آئين نامه مسابقات مجازي رشته آمادگی جسمانی همگانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاييزه سال )1400
مقررات فنی:
 -۱ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويديو را بدون ويرايش با هر گونه نرم افزار به
صورت خام در سامانه ستاو ) ( https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگزاري کنند.
-۲فيلمبرداري بايد بصورت افقي و ثابت انجام پذيرد که تمام صحنه اجراي مسابقه بدون جابه جايي دوربين در طول فيلمبرداري
مشاهده شود .همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و اجراي آن قابل تشخيص باشد.
-3قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعالم شود.
تجهيزات مورد نياز :
 - ۱پله ( 40سانتي متري)يا  ۲عدد استپ (۲0سانتيمتري)
-۲تعداد  4عدد مخروط
 -3متر و نوار چسب رنگي جهت اندازه گيري فاصله مخروط ها
-4کرنومتر
-۵دوربين جهت فيلمبرداري
قوانين ونحوه برگزاري مسابقه و امتياز دهی :
با شروع حرکت پله کرونومتر زده مي شود و پس از اجراي سه حرکت(پله ،شناي سوئدي و مربع چابكي) در تعداد مشخص شده در
آخرين حرکت ،کرونومتر متوقف مي شود .سرعت اجراي حرکت مهم است و زمان کمتر تعيين کننده مي باشد .در صورت عدم اجراي
تكنيک درست ويدئو از داوري حذف مي شود .به  3نفر برتر جوايز و احكام همگاني تعلق مي گيرد.
پله  :آزمودني به مدت  ۲0بار از پله از پله باال و پايين ميرود .حرکت از پايين پله شروع مي شود و فرد ابتدا پاي راست و سپس ،پاي
چپ را از پله پاال مي برد و در برگشت مجدد ،ابتدا پاي راست و سپس پاي چپ را پايين مي آورد( هر باال و پايين رفتن از روي پله
يک شماره محسوب مي شود).

شناي سوئدي :آزمودني روي تشک بر روي شكم دراز مي کشد و دستها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست را بر روي
زمين قرار مي دهد .در حالي که پشت صاف و سر رو به باال ميباشد ،پنجهي پاي خود را به عنوان محور بدن قرار ميدهد .سپس
آزمودني بدن را با صاف کردن آرنجها از زمين جدا ميکند (آرنجها بايد صاف شوند) و سپس در برگشت تا جايي که سينه ،زمين را
لمس کند و يا آرنج ها به زاويه  90درجه برسد ،خود را پايين ميآورد (شكم و لگن نبايد با زمين برخورد داشته باشد).

نحوه اجراي شناي سوئدي( ويژه آقايان)

حرکت شناي سوئدي پيدرپي و بدون هيچگونه وقفهاي تا  ۲0حرکت انجام مي شود .اگر فرد قادر به حفظ الگوي ذکر شده نباشد از
مسابقات حذف مي شود.

نجوه اجراي شناي سوئدي تعديل شده (ويژه
بانوان)

حرکت چابکی در اضالع مربع 4 :عدد مخروط با فاصله  ۵0سانتي متر از يكديگر .يا ترسيم يک مربع با اضالع  ۵0سانتي متري بر
روي زمين با شماره گذاري  Aتا (Dمطابق شكل) انجام مي شود .آزمودني پشت خط شروع با پاي جفت شده (رو به مخروط  )Dمي
ايستد و با يک جهش پاي چپ را روي نقطه  Bقرار مي دهد.اين بار با پاي راست جلو به سمت نقط  Cمي جهد و پاي راست روي
نقطه  Cقرار مي گيرد( در اين وضعيت بدن پشت به مربع مي باشد) .در حرکت بعدي با يک چرخش پاي چپ را روي نقطه  Dقرار
مي دهد( در اين وضعيت بدن رو به مربع است) .در حرکت بعدي مجدد با يک چرخش پاي راست را حرکت داده و با يک جهش بر
نقط شروع قرار مي دهد( کل اين حرکات يک شماره محسوب مي شود) .خانم ها اين حرکت را  ۵بار و آقايان  ۱0بار اجرا مي کنند.

