
 آیین نامه مسابقات آنالین قهرمانان آمادگی جسمانی  دانشجویان دختر و پسر

 

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

 ائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ار

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ  دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

ات معرفي شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابق

 نمايند.

 

( در دو دور )ست( 19تکراري) به عنوان نمادي از عدد كويد 19آيتم  3اين مسابقه براي سنجش استقامت از 

 بدون نياز به وسيله خاص طراحي شده است .

 انجام مسابقه:

يرايش با هر گونه ورزشکاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويديو را بدون و

 نرم افزار به صورت خام براي شماره تماس اعالم شده در تلگرام ارسال ميکنند.

 09127125870ارسال ويديو ها به شماره : 

قبل از شروع حركات اسم،اسم خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعالم 

 كنيد.

 ت ملي خود را به صورت واضح و قابل رويت به دوربين نشان دهيد.سپس كارت دانشجويي عکسدار و كار



 نحوه داوری:

انجام حركات بايد دقيقا بر اساس زاويه عکس ها بوده و در صورتي كه از زاويه ديگري حركت انجام شود داور 

 ورزشکار را حذف كرده و ويديو مورد بررسي قرار نميگيرد.

ت تا پايان آخرين حركت امتياز ورزشکار محسوب خواهد شد، لذا زمان طي شده از لحظه شروع اولين حرك

 ورزشکاران با كمترين زمان ثبت شده به عنوان نفرات برتر انتخاب خواهند شد.

 ثانيه به ركورد ورزشکار افزوده ميشود. 5در خطاهاي احتمالي 

مسابقه فرهاد صنعت انجام داوري بخش آقايان توسط داوران رسمي آمادگي جسماني آقا زير نظر سرپرست فني 

 خواهد شد.

داوري بخش بانوان توسط داوران رسمي آمادگي جسماني بانوان زير نظر سرداور خانم محمد زاده انجام خواهد 

 شد.

 رسيدگي به اعتراضات در هر بخش توسط  سرداور و يا سرپرست فني انجام خواهد گرفت.

 ابزارها:

 ليتري 1.5عدد بطري 5ابزار مورد نياز: 

 نحوه پوشش شركت كنندگان :

 پوشش شركت كنندگان ميبايست منطبق بر موازين اخالقي جامعه باشد.

 

 

 

 

 

 



 راهنماي فني مسابقه قهرمانان آمادگي جسماني

برپي و پرش از روی بطری آیتم اول:  

آب

 

 

 

 



 

 بطري آب را پشت سر هم به عنوان مانع قرار دهيد. 5مطابق با تصوير 

به  ورد كنند م برخوآغاز كنيد ، در فاز پايين دست ها از روي زمين جدا شده و باالي سر به هحركت را با برپي 

ر و به ق تصويبا بدن صاف و در حالت طبيعي ايستاده)دقيقا مطابحالت ايستاده بازگشته و از روي بطري ها 

اي پبا  وپرش كرده  با پاي جفت صورت ايستاده كامل، پرش از روي بطري با بدن خميده قابل قبول نيست(

 جفت فرود آمده و مجدد حركت برپي را انجام دهيد.

 د(پرش از روي بطري هاي آب )بعد از نوزدهمين برپي پرش از روي بطري بايد انجام شو 19تعداد 

 خطا: 

 رش در حالت بدن خم شدهپ-برخورد پا با بطري –در پرش :فرود يا پرش با يک پا 

 نزدندر حركت برپي :باالي سر دست 

 



 آیتم دوم:غلطیدن و پرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق با تصوير ورزشکار بدون استفاده از دست ها به پشت غلطيده پنجه هاي هر دو پا پشت سر با زمين 

برخورد كرده و با غلطيدن بدون استفاده از دست ها مي ايستد و با يک پرش كوتاه پنجه هاي هر دوپا از زمين 

 ا تکرار ميکند.جدا ميشود . مجدد حركت ر

 تکرار )شروع از حالت ايستاده و شمارش هر حركت با انجام پرش آخر( 19تعداد 

 عدم انجام پرش –عدم برخورد پنجه هاي هر دو پا به زمين  –برخورد دست ها با زمين  خطا:



 آیتم سوم:چرخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت صاف و كشيده )بدون خم شدن آرنج ها  مطابق با تصوير ورزشکار به پشت خوابيده و دست ها و پاها را به

 يا زانوها(از زمين جدا ميکند.

سپس با دو چرخش به سمت راست بدون كمک دست ها يا پاها انجام داده و مجدد با دو چرخش به وضعيت 

 اوليه بازميگردد.

 هر يک چرخش يک تکرار شمارش ميگردد 19تعداد 

 پاها با زمين هنگام چرخشبرخورد دست ها يا  –خم بودن زانو ها  خطا:

 



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

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

 تماس بگيريد. 09122146212خانم دكتر رمضاني لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 تفنگ و تپانچه  مسابقات تیراندازی باآیین نامه 

 

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

 صوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه ت

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ  دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند

رفي نمايندملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات مع  

 .مسابقات در رشته هاي تفنگ، تپانچه بادي بصورت انفرادي برگزار خواهد شد 

 

 نحوه ی قضاوت مسابقات:

داوران معرفي شده از سوي انجمن در مناطق جهت اجرا  و كنترل مسابقات با شركت كنندگان 

 هماهنگ خواهند شد.

 

 :نکاتي در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتي  از سوی تیم ها

نفر و رعايت فاصله  10محدود كردن تعداد شركت كنندكان در هر راند برگزاري مسابقه به حداكثر  

 ايمين.

