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 مدیریت و درهماهنگی استعدادها شناسایی و ورزش بیشتر توسعۀ هدف با بودن مفرح ضمن دختر دانشجویان همگانی المپیاد درپنجمین بازی این

 حداقل با و اندک ایی هزینه و چهارنفره تیم 50 تعداد با روز یک در که گردد می بارپیشنهاد اولین برای بسکتبال به بیشتر عالقمندی ایجاد و

 .بود خواهد اجرا قابل هم شده توجیه داوطلب نیروهای و داور دو

 توپ سه با شوت -ب ایستگاهی -الف :شود می برگزار زیر شرح به بخش 2 در بازی

  طبق وبازیکنان مستقر درزمین همزمان تیم دو و شده تقسیم طولی داالن دو به بسکتبال زمین :ایستگاهی -الف

 گرفته قرار تیم هر از یکدیگر روبروی راست سمت داالن در 4و3 نفرات و چپ سمت درداالن 2و1 نفرات .دهند می انجام را کار الف تصویر

 دریبل با بسکتبال عرضی خط پشت از 1 های شماره :کنند می ثبت را زمان کورنومترها و شروع را خود کار بسکتبال زمین وسط داور اعالم با و

 در(گذاشته موانع جلوی مشخص درجای و برداشته دیگر دست با را )نارنجی رنگ به (بزرگتر مخروطی مانع ترتیب به کرده، حرکت دست یک

 کوچک مخروط برگشت در و کرده جابجا را متوسط مخروط و برگشته دریبل با موانع بین واز ) است زرد رنگ به موانع جاهای تصویرتغییر

 دیگر دست با هم را کوچک مخروط زند می دریبل دست یک با که حالی در و رسانده زمین دیگر سمت چین نقطه دایره به را آن و رابرداشته

 به را انها سرعت به و برداشته را کوچک ومخروطی توپ و چرخانده دور یک ساعت عقربه چرخش برخالف زمین روی گرفته قرار آن پشت که

 موانع مسیر در و شروع مخروط و توپ با دایره دور چرخش از تصویر در قرمز فلش جهت در را خود کار برعکس او تا داده تحویل 2 شماره نفر

 می ثبت زمان و رسیده 1 شماره جای به است مشخص Finish و داور کورنومتر با که جایی در توپ گذاشتن با و برگردانده اول جای به را

 وادامه رفته پیش زمین نیمه تا و شروع عرضی خط پشت از را زدن دریبل توپ دو با 3 های شماره نیز راست سمت درداالن همزمان. گردد

 شده مشخص زمین روی در ضر با که هایی دایره در پی در پی و راست و چپ های گام برداشتن با دست در ها توپ داشتن نگه با را مسیر

 جایی در زمین دیگر طرف در و برگشته را مسیر برعکس آنها تا داده 4 شماره بازیکنان تحویل را توپ دو و )توان نمی پا جفت با(رفته پیش

 .گردد می ثبت زمان و گذاشته زمین را ها توپ است مشخص Finish و کورنومترها عالمت که

 جایی از و نکرده کمک کسی و رفته آن دنبال به مزاحمت ایجاد بدون خودش شود رها بازیکنی دست از توپ اگر حرکات اجرای در :تذکرات

 زمان به ثانیه 10 نمایند ثبت و گزارش داوران که تخلفی هر یا مزاحمت درصورت دهد، می دست از را زمان مسلما و داده ادامه شده قطع که

 صفر تا 100 از گذاری ارزش و مشخص ها تیم ترتیب و ثبت زیاد به کم از کننده شرکت های تیم زمان بخش این در.شود می افزوده تیم کلی

 .گیرد می تعلق

 با و مستقر توپ سه با زمین درهر بسکتبال های حلقه نزدیک در ها تیم نفرات ب تصویر طبق بخش این در :توپ سه با شوت -ب

 تیم هر و نموده شوت به اقدام ب درتصویر آبی رنگ با شده مشخص ضربدرهای با شده مشخص نقاط از کورنومتر زدن و داور سوت صدای

 ثمر به را دقیقه سه مدت در بیشتری شوت تعداد کند می سعی خود زمان به کردن مدیریت با و آوری جمع را ها توپ همکاری با

 .بگیرد امتیاز گل هر ثبت با و رسانده

 جاهای از تا رسانده نفر یک به فقط مثال را ها توپ توان می حتی آن از بعد و داشته اجبار کردن شوت در نفر سه هر شروع در فقط :نکته

 امتیازات مجموع بخش این پایان در و امتیاز یک گل هر ارزش .نمایند امتیاز کسب بتوانند بازیکنان مدیریت به بستگی و کند شوت مشخص

 .کند می معین را تیمها ترتیب کم به زیاد از

 .شود می جمع تیم هر برای ب و الف بخش دو در امتیازات : نهایی امتیازات*

 .گردد می اجرا ای دقیقه 3 زمان در توپ دو با ولی تکرار است شوت که ب بخش ؛ها تیم امتیازات تساوی صورت در*



 رتبه نهایی نتایج تا ثبت ها گل تعداد و انجام توپ دو با و دقیقه 2 به زمان کاهش با ب بخش تکرار :مجدد تساوی صورت در*

 .گردد تعیین ششم تا اول های

 

 :کلی مقررات

 .ست اجرا قابل نفره سه بسکتبال مخصوص توپ یا دختران مخصوص بسکتبال 6 سایز توپ با بازی -

 همرنگی به نیازی و اختیار به البسه سایر و است اجباری تیم اعضای برای دار شماره و همرنگ روشن و تیره کاور دست دو داشتن فقط -

 .باشد ورزشی کفش و لباس فقط و نداشته

 .)نفر 5 مجموع در (سرپرست یا مربی یک با فقط و ذخیره بدون و نفر 4 تیم نفرات تعداد -

 .شود می محروم کار ادامه از تیم دلیلی هر به نفرات کاهش صورت در و داشته حضور باید تیم اعضای نفر 4 بخش هر پایان تا شروع از -

 .)بزند دریبل یا شوت دست دو با :مثال(شد نخواهند کار ادامه از مانع تکنیکی تخلفات -

 نماینده یا مسئول حضور با احتمالی ابهامات رفع به و تمرین توانند می کند می مشخص میزبان که ای برنامه با ها تیم برگزاری از قبل شب -

 .نمایند اقدام انجمن

 .شود می مشخص ها تیم مسئولین حضور با برگزاری از قبل شب و کشی قرعه با ها تیم شرکت ترتیب -

 بسکتبال انتخابی مسابقات در که کسانی همچنین و اجرا قابل شود می اعالم کنندگان شرکت برای کل اداره جانب از که هایی محدودیت -

 .داشت نخواهند حضور اجازه اند کرده شرکت 98 مناطق

 .فرمائید حاصل تماس  09123394379ملک  فتانه   شماره با نیاز درصورت -
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 :زیر موارد استثناء به گردد می برگزار والیبال فدراسیون رسمی مقررات و قوانین طبق مسابقات کلیه

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

 بازیکنان تعداد و تیم:   دو ماده

 .باشد بازیکن 6 شامل حداکثر تواند می تیم هر -

 مسابقه شروع برای تیم ترکیب :سه ماده

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

 .شود می برگزار ست 3 از ست 2 صورت به مسابقات -



 آغاز قهمساب نباشد، کامل "اصلی بازیکنان" ترکیب یا نشود حاضر تیم چنانچه مسابقه، شروع برای شده تعیین زمان در -

 .باخت خواهد 15-0 را ست هر و 2-0 را مسابقه و شده اعالم ناقص خاطی تیم دقیقه، 10 زمان مدت از بعد و شود نمی

-0 را ست هر و 2-0 را مسابقه ورزد، امتناع بازی ادامه یا شروع از تیمی چنانچه آن، جریان در یا مسابقه شروع زمان در  -

 .باخت خواهد 15

 تعویض: چهار ماده

 یا خروج یک و ورود یک) دور یک فقط بازیکن هر که طوری دهد انجام تعویض 3 حداکثر تواندمی ست هر در تیم هر -

 .شود تعویض تواندمی( برعکس

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

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

 بعد هک امتیازاتی 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

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

 درون بازیکنان 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

 .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 -

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

 استراحت زمان: شش ماده

 .کند درخواست ثانیه 30 مدت به کدام هر استراحت وقت 2 تواند¬می تیم هر ها،¬ست از یک هر  در -

 .است دقیقه 3 ست هر بین زمانی فاصله -

 مسابقه و ست بردن: هفت ماده

 .بود خواهد ست برنده آورد، دست¬به اختالف امتیاز 2 حداقل با را 15 امتیاز زودتر که تیمی هر دوم و اول های ست در -

 .یافت خواهد ادامه اختالف، امتیاز 2 به رسیدن تا بازی ،14 – 14 تساوی صورت در -

 .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 -

 .بود خواهد ست برنده آورد، بدست اختالف امتیاز 2 حداقل با را 15 امتیاز زودتر که تیمی هر سوم ست در -

 .یافت خواهد ادامه اختالف، امتیاز 2 به رسیدن تا بازی ، 14 – 14 تساوی صورت در سوم ست در -

 .برسد 8 امتیاز به تیم اولین که میگیرد صورت هنگامی زمین تعویض سوم ست در -



 امتیاز: هشت ماده

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

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

 .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 -

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

 .میگردد حذف ذینفع تیمهای مقابل در تیم این بازی نتیجه باشد،

 کرد. خواهد صعود بعد دور به برنده تیم هفت، ماده اساس بر حذفی، مرحله در -

 داور یک مسابقات، 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
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      )ته       این ورزش همگانی ) ایروکامبت مامی رشتتت که در ت ندو ، ووشتتتو و       از چهار تکنیک  ته ، تکوا کارا های رزمی )

 جودو(مشترک است تشکیل شده است.

