
همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات  فوتسال رشته فنی مسابقات مجازیآیین نامه 

 1400آموزش عالی سراسر کشور  سال 

 

 :یمقررات فن

در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويديو را بدون ويرايش با هر گونه  ورزشكاران-1

مربوطه بارگزاري  در بخش مسابقات home-stay/ir.setav://httpsبه صورت خام در سامانه ستاو / افزار نرم

 کنند.

 که تمام صحنه اجراي مسابقه بدون جابه جايي دوربين در طول .بطوريفيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد-۲

 مشاهده شود. فيلمبرداري

 متر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيرد.براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه کرنو-۳

خطا بوده و مورد  يلمبردارياجرا شود و هر گونه توقف در ف وستهيبصورت پ ستيبا يم ستگاههايمراحل ا هيکل-4

 قرار نخواهد گرفت. يابيارز

 .واضح در ويديو اعالم کنيدقبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل را -5

 :ازیمورد ن زاتیجهت

 لباس ورزشي مناسب- 1

 کفش و جوراب ورزشي-۲

 توپ فوتسال يا فوتبال- ۳

 (سانتي متر 100در صورت عدم دسترسي قرار دادن آجر يا سنگ و فاصله بين موانع )عدد  5مانع به تعداد -4

 (سانتي متر1۳0به فاصله  مانع آجر يا سنگدر صورت عدم دسترسي قرار دادن دو )دروازه گل کوچک - 5

 :یده ازیمسابقه و امت یونحوه برگزار نیقوان

انتخاب نفرات برتر، تكنيک اجراي صحيح، دقت،زمان و سرعت در نظر گرفته خواهد شد. به نفرات اول تا سوم  در

 م همگاني اهدا خواهد شد. ايستگاه ها بصورت ذيل مي باشد:او احك جوايز

متر و مسير برگشت آن حمل توپ با حرکات نمايشي به  ۲0 فاصله به پا از جايي هر با توپ حمل –اول  ستگاهیا

 دلخواه

 شده خواسته تعداد پايان تا تواندمي  فرد توپ، افتادن خطاي درصورت)  آزاد روپايي ضربه 10 زدن – دوم ستگاهیا

 (دهد. ادامه

سانتي متر و بدون برخورد با  100فاصله بين موانع )بين موانعز ا نمايشي حرکات با توپ حمل – سوم ستگاهیا

 (موانع

 (موانع با برخورد بدون و متر سانتي 100 موانع بين فاصله) موانع بين از (دريبلينگ) توپ حمل – چهارم ستگاهیا

 دور با پاي راست ۲دور با پاي چپ و  ۲ مانع، دور توپ با چرخش – پنجم ستگاهیا

 عدم صورت در)متري 10 فاصله از کوچک گل دروازه به شوت توپ، چرخش از بعد بالفاصله – ششم ستگاهيا

 .(استفاده شودسانتي متر 1۳0از دو مانع به فاصله  دسترسي
 