چنانچه محل برگزاري ظرفيت كمتري داشته باشد تعداد راندها بيشتر شده و تعداد پذيرش شركت 

 كنندگان در هر راند كمتر خواهد شد.

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



 به نفرات اول تا سوم مسابقات حکم قهرماني اهدا مي گردد. -

لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با خانم پريايي مسئول انجمن تيراندازي  -

تماس بگيريد. 09122086759(  و دبير انجمن آقاي نجاريان 09125086459)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسابقات مجازی جودو آیین نامه 

 

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

  ،كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 ابقات معرفي نمايند.به كميته برگزاري مسالتحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

 مقررات فني

 ر مي گردد.مسابقات بدون محدودیت سني برگزا -

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

 اجراي كاتا در فرم ناگه نوكاتا مي باشد. -

 استفاده از ماسک سفيد براي كاتاكاها اجباري مي باشد. -

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

 مي باشد. 10*10يا  8*8د اجراي كاتا بر روي تاتامي به ابعا -

متر)فاصله بين اوكه و توري ، قبل از شروع كاتا(ونيز مركز تاتامي مي بايست با  6بر روي تاتامي مسابقه فاصله  -

 نصب نوارچسب كامآل مشخص باشد.



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

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

 فيلمبرداري مشاهده شود.

سانتي متر از كف زمين تنظيم  115دوربين فيلمبرداري را بر روي مركز تاتامي قرار دهيد و ارتفاع آن را تا  -

 نماييد.

نوان دوربين فيلمبرداري استفاده مي گردد، حتمآ گوشي را بصورت ثابت و افقي چنانچه از گوشي موبايل بع -

 قرار دهيد.

 محل دوربين دقيقآحکم ديد داور وسط را دارد كه در ميان چهار داور ديگر قرار گرفته است. -

تياز داده داور رسمي كشور مشاهده و طبق قوانين برگزاري مسابقات جهاني كاتا ام 5فيلم هاي ارسالي توسط  -

 خواهد شد.

 

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

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

( تماس 09177109050لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با آقاي زارع نژادمسئول انجمن جودو )

 بگيريد.

 

 

 

 

 

 

 



 مجازی دارت آئین نامه مسابقات 

 

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

 ه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه تصوير كارت بيم

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

ي) فعال، فارغ دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیل

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

 : شرایط اختصاصي1ادهم

 داشتن لباس مخصوص دارت .1-1

 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 برگزاری مسابقات2ماده 

 مي گردد. . مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار2-1

 . مسابقات فقط به صورت انفرادي  برگزار مي شود.2-2

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

برگزار مي  "حذفي "و در مرحله دوم به صورت  "گروهي )دوره اي( ".  مسابقات در مرحله اول به صورت 2-3

 شود



 لگ(و در مرحله حذفي بهه صهورت    3لگ از  2دبل پايان )  501وهي به صورت  مسابقات در مرحله  گر

 لگ( برگزار مي شود. 5لگ از  3دبل پايان) 501
 

 . نحوه  محاسبه امتيازات:3ماده 

امتياز  5امتياز و باخت صفر امتياز محاسبه مي شود. ضمنا نفرات اول هر گروه  2.  هر برد در مرحله گروهي 3-1

 امتياز نيز پاداش خواهند گرفت 3ر گروه و نفرات دوم ه

 

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

 

 : قوانين مسابقه4ماده 

 . نوع تخته دارت تيغه اي يا يا ميله اي با ابعاد و الياف استاندارد4-1

 شود و در حين پرتاب حريف، نفر مقابل حق پرتاب ندارد.. پرتاب ها بصورت نوبتي انجام مي 4-2

 . مسابقات در واتساپ يا ناكا بصورت زنده برگزار مي شود4-3

 . تصوير صفحه دارت بايد واضح و امتيازات براي حريف بصور كامل ديده شود4-4

ريهق پيامهک و يها تمهاس     دقيقه قبل از هر مسابقه در هر روز مسابقه با حريف خود از ط 15. بازيکنان بايد 4-5

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

دقيقه از زمان تعيين شده در ارتباط تصويري جهت انجام مسابقه  10. در صورتي كه بازيکن مقابل  بعد از  4-6

 زنده خواهد بود.شركت نکند) همراه با اسکرين شات مستندات(؛ با

. اگر در روز و ساعت مشخص شده براي مسابقه، دو حريف با هم هماهنگ نکرده باشند؛ دو بهازيکن حهذف   4-7

 خواهد شد.

. تمامي بازيکنان موظف هستند كه شخصا از رونهد اجهراي مسهابقاتاطالع داشهته باشهند) از طريهق سهايت        4-8

 ندداشته باشند از ادامه مسابقات محروم خواهند شد. مسابقات( و در صورتي كه به موقع براي بازي حضور

 . هرگونه اشتباه در ارسال اطالعات ازسوي بازيکن بر عهده خود شخص خواهد بود.4-9

. كميته برگزاري مسابقات حق تغيير شرايط مسابقات را در شرايط خاص را براي خود محفهو  مهي دارد)   4-10

 العات به نحو مقتضي به بازيکنان اعالم خواهد شد.البته در صورت تغييرات احتمالي حتما اط

. بازي ها در صورت تقاضاي هر كدام از بازيکنان و يا تشخيص كميته برگزاري بها حضهور داور انجهام مهي     4-11

شود. ضمن اينکه كميته مسابقات به صورت تصادفي در هر لحظه  براي نظارت بر ههر بهازيف وارد پخهش زنهده     

 خواهد شد.

