
 "واليبال "رشته همگانی آئين نامه مسابقات مجازي 

 )مهارت  پنجه و ساعد به دیوار(

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومو پسر  ویژه دانشجویان دختر

 

 مقررات فنی

نه ا هرگوبرا بدون ويرايش  آن يوئبدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويد ،ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه (1

در بخش مسابقات مربوطه home/-https://setav.ir/stayبه آدرس  بصورت خام در سامانه ستاوو نرم افزار 

 ي نمايند.ارذبارگ

بدون جابجايي دوربين در طول  ،تمام صحنه اجراي مسابقه بطوريكهفيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد  (2

 شود.ده ديفيلمبرداري 

 رد.کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگي ،براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه (3

 .ددگرو اعالم ئواضح در ويد بصورت انشگاه محل تحصيلقبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و د (4

 

 نياز تجهيزات مورد

 توپ واليبال (1

 (متر  3خط افقي به طول جهت پيش بيني )متر و نوار چسب  (2

 )زمان سنج( کرنومتر (3

 دوربين جهت فيلمبرداري (4

 

 وه برگزاري مسابقه و امتياز دهیشي، قوانين

 ترسيم يک خط افقي روي ديوار به طول تقريباً سه متر  -1

متر( 43/2متر  و مردان  24/2) ارتفاع تور برای زنان  ارتفاع خط تا سطح زمین به اندازه ارتفاع تور والیبال -2  

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

(تکنیک پنجه و ساعد به صورت تکرارهای متوالی و متناوب انجام می شود )یک پنجه و یک ساعد به صورت یک در میان -4  

ثانیه می باشد. 30ین آزمون مدت زمان انجام ا -5  

هر تکرار صحیح یک امتیاز دارد .  -6  

برخورد توپ به باالی خط افقی ترسیم شده الزامی می باشد ) برخورد توپ با خط افقی هم صحیح بوده و امتیاز به آن تعلق می گیرد( -7  

https://setav.ir/stay-home/


 خطاها:

 به خطاهای انجام شده که در زیر آمده است  امتیاز تعلق نمی گیرد:

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

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

برخورد توپ پائین تر از خط  افقی روی دیوار -ج  

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

 اهدا می شود و جایزه م به نفرات اول تا سوم این مسابقات حک. 

 .به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت داده خواهد شد 

 .فیلم های ارسالی کمتر از یک دقیقه و بدون ویرایش و ... و با رعایت شئونات اسالمی باشد 

 لینک واتس اپ انجمن والیبال : 

 https://chat.whatsapp.com/HwTtVaa7mjRCP8W5BekzRB 

 

 

https://chat.whatsapp.com/HwTtVaa7mjRCP8W5BekzRB

