باشند .در رده قهوه اي-مشكي كاتا بدون تكرار بايد اجرا شود .در رده زير قهوه اي  ٥دور كاتا
بدون تكرار و بعد از آن؛ هركاتا يكبار تكرار مجاز است.
*اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك شوتوكان  :هيان نيدان ،هيان شودان ،هيان ساندان ،هيان يوندان ،هيان
گودان
*اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك شيتوريو  :پينان شودان ،پينان نيدان ،پينان ساندان ،پينان يوندان ،پينان
گودان
* اسامي كاتاهاي زير قهو اي براي سبك وادوريو  :تايكيوكو ،گكي ساي داي ،سايفا ،سي ان چين
* اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك گوجوريو  :تايكيوكو هاي پنج گانﻪ ،گيك ساي هاي يك و دو
*ورزشكاران ملزم بﻪ رعايت موارد ذيل هستند و در غير اين صورت موجب حذف شركت كننده از مسابقات شده
و نمره صفر تعلق مي گيرد.
 -١رعايت كردن كليﻪ اصول و قوانين مسابقﻪ كاتا جهت اخذ نمره كامل.
 -٢اجراي كاتا در محيط سالن يا فضاي منزل.
 -٣اجراي كاتا با لباس رسمي كاراتﻪ و پوشش كامل و رعايت حجاب.
 -٤پوشيدن لباس كاراتﻪ بدون آرم.
 -٥اجراي كاتا طبق قوانين با »ري« شروع شود و با »ري« بﻪ پايان برسد.
 -٦قبل از شروع كاتا و پيش از اداي احترام؛ نام و نام خانوادگي خود را اعﻼم كرده و سپس كاتا را اجرا نمايد.
 -٧ارسال فيلم تنها طبق شرايط خواستﻪ شده و رعايت تمام نكات آن.
 -٨برداشتن وسايل اضافي در محل اجراي كاتا كﻪ مانع از اجراي دقيق و كامل كاتا مي شود.
 -٩عدم استفاده از عينك؛ كفش و جوراب در حين اجراي كاتا.
شرايط و نحوه ارسال فيلم:
§هر شركت كننده تنها مجاز بﻪ ارسال يك فيلم بﻪ مدت حداكثر  ٤دقيقﻪ و با حجم كمتر از  ٢٠مگابايت
ميباشد.
§فيلم بايد با موبايل بﻪ صورت افقي با كيفيت مناسب ارسال شود.
§فيلمبرداري بايد از روبرو باشد بﻪ نحوي كﻪ دوربين بﻪ صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حين اجراي
تكنيك ها واضح و قابل تشخيص براي داوران باشد.
§هرگونﻪ تغيير در فيلم ،تدوين و مونتاژ باعث حذف بازيكن از مسابقات خواهد شد.

§ از نظر صوتي تنها صداي ورزشكار بﻪ دور از ساير اصوات موزيك -تلويزيون و ساير افراد و ...در فيلم شنيده
شود.
جهت پاسخگويي بﻪ سواﻻت احتمالي ،كارشناسان محترم دانشگاه هاي شركت كننده مي توانند با خانم دكتر
اشرف اميني مسئول انجمن) (٠٩١٢٣٠٨٤٧٢٠و خانم پورزماني دبير انجمن)  (٠٩١٢٢٣٣٣٩٢٢تماس حاصل
نمايند.

مقررات فني مسابقات مجازي رشته كاراته )پسران(

مسابقات براساس قوانين و مقررات سازمان فدراسيون جهاني  WKFبرگزار مي شود.

مسابقات در رشتﻪ كاتا) انفرادي و تيمي (در دو رده كمربندي زيرقهوه اي و قهوه اي مشكي برگزار خواهد
شد.
فقط سبك هاي كنترلي مجاز بﻪ شركت در اين مسابقات مي باشند.