 

 

 



 :اعتراضات 

      )....بازيکن هر اعتراضي كه  حين بازي ) محل برخورد دارت به صفحه دارت، امتياز ههر دارت يها ههر رانهد و

دارد بايد در همان لحظه بازي را متوقف كرده و مورد اعتراضي خود را به داور و سهرداور اعهالم نمايهد. بعهد     

 فته نيستپايان هر راند و ثبت امتياز و شروع راند بعدي هيچ اعتراضي پذير

 :موارد پیش بیني نشده 

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

 

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

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

(  و 09153717221مسابقات با آقاي دكتر شهابي مسئول انجمن دارت ) لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين

تماس بگيريد.09199648153سركار خانم عربي دبير انجمن 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  نینامه مسابقه شطرنج آنال نییآ

 

 مقررات عمومي:

 امه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد.حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين ن 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

  ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   موظفند دانشگاه ها

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  همراهانسرپرست و مشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

 اختصاصي:

و به روش سوئيسي بر اساس قوانين فدراسيون بين المللي  lichess.orgمسابقه در سايت -

 ياز طبق قوانين، در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.)فيده( برگزار و اصالحات مورد ن

 علمي نور، پيام دولتي، هاي دانشگاه)علوم وزارت زيرمجموعه هاي دانشگاه دانشجويان يمامت-

و كليه شركت  باشند يمسابقه م ناي(مجاز به شركت در انتفاعي غير و اي حرفه فني كاربردي،

 د پرداخت.كنندگان در يک جدول با هم به رقابت خواهن

گانه،  مجاز به معرفي هر تعداد بازيکن براي شركت در اين مسابقه مي  10دبيرخانه مناطق -

 باشند.

  3ثابت  زمانبا و  در تعداد دور مشخص)متناسب با تعداد شركت كنندگان( به روش سوئيسي هبقمسا-

دقيقه  1از بازي ها  بين هر دوربراي هر بازيکن، برگزار مي گردد و  دقيقه )بدون افزايش زمان(

 استراحت وجود دارد.



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

و بر روي ريتينگ اكانت كاربري بازيکن  برگزار مي گردد به صورت رسمي )ريتد اينترنتي( هابقمس-

 .تاثيرگذار است

يا چند بازيکن مجموع امتيازات يکساني  2ع امتيازات كسب شده است. چنانچه بندي بر اساس مجمو رده-

 از روش  كسب كنند

 سون بورن برگر براي گره گشائي استفاده خواهد شد.

كه  يخواهد شد و در صورت يبررس يداور ميتوسط ت بازيکنان، يها يتمام باز ،از اتمام مسابقات پس-

)يا اكانت خود را استفاده كرده باشد يشطرنج يها نيز انجا يباز کيدر  يحت يکنيمشخص شود باز

 از جدول رده بندي، حذف و به دانشگاه مبداء  در اختيار ديگري قرار داده باشد و يا ساير موارد تقلب(

گزارش خواهد شد. همچنين تيم داوري مجاز به اعمال روش هاي مختلف راستي آزمايي قبل، هنگام و 

و بازيکنان مکلف به همکاري در كليه مراحل راستي آزمايي در زمان و مکان  بعد از مسابقه مي باشد

 تعيين شده توسط تيم برگزاري مي باشند.

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

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

 ني اهدا مي گردد.به نفرات اول تا سوم مسابقات حکم قهرما

لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با آقاي ابراهيم زاده مسئول انجمن شطرنج پسران 

تماس بگيريد. 09123184490(  وخانم پريدر مسئول انجمن شطرنج دختران09122052918)

 

 نحوه ارسال اسامي نفرات تيم ها: -1

نام و نام خانوادگي  رديف

 دانشجو

شماره 

 دانشجويي

جه بين المللي در

 فيده)برق آسا(

اكانت سايت 

lichess.org 

     

 

 

 



 کاراته آئین نامه فنی مسابقات مجازی  

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 المي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است.رعايت شئونات اس 

  ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، دگينام و نام خانوا)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

ه بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي شماره ملي و شناسنامه، شمار

 نمايند.

 

 آئین نامه فني مسابقات 

  مسابقات براساس قوانين و مقررات سازمان فدراسيون جهانيWKF شود.برگزار مي 

 برگزار خواهد مشکي -اياي و قهوهمسابقات در رشته كاتا )انفرادي و تيمي( در دو رده كمربندي زيرقهوه

 شد.

 باشند.هاي كنترلي مجاز به شركت در اين مسابقات ميفقط سبک 

 توانند در دو بخش كاتا )انفرادي و تيمي( شركت نمايند.كنندگان ميشركت 

 مشکي كاتا بدون تکرار بايد اجرا شود.-ايدر رده قهوه 

 بار تکرار مجاز است.دور كاتا بدون تکرار و بعد از آن؛ هركاتا يک 5اي در رده زير قهوه 

 

دان، وني انيدان، هسان انيشودان، ه انيدان، هين انيه اي براي سبک شوتوكان :اسامي كاتاهاي زير قهوه

 گودان انيه



 ،دانوني نانيپ دان،سان نانيپ ،دانين نانيپ شودان، نانيپ اي براي سبک شيتوريو :اسامي كاتاهاي زير قهوه