   :مای گری )جمع شدن زانو به سمت شکم و باز و      -2سوکی )مشت از جهات مختلف(     -1چهار تکنیک عبارتند از

 )درجا زدن(رقص پا -4بازو بسته شدن زانو()جمع شدن زانو از پهلو و چرخش آن و ماواشی گری -3بسته شدن زانو(

 اند نیز در مدت زمان بسیار کوتاهی به دلیل ساده بودن حرکات؛ حتی دانشجویانی که هنرهای رزمی کار نکرده

 توانند آموزش دیده و به درستی تکنیک را اجرا نمایند.می

 ای باز ، بسته ، بدون تاتامی و با تاتامی (این رشته به هیچ ابزاری نیاز ندارد و در هر فضایی  قابل اجراست ) فض 

 نیاز به لباس رزمی خاصی ندارد 

  داوری آن ساده  می باشد و می توان حداقل نیمی از داوران را با برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی از دانشجویان داوطلب

 استفاده کرد.



 رت مجازی برای مربیان و دانشجویان میسر در صورت تایید رشته مذکور آموزش  قوانین و مقررات این رشته به صو

 خواهد بود

  قابل ذکر است که این رشته ورزشی هر روز صبح در پارک الله  تهران اجرامی شود و سال هاست که مسابقات ان در

 بخش های انفرادی و تیمی و در دو بخش خانم ها و اقایان برگزار می شود

 کاراته ، ووشو و جودو( کمک خواهد کرد. در نهایت به توسعه ورزش های رزمی ) تکواندو ، 

  آئین نامه و قوانین مسابقات

 مسابقات  زمین

 .محوطه مسابقه بایستی صاف و عاری از هرگونه مانعی باشد

 10*10حداکثر فضای مورد نیاز زمینی به ابعاد 

 بازیکنانبخش دوم:  لباس 

 لباس ورزشی متحدالشکل

 بخش سوم:  موسیقي

 ..ه و بی کالم باشددقیق 2زمان موسیقی 

 . دی موسیقی مورد نظر قبل از حضور در زمین مسابقه الزامی استارائه سی

 سازماندهي مسابقات بخش چهارم: 

 . نفر قابل اجرا است 9تا  3تیمی از های در گروهمسابقات 

 بخش ششم:  امتیاز

 . گردددر سه دوره برگزار می های همگانیورزشمسابقات  -1

 گردندنفر و در دور سوم نفرات برتر معین می 8در دور دوم . شوندتیم انتخاب می نفر یا 16کنندگان اول از کل شرکتدر دور 

. 

نمایند تا امتیاز تابلو یا کالسور امتیازات را در دست راست گرفته و به باال هدایت می. دهدشماره نشان می هر داور امتیاز را با -2

 .کامالً دیده شود

داور، کمترین امتیاز و بیشترین امتیاز حذف گردیده و جمع سه امتیاز باقیمانده نمره واقعی  5 هاز مجموع امتیازات ثبت شد -3

 . شودباشد که توسط مسئول اعالن آراء خوانده میکننده میتیم یا نفر شرکت

 . گردددر صورت تساوی، کمترین امتیاز به جمع کل اضافه می

 . گرددوی، بیشترین امتیاز به جمع امتیازات اضافه میدر صورت ادامه تسا

 . جدید هستند اجرایدر صورت تساوی مجدد، تیمها موظف به اجرای یک 



 . گرددنفر  یا تیم دور اول مسابقات حذف و مسابقات در دو دور برگزار می 16:  در صورت حضور کمتر از  1نکته 

 بخش هفتم : موارد تصمیم گیري

 . بایستی برای صدور امتیاز توسط داوران در نظر گرفته شودموارد زیر 

 موسیقی:  انتخاب موسیقی و منطبق بودن آهنگ آن با حرکات بسیار حائز اهمیت است . 

 پوزیشن:  آرایش و فرم تیم در زمان حضور در محوطه مسابقات در هنگام شروع و پایان  . 

 تکنیک:  اجرای صحیح حرکات دست ، پا و استقرارها. 

 قدرت:  نمایش قدرت و نفوذ حرکات و بکارگیری قدرت عضالنی  . 

 (ها از نظر پیچیدگی، متنوع بودن، استفاده از کل محوطه مسابقه )حرکت در محورهای مختلفطراحی فرم 

 استقامت دستگاه تنفسی -2.   تنفس صحیح و فنی -1:  تنفس:  ارزیابی از دو جنبه 

 أم با هوشیاریوپایان بصورت خودکار ت :  اجرای فرم از ابتدا تایهوشیار 

 خالقیت هنری:  نوآوری و آراستگی تیم از نظر ظاهری و روحی . 

 هماهنگی:  اجرای نرم، روان و متعادل حرکات . 

 ت کامل:  استفاده از فاکتورهای حداکثر قدرت و سرعت در واحد زمان برای اجرای تکنیک در هدف معین شدهن . 

 . گیردامتیاز را در بر می 2نمره بوده که در مجموع   2/0موارد فوق دارای  شایان ذکر است هر یک از

 در صورتیکه تیم یا فرد شرکت کننده حرکات را فراموش نماید و مکث واضح نشان دهد نمره صفر است 

 

 

                                                                                                         پرتاب دارت : .4

 نحوه برگزاری مسابقات

 . هر تیم شامل چهار بازیکن، یک سرپرست  و یک مربی جمعا شش نفر می باشد.1-2

ی مسابقات داده در شب قرعه کشی مسابقات  توسط مربی یا سرپرست به سرپرست فن  Dو  Cو  Bو  A: ارنج هر تیم به صورت بازیکن 2-2

 خواهد شد. الزم به ذکر است این ارنج تا پایان مسابقات قابل تغییر نیست.



.  د. مسابقات به صورت تیم به تیم خواهد بود؛ به این معنی که  هر دو تیمی که قرار است با هم مسابقه دهند؛ بر روی یک تخته قرار می گیرن3-2

به شیوه کانت آپ بازی  301بازیکن تیم حریف به صورت یک لگ  4قرعه موظف است با  پس از مشخص شدن ارنج تیمی،  هر بازیکن طبق

 نماید.  مجموع نتایج برد یا باخت هر بازیکن ، برنده یا بازنده بودن آن تیم را مشخص می نماید.

 : مسابقات در مرحله اول گروهی )دوره ای( و در مرحله دوم تک حذفی خواهد بود1تبصره

 ازات در مرحله گروهی بصورت زیر محاسبه خواهد شد: امتی2تبصره 

 امتیاز و تیم بازنده هیچ امتیازی کسب نخواهد کرد  2لگ از بازی برنده و  9هرتیم در صورت گرفتن  -

لگ از بازی را برنده شده باشد بازی مساوی شده وبرای تعیین تیم برنده از هر تیم یک بازیکن به عنوان  8در صورتی که هر تیم  -

 ینده ان تیم معرفی تا برنده این بازی تیم برنده را مشخص نمایدنما

 و به صورت تک لگ می باشد 301: مسابقات در مرحله گروهی)دوره ای( و حذفی به شیوه کانت آپ 3تبصره 

 و به صورت تک لگ برگزار خواهد شد. 501: مسابقه فینال به شیوه کانت آپ 4تبصره

کنان با نحوه بازی و همچنین پیوند دوستی و آشنایی با یکدیگر یک دوره مسابقات دوبل اتفاقی برگزار خواهد قبل از مسابقات جهت آشنایی بازی

 شد.که به تیمهای برتر جوایزی از طرف تیم برگزار کننده اهدا خواهد شد

 قوانین و مقررات:

 و قوانین مقررات پرداخته می شوددر زیر به معرفی نوع بازیها و نحوه انجام آن و همچنین امتیاز بندی تخته دارت 

 

 

 

 توضیح امتیازات تخته دارت به همراه شکل آن

 

 : CUNT UP) ( تعریف بازی کانت آپ



 کانت آپ یکی از بازیهای دارت می باشد که در بعد همگانی میتواند کمک بسیاری برای برگزاری یک مسابقه دلچسب و مفرح داشته باشد به این

ای را درنظر گرفته می شود و بازیکنان باید به آن امتیاز برسد یا از آن امتیاز رد شود)امتیازات پس از هر پرتاب با هم جمع صورت که امتیاز پایه 

 می شود(.