شركت كنندگان مي توانند در هر دو بخش كاتا) انفرادي و تيمي (شركت نمايند.
در رده قهوه اي مشكي كاتا بدون تكرار بايد اجرا شود. -

در رده زير قهوه اي  ٥دور كاتا بدون تكرار و بعد از آن ،تكرار هركاتا يكبار مجاز است.
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك شوتوكان  :هيان شودان  ،هيان نيدان  ،هيان سان دان ،هيان يوندان،هيان گودان
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك شيتوريو  :هيان شودان  ،هيان نيدان  ،هيان سان دان ،هيان يون دان،هيان گودان
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك وادوريو  :هيان شودان  ،هيان نيدان  ،هيان سان دان ،هيان يون دان،هيان گودان
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبك گوجوريو  :تايكيوكو) جوان،چودان،گدان ( ،گﻪ گساي داي) ايچي ،ني(*ورزشكاران ملزم بﻪ رعايت موارد ذيل هستند و در غير اين صورت موجب حذف شركت كننده از مسابقات
شده و نمره صفر تعلق مي گيرد.
- ١رعايت كردن كليﻪ اصول و قوانين مسابقﻪ كاتا جهت اخذ نمره كامل.
- ٢اجراي كاتا در محيط سالن يا فضاي منزل.
- ٣اجراي كاتا با لباس رسمي كاراتﻪ بدون آرم.
-٤اجراي كاتا طبق قوانين با» ري « شروع شود و با » ري« بﻪ پايان برسد.
- ٥قبل از شروع كاتا و پيش از اداي احترام؛ نام و نام خانوادگي ،شماره دانشجويي و دانشگاه محل
تحصيل خود را اعﻼم كرده و سپس كاتا را اجرا نمايد.
-٦برداشتن وسايل اضافي در محل اجراي كاتا كﻪ مانع از اجراي دقيق و كامل كاتا مي شود.
-٧عدم استفاده از عينك؛ كفش و جوراب در حين اجراي كاتا.

شرايط و نحوه ارسال فيلم:

هر شركت كننده تنها مجاز بﻪ ارسال يك فيلم بﻪ مدت حداكثر  ٤دقيقﻪ و با حجم كمتر از  ٢٢مگابايت
مي باشد.
فيلم بايد با موبايل بﻪ صورت افقي با كيفيت مناسب ارسال شود.
فيلمبرداري بايد از روبرو باشد بﻪ نحوي كﻪ دوربين بﻪ صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حين
اجراي تكنيك ها واضح و قابل تشخيص براي داوران باشد.
هرگونﻪ تغيير در فيلم) تدوين و مونتاژ (باعث حذف بازيكن از مسابقات خواهد شد.
از نظر صوتي تنها صداي ورزشكار بﻪ دور از ساير اصوات) موزيك تلوزيون و ساير افراد و ( ...در فيلم
شنيده شود.
نكتﻪ  : ١ورزشكاران ملزم بﻪ داشتن گواهي سﻼمت كارت بيمﻪ معتبر اصل و كپي حكم كمربند كاراتﻪ و
همچنين رضايت نامﻪ شركت در مسابقات مي باشند.
نكتﻪ  : ٢تعداد شركت كنندگان آزاد خواهد بود.
نكتﻪ  : ٣تاريخ قرعﻪ كشي يك هفتﻪ قبل از شروع زمان برگزاري مسابقات اعﻼم مي شود.
-بﻪ كليﻪ شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد.

به نفرات اول تا سوم مسابقات حكم قهرماني اهدا مي گردد.

جهت پاسخگويي بﻪ سواﻻت احتمالي ،كارشناسان محترم دانشگاه هاي شركت كننده مي توانند با آقاي حامد
رشيد زاده نماينده فني انجمن ) (٠٩١٣٦١٨٢٥٨٢و خانم پورزماني دبير انجمن)  (٠٩١٢٢٣٣٣٩٢٢تماس
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. . اجراي كاتا در فرم ناگﻪ نوكاتا مي باشد. استفاده از ماسك سفيد براي كاتاكاها اجباري مي باشد. استفاده از لباس جودو سفيد براي كاتاكاها اجباي مي باشد. اجراي كاتا بر روي تاتامي بﻪ ابعاد  ٨*٨يا  ١٠*١٠مي باشد. بر روي تاتامي مسابقﻪ فاصلﻪ  ٦متر)فاصلﻪ بين اوكﻪ و توري  ،قبل از شروع كاتا(ونيز مركز تاتامي مي بايست بانصب نوارچسب كامﻶ مشخص باشد.