 گودان نانيپ

 نيان چ يس  ،فايسا  ،يدا يسا يگک  ،وكويکيتااي براي سبک وادوريو :  زير قهوهاسامي كاتاهاي 

 گيک ساي هاي يک و دو  ،اي براي سبک گوجوريو : تايکيوكو هاي پنج گانهاسامي كاتاهاي زير قهوه

 

* ورزشکاران ملزم به رعايت موارد ذيل هستند و در غير اين صورت موجب حذف شركت كننده از مسابقات 

 گيرد.شده و نمره صفر تعلق مي

 رعايت كردن كليه اصول و قوانين مسابقه كاتا جهت اخذ نمره كامل. -1

 اجراي كاتا در محيط سالن يا فضاي منزل. -2

 اجراي كاتا با لباس رسمي كاراته و پوشش كامل و رعايت حجاب. -3

 پوشيدن لباس كاراته بدون آرم. -4

 به پايان برسد.« ري»شروع شود و با « ير»اجراي كاتا طبق قوانين با  -5

خانوادگي خود را اعالم كرده و سپس كاتا را اجرا قبل از شروع كاتا و پيش از اداي احترام؛ نام و نام -6 

 نمايد.

 ارسال فيلم تنها طبق شرايط خواسته شده و رعايت تمام نکات آن.  -7

 شود.ز اجراي دقيق و كامل كاتا ميبرداشتن وسايل اضافي در محل اجراي كاتا كه مانع ا -8

 عدم استفاده از عينک؛ كفش و جوراب در حين اجراي كاتا. -9

 

 

 

 



 شرایط و نحوه ارسال فیلم:

 مگابايت  20دقيقه و با حجم كمتر از  4كننده تنها مجاز به ارسال يک فيلم به مدت حداكثر هر شركت

 باشد.مي

  مناسب ارسال شود.فيلم بايد با موبايل به صورت افقي با كيفيت 

  فيلمبرداري بايد از روبرو باشد به نحوي كه دوربين به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حين

 ها واضح و قابل تشخيص براي داوران باشد. اجراي تکنيک

 .هرگونه تغيير در فيلم )تدوين و مونتاژ( باعث حذف بازيکن از مسابقات خواهد شد 

 تلوزيون و ساير افراد و ...( در فيلم  -زشکار به دور از ساير اصوات )موزيکاز نظر صوتي تنها صداي ور

 شنيده شود.

 

اصل و كپي حکم كمربند كاراته و  -كارت بيمه معتبر  -: ورزشکاران ملزم به داشتن گواهي سالمت  1نکته 

 باشند.همچنين رضايت نامه شركت در مسابقات مي

 واهد بود.كنندگان آزاد خ: تعداد شركت 2نکته 

 شود.كشي يک هفته قبل از شروع زمان برگزاري مسابقات اعالم مي: تاريخ قرعه 3نکته 

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

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

الزماني مسئول انجمن كاراته پسران لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با آقاي دكتر صاحب 

تماس بگيريد. 09123084720(  وخانم دكتر اميني مسئول انجمن كاراته دختران 09133970521)

 

 `        

 

 

 



     

 آیین نامه عمومی و فنی مسابقات مجازی والیبال 

 

 مقررات عمومي:

 رات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد.حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقر 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

  ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهان مشخصات نفرات اعزامي از قبيل دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

 

 لوازم و تجهیزات مورد نیاز :

 توپ والیبال -

 سبد بسکتبال نصب شده با ارتفاع استاندارد -

اداره كل تربیت بدني سازمان امور دانشجویان برگزار خواهد  مسابقات طبق آیین نامه عمومي -

 شد

 

 : ارسال توپ والیبال با پنجه و ساعد به داخل سبد بسکتبال 1مهارت شماره 

ارسال برای هر كدام از تکنیک پنجه وساعد به داخل سبد بسکتبال مي  5این آزمون شامل  -1 

 باشد.



متر در  80/5محل ارسال برای هر كدام از تکنیک ها  از نقطه پنالتي زمین بسکتبال در فاصله  -2

 نظر گرفته شود.

 امتیاز(  10به هر توپي كه وارد سبد بسکتبال شود یک امتیاز تعلق مي گیرد ) در مجموع  -3

ن ارسال تعلق نمي در صورت عبور پای آزمون شونده از نقطه ارسال تعیین شده امتیازی جهت آ -4

 گیرد.

توجه: در صورت تساوی ) از نظر امتیاز (، تا تعیین برنده مسابقه  فاصله پرتاب در هر بار آزمون 

 مجدد، یک متر افزایش یابد.

 :  پنجه و ساعد به دیوار2مهارت شماره 

 ترسیم یک خط افقي روی دیوار به طول تقریباً سه متر  -1

متر  و مردان  24/2اندازه ارتفاع تور والیبال ) ارتفاع تور برای زنان  ارتفاع خط تا سطح زمین به -2

 متر( 43/2

 متر در نظر گرفته شود . 3فاصله آزمون شونده تا دیوار توسط رسم خطي روی زمین،   -3

تکنیک پنجه و ساعد به صورت تکرارهای متوالي و متناوب انجام مي شود )یک پنجه و یک  -4

 میان( ساعد به صورت یک در

 ثانیه مي باشد. 30مدت زمان انجام این آزمون  -5

 هر تکرار صحیح یک امتیاز دارد .  -6

برخورد توپ به باالی خط افقي ترسیم شده الزامي مي باشد) برخورد توپ با خط افقي هم صحیح  -7