 مفاهیم و قوانین دارت در بازیهای رایج 

  دیک مرکز تخته دارت نزمیدل: شروع کننده بازی توسط یک پرتاب به مرکز تخته دارت مشخص خواهد شد هر بازیکنی که دارت او به

 تر باشد شروع کنند بازی خواهد بود

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

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

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

 امتیازات به دست امده بر مبنای امتیازی است که برای هر ناحیه تعریف شده است نه بر مبنای رنگ یا نزدیک تر بودن آن به مرکز 

 اهد ز تخته دوباره پرتاب نخودر صورت افتادن دارت از تخته ،امتیازی برای پرتاب کننده در نظر گرفته نخواهد شددارتهای افتاده شده ا

 شد و بازیکن حق ندارد ان را دوباره پرتاب نماید )به استثنا میدل(

  ثبت امتیاز توسط داور بعد از پرتاب هر سه دارت )راند( محاسبه خواهد شد و تا زمانی که داور امتیازات را ثبت نکرده باشد بازیکن حق

 داشتبرداشتن دارتها از روی تخته دارت را نخواهد 

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

  دقیقه از زمان اعالم به منزله باخت تلقی خواهد شد. 5تاخیر بیش از 

  دقیقه با اعالم به داور می باشد 3زمان تعمیر یا تعویض دارت 

 ا سرپرست بازی نمایندبازیکنان می بایست طبق ارنج اعالمی توسط مربی ی 

 

                                                                                             تنیس فوتبالی : .5

 تجهیزات مورد نیاز : توپ، طناب

 تا نفر 4تعداد شرکت کنندگان هر تیم : 

 نحوه اجرا: 

میباشد. بازی بوسیله سر و یا پا توسط یکی از بازیکنان عقب زمین آغاز می شود. چپس از عبور توپ از روی طناب بازیکنان  cm 30ارتفاع طناب 

ن دتیممقابل بایستی صبر کنند تا توپ یک مرتبه به زمین بخورد و سپس توپ را با پا و یا سر مجددا بطرف زمین مقابل برگردانند. پس از رد ش



بازیکنان دیگر موظفند که توپ را یک یا دوبار بهم پاس دهند و سپس آن را به زمین مقابل بفرستند. تیمی برنده است که در توپ از روی طناب 

 امتیاز بدست آورد. 10یک گیم 

 .برنده بازی بایستی دو گیم از سه گیم را ببرد. امتیازات و سایر موارد مربوط به بازی با نظر کمیته فنی قابل تغییرخواهد بود

 

                        تنیس روی میز امدادی .6

 اهداف:

 توسعه همگانی تنیس روی میزبه عنوان یک رشته کم هزینه  -

 افزایش سطح تندرستی جسمانی و روانی، شادابی، نشاط و مشارکت در فعالیت های ورزشی در جامعه -

 جذب و تشویق دانشجویان برای پرداختن به فعالیت های جسمانی  ورزشی  -

 توسعه ورزش همگانی از طریق یک فعالیت کم هزینه  -

 تشویق و توسعه فرهنگ کار تیمی -

 وسایل مورد نیاز: 

 راکت های معمولی و توپ -1

 کرنومتر -2

 خط کشی زمین ده متر رفت و برگشت -3

 مخروط برای دور زدن -4

 نفر برای هر دانشگاه 4تعداد اعضای تیم: 

 قابل اجرا در فضای باز یا بسته  زمین بازی:

 

 یک مسیر مستقیم به مساحت ده متر برای رفت و برگشت هر تیم بعاد زمین:ا

 ) این مسیر قابل انعطاف برای کمتر یابیشتر بودن را دارد(

 شرح بازی: 

 اعضای چهار نفره هر تیم ، پشت خط تعیین شده برای مسیر حرکت به حالت آماده باش قرار خواهند گرفت. -1

 استفاده خواهند کرد. هر تیم چهار نفره فقط از دو راکت -2

 راکت ها در دست دو نفر اول می باشد -3

 آغاز می کند. با اعالم حرکت از سوی داور، نفر اول هر تیم -4

در مسیر رفت با سمت فورهند) جلوی راکت(  به توپ مرتبا ضربه فورهند می زند و با سرعت به سمت خط پایانی حرکت می  -5

 کند.

 پس از رسیدن به پایان مسیر رفت ) خط ده متر( از مانعی که در انتهای خط است دور می زند و برمیگردد.  -6

 پس از دور زدن، در راه برگشت با قسمت بکهند مرتبا به توپ ضربه می زند.  -7

 به محض رسیدن به خط شروع دست یار دوم هم تیمی خود را لمس می کند. -8



 این فرد ) نفر دوم صف(  می تواند ادامه مسابقه را آغاز کند.پس از لمس کردن دست نفر دوم،  -9

 ورزشکار اول به سمت انتهای صف می رود و راکت را به نفر سوم می دهد و در آخر خط قرار می گیرد. -10

نفر  هنفر دوم بالفاصله پس از اینکه نفر اول دست او را لمس کرد حرکت مشابه خود را آغاز می کند، بر می گردد و راکت را ب -11

 چهارم پشت خط شروع می دهد.

 در طول حرکت باید بازیکنان مرتبا به توپ ضربه کنترلی بزنند. -12

چنانچه توپ در طول حرکت از کنترل و تعادل ورزشکار خارج شد یا به زمین افتاد، توپ را از روی زمین بر می دارد و حرکت  -13

 خود را ادامه می دهد.

بااستفاده از کرنومتر زمان رفت و برگشت های یک تیم چهار نفره را پس از  "حرکت"ا ی "رو "داور بالفاصله بعد از اعالم  -14

 رسیدن نفر چهارم هر تیم ثبت می کند.

 هر تیمی که کمترین زمان را در رفت و برگشت بدست بیاورد مقام باالتر را کسب خواهد کرد. -15

 د برگزار خواهد شد.در صورت تساوی زمان دو یا چند تیم و بدون داشتن خطا، مسابقه مجد -16

 در صورت تساوی مجدد بین آن دو تیم مشابه، تیم برنده با قرعه کشی تعیین خواهد شد.  -17

 خطاها: 

 اگر ورزشکاران در طول حرکت به توپ ضربه نزنند و فقط توپ را با راکت حمل کنند. -

 اگر ورزشکاران توپ را با انگشتان دست بگیرند و ضربه نزنند. -

 س از رسیدن به خط شروع یار هم تیمی خود را لمس نکنند.اگر اعضای یک تیم پ -

 اگر اعضای تیم قبل از رسیدن نفر قبلی به خط پایان، حرکت خود را شروع کنند. -

 اگر در مسیر های رفت و برگشت، قانون ضربه زدن با فورهند و بکهند رعایت نشود. -

 برگردد و دوباره مسیر را با همان سمت مجاز راکت ادامه دهد.اگر قانون ضربه زدن فورهند یا بکهند رعایت نشود ، باید  -

 اگر مسیر انتها را دور نزند. -

 

 تیراندازي  همگاني :  .7

 :اهداف مورد تاکید در طرح پیشنهادي

 .سادگی در اجرا توسط دانشجویانی که در این رشته تخصصی ندارند و تاکید بر همگانی بودن و داشتن قوانین ساده 

  توجه به نوآوری و خالقیت در خصوص ساخت و تهیه ی ادوات مورد نیاز توسط دانشجویان هر دانشگاه با کمترین هزینه 

  همگانی و جدید بودن نوع برگزاری رشته -جنبه های ی تفریحی تاکید بر 

 :شرکت کنندگان عمومي شرایط

 شرکت برای همه ی دانشجویان بالمانع است.  .1

 خش دختران و پسران امکان پذیر است.اجرای مسابقه در دو ب .2

 نفر می باشد. 6الی  4تعداد شرکت کنندگان از هر دانشگاه در هر بخش  .3



 

 مسابقه: ایستگاه ها و تجهیزات کلیات

شماره 

 ایستگاه

 وسایل  نام ایستگاه

 مورد نیاز

 فعالیت 

 مورد نظر

 عکس هدف از طراحي این ایستگاه

 

1 

 

تیراندازي با 

تفنگ بادي 

4.5 

-اهداف ثابت

 4.5تفنگ بادی 

 ساچمه -

هر ورزشکار که در این ایستگاه 

بار به  10قرار میگیرد بایستی 

شلیک نماید  اهداف ثابتسمت 

و بیشترین امتیاز ممکن را 

 کسب نماید.

داشتن ایستگاهی مشابه تیراندازی با 

تفنگ اما با تجهیزات ارزان تر و نیازمند 

ویان حداقل مهارت و اینکه اکثر دانشج

 تجربه استفاده از آن را دارند.
 

 

3 

 

تیراندازي با 

تیروکمان 

 چوبي

تیروکمان چوبی 

ساخته شده 

توسط  

 -دانشجویان

 سیبل حلقه ای 

هر ورزشکار که در این ایستگاه 

بار به  10قرار میگیرد بایستی 

سمت سیبل حلقه ای مورد 

نظر تیر پرتاب نماید و بیشترین 

تیر ها  امتیاز ممکن را از عبور

 از حلقه کسب نماید.

داشتن ایستگاهی مشابه تیروکمان اما با 

تجهیزات ارزان قیمت ساخته شده 

توسط خود دانشجویان به منظور افزایش 

 خالقیت ایشان. 

 

 

راحي طبراي جذابیت و هیجان  بیشترمي توان از طبیعت الگوبرداري کرد و ایستگاه ها و مسیرهاي مسابقه را بصورت طبیعي * 

 نمود.

 :ها تیمو رتبه بندي  امتیاز نحوه ي محاسبه

 مجموع امتیازات کسب شده ی هر یک از ورزشکاران تیم در ایستگاه ها .1

درصورت انجام خطا از سوی هر یک از ورزشکاران تیم ) اعم از تخلفات انضباطی و فنی( می تواند رکورد و امتیاز تیمی را تحت تاثیر  .2

 قرار دهد.