آئین نامه مسابقات مجازی رشته ایروبیک همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400
 -1ایروبیک خالق
مقررات فنی:
 -1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف کلیه حرکات انتخابی را انجام داده ،بدون ویرایش با هر
گونه نرم افزاری به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس  https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات
مربوطه بارگذاری کنند.
 -2فیلمبرداری باید بصورت ثا بت انجام پذیرد و تمام صحنه اجرای حرکات بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم
برداری مشاهده شود ،همچنین انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی در نظرگرفته شود که چهره بازیکن و اجرای آن
قابل تشخیص باشد.
 -3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعالم شود.
تجهیزات مورد نیاز:
 کرنومتر دوربینقوانین و نحوه برگزاری :
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار می شود .محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر
دانشگاه وجود ندارد .حداکثر زمان جهت اجرای زنجیره  1دقیقه می باشد .ساختن یک زنجیره که حداقل  16ضربه و
حداکثر  32ضربه باشد ،ضروری است.
نحوه امتیازدهی:
آسان یا سخت بودن حرکت ،روان اجرا نمودن حرکت ،بهترین طراحی از لحاظ تنوع حرکات و به کارگیری همه
عضالت ،مالک ارزیابی و امتیازدهی می باشد .به  3نفر برتر جوایز و احکام همگانی تعلق می گیرد.

آئين نامه مسابقات مجازي بسکتبال همگانی ویژه دانشجویان دختر
دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
جشنواره پائيزه)1400

مقررات فنی
 )1ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه ،بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويدئوي آن را بدون ويرايش با هرگونه
نرم افزار و بصورت خام در سامانه ستاو به آدرس https://setav.ir/stay-home/در بخش مسابقات مربوطه
بارگذاري نمايند.
 )2فيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد بطوريكه تمام صحنه اجراي مسابقه ،بدون جابجايي دوربين در طول
فيلمبرداري ديده شود .همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و اجراي
آن قابل تشخيص باشد.
 )3براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه ،کورنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيرد.
 )4قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل بصورت واضح در ويدئو اعالم گردد.
تجهيزات مورد نياز:
 )1توپ بسكتبال سايز  ۶يا  7يا توپ مخصوص بسكتبال سه نفره
 )2متر و نوار چسب (جهت مشخص کردن خطي به فاصله 2متر از ديوار براي انجام پاس ها)
 )3کرنومتر (زمان سنج)
 )4دوربين جهت فيلمبرداري
قوانين و مقررات برگزاري مسابقه و نحوه امتياز دهی:
شرکت کنندگان حرکاتي را طبق کليپ ضميمه انجام داده و ويدئو را در سامانه ستاو بارگذاري کنند .حرکات با توپ بسكتبال
سايز  ۶يا  7يا توپ مخصوص بسكتبال سه نفره به شكل انفرادي و بدون ماسک انجام شود .هرحرکت  10بار انجام شود (.به
طور مثال دريبل ها با دست راست 10مرتبه و با دست چپ 10مرتبه) .پاس ها مطابق ويدئو با فاصله ي 2متر از ديوار و با
ترکيب و ترتيب نمايش داده شده  10بار انجام شود .درشرايط مساوي به زمان کمتر ،سرعت بيشتر و کيفيت بهتر توجه مي
شود .به  3نفر برتر جوايز و احكام همگاني تعلق مي گيرد.