 بوده و امتیاز به آن تعلق مي گیرد(

 امتیاز تعلق نمي گیرد:خطاها: به خطاهای انجام شده كه در زیر آمده است  

 عدم رعایت تکرار متوالي و متناوب تکنیک پنجه و یک ساعد به صورت یک در میان -الف

 عبور كامل پای آزمون شونده از خط مبنا در روی زمین -ب

 برخورد توپ پائین تر از خط  افقي روی دیوار -ج

 انجام خطای پنجه و ساعد در حین اجرای تکنیک ها -د

 10رت تساوی ) از نظر امتیاز (، تا تعیین برنده مسابقه  زمان در هر بار آزمون مجدد، توجه : در صو

 ثانیه افزایش یابد



 

 :  شیرین كاری با توپ والیبال  3مهارت شماره 

آدرس/  به و گرفته فیلم اجرای خود از والیبال، توپ با(  كاری شیرین ) یا موزون حركات اجرای 

 از نامه تقدیر و جایزه اجرا، ترین جذاب و بهترین به نمایید. ارسال ................... شماره .......

 گرفت. خواهد تعلق بدني سازمان امور دانشجویان تربیت كل اداره طرف

 

 : نمونه هایي از شیرین كاری و مهارتهای فردی در والیبال 

ش تغییر وضعیت داده پنجه بدون خطا از حالت ایستاده به حالت نشسته و دراز ك 10با اجرای  -1

 و به حالت اولیه برگردد.

پنجه زدن همزمان با دو توپ در حالت ایستاده و یا نشسته بدون خطا در مدت حداكثر یک  -2

 دقیقه

در حالت درازكش و خوابیده به پشت شروع به زدن پنجه كرده و بتواند با چرخش به سمت  -3

ار به سمت راست(، مهارت را شکم و برگشت به حالت اولیه )یک بار به سمت چپ و یک ب

 بدون خطا ادامه دهد.

 با عالمت گذاری روی دیوار بتواند با انجام پنجه و ساعد، مهارت خود را نشان دهد. -4

با اجرای مهارت پنجه و ساعد با دو توپ، از حالت ایستاده به حالت نشسته تغییر وضعیت  -5

 داده و به حالت اولیه برگردد.

شیده، همزمان با دو توپ شروع به زدن پنجه نموده و با فشار در حالي كه به پشت دراز ك -6

 دادن پاها خود را به سمت عقب جابجا نماید.

 و ...

 

 به نفرات اول تا سوم اين مسابقات حکم قهرماني اهدا مي شود 

 به كليه شركت كنندگان گواهي شركت داده خواهد شد 

 ندگان الزامي مي باشدرعايت پوشش مناسب و شئونات اسالمي براي كليه شركت كن 



 .فيلم هاي ارسالي كمتر از يک دقيقه و با رعايت شئونات اسالمي باشد 

  لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با آقاي دكتر قهرمان تبريزي مسئول انجمن واليبال

و آقاي  09111320440(  وخانم صادقي مسئول انجمن واليبال دختران  09133439030پسران )

تماس بگيريد. 09126351130دبير انجمن  يارقلي

 

 : لینک واتس اپ انجمن والیبال

https://chat.whatsapp.com/HwTtVaa7mjRCP8W5BekzRB 
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 ندامقررات فنی مسابقات ووشو بصورت مجازی در دو بخش تالو و سا

 (پسران –)دختران 

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

 ارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، ك

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 رگزاري مسابقات معرفي نمايند.به كميته بالتحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

مقررات فني:

: ساندا

شادو به مدت يک دقيقه انجام شود.اجراي تکنيک  -

گارد صحيح )وضعيت صحيح دست و جاگيري مناسب پاها(در حالت ايستاده و حين اجراي تکنيک ها  -

ضروري مي باشد.

اجراي تکنيک هاي متنوع ضربات دست . )حداقل چهار نوع ضربه دست صحيح( ضروري مي باشد -

ار نوع ضربات پا ( به صورت صحيح اجرا گردد.اجراي تکنيک هاي متنوع ضربات پا، )حداقل چه -

)ضربات دست و  پا ميتواند بصورت تکي و بهتر اينکه بصورت تركيبي انجام شود( به صورت صحيح اجرا  -

گردد.



اجراي حداقل چهار نوع درگيري هاي تخصصي ساندا بصورت سايه اي همراه تركيب ضربات دست و پا  -

انجام گيرد.

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

چرخش باشد.

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

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

يش قدرت و نفوذ حركات و بکارگيري قدرت عضالني امتياز داده مي شود.به نما -

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

همچنين اجراهايي نمره بااليي كسب مي كنند كه بدونه وقفه ، متنوع و كمترين تکرار تکنيکها،و از هماهنگي،  -

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 سبک هاي ) چانگ چوان، نانچوان، تايچي چوان، دائوشو، جين شو، چيانگ شو، گوئن شو،  -

دائو و تايچي جيننن گوئن، نن 

فرم هاي سنتي: * 

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

الزم به ذكر است هر ورزشکار مي تواند فقط در يک فرم به رقابت بپردازد ، و در صورتي كه تعداد شركت كننده 

 با فرهاي ديگه  تركيب و قضاوت خواهد شد. در يک فرم به حدنصاب نرسد

 * فرم هاي تايچي چوان

 فرمهای استاندارد یانگ كه شامل فرم های زیر مي باشد:



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

استاندارد يانگ 24فرم  -

جين 32استاندار يانگ و فرم  32فرم  -

جين 42استاندارد يانگ و فرم  43فرم  -

 ی سنتي یانگ دست و جینتمام فرم ها

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 جين -

گروه ویژه )فقط بانوان( شامل فرم های زیر مي باشد: 

تمامي فرم هاي بادبزن سبک يانگ و چن -

شركت كننده مي بايست ابتدا رو به دوربين احترام گذاشته همچنين خود را معرفي و نام فرم و عنوان  -1

مسابقه را اعالم كند .

