
 

 

  : وسایل مورد نیاز

 متر، چرخ تانک 10متر و طول  2کانالهايي به عرض  گچ يا نوار رنگي جهت ايجاد

 

 نحوه بازي:

متر خواهد  10نفر مي باشد.)حضور چهار نفر الزامي است( . طول منطقه حرکت هر گروه  4تعداد ورزشکاران هر تیم  

 متری را طي نمايند برنده محسوب مي گردد. 10بود. تیمي که در زمان کمتر مسیر 

کانال مربوطه خطا محسوب مي گردد. هر چهار نفر تا پايان خط بايد با هم حرکت نمايند در غیر  خروج هر تیم از       

اينصورت خطا محسوب مي گردد . در صورت مساوی بودن زمان تیم ها، با نظر سرپرست فني برای تیم هايي که امتیاز 

 مساوی کسب کرده اند مسابقه ديگری برگزار خواهد شد.



 

 :زیر موارد استثناء به میگردد برگزاروالیبال  فدراسیون رسمی مقررات و قوانین طبق مسابقات کلیه -

 می باشد. 9×18و برای مسابقات پسران متر 16×9 دختران مسابقات برای زمین عرض و طول:  یک ماده -

 بازیکنان تعداد و تیم:   دو ماده -

 .باشد بازیکن 6 شامل حداکثر میتواند تیم هر -

 مسابقه شروع برای تیم ترکیب: سه ماده -

 .است نفر 4 زمین داخل در تیم "اصلی بازیکنان" ترکیب مسابقه، شروع زمان در -

برای  15 امتیاز زودتر که شود مییک ست  هبرند تیمیو شود می برگزار ست 3 از ست 2 صورت به مسابقات -

 .کسب نماید را برای دختران 10پسران و امتیاز 

 کامل "اصلی بازیکنان" ترکیب یا نشود حاضر تیمی مسابقه، شروع برای شده تعیین زمان چنانچه در -

با صفرامتیاز  و شده اعالم ناقص خاطی تیم دقیقه، 10 زمان مدت از بعد و نمیشود آغاز مسابقه نباشد،

 ست، بازنده خواهد شد. 2برای هر 

با صفرامتیاز  ورزد، امتناع بازی ادامه یا شروع از تیمی چنانچه آن، جریان در یا مسابقه شروع زمان در -

 ست، بازنده خواهد شد. 2برای هر 

 تعویض: چهار ماده -

 ورود یک) دور یک فقط بازیکن هر که طوری دهد انجام تعویض 4 حداکثر تواندمی ست هر در تیم هر -

 .شود تعویض تواندمی( برعکس یا خروج یک و

 تعویض از تواندمی تیم باشد، داده انجام را خود تعویض 4نیز تیم و شود مصدوم بازیکن یک کهدرصورتی -

 .ندارد را زمین به ورود حق بازی پایان تا مصدوم بازیکن ولی کند استفاده استثنائی

 و اصالح تعویض شده، جریمه حریف به امتیاز و سرویس دادن با دهد انجام غیرقانونی تعویض تیمی اگر -

 .ماندمی پابرجا حریف امتیازات. شد خواهد حذف است کرده کسب خطا وقوع از بعد که امتیازاتی

 سرویس و چرخش نفرات، ترتیب آزاد، بازیکن:  پنج ماده -

 قرارگرفتن وضعیت آزاد، بازیکن به مربوط قوانین نفر، 4 به تیم نفرات کاهش دلیل به مسابقات این در -

 . است منتفی بازیکنان چرخش و( تیم آرایش) زمین درون بازیکنان

 .است اختیاری تیم هر برای اول دور در سرویس زننده چهارمین تا اولین تعیین ست، هر شروع با -

 .شود انجام اول دور ترتیب اساس بر باید ست، همان پایان تا و ادامه در سرویس زدن ترتیب -

 خواهد داده حریف تیم به مربوطه، امتیاز و سرویس شده، محسوب خطا ترتیب این از خارج سرویس زدن -

 .شد



 استراحت زمان: شش ماده -

 .کند درخواست ثانیه 30 مدت به استراحت وقت یک میتواند تیم هر ها، ست از یک هر  در -

 .است دقیقه 3 ست هر بین زمانی فاصله -

 مسابقه و ست بردن: هفت ماده -

 آورد، دست به اختالف امتیاز 2 حداقل با را سقف امتیاز ست زودتر که تیمی هر ،دوم و اول های ست در -

 خواهدبود. 10وبرای دختران  15سقف امتیاز هرست برای پسران  .بود خواهد برنده آن ست

 اختالف، امتیاز 2 به رسیدن تا بازی برای دختران، 10-10برای پسران و14 – 14 تساوی صورت در -

 .یافت خواهد ادامه

 .شود برنده را ست 2 که است تیمی مسابقه برنده -

 .شد خواهد برگزار برنده تیم تعیین برای سوم ست ، شوند برنده ست یک ها تیم از یک هر چنانچه -

 خواهد ست برنده آورد، بدست اختالف امتیاز 2 حداقل با را امتیاز زودترسقف که تیمی هر سوم ست در -

 .بود

اختالف  2برای دختران بازی تارسیدن به  10-10برای پسران و 14-14در صورت تساوی در  ست سوم  -

 امتیاز ادامه خواهد یافت.

واولین تیم دختران   8 امتیاز به پسران تیم اولین که میگیرد صورت هنگامی زمین تعویض سوم ست در -

 .برسدامتیاز  5به 

 امتیاز: هشت ماده -

 صورت در و امتیازات اساس بر ابتدا شود، می برگزار ای دوره صورت به که مقدماتی مرحله در ها تیم بندی رده -

 .بود خواهد ها پوئن نسبت اساس بر نهایت در و باخته و برده های ست نسبت اساس بر تساوی

 .گرفت خواهد تعلق امتیاز یک بازنده تیم به و امتیاز 2 برنده تیم به مقدماتی، مرحله در -

 .گیرد نمی تعلق امتیازی بازنده تیم به مسابقه زمین ترک یا و تیم بودن ناقص حضور، عدم صورت در -

 بندی رده در انصراف این چنانچه مسابقات، ادامه در تیم یک حضور عدم صورت در مقدماتی، مرحله در -

 .میگردد حذف ذینفع های تیم مقابل در تیم این بازی نتیجه باشد، تاثیرگذار گروه

 فنی سرپرست انجمن، رئیس شامل فنی کمیته عهده بر نشده بینی پیش موارد در گیری تصمیم -

 .بود خواهد خودشان انتخاب به مربیان از نفر دو و منتخب داور یک مسابقات،

 



 گردد به استثناء موارد زیر:فدراسیون بسکتبال برگزار می 3به 3بازی کلیه مسابقات طبق قوانین و مقررات رسمی

 مسابقه: توپ و زمین (1 ماده

نکی    و منکاطق  و خطکو   کلیکه  رسک   رعایک   بکا  11×15 ابعکاد  بکا  در زمینکی  و یکا  بسککتبال  زمین نیمه در بازی -

 . شودمی انجام حلقه یک با و بسکتبال قانونی های زمین no charge دایره

 . شودمی انجام برای پسران 7برای دختران و توپ سایز  6 سایز توپ با مسابقات -

 بازیکنان: تعداد و ( تیم2 ماده

 . باشد( ذخیره نفر یک و زمین نفر داخل 3) بازیکن 4 شامل حداکثر تواندمی تی  هر -

 . دارند حضور تماشاچیان جایگاه در تی  سرپرس  یا مربی -

 بازي: داوران (3 ماده

 . باشند می نگهدار وق  و منشی عنوان به میز داور سه و زمین داخل در داور دو -

 بازي: ( شروع4 ماده

 . نمایند می گرم بازی برای حلقه یک روی را خودشان همزمان تی  دو هر -

 توانکد  مکی  باشکد   برنکده  سککه  پرتکا   در ککه  شکود. تیمکی   مکی  مشکص   سککه  انکداختن  بکا   با توپ مالکی  -

 . کند انتصا  اضافی وق  در نیاز درصورت یا بازی شروع برای یا را توپ مالکی 

 آغکاز  مهکاج   بکه  مکداف   یکار  توسک   تکوپ  پرتکا   بکا  و حلقکه  روبکروی  و قوس از با تر قدم یک حداقل از بازی -

 . شود می

 امتیازدهی: (5 ماده

 . بود خواهد امتیاز 1 دارای دایره  نی  داخل شوت هر -

 . بود خواهد امتیاز 2 دارای دایره  نی  پش  از شوت هر -

 . داش  خواهد امتیاز 1 آزاد هایپرتا  در موفق گل هر -

  مسابقه: ( زمان6ماده

 باشکد  مکرده  تکوپ  ککه  زمکانی  در یکا  و آزاد هکای پرتکا   هنگکام . اسک   ایدقیقکه  8 وق  یک شامل بازی زمان -

 . شد خواهد بکار شروع مجدداً شود  گرفته در اختیار مهاج  توس  توپ زمانی که و متوقف سنجزمان

 خطاها: (7 ماده



 خطککای اسکاس  بکر  بازیکنکان  ولکی  محاسکبه  انفکرادی  خطاهککای مجمکوع  اسکاس  بکر  و خطکا  6 تیمکی  خطاهکای  -