آئین نامه مسابقات مجازی جودو همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400

مقررات فنی:
 ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف حرکات را اجرا کرده و ویدیو را بدون ویرایش با هر گونهنرم افزاری به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس  https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه
بارگذاری کنند.
 -2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه طناب زدن بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم
برداری مشاهده شود ،همچنین انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی در نظرگرفته شود که چهره بازیکن و اجرای
آن قابل تشخیص باشد.
 -3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعالم شود.
تجهیزات مورد نیاز:
 لباس ورزشی مناسب و یا لباس جودو (با رعایت حجاب اسالمی برای دختران) کرنومتر دوربینقوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:
فضای مسابقه جهت فیلمبرداری حداکثر 5متر در ارتفاع 3متر بوده و موقعیت دوربین نسبت به ورزشکار در
زاویه  45درجه قرار داشته باشد .در هر کدام از آیتم های مسابقه ورزشکار 1دقیقه فرصت دارد تا به اجرای
حرکت پرداخته و تعداد حرکت های صحیح در مدت زمان یک دقیقه به عنوان امتیاز در نظر گرفته می شود.
-1حرکت دی آشی هارای– اسکوات
در انجام این حرکت زمان نشستن باید سطح تهیگاه از زانو ها پایین تر قرار بگیرد و در زمان برخاستن دست ها آزاد
و دو طرف بدن) .در زمان بلند شدن گذاشتن دست بر روی زانو خطا محسوب می شود (پس ایستادن و صاف شدن
کامل زانو ها بصورت یک حرکت سایه تکنیک دی آشی هارای اجرا می شود .به حرکت دست و پا و توجه نمایید،
هنگام اجرای تکنیک پای مجری ،تکنیک باید از مقابل پای تکیه گاه گذر کند .هر اسکات و یک آشی هارای یک
تکنیک محسوب می شوند) .چپ یا راست بودن مهم نمی باشد.
-2حرکت برپی– سئوناگه
هنگام اجرای حرکت برپی در زمان حرکت شنا باید سینه و ران ها کامال با زمین تماس پیدا کرده و در زمان ایستادن
نیاز به جهش نمی باشد .پس از ایستان یک حرکت سایه تکنیک سئوناگه اجرا می شود ،باید با یک چرخش180
درجه کامل ،دست ها حالت خود تکنیک در باال باال قرار بگیرند .هر برپی و سئوناگه یک حرکت شمرده می شوند.
چپ و راست بودن مهم نمی باشد .به نفرات اول تا سوم جوایز و گواهی همگانی تعلق می گیرد.

آئین نامه مسابقات مجازی دارت همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400
مقررات فنی:

دانشجویان لباس مناسب(دختران حجاب کامل را رعایت کنند) داشته باشند .مسابقات در دو بخش دختشران و
پسران برگزار می گردد .فیلم برداری باید از ابتدای پرتاب های راند اول تا انتهای راند سوم بدون ویرای ،پشت
سر هم و بصورت خام تهیه و ارسال شود .به فیلم برداری های بریده شده و تکه تکه امتیازی تعلق نمی گیرد.
نحوه برگزاری:

مسابقه به صورت پرتاب سه راند به سمت دوایر متحد المرکز تخته دارت برگزار می گردد .دانشجویان می توانند
از هر نوع تخته دارتی( کاغذی ،مغناطیسی و )....استفاده کنند .فاصله عمودی تخته دارت تا زمین  (1/73از مرکز
تخته دارت) و فاصله افقی از پشت خط پرتاب تا خط عمود از مرکز دارت به سمت زمین  2/37می باشد.

امتیازات دوایر متحدالمرکز به صورت ذیل می باشد:
دایره کوچک وسط  50امتیاز – دایره متوسط  25امتیاز  -دایره بزرگ  10امتیاز
هر دانشجو بایستی دوربین گوشی خود را طوری تنظیم کند که همزمان تخته دارت و خشود در تصشویر اشرار
گیرند .سپس اادام به پرتاب سه راند ( هر راند شامل سه پرتاب دارت پشت سر هم می باشد) بشه سشمت دوایشر
متحد المرکز تخته دارت می نماید .بعد از اتمام هر سه پرتاب ،بدون خارج شدن تصویر دانشجو و تختشه دارت،
دوربین را به آرامی به سمت مرکز تخته دارت برده و محل برخورد دارت ها را به صفحه دارت نشان می دهشد و
جمع امتیازات را اعالم می نماید .الزم به ذکر است که سه راند باید پشت سرهم و بدون خارج شدن فرد و تخته
دارت از تصویر انجام شود .نفرات برتر توسط کمیته داوران تعیین و معرفی شده و به سه نفر برتر جوایز و احکام
همگانی اهدا خواهد شد.