مگابايت باشد . 40حجم فيلم ها نبايد بيشتر از  -2

فيلم هاي ارسالي بايد واضح و با كيفيت باشد. -3

فيلم ها بايد بصورت افقي ضبط گردد. -4

نيفورم ووشو در ماده تالو الزامي مي باشد . پوشيدن يو -5

درصورت عدم استفاده از يونيفرم مخصوص فرم در ماده تالو كسر امتيار لحا  خواهد شد. -6

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

به نفرات اول تا سوم ساندا حکم قهرماني اهدا خواهد شد -

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



m_fathirad @           154aehsani@نحوه ارسال فيلم                                 

(  و آقاي 09125517868لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با آقاي فتحي راد مسئول انجمن ووشو )

( تماس بگيريد.09125234376احساني دبير انجمن ووشو)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آیین نامه مسابقات قهرمانی اسکواش

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

 زشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه تصوير كارت بيمه ور

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

عال، فارغ دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) ف

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

 ت فني:مقررا

 مسابقات به صورت مجازي برگزار خواهد شد. -

 مسابقات در سه مرحله )مقدماتي،نيمه نهايي و نهايي ( برگزار خواهد شد -

نوع انجام ضربات و حركات در هر مرحله متفاوت مي باشد.)نحوه انجام مسابقه قبل از هر مرحله طي  -

 اطالعيه اي ،اطالع رساني خواهد شد 

 ت به واحد دانشگاهي خود مراجعه نماييد .جهت ثبت نام در مسابقا -

 دقيقه مي باشد  1زمان كليپ هاي ارسالي  -

 در ابتداي كليپ مي بايست شركت كننده خود را معرفي كند. -

 در كليپ ارسالي زمان نمايش داده شود  -

 آيتم هاي مسابقات متعاقبا به تفکيک اعالم مي شود -



ن مناسب و پس از اتمام آن بدن خود را سرد نمايند تا ورزشکاران حتما قبل از فرايند مسابقه گرم كرد -

 دچار آسيب ديدگي نشوند.

مسابقات مجازي در راستاي دور نماندن از فضاي سالمتي و ورزش و مسابقات حضوري طراحي مي  -

شوند و اميدواريم به زودي به شرايط عادي برگرديم تا مسابقات و رويدادهاي مختلف و جذابي را برگزار 

 .نماييم 

الزم به ذكر است كه با توجه به شرايط موجود حضور كادر داوري و اجرايي در محل مقدور نيست لذا در ارسال 

 كليپ ها دقت الزم را داشته باشيد تا نحوه اجراي ضربات و حركت توپ و بدن در تصوير كامال مشخص باشد.

 

ر مسئول انجمن اسکواش  آقاي دكتر فرضعلي پولطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با 

تماس بگيريد. 09143402330

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری مقررات فنی آئین نامه و

  

 مقررات عمومي:

 باشد. حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

  ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)بقات  مشخصات نفرات شركت كننده در مسا دانشگاه ها موظفند

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

ه ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي شمار

 نمايند.

 

                                                                                                                        قوانین ومقرات كلي: 

 قوانين ومقررات انجمن دوچرخه سواري وزارت علوم تحقيقات وفناوري برگزار خواهد شد.  مسابقات براساس -

پوشيدن پيراهن تيم ملي همان سال   باشد. UCIلباس ،كاله ، دستکش ، دوچرخه براساس قوانين ومقررات   -

 ممنوع مي باشد.   

را در كل برگزاري مسابقه بنمايند،  در براساس قوانين ومقررات ، دوچرخه سوران بايد رعايت اخالق ورزشي   -

 غيراينصورت به دوچرخه سوار خاطي اخطار ) كارت زرد( ودر صورت تکرار از دور مسابقات حذف مي شود.

براساس قوانين ومقررات ، دوچرخه سوار مي بايستي در طول برگزاري مسابقه شماره پيراهن و شماره   -

 ح باشد.دوچرخه را طوري نصب كند كه خوانا وواض

 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 عوامل  -

 ن، ....( الزامي مي باشد. برگزاري مسابقه )داوران ، اجرايي، سرپرستان، مربيان، دوچرخه سورا

  كوهستان مسیر در مسابقه.  2ی انفراد تریل تایم مسابقه.  1شامل : دختران   رشته های مسابقات  -

در مسير  متر  2000تا  متر 1000مسابقه ركوردگيري در مسافت يک لف ( مسابقه تايم تريل انفرادي : ا 

 .دو برگشت مي باشيا به صورت رفت يک آسفالت بصورت 

كراس  شبيه به مسابقات با فراز ونشيب ، در مسير خاكيركورد گيري مسابقه  يک: كوهستان  مسابقه  ب (

 .متر مي باشد 4000الي  2000مي باشد كه طول مسير حدود  كانتري

  كوهستان مسیر در مسابقه.  2ی انفراد تریل تایم مسابقه.  1شامل : پسران   رشته های مسابقات 

در مسير آسفالت  متر  2000تا  متر 1000مسابقه ركوردگيري در مسافت  يکتايم تريل انفرادي :  لف ( مسابقها