 . شوندنمی محروم شصصی

 نیکز  تکوپ  مالکیک   آزاد  پرتکا  2 بکر  عکووه  دهک   خطکای  از و آزاد پرتکا   2 نهک   و هشت  و هفت  خطاهای به -

 . گیرد می تعلق

 بازیکنان: ( لباس8 ماده

یکا شکلوار    شکورت  و ( روشکن  و تیکره )دار شکماره  ککاور  یکا  پیکراهن  دسک   دو داشکتن  مسکابقه   برگزاری زمان در -

 . اس  الزامی تی  بازیکنان کلیه برای  ورزشی

 مسابقه: شروع براي تیم ( ترکیب9 ماده

 . نفر اس  3 زمین داخل در تی  "اصلی بازیکنان"ترکیب مسابقه  شروع در زمان -

 کامکل  تکی   "اصکلی  بازیکنکان " ترکیکب  یکا  نشکود  حاضکر  تکی   مسابقه  چنانچکه  شروع برای شده تعیین زمان در -

 و شکده  اعکوم  فنکی  باخک   خکاطی  تکی   بکرای  دقیقکه   10 زمکان  مکدت  از بعکد  و شکود نمکی  آغاز مسابقه نباشد 

 . شد خواهد ثب  جدول در 2-0 امتیاز

 ایکن  ککه  اسک   مجکاز  بکازیکن   1 تکا  دلیکل  هکر  بکه  تکی   "اصکلی  بازیکنکان "تعکداد  کاهش مسابقه  شروع از بعد -

 . شودمی ه  اضافی وق  شامل قانون

 . شد خواهد ثب  تی  برای فنی باخ  کند  ترک را زمین بازی خاتمه از قبل تیمی اگر -

 تعویض: (10 ماده

 یکا  نیمکه  خک   پشک   ذخیکره  بکازیکن . بکود  خواهکد  اجکرا  قابکل  تکوپ  شکدن  مرده زمان در تی  هر برای تعویض -

 . داد خواهد انجام را نفرذخیره تعویض با تماس با و شده مستقر حلقه روبروی شدۀ مشص  خ 

 . اس  نامحدود مسابقه هر در بازیکنان تعویض تعداد -

 بازي: برنده (11 ماده

 . بود خواهد بازی برنده باشد داشته را امتیاز بیشترین قانونی وق  پایان در که تی  هر -

 مکی  اعکوم  مسکابقه  برنکده  و متوقکف  بکازی  برسکد   15 بکه  تیمکی  امتیکاز  قکانونی   وقک   پایکان  از قبکل  چنانچه -

 . شود

 2اولکین   ککه  تیمکی  و شکده  دنبکال  اضکافی  وقک   در بکازی  شکوند   مسکاوی  تکی   دو قکانونی  وقک   پایکان  تا اگر -

 . بود خواهد بازی برنده کند  کسب امتیاز را

 استراحت: زمان (12 ماده

 . کند درخواس  تواند می توپ شدن مرده زمان در را ای ثانیه 30 استراح  زمان یک تی  هر -

 . اس  دقیقه 1( تساوی صورت در) اضافی وق  شروع و قانونی وق  اتمام بین زمانی فاصله -

 توپ: مالکیت (13 ماده



 تکی   بکه  تکوپ  مالکیک   آن  از پک  . باشکد  آن مالکک  ثانیکه  12 از بکیش  توانکد نمکی  توپ  دریاف  از بعد تی  هر -

 . شد خواهد داده مقابل

 . شود دفاع نباید no charge درمنطقه حلقه از ریباند از بعد توپ مالک -

 توپ: با بازي به مربوط موارد برخی (14 ماده

 خواهککد داده مککداف  بککازیکن بککه تککوپ  (تککوپ تصککاحب بککرای بککازیکن دو کشککمکش) بککال جامکک  وضککعی  در -

 . شد

 ادامکه  را بکازی  بعکد  و رسکانده  دایکره  نکی   پشک   بکه  ابتکدا  را تکوپ  بایکد  ککرد  ریبانکد  را تکوپ  مداف   بازیکن اگر -

 . گرددمی رعای  مورد نیزاین رفته دس  از توپ یا دزدی توپ برای. دهد

.گیرد قرار می قوس با ی و مداف  روبروی حتما مجدد شروع برای حمله بازیکن  



 نحوه برگزاری مسابقات:

  .می شودبرگزار مسابقات به صورت تیم به تیم و به شیوه ذیل  . -1

و یا در قالب ارنج   A, B, C ارنج  در قالبیا  هر تیم قبل از هر مسابقه  ارنج خود را . 1-2-3    

X, Y,Z  از طریق قرعه کشی مشخص می شود( به میز منشی ارائه می دهد. سپس بازی ها بر (

 فیکس و ترتیب زیر انجام می گردد 501 صورت یک لگروی یک تخته دارت به 

 )انفرادی( Zبا   C: 3بازی           ) انفرادی( Y با   B: 2بازی  ) انفرادی(      Xبا  A:   1بازی 

 )دوبل( Z+Yبا  A+C: 6)دوبل(     بازی Z+Yبا  B+C: 5) دوبل(   بازی  X+Zبا  A+B: 4بازی 

 )انفرادی( Xبا  B: 8) انفرادی(      بازی  Yبا  A: 7بازی 

 مسابقه را پیروز شود، برنده نهایی خواهد بود. 8مسابقه از  5هر تیمی که : 1تبصره

 باخت صفر امتیاز دارد.امتیاز و  1امتیاز، مساوی  2در مرحله گروهی؛  برد : 2تبصره 

به ترتیب محاسبه ، از این مرحلهمالک برنده شدن یک تیم در مرحله گروهی و صعود : 3تبصره 

   امتیازات، تفاضل لگ و بازی رودر رو خواهد بود.

، تفاضل لگ و بازی رودر رو برایی سه تیم یکسان شد، امتیاز: اگر در مسابقات گروهی 4تبصره 

فیکس برگزار و  701به میز منشی معرفی  و بعد از زدن میدل، یک لگ  از هر تیم یک بازیکن

 نفرات اول و دوم مشخص و نهایتا تیم های صعود کننده به مرحله حذفی مشخص می گردد.

: در مرحله حذفی اگر دو تیم مساوی شدند، از هر تیم یک بازیکن جهت برگزاری یک 5تبصره 

 یت تیم برنده مشخص گردد.فیکس معرفی خواهد شد تا در ها 501لگ 

 قوانین و مقررات:. 4ماده 



دارت و قوانین مقررات  ن و همچنین امتیاز بندی تختهمعرفی نوع بازیها و نحوه انجام آ در زیر به

 پرداخته می شود

 ن متیازات تخته دارت به همراه شکل آتوضیح ا                           

 

 

 :فیکس 501تعریف بازی 

محسوب می شود که در بخش همگانی برگزار می گردد.  یکی از بازیهای دارتفیکس   501بازی 

بازی به این صورت انجام می شود که ابتدا بازیکنان میدل می زنند. سپس هر بازیکن ) یکی در 

میان( یک راند ) سه پرتاب( را انجام می دهد. سپس امتیازات هر راند محاسبه شده و از عدد 

را صفر کند) فیکس( برنده بازی خواهد  501. هر بازیکنی که زودتر عدد کسر می گردد 501

 بود. 

 بل و هم با تریپل به اتمام بر: بازی می تواند هم با سینگل، هم با د1تبصره 



 های رایج  مفاهیم و قوانین دارت در بازی

  میدل: شروع کننده بازی توسط یک پرتاب به مرکز تخته دارت مشخص خواهد شد هر

 بازیکنی که دارت او به مرکز تخته دارت نزدیک تر باشد شروع کنند بازی خواهد بود

  پرتاب دارت یک راند گفته می  3دارت دارد .به مجموع  3راند : هر بازیکن اجازه پرتاب

 شود

  لگ : به هر دور بازی که تمام میشود یک لگ گفته میشود در واقع لگ از مجموع چند

 راند به وجود می اید

 است: در صورتی که یک بازیکن امتیازی بیشتر از آنچه که مورد نیاز برای اتمام بازی ب

است را بگیرید، باست شده و امتیاز به راند قبل برمی گردد. بطور مثال اگر باقی  501

 12باشد و بازیکن امتیاز بیش از  12مانده یک بازیکن برای به اتمام رساندن بازی امتیاز 

برای وی مد نظر  12اب های( خود کسب کند باست شده و باقی مانده را با پرتاب) پرت

 قرار می گیرد تا در راند بعدی اگر نوبت ایشان شود، پرتاب کند. 