آئین نامه مسابقات مجازی رشته شطرنج همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400

(به مناسبت روز دانشجو  16آذر)
آییننامه:
 -1مسابقه هر دو بخش دختران و پسران در سایت  lichess.orgو به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین
المللی شطرنج (فیده) برگزار و اصالحات مورد نیاز طبق قوانین ،در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.
تبصره -در صورت صالحدید ،مسابقه در سایت دیگری قابل برگزاری است که در اطالعیههای بعدی اعالم خواهد شد.
 -2ارائه معرفینامه(بصورت یکجا) از طرف دانشگاه ها برای تمامی دانشجویان الزامی است و دانشگاهها ،مجاز به معرفی
هر تعداد بازیکن برای شرکت در این مسابقه میباشند .همچنین یک نفر از کارشناسان دانشگاه با ارائه شماره همراه،
بعنوان سرپرست تیم به دانشگاه میزبان معرفی شوند.
تبصره :مسئولیت راهنمایی بازیکنان هر دانشگاه برای ورود به جدول و رعایت قواعد مسابقه بر عهده سرپرستان تیم
ها می باشد.
 -3لطفاً اسامی دانشجویان در دو لیست جداگانه مطابق فرمت ذیل ارسال گردد(.آخرین مهلت ارسال معرفینامه سه
شنبه  16آذر):
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 -4تمامی بازیکنان مکلف به انجام حداقل  30دست بازی رسمی در سایت  lichess.orgبا زمان  3دقیقه بدون پاداش
زمانی ( تا قبل از تاریخ  16آذر) میباشند در غیر اینصورت مجاز به حضور در مسابقه مرحله مقدماتی نخواهند بود.
تبصره :شرکت کنندگان ،مجاز به بستن اکانتهای خودشان تا  2هفته پس از مسابقه نیستند و بستن اکانت به منزله
تایید تقلب خواهد بود.
 -5کلیه شرکت کنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت .به محض
ثبت نام ،برای شرکت کنندگان ،گروهی در پیام رسان واتساپ تشکیل و اطالع رسانی اخبار مسابقه ،از این طریق
انجام خواهد شد.
 زمان مسابقه روز جمعه  19آذر ساعت 16 -6مسابقه در تعداد دور مشخص (متناسب با تعداد شرکت کنندگان) به روش سوئیسی و با زمان ثابت  3دقیقه (بدون افزایش
زمان) برای هر بازیکن برگزار میشود و بین هر دور از بازیها  1دقیقه استراحت وجود دارد.
تبصره :در صورت نیاز ،مسابقه در زمان دیگری قابل برگزاری است که متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
 -7مسابقه به صورت رسمی (ریتد اینترنتی) برگزار میگردد و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن تاثیرگذار است.
 -8ردهبندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است .چنانچه  2یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب
کنند از روش سون بورن برگر برای گره گشائی استفاده خواهد شد.
 -9تیم برگزاری مسابقه مکلف به حفظ مصالح عالی مسابقه و رعایت حقوق تمامی بازیکنان است بنابراین در حین
برگزاری مسابقه و پس از اتمام آن  ،تمام بازی های بازیکنان(بویژه 10نفر برتر هر جدول) توسط تیم داوری بررسی
خواهد شد و در صورتی که مشخص شود بازیکنی یکی از موارد تقلب را انجام داده باشد:
 استفاده از نرم افزارهای شطرنجی در حین بازی بازی کردن فرد دیگری بجای بازیکن -سایر موارد تقلب