 .و برگشت مي باشديا به صورت رفت يک بصورت 

كراس  شبيه به مسابقات با فراز ونشيب ، در مسير خاكيركورد گيري مسابقه  يک: كوهستان  مسابقه  ب (

 .متر مي باشد 4000الي  2000مي باشد كه طول مسير حدود  كانتري

 .مجاز مي باشد 29، 27،  26توضیح : نوع دوچرخه برای همه مسابقات فقط دوچرخه كوهستان سایز 

 : قوانین مسابقات

خواهد تعين جايگاه وي  ورزشکار مالک كمتر زمان طي شده  متر  2000يا  1000تايمينگ الف ( در مسابقه 

 .بود

. )درصورتي كه  از مسير مسابقه ن طي شده كمتر مالک برتري مي باشدب ( در مسابقه مسير كوهستان زما

 خارج نشود وبراساس گزارش داوران(

 

زمان و مکان برگزاري مسابقات با هماهنگي نماينده فني انجمن در استان و منطقه دي مسابقات : نبرنامه زمانب

ت مي توانند در مسير مسابقه قرار . شركت كنندگان يک ساعت قبل از شروع مسابقااطالع رساني خواهد شد

 .بگيرند



براساس قوانين ومقررات ، در صورت اعتراض فقط سرپرست تيم )نه مربي، ورزشکار ،تکنسين و....( به صورت  -

كتبي به  همراه مبلغ يک ميليون ريال به سرداور مسابقات تحويل وپس از بررسي دركميته جواب داده خواهد 

 تراض مبلغ عودت داده مي شود. شد.در صورت وارد بودن اع

براساس قوانين ومقررات ، به دو نفربرتراز سه ورزشکارشركت كننده در ماده كوهستان ، تايم تريل انفرادي، و  -

 دور حذفي  امتياز تعلق ميگيرد و در نتيجه تيمي لحا  مي شود. 

 مي شود. در تمامي رشته هاي تايمينگ  استارت دوچرخه سوار توسط داور نگهداشته -

اگر دوچرخه سوار با زمان يا تايم اعالم شده بر روي خط استارت حاضر نباشد استارت درتمامي مواد مسابقات   -

 او شروع شده و زمان او از زمان اعالم شده به وي شروع شده است.

ورزشکاران  تمامي مسابقات تايمينگ دريک دور برگزار و بهترين تايم زماني بدست آمده براي تعين جايگاه -

 لحا  مي شود. 

براساس قوانين ومقررات ، اگر دوچرخه سواري بنا به هردليلي از مسير مسابقه خارج شود ، بايد از همان نقطه   -

 ، مسابقه را شروع وادامه دهد، در غير اينصورت براساس گزارش داوران  ، راي صادر مي شود.

، تلفن همراه، گوپرو براي دوچرخه سوران در طول برگزاري براساس قوانين ومقررات ، استفاده از بي سيم  -

 مسابقه ممنوع مي باشد.

براساس قوانين ومقررات ، آب پاشيدن ، هل دادن در طول مسير مسابقه  ممنوع مي باشد. در صورت گزارش   -

 داوران  از دور مسابقات حذف مي شود. 

و در طول برگزاري مسابقات  مربي و سرپرست تيم سرپرست ومربي تيم حق شركت در مسابقات را ندارند،  -

 بايد كارت شناسايي خود را بر گردن آويزان كرده باشند. 

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.

 اهنگي توسط ميزبان برگزاري مسابقات اعالم خواهد شد.جلسه هم -



و ...براساس ،  61،  67،  75،  85،  100به ترتيب  ماده در هر  سي ام به نفرات اول تا  نحوه امتیازدهي :  -

 .امتياز تعلق مي گيرد جدول امتيازات فدراسيون 

 .يرداحکام قهرماني تعلق مي گ ماده به نفرات اول تا سوم در هر    -

 

الزامي و به عهده تیمها مي كراس كانتری دوچرخه مخصوص  كاله، لباس، دستکش و همراه داشتن -

 باشد. 

 

و دبير انجمن  09124099791آقاي صفاپور مسئول انجمن لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با 

تماس بگيريد. 09193819729خانم ذاكراني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکواندو پومسه قهرمانی مجازی مسابقات  آیین نامه

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

  كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه تصوير

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

یت تحصیلي) فعال، فارغ دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضع

 به كميته برگزاري مسابقات معرفي نمايند.التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 مايند.ن

 مقررات فني:

 گردد.مسابقات بصورت غير حضوري و انفرادي برگزار مي -1

 برگزار خواهد شد. مسابقات در دو رده كمربند سبز و آبي و قرمز به باال -2

ارسال تصوير كارت دانشجويي معتبر يا گواهي اشتغال به تحصيل عکسدار، تصوير كارت ملي و گواهي  -3

 كمربند تکواندو ) مورد 

) براي كمربند  2ها ( به همراه كليپ تهيه شده از اجراي فرم تاييد فدراسيون تکواندو يا هيات تکواندو استان

  4سبز و آبي ( و فرم 

 ) براي كمربند قرمز به باال ( 

 ويدئوهاي ارسالي بايد با صدا و يک تيکه و بدون وقفه بوده و چهره فرد شركت كننده كامال مشخص باشد. -4

 بايست ازچهل مگ بيشتر نباشد وتصويربرداري به صورت افقي انجام شود.فيلم مي حجم -5

 تهيه فيلم ارسالي بايد با معرفي ورزشکار ) نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و شماره دانشجويي ( همراه باشد. -6



د به دور نيمه نهايي راه در مرحله مقدماتي پنجاه در صد شركت كنندگان كه امتياز باالتري را كسب نماين – 7

 مي يابند.