  دارت جهت پرتاب استفاده کند 3هر بازیکن در یک نوبت فقط می تواند از 

  است نه بر بر مبنای امتیازی است که برای هر ناحیه تعریف شده  آمدهامتیازات به دست

 به مرکز آنمبنای رنگ یا نزدیک تر بودن 

 در صورت افتادن دارت از تخته ،امتیازی برای پرتاب کننده در نظر گرفته نخواهد شد 

 میدل( یهای افتاده شده از تخته دوباره پرتاب نخواهد شد )به استثنا دارت

 هد شد و تا زمانی ثبت امتیاز توسط داور بعد از پرتاب هر سه دارت )راند( محاسبه خوا

از روی تخته  دارت های خود راکه داور امتیازات را ثبت نکرده باشد بازیکن حق برداشتن 

 دارت را نخواهد داشت

  اشتباهات و خطا های محاسباتی توسط داور تا قبل از راند بعدی بازیکن قابل اصالح می

 .باشد

 

 



استخر برگزار می گردد. نیمه زمین با  عمق کم قسمت درعرض مسابقات طبق شرایط محل برگزاری: زمین بازی

 (1شکل) مشخص می شود.در عرض قسمت کم عمق  عالمتی بر روی دیواره یا بیرون
 و برگشت آنها به توپ برخورد درصورت باشد که می عمیق قسمت محدوده استخر و خط کناری های لبه زمین محدوده :تبصره

 .یابد می ادامه بازی زمین، بداخل

 

بازیکن داخل آب و  4بازیکن است که  8هر تیم مرکب از یک مربی و یک سرپرست و حد اکثر  ترکیب تیم:

نفرات اصلی هستند و بقیه بازیکنان جزو نفرات ذخیره در بیرون آب و محل تعبیه شده به همراه مربی و سرپرست 

 قرار خواهند گرفت. 

 ن مربی تیم  نیز معرفی گردد می تواند به عنوان بازیکن وارد بازی شود.در لیست به عنوا نفر بازیکنان 8یکی از در صورتی که : تبصره

  

 و با توپ به عالوه وقت تلف شده به تشخیص داور روان ای دقیقه 15 وقت دو در بازی :و توپ بازی بازی زمان 

دقیقه ای  5تیمی برنده است که اولین گل را در دو وقت اضافه  ،در صورت تساوی .دوشمی  برگزار واترپلو کوچک

پنالتی به صورت  3پس از پایان وقت اضافه اگر توپی وارد دروازه ها نشد، هر تیم باید  وارد دروازه حریف نماید.

پنالتی اگر باز هم نتیجه مساوی شد پنالتی ها یک  د. بعد از ناجرا کبا اجازه داور دروازه  متری 5تناوبی از فاصله 

 تیم برنده مشخص شود. صورت تناوبی اجرا خواهد شد تا به یک به

 ثانیه پس از اجازه داور باید اجرا شود. 5ا : ضربه پنالتی حداکثر تتبصره

 

خط جداکننده قسمت  متر در وسط حد فاصل دیواره کم عمق و 9/0و عمق  2 × 1دروازه به ابعاد اندازه دروازه: 

 عمیق و بیرون استخر قرار میگیرد به طوری که میله عمودی آن مماس با لبه استخر باشد.

  

بازیکنان پشت سر خود را به لبه استخر چسبانده و با سوت داور برای گرفتن توپ که توسط داور  شروع بازی:

 در وسط زمین رها می شود اقدام می کنند. 

 

پس از دریافت گل بازیکنان دو تیم در زمین خود قرار گرفته و تیمی که گل دریافت کرده بازی را از نیمه زمین 

 آغاز میکند. 



 

 به توپ پرتاب مجاز است. و شناکردن بردن رفتن، زیرآب راه بصورت بازیکنان توسط توپ حمل حرکت با توپ:

بای بعد از حضور  زدن گل به خواهد بود و اقدام مردود و گل نبوده قبول قابل خودی زمین نیمه از حریف دروازه

 .شود انجام حریف زمین درنیمه مهاجم بازیکن

بشود،  مهاجم بازیکن دیدگی آسیب موجب که یا هر عملی زدن به غیر از ضربه به هرطریقی کننده دفاع تیمهای

 .بشوند مهاجم بازیکن از حرکت و یا مانع کرده میتواننددفاع

 

 هر بازیکنی میتواند در جلو دروازه خود به عنوان دروازه بان بازی کند. بان: دروازه

 

توپ زمانی گل می شود که کل توپ وارد باکس دروازه شود. توجه: برخورد توپ به لبه یا دیواره استخر در  گل:

 محدوده دیرک عمودی دروازه گل محسوب نمی شود.

اقدام به گل زدن زمانی امکان پذیر است که بازیکن مهاجم در نیمه حریف قرار گیرد. در غیر   اقدام به گل زدن:

 این صورت اگر توپ به طور مستقیم وارد دروازه شود گل مردود است.

 

هر گاه توپ از محدوده طولی زمین به طور کامل خارج شود اوت بوده و بازی با پرتاب اوت از محل خروج  اوت: 

 میابد. توپ ادامه

تبصره: در صورتی که توپ در دست بازیکن باشد و از خط طولی خارج شود اگر به زمین یا آب ) در قسمت خط جداکننده عمیق( برخورد    

  نکند اوت محسوب نمی شود.

 

به بیرون رفته یا توسط بازیکن خودی  ه توپ پس از برخورد با بازیکنانپرتاب کرنر زمانی صورت میگیرد ک کرنر:

 به عمد بیرون پرتاب شود.

 

هر گونه ضربه، گرفتن بازیکنی که صاحب توپ نیست، پاشیدن آب، سرپیچی از دستور داور،  خطای عادی:

و اعمال نا متعارف منجر به خطای عادی می  )مانند اسپک والیبال(، ضربه با مشت و کف دست به توپ پاشیدن آب

 از محل خطا بازی آغاز خواهد شد. شود که 

 دربازی باید ازکاله واترپلوی شماره داراستفاده نمایند.بازیکنان هندپلو کاله بازی:



بازی خشن، ضربه و گرفتن حریف که احتمال آسیب جسمانی داشته باشد، رفتار ناشایست، توهین  خطای اخراج:

زمین، ورود و خروج از زمین بازی بدون اجازه داور  کالمی، گرفتن و جابجا کردن دروازه و خطوط مشخص کننده

 دقیقه از زمین بازی خواهد شد. 1منجر به اخراج بازیکن به مدت 

 بار اخراج شود دیگر حق بازی کردن در آن بازی را ندارد و بازیکن دیگر باید جایگزین آن شود. 3تبصره: با زیکن اگر 

 

از محل  نیست، درجریان بازی که هایی درزمان و رداو اجازه با باید و بوده نامحدود ها تعدادتعویض تعویض:

 .شود انجام مخصوص

هر تیم مجاز است در هر نیمه بازی از یک تایم اوت استفاده نماید. زمان تایم اوت یک دقیقه است و  تایم اوت:

 وقتهای اضافه تایم اوت ندارند.

 .گردد می اداره منشی ویک نگهدار وقت داور،یک یک توسط بازی داوران:

 جدول، نحوه گروه بندی و امتیاز بازی ها مطابق قوانین واترپلو می باشد.  جدول مسابقات:

 توجه موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی تصمیم گیری خواهد شد

 محل قرارگیری بازیکنان ذخیره، داوران و مشخصات فنی زمین بازی:  1شکل 

 

 



 

                                                                                                                                      

 انجمن دوچرخه سواری                                                                                                                                                                

 قوانین ومقرات کلی: 

 مسابقات براساس قوانین ومقررات انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم تحقیقات وفناوری برگزار خواهد شد.  -

 دختران و پسران: همگانی دوچرخه سواری  کراس کانتری تایم تریلرشته  -

 .می باشدنفر  1نفرو حداقل  3حداکثر  کراس کانتری تایم تریلتعداد نفرات شرکت کننده در مسابقه لف ( ا 

می  کراس کانتری شبیه به مسابقات با فراز ونشیب ، خاکی ،آسفالت  هایدر مسیر انفرادیرکورد گیری مسابقه  یک: کراس کانتری تایم تریل مسابقه  ( ب

 .می باشدکیلومتر   4الی  3ود که طول مسیر حدباشد 

 ند.کامل طی کیک دوررا کیلومتر  4تا  3هر دوچرخه سواری می بایستی مسیر مسابقه (  پ

 .مجاز می باشد 5/27یا   26 هایوع دوچرخه فقط دوچرخه کوهستان سایزن( ج 

  : مسابقاتو مقررات عمومی قوانین 

از ماسک استفاده کنند و درطول جلسات وبرگزاری مسابقات  کلیه ورزشکاران ، سرپرستان و کادر اجرایی می بایست  ییکرونا شرایطبا توجه به  -

 برگزاری مسابقات با رعایت دستعورالعمل های بهداشتی انجام خواهد شد. 

 پوشیدن پیراهن تیم ملی ممنوع می باشد.     باشد. UCIلباس ،کاله ، دستکش ، دوچرخه براساس قوانین ومقررات   -

ح براساس قوانین ومقررات ، دوچرخه سوار می بایستی در طول برگزاری مسابقه شماره پیراهن و شماره دوچرخه را طوری نصب کند که خوانا وواض   -

 رویت باشد.باشد. شماره نباید کوتاه ، برید وتا گردد، شماره باید برروی لباس ودوچرخه  واضح وقابل 

، براساس قوانین ومقررات ، احترام به محیط زیست وطبیعت اطراف محل برگزاری مسابقه ، برای کلیه عوامل برگزاری مسابقه )داوران ، اجرایی -

 سرپرستان، مربیان، دوچرخه سوران، ....( الزامی می باشد. 

 . )درصورتی که  از مسیر مسابقه خارج نشود وبراساس گزارش داوران(ی می باشدمالک برتر رزمان طی شده کمت کراس کانتری تایم تریلدر مسابقه   -

 مسیر مسابقه را در مجموع زمان کمتری و بدون خطا طی کرده باشد برنده مسابقه می باشد.  می بایستبراساس قوانین و مقررات نفرات شرکت کننده   -

 می باشد. تایم هر مسابقه براساس  طوقه جلو دوچرخه سوار مالک  -

در غیر اینصورت براساس قوانین ومقررات ، اگر دوچرخه سواری به هردلیلی از مسیر مسابقه خارج شود ، باید از همان نقطه ، مسابقه را شروع وادامه دهد،  -

 براساس گزارش داوران  ، در کمیته فنی تصمیم و رای صادر می شود.