 بانوان كاتا رو هنگام اجراي كاتا مي بايست نسبت بﻪ رعايت حجاب كامل)طبق قوانين و مقررات( اقدام نمايند. فيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد كﻪ تمام صحنﻪ اجراي كاتا بدون جابﻪ جايي دوربين در طولفيلمبرداري مشاهده شود.
 دوربين فيلمبرداري را بر روي مركز تاتامي قرار دهيد و ارتفاع آن را تا  ١١٥سانتي متر از كف زمين تنظيمنماييد.
 چنانچﻪ از گوشي موبايل بﻪ عنوان دوربين فيلمبرداري استفاده مي گردد ،حتمآ گوشي را بﻪ صورت ثابت و افقيقرار دهيد.
 محل دوربين دقيق ًا حكم ديد داور وسط را دارد كﻪ در ميان چهار داور ديگر قرار گرفتﻪ است. فيلم هاي ارسالي توسط  ٥داور رسمي كشور مشاهده و طبق قوانين برگزاري مسابقات جهاني كاتا امتياز دادهخواهد شد.
 بﻪ كليﻪ شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد. بﻪ نفرات اول تا سوم مسابقات حكم قهرماني اهدا مي گردد.جهت پاسخگويي بﻪ سواﻻت احتمالي ،كارشناسان محترم دانشگاه هاي شركت كننده مي توانند با آقاي زارع نژاد
مسئول انجمن ) (٠٩١٧٧١٠٩٠٥٠تماس حاصل نمايند.
مقررات فني مسابقات مجازي رشته دوﭼرخه سواري)دختران و پسران(

 مسابقات قهرماني براساس قوانين ومقررات انجمن دوچرخﻪ سواري وزارت علوم تحقيقات وفناوري در دو مادهسرعت برگزار خواهد شد.
 -ماده هاي برگزاري مسابقات دوﭼرخه سواري قهرماني

 .١ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ٢٠٠ﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ

دختران و پسران شامﻞ :

 .٢ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ١٠٠٠ﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ

الف( ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ٢٠٠ﻣﺘﺮ :شامل مسابقﻪ ركوردگيري در مسافت  ٢٠٠متر در مسير آسفالت مي باشد.
ب( ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ١٠٠٠ﻣﺘﺮ :شامل مسابقﻪ ركوردگيري در مسافت ١٠٠٠متردر مسير آسفالت بصورت يك رفت يا يك
رفت و برگشت مي باشد.

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

قوانين مسابقات:

 با توجﻪ بﻪ تفاهم نامﻪ فيمابين اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات وفناوري با فدراسيون دوچرخﻪسواري در صورت بﻪ حدنصاب رسيدن ورزشكاران در مناطق استان ها  ،از هيات هاي استاني براي برگزاري
مسابقات درون استاني استفاده و مسابقات در استاني كﻪ دانشجوي ورزشكار سكونت دارد برگزار مي گردد .و
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 وبرگزاري مسابقات با رعايت دستعورالعمل هاي بهداشتي با نظارت فدراسيون پزشكي ورزشي انجام خواهد شد.
 لباس ،كﻼه  ،دستكش  ،دوچرخﻪ براساس قوانين ومقررات  UCIباشد .پوشيدن پيراهن تيم ملي همان سالممنوع مي باشد.
 براساس قوانين ومقررات  ،دوچرخﻪ سوران بايد رعايت اخﻼق ورزشي را در كل برگزاري مسابقﻪ بنمايند ،درغيراينصورت 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 شمارهدوچرخﻪ را طوري نصب كند كﻪ خوانا وواضح باشد .شماره نبايد كوتاه  ،بريد وتا گردد ،شماره بايد برروي لباس
ودوچرخﻪ واضح وقابل رويت باشد.
 براساس قوانين ومقررات  ،احترام بﻪ محيط زيست وطبيعت اطراف محل برگزاري مسابقﻪ  ،براي كليﻪ عواملبرگزاري مسابقﻪ )داوران  ،اجرايي ،سرپرستان ،مربيان ،دوچرخﻪ سوران(.... ،الزامي مي باشد.
ب ( در مسابقﻪ تايمينگ مﻼك برتري زمان طي شده كمتر مي باشد .
توجﻪ  :در هيچ يك از مسابقات فوق الذكر استارت مجدد نداريم  .در صورت نقص فني )شكستگي قطعات اصلي
 ،پنچري (.... ،در استارت و طول برگزاري مسابقﻪ فقط ورزشكاريك استارت مجدد مجاز مي باشد.
برنامﻪ زمانبندي مسابقات  :مسابقات در يك روز از ساعت  ٩ : ٠٠لغايت  ١٣:٠٠برگزار مي گردد .شركت
كنندگان يك ساعت قبل از شروع مسابقات مي توانند در مسير مسابقﻪ قرار بگيرند.
 براساس قوانين ومقررات  ،در صورت اعتراض فقط سرپرست تيم )نﻪ مربي ،ورزشكار ،تكنسين و (....بﻪ صورتكتبي 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.
 براساس قوانين ومقررات  ،بﻪ دو نفربرتراز سﻪ ورزشكارشركت كننده از هرتيم در هرماده امتياز تعلق ميگيرد ودر نتيجﻪ تيمي لحاظ مي شود.
 در هر دو ماده ٢٠٠متر و  ١٠٠٠متر تايمينگ استارت دوچرخﻪ سوار توسط داور نگهداشتﻪ مي شود. درتمامي مواد مسابقات اگر دوچرخﻪ سوار با زمان يا تايم اعﻼم شده)استارت ليست( بر روي خط استارتحاضر نباشد استارت او شروع شده و زمان او از زمان اعﻼم شده بﻪ وي شروع شده و محاسبﻪ مي شود.
 تمامي مواد مسابقات دريك دور برگزار و بهترين تايم زماني بدست آمده براي تعين جايگاه ورزشكاران لحاظمي شود.
 سرپرست ومربي تيم حق شركت در مسابقات را ندارند ،و در طول برگزاري مسابقات مربي و سرپرست تيمبايد كارت شناسايي خود را بر سينﻪ نصب كرده باشند.