 

  )کوچک گل  (تبالفو مسابقات .8

 : فنی مقررات

 :زیر موارد استثناء به شد خواهد برگزار ذیل قرار به فوتسال مطابق مقررات و قوانین و فوتبال فدراسیون مقررات آخرین طبق مسابقات

 :بازیکنان تعداد و تیم ) 1 ماده

 .باشد می سرپرست یک و مربی یک )ذخیره2 و اصلی نفر 3 ( بازیکن نفر 5 از متشکل تیم هر -

 داخل در که بازیکنان( .گیرند قرار دروازه درون در میتوانند بازی جریان در بازیکن سه از یکی و ندارد وجود بان دروازه مسابقات از نوع این در -

 ).میگردد محسوب پنالتی جریمه منطقه داخل در بیاید بوجود برخورد اگر و کنند لمس را توپ دست با ندارند حق میگیرند قرار دروازه

 :)آن ابعاد و اندازه( بازی زمین مشخصات ) 2 ماده

 متراژ با برابر نیمه دو به خط یک با بازی زمین .باشد شده طراحی متر 10 * 20 ابعاد و اندازه با و مستطیل صورت به میبایست بازی زمین -

 .میباشد دروازه خط از متری 1 / 5 فاصله با جریمه محوطه ساختن مشخص برای دیگر فرضی خط یک دارای نیز نیمه هر و تقسیم متر 10



 به و گرفته قرار مرکز نقطه از یکسانی فاصله به نیز دروازه تیرک دو نصب مسابقه زمین عرضی خط وسط در میبایست ها دروازه :ها دروازه -

 .باشد متر سانتی 70 زمین سطح تا افقی تیرک فاصله و متر یک میبایست عمودی تیرک دو فاصله .میگردند متصل افقی تیرک یک

 .میشود برگزار فوتسال 3 شماره توپ با مسابقات این :توپ مشخصات ) 3 ماده

 فراهم را بازیکنان دیدگی آسیب بروز زمینه که زیورآالت هرگونه از استفاده همچنین و غیرضروری وسایل از استفاده : امنیت ) 4 ماده

 .میباشد ممنوع نماید،

 :مسابقه مدت ) 5 ماده

 .میباشد روان ای دقیقه 10 زمان دو مسابقه مدت -
 از توانند می داوران بازی، مجدد شروع افتادن تاخیر به از جلوگیری و زرد و قرمز کارت دادن یا و مصدومیت خاطر به وقت اتالف صورت در -

 .نمایند متوقف را بازی زمان که بخواهند نگهدار وقت

 .میگردد اعالم و تعیین دقیقه سه نیمه، دو بین استراحت زمان :تبصره

 اطالع نگهدار وقت به مراتب باید صورت این در که نمایند درخواست ای دقیقه یک اوت تایم یک نیمه هر در میتوانند ها تیم : اوت تایم -

 .شود داده

 .شد نخواهد گرفته نظر در اضافی وقت و بوده میدان برتر تیم کننده تعیین دور راه پنالتی ضربات مسابقات، کلیه در قانونی وقت اتمام از بعد -

 ) پنالتی سه تیم هر (

 :بازی نحوه ) 6 ماده

 .میگردد شروع زمین وسط از بازی گل، هر از بعد -

 .باشند داشته فاصله متر سه توپ ضربه زننده از بازیکنان مجدد، شروع و کرنر و اوت زدن زمان در -

 .شد خواهد شروع پا ضربه با جریمه محوطه از دروازه اوت -
 باید الزاما باشد، تاثیرگزار مسابقات نتیجه در و ندهد انجام را بازی یک حتی تیمی اگر شود می برگزار ایی دوره صورت به که هایی بازی در -
 .گردد می حذف مسابقات جدول از آن نتایج هم و تیم هم صورت این غیر در.پذیرد انجام بازی آن

 .است فوتسال مانند ها بازی این در کارت دادن :ها بازی کارت ) 7 ماده

 پنالتی ضربات ) 8 ماده

 خودی دروازه متری 1 / 5 جریمه محوطه نقطه از ضربه زننده بازیکن پسران مسابقات پنالتی،در ضربه نوع این در :دور راه از پنالتی

 10 فاصله( زمین میانی نقطه از ضربه زننده بازیکن دختران مسابقات در و نمایند می شوت مقابل تیم بان دروازه بدون دروازه سمت به را توپ

 .کنند می شوت مقابل تیم دروازه بدون دروازه سمت به ) متری

 : از عبارتند شود می دور راه از پنالتی ضربه زدن به منجر که خطاهایی

 ) دروازه خط از متری 1 / 5 فاصله یعنی ( جریمه محوطه در دست با توپ برخورد -

 متری 1 / 5 جریمه یا فنی محوطه در خطا -

 .شود دروازه به توپ رفتن مانع که ایی گونه به دروازه کردن جابجا -

 .نباشد معلوم برنده و باشد شده تمام مسابقه قانونی وقت که صورتی در -

 .شود اعالم داور سوی از خطا 5 از بیش بازی وقت در ها تیم از یک هر خطاهای تعداد که صورتی در -

 :موارد سایر ) 9 ماده

 .شد خواهد تعیین دور راه پنالتی طریق از مسابقات جدول طبق هشتم تا پنجم های تیم رتبه تعیین -

 .باشد داشته همراه به تیره و روشن های رنگ به ورزشی پیراهن دست دو است موظف هرتیم -

 .نمایند استفاده مسابقه جریان در )بند قلم( پا محافظ گارد موظفند بازیکنان همه -



 غیر در و تسلیم مسابقات فنی سرسپرست به بازی همان پایان در ساعت نیم مدت به تیم سرپرست توسط مکتوب صورت به اعتراضات کلیه -

 . شد نخواهد رسیدگی وجه هیچ به اینصورت

 و داور گزارو به توجه با ها تیم سئئرپرسئئتان و ،مربیان بازیکنان اخالقی و اسئئالمی شئئنونات و مقررات و قوانین رعایت عدم -

 .شد خواهد پیگیری انضباطی کمیته توسط موضوع اجرایی مسنول

 .باشد می مسابقات فنی کمیته اختالف حل مرجع نامه آیین این در نشده بینی پیش مواری گونه هر خصوص در:تبصره
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 تجهیزات مورد نیاز : توپ، طناب یا تور

 نفر 5یا  4تعداد شرکت کنندگان هر تیم : 

 نحوه اجرا : 

بازی را شروع می کنند . توپ توسط یکی از متر می باشد. بازیکنان بصورت نشسته روی زمین  1و ارتفاع تور یا طناب  18*9اندازه زمین بازی 

ا از ربازیکنان عقب دو دستی به طرف زمین دیگر پرتاب می شود. و بازیکنان تیم مقابل موظفند مانند بازی هندبال توپ را بگیرند و دو دستی آن 

مینمقابل از روی طناب پرتاب نمایند . پرتاب روی سر و یا از جلو سینه سه مرتبه به یاران خود پاس دهندو یا اینکه ان را مستقیما بهسوی ز

امتیاز  10بایدطوری باد که توپ به جاهای خالی زمین بیفتد و بدین ترتیب بازیکنان مقابل قادر به گرفتن آن نباشند . تیمی برنده است که بتواند 

ه ر توپ از زیر طناب و پاس کاری بیش از سه مرتبرا کسب کند.برخورد توپ به طناب ، برخاستن بازیکنان از روی زمین برای گرفتن توپ، عبو

ل تغییر بخطا محسوب می شود.تیم برنده باید دو گیم از سه گیم را ببرد. سایر موارد فنی قید نشده و تغییر امتیازاتبا نظر کمیته فنی مسابقات قا

 است.

 بازیِ نجات )نجات غریق همگانی( .10

 اهداف

 میان دانشجویان، با حداقل نیاز آموزشی و با جذابیت و هیجان ورزشی باال توسعه همگانی رشته ورزشی نجات غریق در 

 های آبی به دانشجویان، به عنوان رده سنی پرخطر در حوادث غرق شدگیآموزش اصول اولیه نجات در محیط 

  افزایش سطح تندرستی جسمانی و روانی، بهزیستی و نشاط در میان دانشجویان 

  های جسمانی ورزشی برای تداوم مشارکت به فعالیتجذب و تشویق دانشجویان 

 



 ابعاد فضای اجرای مسابقه

سته به              ضوری و ب شده و پس از بازدید ح ستخر طراحی  ضای کم عمق ا سابقه بازی نجات برای اجرا در ف سعه همگانی، م با توجه به اهداف تو

ابعاد تقریبی فضای برگزاری مسابقات: قسمت کم عمق به     هد شد. محیط استخر محل برگزاری المپیاد همگانی، ابعاد دقیق مسابقه مشخص خوا   

 متر )که با طناب کشی مشخص و محدود خواهد شد( 15در  21ابعاد 

 ترکیب تیم شرکت کننده

 4 نفر ورزشکار 

 یک مربی 

 یک سرپرست 

به اصول اولیه شنا آشنایی داشته باشد، مابقی      نفر ورزشکار شرکت کننده، تنها یک نفر باید    4الزم به ذکر است برای رقابت در بخش تیمی، از   -

 اعضای تیم ضرورتی به آگاهی از دانش و مهارت شنا ندارند.

 تجهیزات موردنیاز برای برگزاری:

 طناب نجات 

   آدمک 

 کرنومتر 

 نحوه برگزاری مسابقات بازی نجات:

   توانند در هر دو بخش به رقابت اعزامی هر دانشگاه میهای مسابقات بازی نجات در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد و تیم

ضمن معرفی نفرات برتر در بخش انفرادی و تیم  شرکت کننده  بپردازند و در پایان  های برتر در بخش تیمی، تمامی نفرات و تیم های 

 در هر دو بخش رده بندی خواهند شد.