این بازیکن از جدول رده بندی حذف و مراتب به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و همچنین دانشگاه مبداء گزارش
خواهد شد .همچنین تیم داوری مجاز به اعمال روش های مختلف راستی آزمایی قبل ،هنگام و بعد از مسابقه می باشد و
بازیکنان مکلف به همکاری در کلیه مراحل راستی آزمایی در زمان و مکان تعیین شده توسط تیم برگزاری می باشند.
بنابر این تیم داوری مجاز است پس از انجام مسابقه ،برخی بازیکنان را جهت بررسی عملکردشان ،به دانشگاه یا هیئت
شطرنج شهرستان دعوت و  4دست بازی آزمایشی با ایشان برگزار نماید .نظر تیم داوری در موارد تقلب ،قطعی و غیر قابل
اعتراض است.
همچنین هر کدام از بازیکنان در صورت اعالم تیم برگزاری ،مکلف به نصب دوربین و سایر نرم افزارهای کنترل و نظارت
خواهند بود.
-10به  3نفر برتر هر بخش (دختران و پسران) ،احکام همگانی و جوایز اهداء خواهد شد.
 -11کارشناسان محترم دانشگاهها ،سواالت خود را از طریق گروه واتس اپ با جناب آقای محمد ابراهیم زاده ،مسئول
انجمن شطرنج اداره کل( )09122052918مطرح نمایند.
 -12پایگاه اطالع رسانی  ...و کانال اطالع رسانی آکادمی شطرنج chessuniversity@ :برای اطالع رسانی رویدادهای
این مسابقه در نظر گرفته شده است.

مراحل ایجاد شناسه در سایت lichess.org

دانشجویان محترم برای ساختن اکانت در سایت  lichess.orgمراحل ذیل را اجرا نمایید:
-1

ابتدا وارد سایت بشوید و گزینه  registerرا انتخاب نمایید.

یک نام کاربری (مشابه نام خانوادگی خودتان) نظیر  Hamidi2020و یک گذرواژه برای خودتان انتخاب کنید.
-2
اگر نام کاربری شما قبال مورد استفاده بازیکن دیگری قرار گرفته باشد باید نام کاربری انتخاب شده را تغییر بدهید.
-3

ایمیلتان را وارد کنید .این ایمیل در مواقعی که گذرواژه را فراموش کرده باشید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

-4

چهار پروتکل قرمز رنگ را به رنگ سبز تغییر دهید که به معنی پذیرش پروتکل ها توسط شماست.

-5

ایمیلی که از سایت  lichess.orgدریافت خواهید کرد فعال کنید و اکانت شما اکنون ایجاد شده است.

برای ورود به لینک مسابقه ،وارد لینک بشوید و گزینه  JOIN TEAMرا بزنید .درخواست شما طی  48ساعت
-6
توسط تیم داوری تایید خواهد شد .ثبت نام شما زمانی تکمیل خواهد شد که اسم شناسه خود را در سایت مشاهده بفرمایید.
قبل از شروع مسابقه ،چند دست بازی آزمایشی با سایت انجام دهید تا با این سامانه آشنایی کامل پیدا کنید.

انجمن شطرنج وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آئین نامه مسابقات مجازی رشته طناب زنی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400
 -1طناب زنی جاگینگ (زانو بلند)
مقررات فنی:
 -1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف طناب زده و ویدیو را بدون ویرایش با هر گونه نرم افزاری
به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس  https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگذاری
کنند.
 -2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه طناب زدن بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم برداری
مشاهده شود ،همچنین انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی در نظرگرفته شود که چهره بازیکن و اجرای آن قابل
تشخیص باشد.
 -3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعالم شود.
نکته :دانشجویان می توانند در هر دو مدل مسابقه طناب زنی شرکت نمایند اما در صورت کسب امتیاز
کامل تنها یک بار به عنوان نفر برتر معرفی و جایزه خواهند گرفت .
تجهیزات مورد نیاز:
 طناب مناسب کرنومتر دوربینقوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار می شود .محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر
دانشگاه وجود ندارد .هر شرکت کننده  30ثانیه مهارت طناب زنی جاگینگ را با رعایت موارد زیر اجرا کند .به  3نفر
برتر جوایز و احکام قهرمانی تعلق می گیرد.
در صورت انجام هر گونه خطا از قبیل افتادن طناب و ...فرد باید تا پایان زمان خود به طناب زدن ادامه دهد. -شمارش رکورد با عبور طناب از زیر جفت پا انجام می گیرد.