 حضور دانشجويان ملي پوش وليگ برتري براساس دستور العمل شماره  ٤١/١/١١٣٤٠٩مورخ ١٣٩٥/٩/٢٠اداره كل تربيت بدني وزارت علوم مي باشد .و دانشگاه ها موظفند در هنگام اعزام تيم ها بﻪ نكات مندرج در
دستورالعمل توجﻪ نمايند.
 كليﻪ موارد پيش بيني نشده در آيين نامﻪ عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم  ،تحقيقات وفناوري در روزمسابقﻪ وتوسط كميتﻪ فني مسابقات حل وفصل خواهد شد.
 جلسﻪ هماهنگي توسط ميزبان برگزاري مسابقات اعﻼم خواهد شد. نحوه امتيازدهي  :بﻪ نفرات اول تا سي ام در هر ماده بﻪ ترتيب  ، ٦١ ، ٦٧ ، ٧٥ ، ٨٥ ، ١٠٠و ...براساس جدولامتيازات فدراسيون امتياز تعلق مي گيرد.
نحوه توزيع مدال  :بﻪ نفرات اول تا سوم در هر ماده مدال و احكام قهرماني تعلق مي گيرد ،در مجموع  ١٢مدال
طﻼ  ١٢ ،مدال نقره و  ١٢مدال برنز جمعا  ٣٦عدد مدال در دوبخش دختران وپسران توزيع مي گردد.
 رده ﺑندي ﺗيمي  :از مجموع امتيازات انفرادي دونفر از سﻪ نفر شركت كننده در هر ماده ) مجموع امتيازاتدانشگاه ( تعين كننده جايگاه تيمي مي باشد ،جمعا  ٣سري كاپ تيمي طﻼ  ،نقره ،برنز اهداء مي شود.
شرايط شركت كنندگان:

-١هرتيم متشكل از حداكثر  ٤دوچرخﻪ سوار ٣،دوچرخﻪ سوار اصلي  ١ ،نفر ذخيره  ١ ،نفر مربي  ١ ،نفر
سرپرست جمع ًا  ٦نفر
-٢دارا بودن لباس متحدالشكل و مخصوص
-٣داشتن گواهي اشتغال بﻪ تحصيل
-٤همراه داشتن اصل كارت ملي و كارت دانشجويي
-٥كارت بيمﻪ ورزشي سال ٩٩

 -٦همﺮاه داشﺘن كﻼه ،لبﺎس ،دﺳﺘكش و دوچﺮخﻪ ﻣخصوص كوهﺴﺘﺎن)كﺮاس كﺎنﺘﺮي( الﺰاﻣي و ﺑﻪ ﻋهده ﺗيمهﺎ ﻣي
ﺑﺎشد.