 گردد.زمان ارسال كليپ نيمه نهايي و نهايي پس از مشخص شدن نتايج دوره مقدماتي، اعالم مي -8

 باشد، الكن پوشيدن لباس تکواندو معمولي الزامي است.داشتن لباس پومسه اجباري نمي -9

 گردد.ء ميه اهدابه نفرات اول تا سوم هر رده حکم قهرماني و جوايز ارزند 

 به كليه شرگت گنندگان گواهي شركت در مسابقات اهدا مي شود.

 فرمهای مسابقات غیر حضوری تکواندو ) پومسه ( دانشجویان دختر وپسر

 نهایي نیمه نهایي مقدماتي

 قرمز به باال سبز و آبي قرمز به باال سبز و آبي قرمز به باال سبز و آبي

 2فرم

 )تگوک يي جانگ(

 4مفر

 )تگوک سا جانگ(

 3فرم

 )تگوک سام جانگ(

 5فرم

 جانگا)تگوک 

 

 4فرم

)تگوک سا 

 جانگ(

 6فرم

 )تگوک يوک جانگ(

 

خانم (  و09123937606) تکواندومسئول انجمن راهپيما لطفا هرگونه سوالي در خصوص اين مسابقات با آقاي 

 ( تماس بگيريد.09123837968آقاتي 

 

 

 

 

 



 یس روی میزمسابقه سرویس هدفمند تنآیین نامه 

 مقررات عمومي:

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

 .رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است 

  ،كارت دانشجويي معتبر يا گواهي ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي

 اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است.

 شماره ، نام و نام خانوادگي)مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات   دانشگاه ها موظفند

دانشجویي، رشته تحصیلي، شماره ملي و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلي) فعال، فارغ 

 ابقات معرفي نمايند.به كميته برگزاري مسالتحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگي،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامي از قبيل  دانشگاه ها موظفند -

شماره ملي و شناسنامه، شماره بيمه نامه ورزشي، تاريخ تولد و ... را به كميته برگزاري مسابقات معرفي 

 نمايند.

 وسایل مورد نیاز

 ميز تنيس روي ميز -

 راكت   -

 وپت -

 تور -

 ليوان بزرگ يکبار مصرف -

 سبد يا ظرف كوچک براي نگهداري توپ ها -

 گوشي تلفن يا دوربين براي فيلم برداري و يک نفر براي گرفتن فيلم -

چنانچه اجرا كننده مي تواند دوربين را به گونه اي قرار دهد كه  نيازي به فرد ديگر براي گرفتن 

 فيلم نباشد ، قابل قبول است.

 



 مقررات فني

 بازيکن در يک ميز قرار مي گيرد. -

 در سمت ديگر ميز يک ليوان يکبار مصرف قرار داده مي شود. -

محل استقرار ليوان در قسمت انتهاي ميز و روي خط  سفيد مياني ميز) خط دوبل( مي  -

 باشد.

 مکان قرار گيري ليوان از طريق فيلم و عکس تعيين خواهد شد. -

يد به وضوع كليه مراحل اجراي سرويس را نشان ويدئوي ارسالي از سوي اجرا كننده با -

 دهد.

ويدئوي ارسالي بايد به وضوع فرد اجرا كننده  را همزمان با اجرا و ارسال  توپ به سمت  -

 هدف نشان دهد.

براي ديدن و داوري اجراي مسابقه سرويس هدفمند ورزشکار بايد در هنگام اجرا رو به  -

 روي دوربين باشد.

از قسمت طولي ميز به شرط پوشش دادن كامل اجرا كننده،  درجه 45زاويه تقريبا  -

 مسيرحركت توپ و ليوان هدف نيز قابل قبول است.

 بازيکن با پنج بار تالش فرصت دارد كه سرويس فورهند اجرا كند. -

 سرويس هاي فورهند مي تواند با هر نوع پيچ يا بدون پيچ باشند. -

 ان بفرستد.بازيکن بايد تالش كند كه توپ را به داخل ليو -

 دريافت مي كند. ازيامت 10اگر  توپ در درون ليوان قرار بگيرد، فرد اجرا كننده  -

اگر توپ به ليوان  فقط برخورد كند و داخل ليوان قرار نگيرد پنج امتياز به بازيکن  -

 اختصاص داده خواهد شد.

 مجموع امتيازات از پنج ضربه محاسبه مي شود و برنده نهايي اعالم مي گردد. -

به دليل همه گيري كرونا، انجام مسابقه هم در فضاي سرپوشيده و همچنين در فضاي   -

 روباز قابل قبول خواهد بود.



 گردد.ء ميبه نفرات اول تا سوم هر رده حکم قهرماني و جوايز ارزنده اهدا -

 به كليه شرگت گنندگان گواهي شركت در مسابقات اهدا مي شود. -

تنيس روي ميز دختران مسئول انجمن خانم ليموچي ين مسابقات با الي در خصوص الطفا هرگونه سو -

و آقاي اله  09173119956 آقاي خرمي مسئول انجمن تنيس روي ميز پسرا نو (  09123102613)

 ( تماس بگيريد.09124223684ياري دبير انجمن 

 



 

 

 آیین نامه فنی مسابقات رشته های ژیمناستیك متعاقبا ارسال خواهد شد 