آئین نامه مسابقات مجازی رشته طناب زنی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400
 -2طناب زنی خالق
مقررات فنی:
 -1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف طناب زده و ویدیو را بدون ویرایش با هر گونه نرم افزاری
به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس  https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگذاری
کنند.
 -2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه طناب زدن بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم برداری
مشاهده شود ،همچنین انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی در نظرگرفته شود که چهره بازیکن و اجرای آن قابل
تشخیص باشد.
 -3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعالم شود.
تجهیزات مورد نیاز:
 طناب مناسب کرنومتر دوربینقوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار می شود .محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر
دانشگاه وجود ندارد .هر شرکت کننده در زمان  30ثانیه می توانید هر مدل طناب(ترکیب چند مدل) و هر خالقیتی
که می تواند با طناب انجام دهد .در صورت انجام هر گونه خطا از قبیل افتادن طناب و ...فرد باید تا پایان زمان خود
به طناب زدن ادامه دهد .به  3نفر برتر جوایز و احکام قهرمانی تعلق می گیرد.
امتیازدهی:رعایت زمان،روان بودن ،زیبایی و پیوستگی حرکت مالک ارزیابی می باشد.

آئين نامه مسابقات مجازي رشته فریزبی همگانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور
پایيز سال 1400
مقررات فني:
 -۱ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويديو را بدون ويرايش با هر گونه نرم افزار به
صورت خام در سامانه ستاو ) ( https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگزاري کنند.
-۲فيلمبرداري بايد بصورت افقي و ثابت انجام پذيرد که تمام صحنه اجراي مسابقه بدون جابه جايي دوربين در طول فيلمبرداري
مشاهده شود .همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و اجراي آن قابل تشخيص باشد.
 -3قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعالم شود.
-4براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيرد.
-5نشان دادن فاصله  3متري تمامي اضالع مربع بايد به نحوي در ويديو صورت گيرد که برراي داوران قابرل قبرول باشرد(.مانند
مترکردن ونشان دادن عدد روي متر) .
-6فاصله  3متري بين بطري ها بايد با نصب نوارچسب رنگي و يا قرار دادن کنز ورزشي کامآل مشخص باشد.
تجهيزات مورد نياز :
-۱ديسک فريزبي ( در صورت عدم دسترسي به ديسک فريزبي دانشجويان مي توانند با توجه به خالقيرت خرود از سراير وسرايل
مشابه در ابعاد ديسک استفاده نمايند ).
 –۲چهار عدد بطري ۱/5ليتري به عنوان ديسک فريزبي مورد هدف
 -3متر و نوار چسب رنگي جهت اندازه گيري فاصله بطري ها
-4کرنومتر
-5دوربين جهت فيلمبرداري
قوانين ونحوه برگزاري مسابقه و امتياز دهي :
مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار مي گردد .محدوديتي در خصوص تعداد دانشجويان شرکت کننده از هر دانشرگاه
وجود ندارد  .ورزشكار بايد پشت بطري شماره  4استقرار پيدا کرده (مطابق شكل زير) ضمن اينكه برا اولرين پرتراب بره سرمت
بطري و هدف زمان شروع خواهد شد .ورزشكار بايد تالش نمايد با ديسک بطري شماره  ۱را مورد اصابت قررار داده و بطرري را
واژگون نمايد( .در صورتي که ورزشكار پرتابي موفق نداشته باشد يعني به بطري برخورد نكند و يا بعد از برخورد بطري واژگرون
نگردد بايد بالفاصله به سمت ديسک دويده و بعد از برداشتن ديسک به جراي خرود برگرردد و مجردد ترالش نمايرد) .پر

از

واژگوني بطري شماره  ۱به سمت ديسک دويده و پشرت بطرري و مرانع  ۱اسرتقرار يافتره و هماننرد اجرراي اول اينبرار بطرري
شماره  ۲را هدف گيري نمايد تا بطري ها يكي پ

