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معاونت محترم دانشجویی دانشگاه های

الزهرا(س)- اراك- اصفهان- اومیه- اسفراین- امیرکبیر- بین المللی امام خمینی ره 
قزوین- بیرجند - بوئین زهرا- بجنورد بناب- پیام نور- تهران-تبریز- جامع علمی 
کاربردی- حضرت نرجس - رازی کرمانشاه- رفسنجان- سیستان و بلوچستان- شیراز- 
شهیدبهشتی- شهرکرد- شهید مدنی آذربایجان- صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- 
عالمه طباطبایی - غیرانتفاعی طلوع مهر قم غیرانتفاعی آپادانا- غیرانتفاعی زند شیراز- 
فرهنگیان- فنی و حرفه ای- فردوسی-گیالن –گنابادحكیم سبزواری - لرستان-محقق 

اردبیلی- مشهد- ولیعصر (عج)

 با سالم؛

           احتراما" با توجه به واگذاری امتیاز برگزاری مسابقات  مجازی ووشوی قهرمانی 
دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورتوسط اداره کل تربیت 
بدنی سازمان امور دانشجویان به این دانشگاه ، و پیرو ارسال آمادگی آن دانشگاه جهت شرکت در 
مسابقات مذکور،  بدینوسیله آیین نامه عمومی و فنی مسابقات به انضمام فرم اعالم آمادگی قطعی 

ارسال می شود.

خواهشمند است دستور فرمایید مسئولین امر ضمن مطالعه و تکمیل آن حداکثر تا تاریخ  
۹۹/۱۲/۵  از طریق نمابر شماره    ۰۲۵۳۲۸۵۵۶۸۸  به این دانشگاه ارسال نمایند.

قوانین و مقررات عمومی: 

مدارك مورد نیاز:

یک قطعه عکس، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار -
کارت بیمه ورزشی و گواهی تندرستی -

ارائه اسامی ورزشکاران و مرب که به مهر و امضاء معاونین دانشجویی و مدیریت تربیت  -
بدنی رسیده باشد.

تذکرات مهم: ۱- کلیه شرکت کنندگان می بایست نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارك 
فوق از طریق سامانه ستاو ورزش دانشجویی به آدرس 

 https://setav.ir/user/championleague    تا تاریخ ۹۹/۱۲/۱۵ اقدام نمایند.

زمان بارگزاری فیلم ها از تاریخ ۲۵ بهمن ماه لغایت ۱۵ اسفند ۹۹

https://setav.ir/user/championleague
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۲-  لیست معرفی دانشجویان می بایست بدون هرگونه خدشه و با درج شماره دانشجویی، 
کد ملی و شماره تلفن همراه ورزشکار تا تاریخ مذکور به دانشگاه میزبان ارسال شود.

مقررات فنی مسابقات ووشو بصورت مجازی در دو بخش تالو و ساندا(دختران – 

پسران)

ساندا :

اجرای تکنیک شادو به مدت ۱۰۰ ثانیه انجام شود. -

نحوه  ایستادن، گارد گرفتن و جابه جایی به مدت ۱۰ ثانیه -

شادو  (سایه زدن) ضربات دست کاربردی به مدت ۲۰ ثانیه -

شادو  (سایه زدن) ضربات پا کاربردی به مدت ۲۰ ثانیه -

شادو  (سایه زدن) ترکیب ضربات دست و پا کاربردی به مدت ۲۰ ثانیه -

اجرای حداقل چهار نوع درگیری های تخصصی ساندا بصورت سایه ای به مدت ۱۰ ثانیه -

-        اجرای ترکیب ضربات دست و پا به همراه تکنیک های درگیری  بصورت سایه ای به مدت 

۲۰ ثانیه

*الزم به ذکر است اجرای تکنیک ها در جهات مختلف و در حالت ایستا و حرکت به سمت جلو ، 

عقب و چرخش باشد.

- در صورتیکه فرد شرکت کننده حرکات را فراموش نماید و مکث واضح نشان دهد نمره پایین می 

گیرد.
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- به خالقیت هنری: نوآوری و آراستگی  از نظر ظاهری و روحی امتیاز داده می شود.

- به نمایش قدرت و نفوذ حرکات و بکارگیری قدرت عضالنی امتیاز داده می شود.

- حرکات دست ، پا و استقرارها بصورت صحیح اجرا گردد.

- همچنین اجراهایی نمره باالیی کسب می کنند که بدونه وقفه ، متنوع و کمترین تکرار تکنیکها،و 

از هماهنگی، ریتم ،قدرت و سرعت مناسبی برخوردار باشند.

مواد مسابقات : تالو

*  مسابقات در کلیه فرم های تالو برگزار می گردد.

مسابقات در سه سطح فرمهای استاندارد سری دوم ، سوم و فرم های اختیاری برگزار می  -

گردد.

مسابقات در سبک های ( چانگ چوان، نانچوان، تایچی چوان، دائوشو، جین شو، چیانگ  -

شو، گوئن شو، نن گوئن، نن دائو و تایچی جین

* فرم های سنتی: 

شینگ یی چوان و دائو شو دوبل برای آقایان و باگوا جانگ و جین شو دوبل برای بانوان ) برگزار 

می گردد.

الزم به ذکر است هر ورزشکار می تواند فقط در دو فرم به رقابت بپردازد ، و در صورتی که تعداد 

شرکت کننده در یک فرم به حدنصاب نرسد با فرهای دیگه  ترکیب و قضاوت خواهد شد.
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* فرم های تایچی چوان

فرمهای استاندارد یانگ که شامل فرم های زیر می باشد:

فرم نسل سوم یانگ تای چی چوان و تای چی جین -

فرم ۲۴ استاندارد یانگ -

فرم ۳۲ استاندار یانگ و فرم ۳۲ جین -

فرم ۴۳ استاندارد یانگ و فرم ۴۲ جین -

تمام فرم های سنتی یانگ دست و جین

  فرم های استاندارد چن که شامل فرم های زیر می باشد:

فرم نسل سوم چن تای چی چوان و تای چی جین -

فرم ۱۸ و ۵۶ چن تای چی چوان -

تمامی فرم های چن سنتی دست و جین -

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

تمامی فرم های بادبزن سبک یانگ و چن -

شرکت کننده می بایست ابتدا رو به دوربین احترام گذاشته همچنین خود را معرفی و نام  -۱

فرم و عنوان مسابقه را اعالم کند .

حجم فیلم ها نباید بیشتر از ۴۰ مگابایت باشد . -۲

فیلم های ارسالی باید واضح و با کیفیت باشد. -۳

فیلم ها باید بصورت افقی ضبط گردد. -۴
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پوشیدن یونیفورم ووشو در ماده تالو الزامی می باشد .  -۵

درصورت عدم استفاده از یونیفرم مخصوص فرم در ماده تالو کسر امتیار لحاظ خواهد شد. -۶

۷-      هرگونه تغییر در فیلم تدوین و مونتاژ باعث حذف ورزشکار خواهد شد.

فیلم ها باید در آدرس  http://login.sporteventstech.com از تاریخ ۲۵ بهمن ماه 

لغایت ۱۵ اسفند ۹۹ بارگزاری شود.

- به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در مسابقات اهدا خواهد شد.

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

- به نفرات اول تا سوم فرم های تالو حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.

لطفا هرگونه سوالی در خصوص این مسابقات با آقای فتحی راد مسئول انجمن ووشو 

(۰۹۱۲۵۵۱۷۸۶۸)  و آقای احسانی دبیر انجمن ووشو(۰۹۱۲۵۲۳۴۳۷۶) تماس بگیرید.

http://login.sporteventstech.com/