 برتر  لحاظ می شود.نفرات برگزار و بهترین تایم زمانی بدست آمده برای تعین جایگاه فینال تمامی مسابقات دریک دور  -

  .دوچرخه را حمل کند خط پایاننقطه ای که اتفاق افتاده تا  هماندوچرخه سوار باید از  ،در صورت بروز نقص فنی برای دوچرخه   -

 ( )پنچری، پارگی زنجیر، شکستگی فریم دوچرخه یا قطعاتنقص فنی:  

اتفاقی بیفتد، فقط ( شکستگی قطعات اصلی  ، پنچری،  زمین خوردن به غیر عمدبه دلیل نقص فنی ) هر دوچرخه سواریمنطقه استارت، اگر در   تبصره: 

 بعد از خط شروع مسابقه می باشد.( متر 100.)منطقه استارت ی باشدممجاز یک بار استارت مجدد 

استارت او شروع شده و  شود در غیر اینصورتبر روی خط استارت حاضر در جلسه فنی کمیته داوران زمان یا تایم اعالم شده  براساس  تیم ها می بایست  -

 زمان او از زمان اعالم شده به وی شروع شده است.

برای دوچرخه سوران در طول برگزاری مسابقه ممنوع می  ) دوربین فیلمبرداری ورزشی(براساس قوانین ومقررات ، استفاده از بی سیم، تلفن همراه، گوپرو  -

 باشد.

 . براساس قوانین ومقررات ، آب پاشیدن ، هل دادن در طول مسیر مسابقه  ممنوع می باشد. در صورت گزارش داوران از دور مسابقات حذف می شود  -

بقات  مربی و سرپرست تیم باید کارت شناسایی خود را بر گردن آویزان سرپرست ومربی تیم حق شرکت در مسابقات را ندارند، و در طول برگزاری مسا -

 کرده باشند. 

دقیقه بعداز پایان مسابقه فقط سرپرست تیم )نه مربی، ورزشکار ،تکنسین و....( به صورت کتبی  30براساس قوانین ومقررات ، در صورت اعتراض حداکثر  -

مبلغ عودت داده به  همراه مبلغ یک میلیون ریال به سرداور مسابقات تحویل وپس از بررسی درکمیته جواب داده خواهد شد.در صورت وارد بودن اعتراض 

 می شود. 

طی براساس قوانین ومقررات ، دوچرخه سوران باید رعایت اخالق ورزشی را در کل برگزاری مسابقه بنمایند،  در غیراینصورت به دوچرخه سوار خا -

 اخطار ) کارت زرد( ودر صورت تکرار از دور مسابقات حذف می شود.

یک ساعت قبل از  برای آشنایی با مسیر  می گردد. شرکت کنندگان اعالم داوران پس از برگزاری جلسه فنی توسط کمیته دی مسابقات نتوجه : برنامه زمانب

 .شروع مسابقات می توانند در مسیر مسابقه قرار بگیرند

وسط کمیته فنی مسابقات حل کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در روز مسابقه وت-

 وفصل خواهد شد.

 امتیاز د.امتیاز تعلق می گیرد و ...براساس جدول امتیازات فدراسیون ،  75،  85،  100به ترتیب  سی ام اول تا  نفراتبه  نحوه امتیازدهی :  -

 .تعلق می گیردهمگانی اول تا سوم احکام  نفراتبه  یع مدال :زنحوه تو 

 .یع می گرددزعدد مدال تو 3مدال برنز جمعا  1مدال نقره و  1مدال طال ،  1 دختران  کانتری تایم تریلکراس  مجموع در 

 .یع می گرددزعدد مدال تو 3مدال برنز جمعا  1مدال نقره و  1مدال طال ،  1  پسران کراس کانتری تایم تریل مجموع در 

اهداء اول تا سوم  تیم هایبه طال ، نقره، برنز سری کاپ تیمی  3جمعا مالک تیم های برتر می باشد.مجموع امتیاز دو نفر برتر هر تیم  رده بندی تیمی :  -

 می شود.



 شرایط شرکت کنندگان: 
 نفر 4سرپرست جمعاً  نفر 1نفر مربی ،   1، دوچرخه سوار  2متشکل از حداکثر دختران پسران و هرتیم -1

 تیمیدارا بودن لباس متحدالشکل  -2

  سه امضاء ) اداره کل تربیت بدنی، معاون دانشجویی، معاون آموزشی(داشتن معرفی نامه -3

 و کارت دانشجوییهمراه داشتن اصل کارت ملی -4

 کارت بیمه ورزشی سال -5

 کارت واکسن حداقل دو دوز() گواهی سالمت  -6

 و به عهده تیمها می باشد.  الزامیکراس کانتری دوچرخه مخصوص  کاله، لباس، دستکش و همراه داشتن -7

 



 شرایط عمومی:

 پاراا  ی سا    فدراسا ی  هااا       بر اساا  خرار ق اایا  ق    مسابقات(WFDF  برگا  )با   ال مما  وایی     ار 

 پروابااای  وعادای   ماا     محادای ت  کننادگا  ا  وارکت  وعادای  با  باا ویها     مسابقات برگ اری کم ت  ذکراست

 . ما د م  اعالم و ماا ب  مسابق  وراع ا  ابل ا وع  ق را کنندگا  ورکت

 فار با  عنایا      ا   ا سا  ار والار    فار واامل   4متشالل ا    وا م  هر یا شگاه مجا  ب  معرف     و م ا هر  

  م  باود  سرپرستمرب   ا 

 یاواات ا ااق مسااابقات  یر ار واالارساا   حااداک ر ا ار واالار  اا  وعاادای حااداال باایی ریاهااد مجااا واا م  هاار 

  باوند

 خ تم م  ویا د ورکت کند  هر ار ولار ا  هر و م حداک ر یر یا 

  یا ار ولار م  ویا د ورکت یهد هر و م یر هر خ تم حداک ر 

             یر میاریی ک  رکیری یا  ا وعدای ب شاتر ار والارا  مسااای واد فقای بارای وع ا ق  فار بروار با ق خ  یا  اا

رکیریهاای   چند  فر راابت مجدی با وعادای پرواات وع ا ق واده ا  سارر سرپرسات یاارا  ا جاام ریاهاد واد ا         

 اوت هد د خ اا یر محاسب  امت ا  واث ری  خیاهد ی

  اساتا داری مایری   ار ا جماق فر  با  )ی سا  هاای فر  با          هاای مساابقات باا ی سا      کل   خ اتمHidisc  

 گرم  خلت م ت( برگ ار ریاهد ود   175ا  145 "های ی س "

 

 :قوانین مقررات فنی بازی
 خ تم وامل:س  یر  ا ق مسابقات ب  صیرت    مرحل  ای ا متمرک 

 (Distance) مسافت -1

 ( MTA)  ی س  پرااشتر ق  ما  ب  -۲

 م  گریی  ( برگ ارAccuracy) یات -۳

 

 مسافت:آیتم  (1



است   ممکن نقطه دورترین به دیسک  پرتاب این بازی هدف .است  فریزبی های ورزش ترین ساده  از یکی بازی این

 .می باشد دیسک مسافت در افزایش اثرگذار مهم عوامل از یکی پرتاب که تکنیک

سک  برخورد محل انحراف میزان سافت پرتاب  کل از طولی محور از دی  به بازیکن نهایی رکورد و شود  می کم م

 شود می ثبت او مسافت برای باالترین و کند پرتاب را دیسک مرتبه 5 تواند می هر بازیکن .آید می دست

شاهده  زیر شکل  در که همانطور سابقه  در زمین مرکزی خط یک کنید می م  آن ابتدای در شروع  خط یک و م

 در قدرت، با را دیسک  خط شروع،  پشت  از بازیکن که شود  می انجام صورت  این به نیز بازی .است  شده  مشخص 

 می انجام اندازه گیری دو رکورد آوردن دست به برای .کند می پرتاب ممکن دورترین نقطه به طولی محور امتداد

 دیسک برخورد محل فاصله (2 ، محور روی بر دیسک برخورد روی محل به رو نقطه تا پرتاب خط ( فاصله1 شود:

 .محور به نسبت زمین با

 پرتاب رکورد = پرتاب طول  -محور از دیسک = فاصله 30 – 5متر =  25

 متر = رکورد پرتاب25

 

 
پروات  ا  بعد ال   .ویی م  محسیت رطا   را کند را لمس وراع ری  با د ی س  پروات لح   یر کننده پروات :نکته

 باود م  مجا  وراع ری ا  با  لق عبیر یست( ا  ی س  )هدا ود 
 وجا  ات میری   ا :

  متری( 50متر )حداال 

 (  5ی س  فر  ب)عدی 

 مخراط 

 )محیر مشخص وده)ری کش  وده 

 
 :(MTAآیتم حداکثر زمان پرواز ) (2

 و جهتت  بته  توجته  بتا  را ختود  ، پرتتاب  شتده  تعیتین  جتای  در مناست   گیتری  قترار  بتا  بتازیکن  رقابتت  این در