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


مقررات فني مسابقات مجازي رشته تنيس روي ميز)دختران و پسران(
عنوان مسابقه :آزمون تكنيك درايو فورهند و درايو بك هند تنيس روي ميز

تجهيزات:

ميز تنيس روي ميز ،راكت و توپ
دوربين فيلم برداري يا گوشي هوشمند
روش اجرا:

 اجرا كننده دوربين را بﻪ صورتي تعبيﻪ مي كند كﻪ داور بتواند اجراي تكنيك هاي او را از روبرو بﻪ خوبي و كامﻼقابل تشحيص اجراي تكنيك ،شامل حركت بدن ،دست ها و مسير حركت راكت را ببيند.
 اجرا كننده بايد ضربﻪ درايو فورهند را با ده تكرار پشت سرهم) ده رالي متوالي( با تكنيك صحيح اجرا كند. اجرا كننده بايد ضربﻪ درايو بكهند را با ده تكرار پشت سرهم ) ده رالي متوالي( با تكنيك صحيح اجرا كند. محل فرود توپ آزمون دهنده در زمين خود و حريف براي تكنيك درايو فورهند و بازيكنان راست دست گوشﻪسمت راست ميز مي باشد)ضربدري(.
 محل فرود محل فرود توپ آزمون دهنده در زمين خود و حريف براي تكنيك درايو فورهند و چﭗ دست هاگوشﻪ سمت چﭗ ميز مي باشد)ضربدري(.
 محل فرود و ارسال توپ ها براي تكنيك درايو بك هند و بازيكنان راست دست ،سمت چﭗ ميز مي باشد)ضربدري( .
 محل فرود و ارسال توپ ها براي تكنيك درايو بك هند و بازيكنان چﭗ دست ،سمت راست ميز مي باشد)ضربدري(.
 شﺎيﺎن ذكر است در ارزيﺎبي تكنيك بﻪ ﻣوارد زير اﻣتيﺎز داده ﻣي شود: حالت آماده باش ،زواياي بدن ،زاويﻪ راكت قبل ،بعد و هنگام ضربﻪ ،هماهنگي ضربات ،ريتم ضربات ،سرعتتوپ و تعداد ضربات) ١٠تكرار(
پس از انجام و تهيﻪ ويدئو براي تكنيك درايو فورهند ،همين ويدئو براي تكنيك درايو بك هند نيز بايد تهيﻪ شود.
داوران مسابقات پس از ارزيابي و امتياز دهي بهترين اجراها را معرفي خواهند كرد و بﻪ سﻪ دانشجوي برتر جوايز
اهدا خواهد گرديد.
ويديوهاي ارسالي در سامانﻪ انجمن تنيس روي ميز قرار خواهد داد.
پس از جمع آوري ويديو هاي اين دو تكنيك و اعﻼم برندگان ،مسابقات ديگر تكنيك ها اعﻼم خواهد شد.

مقررات فني مسابقات مجازي رشته ژيمناستيك)دختران(
ترتيب اجراي برنامه

-

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

قوانين مقررات الزامي:

-

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

-

*در حركت ورتيكال اسپليت باز شدن پا هاحداقل  ١٧٠درجﻪ مي باشد.
*در حركت گربﻪ پا ها حداقل تا خط كمر باﻻ اورده شود.
*در حركت پا جمع و طپانچﻪ پا ها موازي زمين باشد.
*ابتداي فيلم ارسالي نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه نوشتﻪ شود.
*تعدادشركت كنندگان.......
*بﻪ نفرات برتر حكم و مدال تعلق مي گيرد.
*استفاده از موزيك بي كﻼم
*استفاده از پوشش مناسب هنگام اجرا
*فيلم برداري بﻪ صورت افقي و با كيفيت اچ دي باشد.

 * -حركت استرادل از زمان باﻻ رفتن پا ها و تكيﻪ روي دست مكث  ٢ثانيﻪ ضروري مي باشد.

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

مقررات فني مسابقات مجازي رشته ژيمناستيك)پسران(

مسابقات براساس قوانين و مقررات تعديل يافتﻪ فدراسيون ژيمناستيك و انجمن ژيمناستيك وزارتعلوم تحقيقات و فناوري و بصورت مجازي تحت برنامﻪ اجباري برگزار خواهد شد.
ورزشكاران از تيشرت و شورت ورزشي استفاده كنند.استفاده از موزيك حين اجراي برنامﻪ ،اختياري است .در صورت استفاده از موزيك ،موزيك انتخابي بايدورزشي و متناسب باشد .همچنين در زمان پخش موزيك و اجراي برنامﻪ ،بايد صداي موزيك كامﻼً
واضح باشد.
استفاده از نور كافي و ميكرو فن حين فيلمبرداري الزامي است.مسابقات ايروبيك ژيمناستيك ،روي زمين و در يك ماد ه انفرادي اجرا خواهد شد.از هر دانشگاه حداقل  ٣نفر و يا بيشتر مي توانند شركت كنند .شرايط حضور نفرات بايد مطابق آئيننامﻪ دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري باشد.
اجراي برنامﻪ ايروبيك ژيمناستيك بايد بﻪ صورت فيلم ارسال گردد و توسط داوران مشخص شده داوريخواهد شد.
بخشنامﻪ داوري بﻪ داوران مورد تاييد جهت داوري مسابقات ارسال مي گردد.بﻪ نفرات اول تا سوم حكم اهدا مي گردد.براي آشنايي دانشجويان ،كليﭗ اجراي برنامﻪ در سامانﻪ ستاو ورزش دانشجويي بارگزاري شده است.-ويديو ها را بر اساس آئين نامﻪ از طريق سامانﻪ ستاو ارسال كنيد.