 بخش تیمی:

تگاه تعریف شده است. هر ورزشکار در یک ایستگاه مستقر شده و پس از پایان هر ایستگاه،        ایس  4ورزشکار و در   4مسابقه بازی نجات، با حضور   

شکاران در    نفر بعدی تیم می شروع به حرکت کند. در مجموع رکورد زمانی برای مجموع زمان ورز سبه و ثبت می    4تواند  ستگاه محا شود. در  ای

 ستگاه بازی شده باشند، تعیین شده و اعالم خواهند شد. ای 4هایی که در کمترین زمان موفق به انجام پایان تیم

 ماده های رقابتی:

 ماده رقابتی و به صورت ایستگاهی به صورت متوالی طراحی شده است: 4به منظور افزایش جذابیت و هیجان مسابقات، بازی نجات در 

 حمل آدمک از زیر آب با شنا )آدمک در زیر آب و در عمق یک متری قرار خواهد گرفت( ایستگاه اول:

 حمل آدمک روی سطح آب با دویدن ایستگاه دوم:



 پرتاب طناب ایستگاه سوم:

 گرفتن طناب و پا زدن تا دیواره در عرض استخر )پای کرال سینه یا کرال پشت به انتخاب ورزشکار( ایستگاه چهارم:

 

 ها:ی تیمرده بند

شد: در مرحله مقدماتی، رکورد تمامی تیم    - سابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی خواهد  سابقه ثبت    در بخش تیمی، م شرکت کننده در م های 

ی تمامی بندهیابند. در پایان ردهای برتر به مرحله نهایی راه میاند، به عنوان تیمهایی که در کمترین زمان مسددیر بازی را طی نمودهشددده و تیم

 تیم های شرکت کننده به ترتیب از اول تا آخر مشخص شده و سه تیم اول به عنوان برنده معرفی خواهند شد.

 توان بهترین رکورد در هر ایستگاه را نیز مشخص نموده و اعالم نمود.به منظور افزایش جذابیت مسابقه در هر ماده رقابتی، می -

 خطاهای احتمالی:

 شود که ایستگاه قبل به درستی انجام شده و به پایان برسد.بالفاصله پس از ایستگاه قبل و  تنها زمانی شروع می هر ایستگاه، -

 ای است که سر آدمک از آب خارج باشد.نکته مهم در ایستگاه های اول و دوم بازی، حمل آدمک بدون مسدود کردن راه تنفسی و به گونه -

 باید توجه داشته باشد که تا پیش از رسیدن ورزشکار شماره یک، دست خود را از دیواره جدا نکند.در ایستگاه دوم، ورزشکار  -

 تواند دست خود را از دیواره جدا کند.در ایستگاه چهارم، ورزشکار باید توجه داشته باشد که تا قبل از گرفتن طناب نمی -

 رسانی خواهد شد.های شرکت کننده اطالعشده و به تیمگیری موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی تصمیمتبصره:  

 بخش انفرادی:

متر را با  15متر خواهد بود. ورزشکار یک مسیر مشخص شده به مسافت        15در  4مسابقات در بخش انفرادی، به صورت مسیر رفت و برگشت      

شن       شماره یک، آدمک را با  سیدن به آدمک  شروع آغاز کرده و پس از ر شروع برمی دویدن از نقطه  گرداند و مجددا ا حمل کرده و آن را به نقطه 

ص رسد. بدین ترتیب، مسیر مشخ   مسیر رفت را با دویدن طی کرده و در مسیر برگشت، آدمک شماره دو را با شنا حمل کرده و به نقطه پایان می     

 باشد.ل آدمک میشده را چهار با طی کرده که مسیرهای رفت با دویدن بوده و مسیرهای برگشت با شنا و حم



ی های برتر معرفورزشددکارانی که در کمترین زمان مسددافت مشددخص شددده را طی نمایند و بهترین رکورد زمانی را ثبت نماید، به عنوان مقام  -

 خواهند شد.

 الزم به ذکر است مسافت مسابقه، پس از بازدید از استخر محل برگزاری مسابقات قطعی خواهد شد. -

 

 

 تیم برگزاری مسابقه تعداد داوران و

 4  نفر داور 

 3 نفر منشی 

 داور هماهنگی 

 2 نفر ناجی 

سانی می      - ستند که نیمی از این نیروی ان سانی برای برگزاری این رویداد مورد نیاز ه شا مجموعا ده نفر نیروی ان رکت توانند نیروهای داوطلب م

 کننده در برگزاری المپیاد باشند.
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 قوانین ومقرات: 

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

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

باید رعایت اخالق ورزشی را در کل برگزاری مسابقه بنمایند،  در غیراینصورت به دوچرخه سوار براساس قوانین ومقررات ، دوچرخه سوران   -
 خاطی اخطار ) کارت زرد( ودر صورت تکرار از دور مسابقات حذف می شود.

ی نصب کند که خوانا براساس قوانین ومقررات ، دوچرخه سوار می بایستی در طول برگزاری مسابقه شماره پیراهن و شماره دوچرخه را طور  -
 وواضح باشد.



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

براساس قوانین ومقررات ، احترام به محیط زیست وطبیعت اطراف محل برگزاری مسابقه ، برای کلیه عوامل برگزاری مسابقه )داوران ،  -
 یان، دوچرخه سوران، ....( الزامی می باشد. اجرایی، سرپرستان، مرب

 تیم های دانشگاهی می توانند از یک یا چند دستگاه دوچرخه در مسابقات استفاده نمایند. -

 دوچرخه سواری دختران و پسران : مسابقات  تیم ریلیرشته  -

 دانشجوی دختر ورودی های مختلف( 3نفر می باشد.)  3تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقه تیم ریلی دختران لف ( ا 

 دانشجوی پسر ورودی های مختلف( 4نفر می باشد.)  4تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقه تیم ریلی پسران  ب (

 راس کانتریک شبیه به مسابقات با فراز ونشیب ، مسیر خاکییا آسفالت  هایدر مسیررکورد گیری تیمی مسابقه  یک: تیم ریلی  مسابقه  ب (

 .متر می باشد 4000الی  2000باشد که طول مسیر حدود می 

هر دوچرخه سواری می بایستی مسیر مسابقه را کامل طی کرده و در مکان شروع مسابقه با تماس دست با هم تیمی خود یا با دوچرخه وی ج (  
عدی انجام شود.) هم تیمی می تواند همان دوچرخه را ، دوچرخه را به هم تیمی خود تحویل تا ادامه مسابقه را انجام دهد و همین روند برای نفرب

 تحویل دهد یا از دوچرخه دیگری که از قبل در محل استارت تیم وی آماده نموده استفاده کند.(

 (.مجاز می باشد 29، 5/27،  26 هاینوع دوچرخه فقط دوچرخه کوهستان سایزد ( هرتیم می تواند از یک یا چند دوچرخه استفاده نماید.) 

 : قوانین مسابقات

 . )درصورتی که  از مسیر مسابقه خارج نشود وبراساس گزارش داوران(مالک برتری می باشد رزمان طی شده کمت تیم ریلیدر مسابقه   -

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

 هدر صورت بروز نقص فنی برای دوچرخه )پنچری، پارگی زنجیر، شکستگی فریم دوچرخه یا قطعات ( دوچرخه سوار باید از هر نقطه ای ک   -
 اتفاق افتاده تا منطقه  استارت)فیدزون( دوچرخه را حمل کند، فقط در این منطقه می تواند دوچرخه خود را تعمیر یا تعویض نماید. 

فاقی بیفتد، ات( شکستگی قطعات اصلی  ، پنچری،  زمین خوردن به غیر عمدبه دلیل نقص فنی ) منطقه استارت، اگر برای نفراول هرتیمدر   -
 متر بعد از خط شروع مسابقه می باشد.( 15.)منطقه استارت ی باشدممجاز ر برای هرتیم استارت مجدد فقط یک با

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

مسابقه را شروع وادامه دهد، در براساس قوانین ومقررات ، اگر دوچرخه سواری به هردلیلی از مسیر مسابقه خارج شود ، باید از همان نقطه ،  -
 غیر اینصورت براساس گزارش داوران  ، در کمیته فنی تصمیم و رای صادر می شود.

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

 استارت او شروع شده و شود در غیر اینصورتبر روی خط استارت حاضر کمیته داوران ده زمان یا تایم اعالم ش براساس  تیم ها می بایست  -
 زمان او از زمان اعالم شده به وی شروع شده است.

 براساس قوانین ومقررات ، استفاده از بی سیم، تلفن همراه، گوپرو برای دوچرخه سوران در طول برگزاری مسابقه ممنوع می 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. 



سرپرست ومربی تیم حق شرکت در مسابقات را ندارند، و در طول برگزاری مسابقات  مربی و سرپرست تیم باید کارت شناسایی خود را بر  -
 ن آویزان کرده باشند. گرد

دقیقه بعداز پایان مسابقه فقط سرپرست تیم )نه مربی، ورزشکار ،تکنسین و....( به  30براساس قوانین ومقررات ، در صورت اعتراض حداکثر  -
ودن صورت وارد بصورت کتبی به  همراه مبلغ یک میلیون ریال به سرداور مسابقات تحویل وپس از بررسی درکمیته جواب داده خواهد شد.در 

 اعتراض مبلغ عودت داده می شود. 

یک  سیر برای آشنایی با م می گردد. شرکت کنندگان اعالم توسط کمیته داوران پس از برگزاری جلسه فنی دی مسابقات نتوجه : برنامه زمانب
 .ساعت قبل از شروع مسابقات می توانند در مسیر مسابقه قرار بگیرند

نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در روز مسابقه وتوسط کمیته فنی کلیه موارد پیش بینی -
 مسابقات حل وفصل خواهد شد.