پرتتاب   و کنتد  پترواز  هتوا  در را ممکتن  زمتان  بیشتترین  دیستک  کته  انجتام دهتد   نحتوی  بته  بتاد  وزش سترعت 



گیترد     اختیتار  در کتام ً  و کترده  دستت دریافتت   یتک  بتا  زمتین  بتا  برختورد  از قبل را دیسک باید حتماً کننده

دریافتت مجتدد آن بتا یتک     شتود(( زمتان از لح ته ختروس دیستک تتا        متی  خطا محستوب  دست دو با دریافت

 دهتد  پرتتاب انجتام   5 حتداکرر  استت  مجتاز  کننتده  دست به عنوان رکتورد ورزشتکار ثبتت متی گتردد( پرتتاب      

 و کننتد  متی  گیتری  انتدازه  را زمتان  داور 3 همچنتین  .شتود  متی  ثبتت  رکتورد  عنتوان  بته  زمتان  بهتترین  کته 

 .شود می ثبت رکورد عنوان زمان به 3 میانگین

 تجهیزات مورد نیاز:

 کرنومتر 

 دیسک فریزبی 

 
 

 : Accuracyدقت (3

 .یهاد  ما   ا جاام  پرواات  4 اسات  واده  مشاخص    ار  والل  یر کا   ا ساتگاه  7 هر ا  کننده یات پروات یر سب       

 ۲8 امت اا   حاداک ر  ا وایی  ما   محسایت  امت اا   1 کناد   عبایر  هادر  یارال  ا  ا پروات صح ح ولل ب  ک  ی سل  هر

 ۲8 کال  یاری فرصات  یا قا   7 مجمایع  یر ا پرواات  فرصات  یا قا    ا   ا ساتگاه  هار  یر کنناده  پرواات  هار  .باود م 

 .یهد ا جام را ریی پروات

 



 

 

 
 

  شا  یایه وده است سبد ب   سبت ا ستگاه ها میاع ت فیق ولل : یر1ولل 

 

اروفااع  متار ا   5/1متار یر   5/1را ما  ب ن اد کا  ابعاای خ       باا ی  ا اق  پرواات  مخصای   هدر ا   می   ای   ر ولل یر

 متر م  باود  1خ  ا  سطح  م ق 

 

 



 

 تجهیزات مورد نیاز:

 کر یمتر 

  عدی( 8ی س  فر  ب  )حداال 

       ا وره حاا  ا  هانس لیلا  ساف د      ۲سبد مخصی  یات استا داری )سبق ا ادا ه هاای ارا ا  واده یر والل

 اابل اوصال ب   لد گر(

        اا ا  ا متاران  شاا  یایه واده       م ق ری کش  وده ا ستگاه هاای پرواات  سابت با  سابد یاات )سباق 

 ( 1یر ولل 

 نحوه امتیاز دهی:

  ساابت با ا گرفت    ر یر امت ا  100 معایل را اال  فر رکیری   اال  فر وااد  مشااخص ا خ تم هر یر مسااابق  پا ا  ا  پس
سبت  با  لنا  سا ر  رکیری گ ری سب    خ اا معایل امت ا  اال   فر رکیری ب    ویی  محا  ا  فراال رکیری اگر م ال عنیا  ب  م  

 هم ق ب  ا وااد ریاهد  5/87 یام  فر امت ا  گ ری  ساابت با ا100  اال  فر امت ا  وااد با متر 70ا 80 مسااافت خ تم یر یام
 .ود ریاهد  فرات محاسب  سا ر امت ا سبق فرمیل   ر  ورو ب

5/87  =(100*70/80)  
 ود ریاهد عمل ورو ب هم ق ب      ها خ تم سا ر برای

 



 :وسايل مورد نياز

 از لباس وكفش معمول ورزشي استفاده مي گردد تجهيزات خاصي مورد نياز نيست ومعموالً

 بازيکنان:

نفره انجام  7نفره و  5 –نفره  3الختر در بين مردان به صورت انفرادی )مبارزه تن به تن( و به صورت تيمي حداقل 

.خروس جنگي اصطالحي است كه دستها روی سينه و زیر بغل قرار مي گيرد و به صورت رقابتي بين مي شود 

علت  نفره انجام مي شود. 5نفر یا  3مي شود و به حالتهای انفرادی )نفر به نفر( و تيمي این  و دختران انجامبانوان 

 اینکه تيم ها بصورت فرد است كه در نهایت نتيجه بازی مساوی نگردد.

 ن بازي :ازم 

 . مي باشدبا یکدیگر  منوط به مبارزه تمام نفرات دو  تيم  زمان اتمام بازی نا محدود و

 بازي : نحوه

بار تکرار مي شود 3 .این روش را مبارزه عمومي دو تيم یا جنگ مغلوبه ناميده اند كه مانند مسابقات واليبال گاها1ً

 . برنده شود برنده نهایي است نوبت در دو  تيمي كه و

صورت یك پا )یك .روش دوم نيز مسابقه تن به تن یا نفر به نفر است كه هر حریفي كه به ميدان مي آید به 2

را رها نمي كند د پای خو لنگه( به صورت انفرادی مبارزه ميکند ودر صورت برنده شدن در ميدان باقي مي ماند و

 یش رها شود چند نفر را شکست دهد بدون اینکه دستش را از پا كه ممکن است یك نفر .گاهي مشاهده شده است

 امتيازات :

 مسابقه خارج مي شود وامتياز گرفته رها شود خطا محسوب گردیده و از دور چنانچه در حين مبارزه دستي كه پارا

بازی بين نفرات دیگر آغاز مي شود.خارج شدن از زمين بازی امتياز منفي محسوب مي  و منفي محسوب مي گردد

هرگونه گردد و فردی كه از زمين بازی خارج شده از دور بازی حذف وبازی بين نفرات دیگر ادامه خواهد یافت. 

ضربه از طرف هر بازیکني كه به حریف مقابل صدمه بدني وارد نماید وبصورت عمدی باشد خطا محسوب مي گردد 



 بازیکن خطا كار بازنده محسوب مي گردد و خاطي برای بار اول كارت زرد و برای دوم كارت قرمز خواهد گرفت و

زه به زمين برخورد كند ولي پنجه پا از دستش رها و امتياز از دست مي دهد اگر یکي از بازیکنان در حين مبار

نشود با بلند شدن فرد از زمين بازی ادامه خواهد داشت هر بازیکني كه در حين مبارزه چه با ضربه حریف وچه 

 یك امتياز به نفر مقابل داده خواهد داشت. بدون ضربه حریف پای خود را رها كند بازنده

 تيم در انتهای زمين بازی با گرفتن پنجه های پا به وسيله دست مخالف )مثالًپس از انجام مراسم قرعه كشي دو 

 عالمت داور مسابقه آغاز مي شود  با انگشتان دست راست پنجه های پای چپ را بهم قفل ميکنند ( وبا

بهم ، تعادل حریف را بهم بزنند هرنفری كه تعادلش ، جا خالي دادنهر دو تيم سعي مي كنند با هل دادن حریف

بخورد وزانویي كه در دست دارد به زمين بخورد ویا اینکه پنجه های دستش از پایش رها شود بایستي از زمين 

مي دهد درپایان هرمسابقه هر تيمي كه موفق شود ، تمامي افراد تيم مقابل  را  خارج شود ویك امتياز از دست 

 م خود امتياز مي گيرد .شکست دهد برنده بازی است و به تعداد نفرات باقي مانده تي

یا بعد از بازی  هر بازیکني كه  در حين بازی و .اتمام بازی زماني خواهد بود كه تمام نفرات باهم بازی نموده باشند

از مقررات تخطي نماید برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. هر گونه اعتراض یا صحبت با داوران حين انجام 

امتياز به تيم مقابل داده خواهد  1برابر رای داور  رپرست یا مربي خطا محسوب شده ومسابقه از طرف بازیکنان یاس

در صورت  داور درباره آن تصميم گيری خواهد نمود. شد . زدن هرگونه ضربه از گردن به باال ممنوع مي باشد و

 تساوی امتيازات دو تيم با نظر مربيان یك نفر از هر تيم با یکدیگر مبارزه مي كنند.

 



 

 : ابزارهای مورد نیاز

 طناب مقاومتی برای هر نفر

 نفر 3:  از هر تیم فرات شرکت کنندهتعداد ن

 مدل طناب زدن: طناب زدن تک پا

زانوی پای جمع شده شیوه اجرا: به این صورت که یک پا خم شده ) به صورت زانو بلند( به طوری که 

 از جلو با لگن در یک خط افقی قرار بگیرد. 

فرد  با عبور طناب از زیر پایبا فرمان داور ورزشکار شروع به طناب زدن به صورت تک پا می کند و 

دقیقه، پا عوض می  1ط لگن نباشد شمرده نخواهد شد(. پس از شمارش شروع می شود) اگر در خ

 پا انجام خواهد شد. شود و با پای دوم طناب زنی به صورت تک

 دقیقه می باشد) هر پا یک دقیقه( و تعداد کل طناب هایی که از زیر پا رد شود 2کل زمان طناب زنی 

 برای فرد درج می شود.