مقررات فني مسابقات مجازي رشته اسكواش)دختران و پسران(

-١استفاده از لباس مناسب الزامي مي باشد)در بخش بانوان پوشش اسﻼمي كامﻼ رعايت شود(.
-٢زمان كليﭗ ارسالي ١يك دقيقﻪ مي باشد
-٣كليﭗ ارسالي بصورت افقي و دوربين در حالت ثابت باشد
-٤در ابتداي فيلم ارسالي مي بايست شركت كننده خودش را معرفي كند
-٥در كليﭗ ارسالي زمان نمايش داده شود
جدول آيتم هاي نخستين دوره مسابقات مجازي اسكواش دانشجويان كشور

ترتيب حركت

نوع حركت

زمان حركت

محاسبﻪ خطا

امتياز دهي

١

درايو مستقيم فورهند

 ٢٠ثانيﻪ

هر تكرار  ١امتياز

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

٢

درايو مستقيم بك هند  ٢٠ثانيﻪ

هر تكرار  ١امتياز

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

٣

 ٢٠ثانيﻪ

اسپرينت رانينگ

هر رفت و برگشت ٢اگر دست بﻪ ديوار جلو بر خورد نكند
امتياز)هر رفت  ١امتياز ( حركت محاسبﻪ نمي شود

در هر آيتم مﻼك  ٢٠ثانيﻪ مي باشد و در پايان اين زمان تعداد حركت هاي بﻪ اتمام رسيده محاسبﻪ مي شود
فاصلﻪ اسپرينت رانينگ  ٩متر مي باشد .
در درايو ها توپ بعد از برخورد بﻪ زمين ضربﻪ زده شود
تصوير برداري از آيتم هاي انجام شده واضح باشد و روي تصوير ارسالي ثانيﻪ شمار گذاشتﻪ شوددر آيتم اسپرينت رانينگ برخورد دست بﻪ ديوار جلويي الزامي مي باشددر صورت مساوي بودن تعداد درايوها ميان شركت كنندگان براي داوري كيفيت درايو در نظر گرفتﻪمي شود.

توجﻪ داشتﻪ باشيد نمونﻪ كليﭗ و فيلم اجرايي در دسترستان قرار خواهد گرفت فقط اگر دسترسي بﻪ
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(

با توجﻪ بﻪ اينكﻪ اين رقابت ها مهارت ها ي اساسي هندبال)دريبل،پاس،شوت(دانشجويان را بﻪ چالش مي كشاند
يقينا" مي تواند زمينﻪ اي براي كشف استعدادهاي آنها نيز گردد.
وسايﻞ و فضاي موردنياز:

- ١دروازه استاندارد بﻪ ابعاد ) ٢ × ٣متر( اين آزمون در يك نيمﻪ زمين هندبال استاندارد  ٢٠در  ٤٠متر قابل
اجراست.
- ٢دروازه كوچك بﻪ ابعاد  ١ × ١متر
اين دروازه برروي خط وسط زمين تعبيﻪ مي گردد بﻪ شكلي كﻪ دقيقا تيرك هاي آن در راستاي با خط وسط
باشد.
- ٣توپ هندبال  ٤عدد
پسران :توپ شماره ٣
دختران :توپ شماره ٢