 جلسه هماهنگی توسط میزبان برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد. -

 .امتیاز تعلق می گیرد و ...براساس جدول امتیازات فدراسیون ،  150،  170،  200به ترتیب  سی ام اول تا  تیم هایبه  نحوه امتیازدهی :  -

  : رده بندی 

 تعیین و اعالم  می گردد.اول تا سوم  تیم های -

 معرفی می گردد. نفر سوم  4نفر دوم و  4نفر اول  4تیم ریلی دختران و پسران  مجموع در  -

 شرایط شرکت کنندگان:

 نفر 6سرپرست جمعاً  نفر 1نفر مربی ،   1،  ذخیرهنفر  1،  اصلی،دوچرخه سوار 3متشکل از حداکثر دختران هرتیم -1

 نفر 7سرپرست جمعاً  نفر 1نفر مربی ،   1،  ذخیرهنفر  1،  اصلی،دوچرخه سوار 4متشکل از حداکثر پسران هرتیم 
 دارا بودن لباس متحدالشکل -2
  اون دانشجویی، معاون آموزشی(سه امضاء ) اداره کل تربیت بدنی، معداشتن معرفی نامه -3
 و کارت دانشجوییهمراه داشتن اصل کارت ملی -4
 کارت بیمه ورزشی سال -5

 گواهی سالمت  -5

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

 طناب کشی در آب:                                                                     .12

 تجهیزات مورد نیاز : استخر،طناب، بند پالستیکی رنگی نازک

 نفر 10تا  6تعداد شرکت کنندگان هر تیم : از 



 نحوه اجرا : 

مساوی تقسیم می شوددو طرف طناب به دست دو گروه سپرده قسمت کم عمق  استخر به وسیله یک بند پالستیکی نازک به دو قسمت 

می شود. با صدای سوت هر دو گروه تالش می کنند تا طناب را به سمت خود بکشند. گروهی که موفق شود طناب را از دست گروه مقابل 

 ور دهد برنده است.رها کند و یا یکی از بازیکنان تیم مقابل را از خط میانی که بوسیله بند پالستیکی مشخص شده عب

 

 بال هوشمند :دهن .13

  متر تغییر خواهد کرد. از طرفی ابعاد دروازه ثابت  4.5شددود. خط شددش متر، به خط سددازماندهی می 14در  20بازی در زمینی به ابعاد

ست برای کاهش زمان بازی      ست، الزم به ذکر ا شده ا مسابقات در دو زمین به  ها این خواهد ماند. در شکل زیر ابعاد زمین بازی آورده 

 شود. شکل زیر ابعاد دو زمین بازی هندبال هوشمند در یک زمین هندبال استاندارد است. صورت همزمان برگزار می

 

  باشند. همچنین در نفر نیز ذخیره می 2بازیکن داخل زمین و   5بازیکن است.  7مربی و  1نفر است که شامل  8تعداد اعضای هر تیم

 ها محدودیتی وجود ندارد. تعداد تعویض

 شود. امتیاز گذاری به صورتگردد و امتیازها بر حسب نقاط امتیاز گذاری شده در دروازه حساب میبان برگزار میمسابقات بدون دروازه 

 طبق شکل زیر انجام می شود.  3و  2، 1

 

 

 

 



 امتیاز 3دایره های قرمز:  –امتیاز  2دایره های نارنجی:  –امتیاز  1دایره سبز: 

  ،دقیقه استراحت بین نیمه خواهد بود.  4دقیقه ای با  8نیمه  2زمان بازی 

  شود. نفر میز منشی برگزار می 2داور در زمین و  2مسابقات با حضور 

  ای  به یک دقیقه تقلیل پیدا خواهد کرد.  دقیقه 2خطای 

  .در هندبال هوشمند خطای اتالف وجود ندارد 

  متر قرار گیرد و بازی را آغاز کند.  4.5از اوت شدن توپ در پشت دروازه، یکی از بازیکنان باید در محوطه پس 

  .اوت های کناری مانند هندبال استاندارد پرتاب می شود 

 شود. پس از به ثمر رسیدن گل، بازی از وسط زمین آغاز می 

  شود. هندبال استاندارد اعمال میسایر قوانین مانند ) رانینگ، دبل، خط و ...( مانند 

 ها اعمال می شود. در مورد اعتراضات، قانون برگزار کننده بازی 

 

 تکواندو همگانی . 14

  :راهنمای فنی

 

 گردد.مسابقات بصورت انفرادی و سیستم رکوردی برگزار می -1

 نفر به مسابقات اعزام نماید. 5 نفر بازیکن ،یک نفر مربی یا سرپرست مجموعا 4تواند حداکثر هر دانشگاه می -2

 گردد .روز قبل از مسابقه برگزار می 21جلسه سرپرست و مربیان و نیز قرعه کشی مسابقات ساعت  -3

 یگردد و ارایه گواهی کمربند که مورد تایید فدراسیون تکواندو یا هیاتهامسابقات در دو رده کمربند )سبز و آبی( و ) قرمز به باال ( برگزار می -4

 تکواندو استانها باشد الزامی است 

 گردد لذا، نیازی به تجهیزات مبارزه نمی باشد.از آنجایی که مسابقات به صورت اجرای تکنیک برگزار می -5

 باشد:مسابقات شامل اجرای تکنیک های ذیل می -6

 چاگی طولتیو یوپ چاگی ارتفاعنوپی آپ چاگی سرعتیآپ دولیو شرح

 ----     کمربندهای سبز و آبی 

       کمربندهای قرمز به باال

 

نماید. و امتیاز هر تکنیک پس از کسر اخطارها، جداگانه ثبت * هر بازیکن، تکنیکهای خود را با یک دقیقه استراحت مابین هر تکنیک اجرا می

 ن اعالم خواهد شد.ها، به عنوان امتیاز نهایی هر بازیکگردد. و محاسبه مجموع امتیاز تکنیکمی

 گردند.می ی* در پایان مسابقات، بازیکنانی که باالترین امتیاز را در رده خودکسب نموده اند، به ترتیب نفر اول تا سوم به عنوان نفرات برتر معرف



ی که سنش مساوی شوند بازیکنگردد. چنانچه مجددا *در صورت تساوی، بازیکنی که خطای کمتری داشته باشد به عنوان بازیکن برتر انتخاب می

ی ابیشتر است به عنوان برنده نهایی معرفی خواهد شد.) توجه: چنانچه بازیکنی در اجرای یکی از تکنیکها حذف گردد، امتیاز تکنیک یا تکنیکه

 دیگر در جای خود محفوظ خواهد بود(.

 اجرا گردد. WTهر تکنیک می بایستی بر اساس قوانین  -7

 ثانیه می باشد. 20هر حرکت ( تنها یک بار اجرا می شود و مدت زمان هر اجرا  مسابقه ) اجرای -8

ریال توسط سرپرست تیم به کمیته  000/000/1دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  10اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر  -9

دقیقه اعالم خواهد شد. در صورت وارد بودن اعتراض، وجه دریافتی مسترد  30فنی تسلیم شود.که پس از بازبینی فیلم، نتیجه تصمیم گیری طی 

 گردد.می

گردد در ازای هر خطا یک هر خطا مساوی با یک امتیاز منفی خواهد بود که در پایان اجرای تکنیک از امتیازات همان ) تکنیک ( کسر می -10

 امتیاز از بازیکن کسر خواهد شد.

اعمال ناشایست زیر از بازیکن یا مربی سر بزند، سرداور به بازیکن یک اخطار خواهد داد و در صورت تکرار، سرداور  در صورتی که یکی از -11

 –ج به هم زدن نظم عمومی مسابقه -مداخله در اجرای مسابقه ب -تواند پس از اخطار سوم، بازیکن را از دور مسابقات حذف نماید: الفمی

 بی احترامی و هتک حرمت. –د یعات نادرستتحریک تماشاچیان یا اشاعه شا

کن بازی چنانچه بازیکن در حین اجرا یا ثانیه آخر بازی به هر دلیلی نتواند به بازی ادامه دهد، آن مرحله از مسابقه را از دست خواهد داد. اما -12

 شود تنها یک اخطار دریافت می نماید.میدر حین اجرا به زمین بیفتد و بلند شود و به بازی خود ادامه دهد. مانعی ندارد و حذف ن

شود. چنانچه میت نگهدار در حین مسابقه یا ثانیه آخر بازی عمدا بازی را متوقف نماید نفر کمکی ) یا میت نگهدار ( توسط بازیکن انتخاب می -13

و  ه قانونی به میت زده باشد به عنوان امتیاز محاسبهگردد و بازیکن در این مرحله هر تعداد ضربو زمان بازی پایان یابد، بازی تمام شده تلقی می

گردد چنانچه برای میت نگهدار مشکلی ایجاد شود ) مثال میت از دستش بیفتد ( و میت نگهدار بتواند مشکل را قبل از اتمام زمان بازی ثبت می

 گیرد. اما زمان بازی ذخیره نخواهد شد.نمیمرتفع نماید و به کمک خود به بازیکن ادامه دهد، مانعی نداشته و نیز اخطاری تعلق 

 بازیکن مجاز است درآغاز اجرای هر تکنیک با هر پایی ) چپ یا راست ( بازی را شروع نماید. –14

امه ن موارد پیش بینی نشده: کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی را اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین -15

 فنی را کمیته فنی مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 روش اجرای تکنیک ها:

 آپدولیو چاگی:-الف



ت و گیرد در حالی که پای دیگر ثاببازیکن با روی پای عقب به سمت جلو به روی میت ضربه زده و پای ضربه زننده به جلو روی زمین قرار می

بر میگردد و پای محورهمچنان ثابت است ( و با همان پا  به میت پشت سر خود نیز ضربه آپدولیو محور است، به عقب بر میگردد ) بدن به عقب 

نماید که مجددا پای ضربه زننده را روی زمین گذاشته و دوباره به عقب بر میگردد و این حرکت را با همان پا و با سرعت تا آخر ادامه را اجرا می

 دهد.می

شوند. بازیکن در وسط و یکنفر میت نگهدار در سمت همزمان با دستور سرداور وارد مکان ) ثابت (تعیین شده مینفر میت نگهدار 2بازیکن و  -

 گردد.شوند .و با دستور سرداور بازی آغاز میروبرو و نفر دیگر در سمت عقب بازیکن مستقر می

ی تواند بلند شود و به بازی خود ادامه دهد. اما زمان بازی برای او چنانچه بازیکن در حین اجرا به زمین بیفتد، اخطاری دریافت نمی نماید. م -

 ذخیره نمی گردد.