 نکات:

 هر مرتبه ای که طناب از زیر پای ورزشکار رد شود یک شمارش انجام خواهد شد. -1



اگر طناب زدن به هر دلیلی قطع شودیا با پای ورزشکار برخورد کند شمارش قطع می شود تا  -2

 حرکت صحیح بعدی انجام شود.

می گیرد و بعد از حداکثر تالش در یک ورزشکار با یک پا) راست یا چپ( در وضعیت حرکت قرار  -3

 دقیقه پای حرکت را عوض می کند.

 شروع شمارش پس از اعالم داور می باشد. -4

 اگر حرکتی در خارج از محدوده زمین مسابقه انجام شود شمرده نخواهد شد. -5

 خطاها:

خطا زانو حتما باید از جلو باال بیاید و هم سطح با لگن نگه داشته شود در غیر این صورت،  -1

 محسوب می شود و حرکت شمرده نمی شود.

اگر پای ورزشکار طوری باال آید که کف پا از پشت دیده شود حرکت مردود است و شمرده نمی  -2

 شود.

 شروع حرکت باید با اعالم داور و در محدوده زمین مسابقه انجام شود. -3

 

 ابزارهای مورد نیاز) بخش تیمی(

 عدد( 1سرعتی) طناب 

 (تیمیراهنمای فنی مسابقه) بخش 

 نفر 3:  تعداد نفرات شرکت کننده از هر تیم



مدل را انجام  3ورزشکار یک تیم  3:  هر ورزشکار یک مدل را انجام می دهد و مدل طناب زدن

  خواهند داد.

  Side to side طناب به صورت جفت پا، یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست انجام(

 می شود.(

 Cross step یک بار زمانی که پای راست از جلوی پای چپ به صورت ضربدری عبور می (

کند، و طناب از زیر پا رد می شود و سپس، یک بار زمانی که پای چپ از جلوی پای راست به 

 صورت ضربدری عبور می کند، طناب از یر پای فرد رد می شود.( 

 Side straddleر دارد طناب از زیر پای فرد رد می )یک بار زمانی که پا در حالت جفت قرا

 شود و یک بار زمانی که دو پا از طرفین باز می شود، طناب از زیر پای فرد رد می شود.(

ثانیه می باشد و هر ورزشکار  90شیوه ی اجرا: مسابقه به صورت امدادی برگزار خواهد شد. کل زمان مسابقه 

کرد، طناب را به یار تیمی خود می دهد و ورزشکار دوم پس از مدل طناب را اجرا  3ثانیه که یکی از  30بعد 

 ثانیه، طناب را به ورزشکار سوم می دهد. 30

 نکات:

ورزشکاری که در یک تیم قرار می گیرند باید اجرا شود) هر ورزشکار  3هر سه مدل طناب توسط  -1

 یک مدل(

 ادامه دهد.منتقل کند تا ثانیه باید طناب را سریعا به یار تیمی خود  30هر ورزشکار پس از  -2

 هر مرتبه ای که طناب از زیر پای ورزشکار رد شود یک شمارش انجام خواهد شد. -3

اگر طناب زدن به هر دلیلی قطع شودیا با پای ورزشکار برخورد کند شمارش قطع می شود تا حرکت  -4

 صحیح بعدی انجام شود.



 شروع شمارش پس از اعالم داور می باشد. -5

 از محدوده زمین مسابقه انجام شود شمرده نخواهد شد. اگر حرکتی در خارج -6

 خطاها:

 حرکت مطابق توضیحات هر مدل اجرا می شود در صورتی که مغایر باشد شمرده نخواهد شد. -1

 

 

 



 )دختران و پسران( شطرنج مسابقاتفنی آیین نامه 

 

 شد: خواهد برگزار ذیل ماده 2  در و (پسران و ترانخدجداگانه) بخش دو درمسابقات 

  (انفرادی و تیمی)سریع ماده -1

  (انفرادی و تیمی)آسا برق ماده  -2

 توضیحات:

 اعضاء و باشدمی پسران بخش در بازیکن 4 حداکثر و دختران بخش در بازیکن 4 حداکثر معرفی به مجاز دانشگاه هر-1

 بود. خواهند شرکت به مجاز ،هارقابت ماده دو هر در دانشگاه هر

 دریافت انفرادی احکام ماده، هر برتر نفر سه و نمایندمی رقابت مسابقات جدول در انفرادی صورت به بازیکنان کلیه-2

 نمود. خواهند

 و محاسبه دانشگاه همان تیمی امتیاز بعنوان ،هارقابت جدول در دانشگاه هر برتر نفر 3 امتیازات مجموع همچنین-3

 شد. خواهد اهداء تیم بازیکنان تمامی به تیمی احکام

 با هادانشگاه این صورت این در که باشد می بازیکن 2 تیمی، بخش در حضور برای مجاز نفرات تعداد حداقل :1 تبصره

 نمایند. شرکت هارقابت در کامل ترکیب با شودمی توصیه بنابراین کرد. خواهند رقابت جدول در کمتر بازیکن یک

 شد. خواهند بندی رتبه انفرادی، بخش در صرفا نمایند شرکت ها رقابت در بازیکن یک با تنها که هاییدانشگاه :2 تبصره

 شوند. حاضر مسابقات در رسمی متحدالشکل لباس با بایستمی هاتیم نفرات تمامی-4

 فدراسیون قوانین مطابق الزم تغییرات مسابقات، سرداور نظر مطابق لزوم، صورت در و نامه آیین این مفاد تمامی در -5

 شد. خواهد انجام شطرنج المللی بین

 شرکت کلیه و شد خواهد نصب مسابقات سالن در مکانی، و زمانی شرایط با متناسب بهداشتی های نامه شیوه -6           

 بود. خواهند هادستورالعمل رعایت به ملزم راهان،هم و کنندگان

 فنی: جلسه زمان     ... ها:تیم خروج    ..... ها:تیم ورود-7

 

 



 

  سریع ماده مقررات و قوانین

 

 بود. خواهد حاکم مسابقه این بر شطرنج جهانی فدراسیون مقررات -1

 به ریتینگ محاسبه برای نتایج و شد خواهد انجام سوئیس افزار نرم نسخه آخرین از استفاده با جدول کشی قرعه -2

  شد( خواهد تعیین کننده شرکت بازیکنان نسبت به دورها )تعداد شد. خواهد ارسال شطرنج المللی بین فدراسیون

 کرد. خواهند شرکت مسابقه در انفرادی بصورت هاتیم بازیکنان تمامی -3

 در خاص، شرایط در باشد. می بازیکن هر برای حرکت هر ازای به پاداش ثانیه 5 عالوه به دقیقه 15 ،ها بازی زمان -4

 شد. خواهد اتخاذ مسابقات سرداور توسط مقتضی تصمیم خصوص این

 یا دو چنانچه و شد خواهد تعیین مسابقه درپایان بازیکن هر توسط شده کسب امتیازات مجموع اساس بر بندی رده -5

 ترتیب به زیر شرح به امتیاز شکستن روش از آنها رتبه تعیین یبرا باشند کرده کسب یکسان امتیازات بازیکن چند

 شد: خواهد استفاده اولویت

   2 شده قطع هولز بوخ -ج   1 شده قطع هولز بوخ ب:   مستقیم رویارویی الف:

 برگر بورن زونه -ه            هولز بوخ مجموع  -د

 امتیازات ،تیم چند یا دو چنانچه و شد خواهد تعیین اهدانشگ هر برتر نفر 3 امتیاز مجموع اساس بر تیمی بندی رده -6

 بود. خواهد بندی رده تعیین مالک دانشگاه، هر بازیکن بهترین انفرادی رتبه باشند کرده کسب یکسان

 

 



 آسابرق ماده مقررات و قوانین

 

  بود. خواهد حاکم مسابقه این بر شطرنج جهانی فدراسیون رراتمق -1

 به ریتینگ محاسبه برای نتایج و شد خواهد انجام سوئیس افزار نرم نسخه آخرین از دهاستفا با جدول کشی قرعه -2

  شد( خواهد تعیین کننده شرکت بازیکنان نسبت به دورها )تعداد شد. خواهد ارسال شطرنج المللی بین فدراسیون

 کرد. خواهند شرکت مسابقه در انفرادی بصورت ها تیم بازیکنان تمامی -3

 باشد. می بازیکن هر برای حرکت هر ازای به پاداش ثانیه 2 عالوه به دقیقه 3 ها بازی زمان -4

 چند یا دو چنانچه و شد خواهد تعیین مسابقه درپایان بازیکن هر توسط شده کسب امتیازات مجموع اساس بر بندی دهر -5

 اولویت ترتیب به زیر حشر به امتیاز شکستن روش از آنها رتبه تعیین برای باشند کرده کسب یکسان امتیازات بازیکن

 .شد خواهد استفاده

   2 شده قطع هولز بوخ -ج   1 شده قطع هولز بوخ ب:   مستقیم رویارویی الف:

 برگر بورن زونه -ه            هولز بوخ مجموع  -د

 متیازاتا ،تیم چند یا دو چنانچه و شد خواهد تعیین دانشگاه هر برتر نفر 3 امتیاز مجموع اساس بر تیمی بندی رده -6

 بود. خواهد بندی رده تعیین مالک دانشگاه، هر بازیکن بهترین انفرادی رتبه باشند کرده کسب یکسان



 آمادگی جسمانی 

 

 نحوة پوشش شرکت کنندگان:

 . کنندشرکت کنندگان الزم است با لباس ورزشی متحدالشکل از سوی دانشگاه در مسابقات شرکت  .1

 تصمیم گیری های شرایط بحرانی :

تواند اعتراض خود  گیرد، ورزشکار می هر گونه تصمیم گیری در شرایط بحرانی توسط سرپرست فنی مسابقه انجام می .1

 اعضای کمیته فنی وظیفه دارند در خالل اجرای مسابقه به شکایات رسیدگی کنند. ،کندرا کتبی به کمیته فنی ارائه 

سرپرست فنی در صورت صالحدید اعم از زیر پا گذاشتن اخالق ورزشی و یا در خطر بودن سالمتی ورزشکار اجازه  .2

    باشد. توقف مسابقه را دارا می

 باشد. ت فنی در شرایط جاری مسابقه مجاز به تغییر در تصمیم داوران میسرپرس .3

 باشد. .کمیته فنی مجاز به تغییر در تصمیم داوران پس از مسابقه می4

 ابزارهای مورد نیاز

دست دوم )پیشنهاد: از الستیک های  پرایدعدد الستیک  5،کنز با رنگ متفاوت استفاده شود( 4حتما از  )پیشنهاد:عدد کنز  13

)پیشنهاد: یک عدد طناب آمادگی جسمانی 2-1، استفاده شود و آن ها را کامال تمیز کرده و برای جذابیت بیشتر رنگ آمیزی شوند(

 عدد توپ تنیس 5،کیلویی 5عدد دمبل یا کتل بل  1، طناب بلند و یک کوتاه آماده شود(

 عدد آجر یوگا یا هر جسمی شبیه به آن 3

 



 جسمانی آقایان طرح مسابقه آمادگی

 

 

 

 

 

 

 راهنمای فنی مسابقه



 ایستادن و رد شدن از بین موانع

 ماند. ورزشکار به پشت بر روی زمین دراز کشیده و منتظر صدای سوت می

 گذرد. با صدای سوت از حالت خوابیده بلند شده و از بین موانع می

 خطا:

 + ثانیه2برخورد با هر مانع = 

 عدم رعایت مسیر  = اصالح مسیر   

  Reverse Agility:2آیتم 

 رد شدن از بین موانع به پشت

 کند. ورزشکار با گذشتن از مانع آخر به پشت موانع را مجدد طی می

 خطا:

 1مانند ایتم 

 Endurance & Power:3آیتم 

 اور هد اسکوات و پرتاب از باالی سر

 دهد. تکرار انجام می 10را باالی سر برده و با آرنج های کامال صاف حرکت اسکوات را  اول ورزشکار الستیک

 .رود و به سمت الستیک بعدی می کند بعد از اتمام دهمین حرکت ورزشکار الستیک را از باالی سر پرتاب می

 (.3پرتاب 30عدد)مجموعه حرکت اسکوات  3تعداد الستیک ها 

 .متر 3حداقل متراژ مورد نظر 

 شود. اولین نقطه برخورد الستیک با زمین متراژ پرتاب در نظر گرفته می

 خطا:

 اسکوات = عدم شمارشازی نشدن استخوان ران با زمین درمو



 خم شدن آرنج در اور هد اسکوات = عدم شمارش   

 + ثانیه5متر =  3متراژ پرتاب کمتر از    

     Cordination :4آیتم 

 طناب زدن دوبل

 دهد. تکرار حرکت طناب زدن دوبل را انجام می 50ورزشکار 

 شود. در صورت توقف بین حرکت از ادامه شمارش می

 خطا:

 باشد. یحرکت بدون خطا م

   EnduranceAsymmetric:5آیتم 

 نامتقارن با بار راه رفتن

 کند. متر را طی می 15کیلویی را برداشته و  5ورزشکار دمبل 

 گیرد. را با دست دیگر میسپس با گذشتن از پشت مانع دمبل 

 کند. می طیمتر را با دست مخالف  15مجدد 

 خطا:

 ثانیه5رها شدن دمبل از دست = +

  Endurance Lactate Tolerance & Power:6آیتم 

 پرش و پرتاب الستیک از کنار

 دهد. انجام میپرش  10ورزشکار رو به الستیک 

 کند. میپس از دهمین حرکت الستیک را از کنار بدن پرتاب 

 متر. 3متراژ مورد نظر 



 (.2و پرتاب  20)مجموعه حرکت پرش  2تعداد الستیک ها 

 بایست یکبار از سمت چپ و بار دیگر از سمت راست انجام شود. حرکت می

 خطا:

 ثانیه 5متر = + 3پرتاب کمتر از 

 پرش با پای باز = عدم شمارش 

  Basic Skill in Fatigue:7آیتم 

 پرتاب توپ

 متری مورد اصابت قرار دهد. 5هدف )آجر یوگا( را در فاصله  3بایست  توپ تنیس در اختیار داشته که می 5 ورزشکار

 دود. پس از اصابت هر سه هدف و یا اتمام توپ ها ورزشکار به سمت خط پایان می

 خطا:

 ثانیه 5هدف باقیمانده = + در صورت اتمام توپ ها هر

 



 

 مقررات فنی رشته هفت سنگ مهارتی

 وسایل و تجهیزات الزم :

 .باشد شده جدا کامال حفاظ )پارتیشن( با که 3×10 ابعاد به بازی زمین -

 .باشد متر 1 حفاظ )پارتیشن( ارتفاع -

 .باشد توری ترجیحا حفاظ )پارتیشن( جنس -

 مینی هندبال شماره یک تنبل)کم باد( توپ -

 cm 5ارتفاع  و cm 10×10 ابعاد به چوبیهای مکعب -

 
 قوانین مقررات فنی بازی :

 باشد.می مربی 1 وبازیکن  2 مسابقه به صورت تیمی و هر تیم متشکل از -

 شود.می ثانیه انجام 90متر و مسابقه در زمان  7ها فاصله خط پرتاب تا سنگ -

خاط پرتااب روی هام     متار از  7باه فاصاله    و (ساانتی متاری   20× 20مربا   )هاا در محال تعیاین شاده     سنگ -

 شوند.قرار داده می

 را خاود  اول پرتااب  زماان   شاروع  و داور ساوت  باا  و گیارد مای  قارار  پرتااب  خاط  پشا   داور اعالم با ورزشکار -

 نظار  در پرتااب  آن امتیااز  باه عناوان   افتااده هاای  سانگ  تعاداد  هاا  سانگ  به اصاب  صورت در و دهدمی انجام

 هاای سانگ  و کارده  دویادن  باه  شاروع  هاا سانگ  باا  تاوپ  محا  برخاورد   به کننده پرتاب. شد خواهد گرفته

 انجاام  را بعادی هاای  پرتااب  و برگشاته  دوبااره  تاوپ   برداشاتن  از بعاد  و بچیناد  بایاد  هام  روی دوباره را افتاده

رساد و باازیکن   مای  پایاان  نفار اول باه   مساابقه  داور  توساط ( ثانیاه  90) مساابقه  زمان اتمام اعالم از بعد دهد و

بعنااوان امتیاااز تیماای  دو نفاار امتیاااز دهااد و در نیایاا ماای روناادی کااه بااازیکن اول هاای کاارده را ادامااهدوم 

 .شد خواهد محاسبه

یک نفر وقا  نهیادار )شاروع و پایاان(  یاک نفار داور بارای خطاهاای خاط و خطاهاای             نفر  3تعداد داوران  -

 اعالم رده بندی نیایی  خواهد بود.چینش سنگ و یک نفر سر داور برای ثب  امتیاز کلی بازیکنان و 



 خطاها :

 شود.می امتیاز در نظر گرفته 5افتد می به ازای هر سنهی که توسط توپ پرتابی بر روی زمین -

 امتیاازی  و شاده  محساوب  خطاا  کناد  عباور  آن از یاا  لماس  را پرتااب  خاط  ورزشاکار  پای پرتاب هنهام در اگر -

و اگار سانگ هاا بار روی زماین بیفتناد باازیکن بایساتی ساریعا           شاد  نخواهاد  گرفتاه  نظار  در پرتاب آن برای

 سنگ ها را روی هم چیده و پرتاب بعدی را انجام دهد.

 .گیردنمی تعلق فرد به امتیازی هیچ ننماید برخورد هاسنگ به توپ اگر -

ار سانهی کاه روی زماین قار     مای باشاد. اماا آخارین     هاا سانگ  کامل افتادن امتیازات شمردن برای اصلی شرط -

خااارش شااود امتیاااز بااه آن تعلااق  اگاار در اثاار اصاااب  وااربه تااوپ از محاال خااود بطااور کاماال  گرفتااه اساا  

 گیرد.می

 بایاد  بعادی  پرتااب  بارای  حتماا  و شاده  محساوب  خطاا  بچیناد  دوبااره  نتواناد  را های افتااده سنگ ورزشکار اگر -

 .بچیند هم روی مرتب و منظم بطور را هاسنگ

 نحوه امتیاز دهی :

بندی نیایی  مجماوع امتیاازات دو نفار از هار دانشاهاه باه عناوان امتیااز آن دانشاهاه محاسابه و رتباه             در رده -

 بندی خواهد شد.

