
 موسسات آموزش عالی سراسر کشور وها ه نشگادا همگانی ووشورشته زي مجات ئين نامه مسابقاآ
 

 فنی:عمومی و  مقررات
 رتصو به ارفزا منر گونه هر با يشايرو ونبدرا  يديوداده و و منجارا ا سه فرم مقدماتی توقف ونبد هباشگا ياآزاد  يفضا يا لمنزدر  رانشكاورز -1

 بارگزاري کنند.در بخش مسابقات مربوطه  https://setav.ir/stay-home/ در سامانه ستاو  مخا
 .می باشدمگابايت  2۰ حجم کمتر اززمان کمتر از يک دقیقه و با  که شامل سه اجرا کننده تنها مجاز به ارسال يک فیلم هر شرکت -2

شخیص ها واضح و قابل تفیلمبرداري بايد از روبرو باشد به نحوي که دوربین به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حین اجراي تكنیک -3

 براي داوران باشد. 

 .کنید معالا يديودر و ضحرا وا تحصیل محل هنشگاو دا نشجويیدا رهشما ،گیادخانونام  ،نام تحرکا وعشراز  قبل  -4
ويانی که بجز دانشج) در مسابقات شرکت کنند با استفاده از فیلم آموزشی ارائه شده در سامانه اداره کل توانندمیعالقمند  دانشجويان کلیه  -5

 در بخش تالو ووشو هستند.(داراي عناوين قهرمانی کشوري 

 هرگونه تغییر در فیلم )تدوين و مونتاژ( باعث حذف بازيكن از مسابقات خواهد شد. -6

  در سامانه اداره کل تربیت بدنی گنجانده شده است.فیلم آموزشی  -7

 به اجراي فرم بپردازند. بارعايت شئونات اسالمی ورزشكاران می بايست با پوشش مناسب بخصوص دانشجويان دختر -8

 می گردد. اربرگز انپسرو  انخترد بخشدر دو  تمسابقا -9

 ندارد. دجوو هنشگادا هراز  هکنند شرکت  ننشجويادا ادتعد صخصودر  يتیودمحد -1۰

    

 

 

 :و امتياز دهی قوانين ونحوه برگزاري مسابقه

ین ب می باشد را با توقف کوتاه)چانگ چوان ، نانچوان و تايچی چوان (ه از سه سبک ووشو سه فرم مشخص شده که فرم اول پاي هر ورزشكار می بايست

 پشت سر هم اجرا نمايد. هر فرم 

 خواهند شد که : ورزشكارانی از نمره باالتري برخوردار

 ) توقف کوتاه بین هرفرم و شروع هر فرم با اداي احترام ووشو( فرم را بدون توقف اجرا کنند.هر   -1

 استقرار ها  را طبق شرايط ذکر شده در فیلم آموزشی اجرا کنند. -2

 حتی قدم اضافه و يا لغ خوردن( )هیچ حرکت اضافه اي بجز تكنیک هاي ذکر شده  نداشته باشند. -3

 مناسبی برخوردار باشد.و استايل قدرت رعت، از ساجرا  -4

 نمره نهايی اجراي ورزشكار میانگین نمره هاي سه فرم خواهد بود. -5

 به نفرات برتر که توسط کمیته داوران انتخاب می شوند جوايزي اهدا می شود. -6

 

 


