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  ) دختران و پسران( برگزاری مسابقات مجازی والیبال                

 1399 -دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

 : مورد نیاز لوازم و تجهیزات

 توپ والیبال -

 سبد بسکتبال نصب شده با ارتفاع استاندارد -

 ازمان امور دانشجویان برگزار خواهد شدمسابقات طبق آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی س -

-  

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

 .می باشدبه داخل سبد بسکتبال تکنیک پنجه وساعد هر کدام از برای  ارسال 5آزمون شامل این  -1 

 .در نظر گرفته شود متر 80/5در فاصله  سکتبالاز نقطه پنالتی زمین ب  محل ارسال برای هر کدام از تکنیک ها -2

  امتیاز( 10) در مجموع  گیردی به هر توپی که وارد سبد بسکتبال شود یک امتیاز تعلق م -3

 .تعلق نمی گیرد ی جهت آن ارسالامتیاز نقطه ارسال تعیین شدهپای آزمون شونده از  کامل عبوردر صورت  -4

یاز (، تا تعیین برنده مسابقه  فاصله پرتاب در هر بار آزمون مجدد، یک متر متدر صورت تساوی ) از نظر اتوجه: 

 متر( خواهد بود( 5:80) مالک برای داوری نهایی، فیلمهای ارسالی از فاصله تعیین شده ) افزایش یابد.

 پنجه و ساعد به دیوار : 2شماره  مهارت

 تقریباً سه متر  روی دیوار به طول سیم یک خط افقیتر -1

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

 متر در نظر گرفته شود . 3 توسط رسم خطی روی زمین،  فاصله آزمون شونده تا دیوار -3
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به صورت یک  جه و یک ساعدتکنیک پنجه و ساعد به صورت تکرارهای متوالی و متناوب انجام می شود )یک پن -4

 (در میان

 ثانیه می باشد. 30 آزمونمدت زمان انجام این  -5

 هر تکرار صحیح یک امتیاز دارد .  -6

ی هم صحیح بوده و امتیاز ق) برخورد توپ با خط اف برخورد توپ به باالی خط افقی ترسیم شده الزامی می باشد -7

 به آن تعلق می گیرد(

 :امتیاز تعلق نمی گیرد ده که در زیر آمده است ام شبه خطاهای انجخطاها: 

 به صورت یک در میان پنجه و یک ساعدتکنیک  و متناوب تکرار متوالیت یعدم رعا -الف

 در روی زمینپای آزمون شونده از خط مبنا کامل عبور  -ب

 برخورد توپ پائین تر از خط  افقی روی دیوار -ج

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

ثانیه افزایش  10زمون مجدد، متیاز (، تا تعیین برنده مسابقه  زمان در هر بار آ) از نظر اتوجه : در صورت تساوی 

 ثانیه خواهد بود( 30) مالک برای داوری نهایی، فیلم های اجرا شده در زمان یابد

 

  ی با توپ والیبالشیرین کار :  3مهارت شماره 

 به .نمایید ارسالو  گرفته فیلم اجرای خود از والیبال، توپ با(  کاری شیرین ) یا موزون حرکات جرایا 

سازمان امور  بدنی تربیت کل اداره طرف از نامه تقدیر و جایزه اجرا، ترین جذاب و بهترین

 گرفت. خواهد تعلق دانشجویان

 در ارسال فیلمها الزامی می باشد( رعایت پوشش مناسب و شئونات اسالمی 
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 تهای فردی در والیبال :نمونه هایی از شیرین کاری و مهار 

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

 .برگردد

 در مدت حداکثر یک دقیقه یا نشسته بدون خطادر حالت ایستاده و همزمان با دو توپ پنجه زدن  -2

سمت شکم و برگشت به حالت شروع به زدن پنجه کرده و بتواند با چرخش به ه به پشت در حالت درازکش و خوابید -3

 .ادامه دهدبدون خطا هارت را ، م)یک بار به سمت چپ و یک بار به سمت راست( اولیه

 .ت خود را نشان دهدبا عالمت گذاری روی دیوار بتواند با انجام پنجه و ساعد، مهار -4

یت داده و به حالت اولیه عبا اجرای مهارت پنجه و ساعد با دو توپ، از حالت ایستاده به حالت نشسته تغییر وض -5

 .برگردد

در حالی که به پشت دراز کشیده، همزمان با دو توپ شروع به زدن پنجه نموده و با فشار دادن پاها خود را به سمت  -6

 .عقب جابجا نماید

 و ...

 سوم این مسابقات حکم قهرمانی اهدا می شود ه نفرات اول تاب 

 به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت داده خواهد شد 

 رعایت پوشش مناسب و شئونات اسالمی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد 

 .فیلم های ارسالی کمتر از یک دقیقه باشد 

 

ثبت نام و بارگزاری مدارك فوق از طریق سامانه ستاو  تذکر مهم: کلیه شرکت کنندگان می بایست نسبت به

 اقدام نمایند.   https://setav.ir/user/championleagueورزش دانشجویی به آدرس 

 

 انجمن والیبال                                                                                        

 