 موارد کسر امتیاز به قرار زیر می باشد:

 میت نگهدار به نحوی به بازیکن کمک نماید. -3بازیکن یا میت نگهدار از خط توقف عبور کنند. -2رفتار ناشایست بازیکن یا مربی. -1

 نحوه امتیازدهی:

باشدکه داور ضربات را شمارش نموده و تعداد کل ضربات پس از کسر خطاها به عنوان امتیاز هر ضربه قانونی به میت دارای یک امتیاز می -

 گردد.نهایی بازیکن در این مرحله ثبت می

زه آن توسط بازیکن انتخاب متری و پریدن و ضربه زدن به میت در ارتفاعی که اندا 10دویدن در یک مسیر نوپی آپچاگی )ارتفاع(:  -ب

 گردد. یعنی بازیکن باید پس از دویدن در مسیر حداکثر ده متری به هوا پریده و با عکس العمل پا به جلو به میت ضربه بزند. در صورت عدممی

 اصابت پا به هدف، بازیکن در این مرحله امتیازی کسب نخواهد نمود.

 باید قبل از مسابقه تصمیم گیری نماید. شرکت کننده برای اندازه ارتفاع هدف خود، -

سانتیمتر برای هدف بعدی خود  5هر بازیکن شانس سه بار انتخاب را دارد که شامل انتخاب اول هم می شود و بازیکن نمی تواند کمتر از  -

واند در انتخاب اول موفق شود از ادامه بازی سانتیمتر باالتر از هدف قبلی انتخاب نماید. چنانچه بازیکن نت 5انتخاب کند باید هدف بعدی را حداقل 

اده و ددر این مرحله حذف خواهد شد. اگر بازیکنی در انتخاب اول موفق بوده اما درانتخاب دوم نتواند به هدف ضربه بزند انتخاب سوم را از دست 

 رکورد مرحله اول به عنوان امتیاز نهایی وی در این مرحله ثبت می گردد.

  نحوه امتیازدهی:

ه باشد و اندازه ارتفاع، از کف زمین تا نقطه هدف ) چسبیده بمبنای نمره گذاری، باالترین نقطه پرش در ارتفاع و ضربه زدن با سینه پا به میت می

 210ی شود به عنوان مثال اگر رکورد باالترین هدف بازیکنسانتیمتر یک امتیاز محسوب می 5شود و هر قسمت پایین میت ( در نظر گرفته می

 خواهد بود. 42سانتیمتر باشد امتیاز آن بازیکن 



 موارد کسر امتیازات به قرار زیر می باشد:

ثانیه یک نمره کسر می گردد و یک نمره برابر با  10ثانیه باشد.) به ازای هر  20چنانچه زمان اجرا بیش از  -2رفتار ناشایست بازیکن یا مربی. -1

بازیکن در زمان اجرای تکنیک، و هنگام فرود آمدن، به زمین بیفتد ) لمس دست یا زانو به زمین مانعی ندارد (. چنانچه  -3باشد ( سانتیمتر می 5

 دار به نحوی به بازیکن کمک نماید.میت نگه -4

 )پرش درطول(تیو یوپ چاگی  -ج

روش نمره گذاری بر اساس طویلترین  باشد.نال ( به هدف میپرش بازیکن در مسافتی اختیاری از روی مانع ) از پهلو ( و ضربه زدن با تیغه پا ) بال 

ای که مانع قرار دارد تا نقطه هدف را با متر اندازه گیری می نماییم و و از نقطه پرش )در طول( و ضربه زدن قانونی با تیغه پا به هدف می باشد.

 گردد.ره نهایی اعالم میسانتیمتر یک امتیاز می باشد(و نم 5نموده ) هر 5اندازه کل را تقسیم بر 

 شرکت کننده برای اندازه طول هدف خود، باید قبل از مسابقه تصمیم گیری نماید. -

 نماید.چنانچه بازیکن نتواند با تیغه پا به هدف ضربه قانونی بزند از این مرحله امتیازی کسب نمی -

سانتیمتر برای هدف بعدی خود انتخاب  5تواند کمتر از شود و بازیکن نمیهر بازیکن شانس سه بار انتخاب را دارد که شامل انتخاب اول هم می -

سانتیمتر بیشتر از هدف قبلی انتخاب نماید. چنانچه بازیکن نتواند در انتخاب اول موفق شود از ادامه بازی محروم  5کند باید هدف بعدی را حداقل 

تخاب دوم نتواند به هدف ضربه بزند ) اجرای موفقی نداشته باشد( چون در انتخاب اول خواهد شد. اگر بازیکنی در انتخاب اول موفق بوده اما دران

 گردد.موفق بوده است، لذا در اینجا از ادامه بازی محروم و رکورد مرحله اول به عنوان امتیاز نهایی وی در این مرحله ثبت می

ع ( پای او با زمین تماس پیدا نماید، و یا هنگام پریدن از مانع بدنش مانع را زمانی که بازیکن قبل از ضربه زدن به هدف ) پس از پریدن از مان -

نماید. اما چنانچه بدنش مانع را تنها  لمس نموده و ضربه او به صورت قانونی به هدف اصابت نماید، جابجا نماید، از این مرحله امتیازی کسب نمی

 گردد.امتیاز وی ثبت می

 باشد:ر زیر میموارد کسر امتیاز به قرا -

 5و هر یک نمره برابر  گردد.ثانیه باشد، به ازای هر ده ثانیه یک نمره کسر می 20چنانچه زمان اجرای تکنیک بیش از  -2رفتار ناشایست.  -1

 گردد.ای که پریده است، کسر میباشد یعنی پنج سانتیمتر از کل اندازهسانتیمتر می

 

 رشته هندپلو : .15

 مقررات فنی

 :بازی (زمین1ماده 



 عالمتدی  بدا  زمدین  نیمده . گدردد مدی  برگدزار  اسدتخر  عمدق  کدم  قسدمت  در عدرض  برگزاری محل شرایط طبق مسابقات -

 (1)شکل. شودمی مشخص عرض در عمق کم قسمت بیرون یا دیواره روی بر

 

 بده  تدوپ  برخدورد  درصدورت  کده  باشدد مدی  عمیدق  قسدمت  محددوده  خدط  و اسدتخر  کنداری  یهدا لبده  محدوده زمین: تبصره

 . یابدمی ادامه بازی زمین، به داخل برگشت و هاآن

  :تیم ( ترکیب2ماده 

یکدی از   و هسدتند  اصدلی  نفدرات   آب داخدل  بدازیکن  4 کده  اسدت  بدازیکن  5 حدداکثر  و مربدی  یدک  از مرکدب  تدیم  هر -

 گرفت.  خواهند قرار مربی همراه به شده تعبیه محل و آب بیرون که در ذخیره نفرات جزو بازیکنان

  :بازی توپ و بازی زمان (3ماده

 . شودمی برگزار برای دختران وپسران 3واترپلو سایز کوچک توپ با  بازی -

 . شودمی برگزار داور تشخیص به شده تلف وقت عالوه به روان ای دقیقه 10 وقت دو در بازی -

 . نماید حریف دروازه وارد ای دقیقه 5 اضافه وقت در را گل اولین که است برنده تیمی تساوی، صورت در -

 متدری  5 فاصدله  از تنداوبی  صدورت  بده  پندالتی  3 بایدد  تدیم  هدر  نشدد، هدا  دروازه وارد توپی اگر اضافه وقت پایان از پس -

 تنداوبی  صدورت  بده  یدک  بده  یدک هدا  پندالتی  شدد  مسداوی  نتیجده  هم باز اگر پنالتی از بعد. کند اجرا داور اجازه با دروازه

 . شود مشخص برنده تیم تا شد خواهد اجرا

 . شود اجرا باید داور اجازه از پس ثانیه 5 تا حداکثر پنالتی ضربه: تبصره

  :دروازه ( اندازه4ماده 

 قسدمت  جداکنندده  خدط  و عمدق  کدم  دیدواره  فاصدل  حدد  وسدط  در متدر  سدانتی  90 عمدق  و متدر  2×  1 ابعداد  به دروازه -

 . باشد استخر لبه با مماس آن عمودی میلهپایین  که طوری به گیردمی قرار استخر بیرون و عمیق

  :بازی ( شروع5ماده  

داور بازیکنددان نزدیددک بدده خددط طولی)محددل   سددوت بددا و چسددبانده اسددتخر لبدده بدده را خددود سددر پشددت بازیکنددان -
 کنند. می اقدام شود،می و در کنار خط طولی رها  زمین وسط در داور توسط که توپ گرفتن برای استقرارداور( 

 را بدازی  کدرده  دریافدت  گدل  کده  تیمدی  ودروازه بدان   گرفتده  قدرار  خدود  زمدین  در گدل،  دریافت از پس تیم دو بازیکنان -
 کند. می آغاز مجددا 



  :توپ با ( حرکت6ماده 

 حریدف  دروازه بده  تدوپ  پرتداب . اسدت  مجداز  شدناکردن  و بدردن  زیدرآب  رفدتن،  راه بصدورت  بازیکنان توسط توپ حمل -

 بدازیکن  حضدور  از بعدد  بایدد  زدن گدل  بده  اقددام  و بدود  خواهدد  مدردود  گدل  و نبدوده  قبدول  قابدل  خدودی  زمین نیمه از