از ديگري واژگون شوند .در نهايت ورزشركار بره نقطره 3دويرده و از پشرت

بطري و مانع شماره  ، 3آخرين بطري (بطري شماره  )4را هدف گيري مي نمايد برا واژگروني بطرري  4زمران متوقرف شرده و
رکورد ورزشكار ثبت مي گردد .زمان طي شده از لحظه اولين پرتاب تا آخرين اصابت ديسک فريزبي با هدف(بطري) محاسربه و
امتياز ورزشكار محسوب خواهد شد ،لذا ورزشكاران با کمترين زمان ثبت شرده بره عنروان نفررات برترر انتخراب خواهنرد شرد.
ورزشكاران دقت نمايند که ديسک بايد بدون تماس با زمين و مستقيماً به بطري آب برخورد نموده و منجر به واژگوني آن شود.
در غير اين صورت اگر چنانچه ابتدا با زمين برخورد داشته باشد و در ادامه ديسک با غلتيدن روي زمين با بطري برخرورد کنرد
مورد قبول نخواهد بود .ورزشكار بايد سريعاً به سمت بطري و ديسک دويده و بطري را در محل خود به درسرتي اسرتقرار داده و
مجدد از پشت فاصله  3متري تعيين شده اقدام به پرتاب و نشانه گيري نمايد .مسابقات توسط 5داور رسرمي در رشرته فريزبري
مورد بازبيني و قضاوت قرار خواهد گرفت .به نفرات اول تا سوم مسابقات احكام همگاني و جوايزي اهدا خواهد شد.

آئین نامه مسابقات مجازی رشته فوتسال همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پاییزه)1400
مقررات فنی:
 -1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف حرکات را انجام داده و ویدیو را بدون ویرایش با هر گونه
نرم افزاری به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس  https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه
بارگذاری کنند.
 -2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه حرکات بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم برداری
مشاهده شود ،همچنین انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی در نظرگرفته شود که چهره بازیکن و اجرای آن قابل
تشخیص باشد.
 -3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل واضح در ویدیو اعالم شود.
-4شروع حرکت با اعالم باشد.
تجهیزات مورد نیاز:
-

لباس ورزشی مناسب
کفش و جوراب ورزشی
توپ فوتسال یا فوتبال
مانع به تعداد  5عدد در صورت عدم دسترسی قرار دادن آجر یا سنگ ( فاصله بین موانع  100سانتی متر)
دروازه گل کوچک  :در صورت عدم دسترسی قرار دادن دو مانع آجر یا سنگ به (فاصله 130سانتی متر)
لباس ورزشی برای پسران دانشجو مَی تواند پیراهن و شورت باشد و برای دختران لباس ورزشی با پوشش
مناسب با عرف جامعه
دوربین
کرنومتر

قوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:
مسابقات در ایستگاه های مذکور به شرح ذیل برگزار مَی گردد .در انتخاب نفرات برتر ،تکنیک اجرای صحیح ،دقت،زمان
و سرعت در نظر گرفته خواهد شد .به  3نفر برتر جوایز و احکام همگانی تعلق می گیرد.
ایستگاه اول  :حمل توپ با هر جایی از پا به فاصله  20متر و مسیر برگشت آن حمل توپ با حرکات نمایشی به
دلخواه
ایستگاه دوم  :زدن  15ضربه روپایی آزاد)درصورت خطا افتادن توپ مَی توان تا پایان تعداد خواسته شده ادامه داد) .
ایستگاه سوم  :پاس بغل یا کف پا و پرش از  5مانع بدون توپ (فاصله موانع  100سانتی متر بدون برخورد با موانع)
ایستگاه چهارم  :حمل توپ (دریبلینگ) از بین موانع (فاصله موانع  100سانتی متر بدون برخورد با موانع)

ایستگاه پنجم  :زدن  10ضربه روپایی و انداختن توپ در سبد
ایستگاه ششم  :بالفاصله بعد از زدن ضربات روپایی ،شوت به دروازه گل کوچک از فاصله  10متری(در صورت عدم
دسترسی از دو مانع به فاصله  1،30متری استفاده شود.