- ٤مانع بلند يا پرچم بﻪ صورت ثابت در محل بﻪ تعداد ٨عدد
*  ٤مانع طرف چﭗ زمين در راستاي مركز دروازه تا محل تقاطع خط طولي و خط مركز زمين)با زاويﻪ ٤٥
درجﻪ( قرار مي گيرد كﻪ فاصلﻪ بين خط  ٩متر و اولين مانع  ١مترو فاصلﻪ الباقي موانع از همديگر  ٢متر و فاصلﻪ
آخرين مانع تا خط شروع نيز  ٢متر مي باشد) طبق شكل(.
*  ٤مانع سمت راست زمين طوري تعبيﻪ شود كﻪ اولين مانع با فاصلﻪ  ١متري از خط شش متر مماس با تيرك
دروازه قرار گيرد و  ٣مانع ديگر فاصلﻪ طولي  ٢متر از همديگر و در عرض  ٤متري نسبت بﻪ هم قرار گيرد.
فاصلﻪ آخرين مانع تا خط پرتاب نيز  ٢متر مي باشد و فاصلﻪ خط پرتاب تا دروازه كوچك  ٥متر مي باشد).طبق
شكل(
- ٥صندلي  ٣عدد )جهت استقرارتوپ(
 - ٦كرنومتر ٣عدد)جهت ثبت زمان(
- ٧چسب  ٥سانتي جهت ترسيم خطوط نوشت افزارو...
شرح مسابقه

فرد شركت كننده در مسابقﻪ با فاصلﻪ  ١متر در انتظار پشت خط شروع سمت چﭗ زمين )منتهي اليﻪ تقاطع
خط وسط( مي ايستند و نفر اول با عﻼمت داور از نقطﻪ شروع توپ را از صندلي برمي دارد و با دريبل كردن
صحيح از بين موانع بﻪ صورت مارپيچ عبور مي نمايد و بعد از آخرين مانع از پشت منطقﻪ دروازه )خط  ٦متر( بﻪ
سمت دروازه اقدام بﻪ شوت سﻪ گام هندبال )شوت پرشي باﻻي سر( مي نمايد كﻪ پس از آن پشت خط فرضي
 ٥/٥متري فرود مي آيد.
شركت كننده پس از شوت بﻪ سمت دروازه ،مي بايست بﻪ طرف ايستگاه دوم دويده و توپ را از روي صندلي
برداشتﻪ و مسير طراحي شده را بﻪ صورت مارپيچ با دريبل تغيير مسير انجام دهد و بعد از آخرين مانع تا حد
فاصل خط فر ضي  ،اقدام بﻪ شوت درحال حركت بﻪ دروازه تعبيﻪ شده روي خط وسط نمايد.
*درصورت انجام پاس اشتباه و يا دريافت نامناسب كﻪ منجر بﻪ افتادن يا انحراف توپ گردد بازيكن شروع كننده
صرفا مجاز بﻪ تعقيب آن و با استقرار در پشت خط شروع مجاز بﻪ ادامﻪ فعاليت مي باشد.
اگر دريافت كننده قبل از دريافت خط شروع را لمس نمايد ١خطا محاسبﻪ مي گردد و بايستي با اصﻼح وضعيت
كار را شروع نمايد.
*زمان كل فعاليت پس از اضافﻪ شدن امتياز گل و كسر خطاهاي انجام شده فرد انجام و برنده و بازنده را
مشخص مي نمايد.

*زدن گل بﻪ دروازه بزرگ  ١امتياز و زدن گل بﻪ دروازه كوچك  ٢امتياز دارد كﻪ ميزان جمع امتيازات گل فرد
از زمان بدست آمده كسر مي گردد ) .حداكثر  ١٢امتياز(.
قوانين و مقررات