اول تاا ساوم رتباه     رتباه هاایی کاه بارای کساب     ها  مساابقه مجادد باین تایم    در صورت تساوی احتمالی رکورد -

 .شودمشترکی دارند  برگزار می

 

 
 



 

 مقررات فنی رشته فوتبال) گل کوچک(

بو  نسو اءا     .هود  خانهود  برگوانا  (فابسوا)  فدانسونا  فاببوا) ر اهو      مقورانت  و قوانینن  آخرین طبق مسابقات

 ماناد زیر: 

 بازیکنان: تعداد و تیم (1 ماده

 باهد. میو یک مربی ذخنره(  یفر 1 یا2 و نصلی یفر 3ر بازیکن یفر 5نز  م شکل بنم هر -

 بانیءود موی  بواز   جریوا   دا بوازیکن  سو   نز یکوی  و یودناد  وجواد  بوا   داونزه مسوابقات  نز یاع نین دا -

 بوو  دسوو  حووق یدنایوود گنریوودمووی قوورنا داونزه دنخوول دا کوو  ربازیکءووا  گنریوود قوورنا داونزه داو  دا

 گردد. می محسابیاع نو)  پءال ینیجام هاد  جریم  مءطق  دنخل دا برخااد نگر بایءد باپ

  آن(: ابعاد و )اندازه بازی زمین ( مشخصات2ماده 

. باهوود هووده طرنحووی م وور 10×20نبعوواد و نیوودنزه بووا و مسوو طنل صوواات بوو  بایسوو مووی بوواز  زموونن -

 یوک  دنان  ینوا  ینمو   هور  و بقسونم  م ور  10 م ورن   بوا  برنبور  ینم  دو ب  رضیع خط یک با باز  زمنن

 خووط نز م وور  فاصوول  یووک و یوونم بووا جریموو  محاطوو  سوواخ ن مشوو   بوورن  دیگوور رضوویع خووط

 باهد. می داونزه

 ینوا  داونزه بنور   دو و یصو   مسوابق   زمونن  عرضوی  خوط  وسوط  دا بایسو  ها میداونزه ها:دروازه -

 فاصول  دو . گردیود موی  م صول  نفقوی  بنور   یوک  بو   و گرف و   قورنا  مرکوا  یقطو   نز یکسایی فاصل  ب 

سووای ی م وور بوورن  70زموونن سووط  بووا نفقووی بنوور  فاصوول  و م وور یووک بایسوو مووی بنوور  عموواد 

 باهد. برن  دخ رن   م ر سای ی 65پسرن  و 

 هاد. می برگانابرن  دخ رن  وپسرن   فابسا) 3همااه  باپ با مسابقات نین :توپ ( مشخصات3ماده 

 آسون   بوروز  زمنءو   کو   زیوااآتت  هرگایو   نز نسو فاده  همچءونن  و غنرضوروا   وسوایل  نز نسو فاده  :( امنیت  4ماده 

 باهد. می ممءاع یماید، فرنهم ان بازیکءا  دیدگی

  مسابقه: ( مدت5ماده 

 ربنس  دقنق  اون (باهد. می اون  دقنق  ن  10ینم  مسابق  دو مدت -

 . گرددمی نعالم و بعننن دقنق  س  ینم ، دو بنن نس رنح  : زما ببصره

 



وهرگایو  بشوءک کو  باعوخ بواخنر      داصاات نبوال  وقو  ب اطرمصودومن  ویوا دند  کواات قرمایوازاد       -

 هروع مجدد باز  گردد، دنوان  می بانیءد نز وق  یگهدنا ب انهءد باز   ان م اقف یماید.

  

 دا کو   یمایءود  داخانسو   ن  دقنقو   یوک  نوت بوایم  یوک  ینمو   هور  دا بانیءود ها میبنم :اوت تایم -

 . هاد دنده نطالع یگهدنا وق  ب  مرنب  باید صاات نین

بونم بریوده  باهود،    بعنونن  بعدنز نبموام وقو  قوایایی ومسواو  هود  دو بونم ، دا صواابنک  ینواز بو            -

ضربات  پءال ی ریاع دوم( بعننن کءءوده بونم بربرمنودن  بواده و وقو  نضوافی دا یتور گرف و  ی انهود          

 هدرهربنم س  پءال ی(

 نحوه بازی: (6 ماده

 ن خانهد باد.پس نز نی  اب بنم مالک باپ نزوسط زمنهروع باز   -

 هروع مجدد باز  پس نز نوت  نز محاط  جلا  داونزه خانهدباد. -

 گردد. می هروع زمنن وسط نز باز  ،هر گلب  ثمراسند   بعد نز -

 دنهوو   فاصوول  م وور بوواپ سوو  زیءووده نزبایوود  بازیکءووا  مجوودد، هووروع و کریوور و نوت زد  زمووا  دا -

 باهءد. 

 هاد. می هروع پا ضرب  با داونزه کءاا نز داونزه نوت -

خطوا هواد یوک ضورب  پءوال ی یواع دوم بو  سواد بونم حریوف بعلوق             5دا صاابنک  یک بنم مربک   -

 خانهد گرف .

 

نم نواز ودا حالو  بسواو  بورن  هوربنم یوک نم نواز دا یتور گرف و            3 دا هرباز   بونم بریوده   :نحوه امتیاز  (7ماده 

 خانهد هد.

 :    پسران مسابقات در-

:دا صاات بسواو  دوبونم دا مسوابقات ، بریوده بواز  بو  بربنو  برنسوا  ی نجو            دا مرحل  مقدمابی

 باز  اودااو ، بفاضل گل زده وخااده وکاابها  زاد وقرما بعننن خانهد هد.

دقنقو  نضوافی ندنمو      3نبموام وقو  قوایایی و بسواو ، بواز  دا دو وقو         دا مرحل  حذفی دا صاات

ت پءوال ی بونم بریوده بعنونن خانهود هودرهربنم سو         می یابود و داوصواات بسواو  مجودد بوا ضوربا      

 پءال ی(

ضووربات پءووال ی یوواع دوم بعنوونن کءءووده    دا صوواات بسوواو  بنمهووا :  درمستتابقات درتتتران-

 خانهد باد رهربنم س  پءال ی ( و وق  نضاف  دا یتر گرف   ی انهد هد.



 

 دوم یاع پءال ی ب( ضرب  نو) یاع پءال ی نلف(ضرب  :پنالتی ضربات ( انواع8ماده 

 خوواطی بوونم بازیکءوا   نز یفوور یوک  یوواع ضورب  پءووال ی،  نیون  دا اول: نتتوع پنتتالتی ضتتربه الت((  -

 5/1زد  آ  فاصوول   ضوورب  گنوورد. محوولمووی قوورنا داونزه داو  دا حرکوو  بوودو  و ثابوو  بصوواات

نسوو .  هووده یصوو  زموونن کءوواا دا پوور م بووا کوو  رضوویع یقطوو  دا و بووا  داونزه خووط م وور  نز

 هاد عباابءدنز:نو) می یاع پءال ی ضرب  ب  زد مءجر  خطاهایی ک 

  داونزه خط نز م ر  5/1فاصل   یعءی جریم  محاط  دا دس  با باپ برخااد -

 م ر  5/1 جریم  و فءی محاط  دا خطا -

 هاد.  داونزه ب  باپ اف ن مایع ک  ن  گای  ب  داونزه کرد  جا جاب  -

 یقطو   نز ضورب   بوازیکن زیءوده   پسورن   مسوابقات  دا پءوال ی، یواع ضورب     نیون  دا دوم: نتوع  پنتالتی  ب( ضربه

 بوونم مقابوول هووات  بووا  داونزه بوودو  داونزه سووم  بوو  ان بوواپ خوواد  داونزه م وور  5/1 محاطوو  جریموو  

 داونزه سوم   بو   م ور (  10زمونن رفاصول     منوایی  یقطو   نز ضورب   دخ رن  بوازیکن زیءوده   دا مسابقات و یمایءدمی

 هووادمووی دوم یوواع پءووال ی ضوورب  زد  بوو  مءجوور کوو  خطاهووایی. کءءوودمووی مقابوول هوواتبوونم  بووا  داونزه بوودو 

 :عباابءدنز

 دا صاابی ک  وق  قایا  مسابق  بمام هده وبریده معلام یباهد-

خطوا نز سوا  دنوا نعوالم هواد،کلن      5دا صاابنک  بعودند خطاهوا  هریوک نز بونم هوا دا وقو  بواز  بون  نز          -

 دوم می باهد. ضربات پءال ی نز او  یقط 

 

 هربنم ماظف نس  دو دس  پنرنهن وازهی بریگها  اوهن وبنره دنه   باهد:  9ماده

 هم  بازیکءا  ماظف هس ءد  نز گااد محافظ پا رقلم بءد( نس فاده یمایءد.

دقنقو  پوس نزنبموام بواز  بحایول دنده هواد وپوس         10هرگای  نع رنض باید بصواات ک بوی و حودنکار بوا    

 س ی قابل اسندگی ی انهد باد.نز آ  هنچ داخان

دا خصوواه هرگایوو  مووااد پوون  بنءووی یشووده دا آیوونن یاموو ، بصوومنم یهووایی بووا کمن وو  فءووی تبصتتره :

 مسابقات خانهد باد.

شایان ذکراس  با توجه به تعداد تتیم هتای شترک  کننتده ماکتن است  یتر تتیم دریتر روز  نتد           

 بازی انجام دهد.

 