*زمان براي هر شركت كننده از استارت در ايستگاه اول شروع و تا پايان ايستگاه آخر ثبت مي گردد.
*بﻪ ازاي هر خطا)دبل ،رانينگ و( ١ ...ثانيﻪ بﻪ زمان كل فرد اضافﻪ خواهد شد .
*چنانچﻪ حركت طبق مسير تعيين شده انجام نشود ،مي بايست حركت از منطقﻪ اي كﻪ خطا اتفاق افتاده است
تكرار گردد.
*برخورد توپ با بدن ورزشكار يا موانع كﻪ منجر بﻪ جابجايي يا افتادن آنها شود بﻪ ازاي هر برخورد  ١ثانيﻪ بﻪ
زمان اضافﻪ خواهد شد.
*اجراي شوت سﻪ گام با گام هاي كمتر خطا محسوب نمي شود.
*در شوت پرشي بايد از پشت خط  ٦متر انجام شود .در صورتي كﻪ پاي بازيكن خط يا منطقﻪ دروازه را لمس
نمايد خطا محسوب مي شود كﻪ گل محاسبﻪ نمي گردد و در شوت درحال حركت هم بايست قبل از خط فرضي
ترسيم شده اقدام گردد و اگر خط يا محوطﻪ مد نظر را لمس نمايد امتياز گل آن نيز محاسبﻪ نمي شود.
*در انجام شوت يا حريف پاس در صورت برخورد توپ بﻪ زمين قبل از ورود بﻪ دروازه خطا محسوب نمي گردد.
*درصورتي كﻪ بازيكن بعدا شوت سﻪ گام بين خط  ٦متر و  ٥ / ٥متر فرود آيد خطا مي باشد و  ١ثانيﻪ بﻪ زمان
كل اضافﻪ خواهد شد.
* اگر بازيكن در حين اجرا مصدوم گرديد و كميتﻪ فني و داوران تشخيص بر آن دادند ،از حضور ايشان در ٢
بازي آتي تيم ممانعت بعمل خواهد آمد.
*انجام و اجراي صحيح مهارت ها )دريبل ،شوت سﻪ گام ،شوت درحال حركت و پاس يك دست باﻻي سر(
تاكيد مي گردد.
*اگر زمان دو نفر يكسان بود و مساوي شوند در مراحل ذيل عمل مي گردد:
مرحلﻪ الف( امتياز گل دو فرد با هم قياس مي گردد ،هر كدام كسب امتياز بيشتر داشتند برنده بازي خواهند بود.
مرحلﻪ ب( خطاهاي دو فرد محاسبﻪ مي گردد هر كدام از خطاهاي كمتري برخودار بودند برنده بازي خواهد بود.
مرحلﻪ ج(در مرحلﻪ نهايي درصورت تساوي دو حالت فوق با انجام قرعﻪ كشي برنده مشخص خواهد شد.

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

-١عدم ممنوعيت پزشكي براي انجام فعاليت هاي ورزشي
_٢رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي مربوط بِﻪ كرونا
-٣رعايت اصول بهداشتي در انتخاب محل ضبط فيلم رعايت فاصلﻪ ﻻزم از لحاظ ايمني و ساير مﻼحظات مربوطﻪ
لوازم و تجهيزات مورد نياز شركت كنندگان:

-١لباس ورزشي مناسب
-٢كفش و جوراب ورزشي
 -٣توپ فوتسال يا فوتبال
-٤مانع بﻪ تعداد  ٥عدد در صورت عدم دسترسي قرار دادن آجر يا سنگ و فاصلﻪ بين موانع  ٣٠سانتي متر
 -٥دروازه گل كوچك )در صورت عدم دسترسي قرار دادن دو مانع ) آجر يا سنگ( بﻪ فاصلﻪ  ١٣٠متر
-٦لباس ورزشي براي پسران دانشجو مَي تواند پيراهن و شورت باشد و براي دختران لباس ورزشي با پوشش
مناسب با عرف جامعﻪ
 -٧شرايط سني:دانشجويان در هر مقطع تحصيلي

روش و مراحﻞ برگزاري مسابقات:

مسابقات در ايستگاه هاي مذكور بﻪ شرح ذيل برگزار مَي گردد.

ايستگاه اول – حمل توپ با كف پا بﻪ فاصلﻪ  ٢٠متر و مسير برگشت آن حمل توپ با حركات نمايشي بﻪ دلخواه
ايستگاه دوم – زدن  ٣٠ضربﻪ روپايي با دو پا ) درصورت خطا افتادن توپ مَي تواند تا پايان تعداد خواستﻪ شده
ادامﻪ دهد( .
ايستگاه سوم – پاس بغل پا و پرش از  ٥مانع بدون توپ
ايستگاه ﭼهارم – حمل توپ )دريبلينگ( از بين موانع )فاصلﻪ موانع  ٣٠سانتي متر بدون برخورد با موانع(
ايستگاه پنجم – زدن ٢٠ضربﻪ روپايي آزاد
ايستگاه ششم – بﻼفاصلﻪ بعد از زدن ضربات روپايي ،شوت بﻪ دروازه گل كوچك از فاصلﻪ  ٢٠متري)در صورت
عدم دسترسي از دو مانع بﻪ فاصلﻪ  ١،٣٠متري استفاده شود.
نكات مهم:

 -١ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺑِﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮﺩ )ﻣﻦ.....ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ....ﺭﺷﺘﻪ .....ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ.....ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺷﺮﻛﺖ ﻣَﻲ ﻛﻨﻢ(
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ
 -٢ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣در انتخاب نفرات برتر ،تكنيك اجراي صحيح ،دقت،زمان و سرعت در نظر گرفتﻪ خواهد شد.