 . شود انجام حریف زمین در نیمه مهاجم

 بدازیکن  دیددگی  آسدیب  موجدب  کده  عملدی  هدر  یدا  زدن ضدربه  از غیدر  بده  هر طریقدی  به کننده دفاع هایبازیکنان تیم -

 . بشوند مهاجم بازیکن حرکت از مانع یا و کرده توانند دفاعمی بشود، مهاجم

 . کند بازی بان دروازه عنوان به خود دروازه جلو در تواندمی بازیکنی هر :بان ( دروازه7ماده 

  ( نحوه بازی:8ماده 

 .شود دروازه محوطه داخلی وارد توپ تمام که شودمی گل زمانی توپ :گل -

 . شودنمی محسوب گل دروازه عمودی تیرک محدوده در استخر دیواره یا لبه به توپ برخورد: توجه 

 اوت پرتداب  بدا  بدازی  و بدوده  اوت شدود  خدارج  کامدل  طدور  بده  زمدین  طدولی یدا عرضدی    محدوده از توپ گاه هر :اوت -

 . یابدمی ادامه توپ خروج محل از

 در) آب یدا  زمدین  بده  اگدر  شدود  خدارج  طدولی یدا عرضدی    خدط  از و باشدد  بدازیکن  دسدت  در تدوپ  کده  صدورتی  در: تبصره

 . شودنمی محسوب اوت نکند برخورد( عمیق جداکننده خط قسمت

 توسدط  یدا  رفتده  بیدرون  بده  بازیکندان حریدف   بدا  برخدورد  از پدس  تدوپ  کده  گیدرد مدی  صورت زمانی کرنر پرتاب :کرنر -

 . شود پرتاب بیرون عمد به خودی بازیکن

 آب، پاشدیدن  داور، دسدتور  از سدرپیچی  نیسدت،  تدوپ  صداحب  کده  بدازیکنی  گدرفتن  ضدربه،  گونده  هدر  :عادی خطای -

 کده  شدود مدی  عدادی  خطدای  بده  منجدر  نامتعدارف  اعمدال  و( والیبدال  اسدپک  مانندد ) توپ به دست کف و مشت با ضربه

 شد.  خواهد آغاز بازی خطا محل از

 رفتدار  باشدد،  داشدته  جسدمانی  آسدیب  احتمدال  کده  حریدف  گدرفتن  و ضدربه  خشدن،  بدازی  :اخررا   خطای منجربه -

 زمددین از خددروج و ورود زمددین، کننددده مشددخص خطددوط و دروازه کددردن جابجددا و گددرفتن کالمددی، تددوهین ناشایسددت،

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

 آن جدایگزین  بایدد  دیگدر  بدازیکن  و نددارد  را بدازی  آن در کدردن  بدازی  حدق  دیگدر  شدود  اخدراج  بدار  3 اگر بدازیکنی : تبصره

 . شود

: به همراه داشتن کداله شدنا بدرای همده شدرکت کننددگان الزامدی اسدت. در زمدان مسدابقه  از کداله واترپولدوی             کاله -

 شماره دار که توسط مسئول فنی مسابقات در اختیار قرار خواهد گرفت استفاده می نمایند.

 از نیسددت، در جریددان بددازی کدده ییهددازمددان در و داور اجددازه بددا بایددد و بددوده نامحدددودهددا تعددداد تعددویض :تعرروی  -

 . شود انجام مخصوص محل

 دقیقده  یدک  اوت تدایم  زمدان . نمایدد  اسدتفاده  اوت تدایم  یدک  از بدازی  نیمده  هدر  در اسدت  مجداز  تدیم  هدر  :اوت تایم -

 . ندارد اوت تایم اضافه هایوقت و است



 . شودمی اداره منشی ویک نگهدار وقت داور، یک یک توسط بازی :داوران -

 . باشدمی واترپلو قوانین مطابقها بازی امتیاز و بندی گروه نحوه جدول، :مسابقات جدول -

 مسدابقات،  فندی  سرپرسدت  انجمدن،  رئدیس  شدامل  فندی  کمیتده  عهدده  بدر  نشدده  بیندی  پدیش  مدوارد  در گیدری  تصمیم -

 . بود خواهد( هاتیم منتخب) مربیان از نفر دو و منتخب داور یک

 

 پرتاب و دریافت فریزبی  .16

 مقررات فنی

 وسایل و تجهیزات الزم :

 گرم   175دیسک فریزبی  -

 متر برای دختران 7در  7متر برای پسران  و  10در  10زمین بازی )چمن( به ابعاد  -

 

 

      

      

    

 

  

        

 

 

 

  قوانین مقررات فنی بازی :

 باشد.می نفر 4نفر مربی جمعا  1و  نفر بازیکن 3تیم شامل  -

بدازیکن در نظدر گرفتده خواهدد شدد کده یدک نفدر از          3مسابقه به صورت تیمدی و بدرای هدر دانشدگاه شدرکت کنندده )تدیم( نفدر         -

 گیرد. می ها به عنوان پاسور به صورت متناوب در وسط قرارآن

 ها بر روی زمین چمن انجام خواهد شد. بازی -

A 
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3 4 
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1 
8 

 
 شروع

 پایان

 

B C 
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D 

 پخش کن



 باشد. میمتر  A. B. C. D 5/1های قطر دایره وسط و دایره -

حرکدت   Bبدا پرتداب پداس بدازیکن اول بده یدار وسدط )پاسدور( شدروع و بدازیکن بده سدرعت بده طدرف نقطده                 Aبازی از نقطده   -

 حرکددت Cگردانددد و بدده نقطدده مددی ریزبددی را بدده پاسددور بددازفریزبددی را از پاسددور دریافددت نمددوده و مجدددداً ف Bنمددوده و از نقطدده 

نیدز   D کندد و در نقطده  مدی  حرکدت  Dگرداندد و بده نقطده    از پاسدور فریزبدی را دریافدت و بده او بداز مدی       Cنمایدد و در نقطده   می

حرکدت نمدوده و بدا دریافدت فریزبدی از پاسدور، بده محدل پاسدور           Aگرداندد و بده نقطده    فریزبی را از پاسور دریافت و به او باز مدی 

بدا دریافدت پداس     Aدهدد و در نهایدت بدازی در نقطده     مدی  رفته و بازیکن دوم و سوم روندی که بدازیکن اول طدی کدرده را ادامده    

 8فدت پداس شدماره    بدازیکن اول شدروع و بدا دریا    1رسد. همچنین زمدان )رکدورد( هدر تدیم بدا پداس شدماره        می به اتمام 8شماره 

 شود. می بازیکن سوم محاسبه

نفددر داور بدده عنددوان داوران کنددار جهددت کنتددرل خطاهددای    2نفددر مسددئول وقددت  و شددروع و پایددان و   1نفددر ) 3تعددداد داوران  -

 باشد. می ها(ها و پرتابها و دریافتاحتمالی در دایره

 بازیکن سوم خاموش می گردد.()کرونومتر با پاس بازیکن اول شروع و با دریافت آخرین پاس 

 خطاها :

ثانیدده بدده رکددورد نهددایی او اضددافه  2هددای مشددخص شددده، خددارج شددود اگددر پددای ورزشددکار در هنگددام دریافددت فریزبددی از دایددره -

 خواهد شد. 

 در صورت افتادن فریزبی دو ثانیه به عنوان جریمه به زمان ورزشکار اضافه خواهد شد.  -

انجدام شدود. اگدر بدازیکنی خطدا کندد و از دایدره خدارج شدود، بایدد بده داخدل دایدره برگدردد و کدار                هر پرتاب باید در داخل دایدره   -

 خود را ادامه دهد. 

 نحوه امتیاز دهی:

 ها رتبه بندی خواهند شد.نفر به عنوان رکورد هر دانشگاه محاسبه و تیم 3مجموع رکورد  -

ی کده بدرای کسدب رتبده اول تدا سدوم رتبده مشدترکی دارندد،          هدای هدا، مسدابقه مجددد بدین تدیم     در صورت تساوی احتمالی رکورد -

 شود.برگزار می

ندازه و شماره پیراهن بازیکنان:ا  

شماره های پیراهن بازیکنان بر اساس شماره های اعالم شده برای هر استان می باشد.  – 1  

و همچنین شماره های بازیکنان تیم دوم این استان  1-13و  1-12و  1-11بطور مثال شماره های بازیکنان تیم اول استان آذربایجان شرقی     

می باشد.  1-23و  1 -22و  21-1  

می گردد. ) شماره ها می  ( در پشت و جلو پیراهن ورزشکار نصب20×20سانتی متر)داخل کادر 5سانتی متر و عرض  20شماره ها به طول   - 2

 تواند روی پیراهن بصورت چاپی هم باشد(

.متعاقبا اعالم خواهد شد.شماره های ورزشکاران استانها  توجه :   
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 مقررات فنی 

 وسایل و تجهیزات الزم :

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

 .باشد متر 1 )پارتیشن(حفاظ  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 بازیکن و 2 مسابقه به صورت تیمی و هر تیم متشکل از -

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

 شوند.متر از خط پرتاب روی هم قرار داده می 7به فاصله  سانتی متری( و 20× 20ها در محل تعیین شده )مربع سنگ -

 در و دهدد مدی  انجدام  را خدود  اول پرتداب  زمدان،  شدروع  و داور سدوت  بدا  و گیدرد مدی  قدرار  پرتاب خط پشت داور اعالم با ورزشکار -

 بده  کنندده  پرتداب . شدد  خواهدد  گرفتده  نظدر  در پرتداب  آن امتیداز  بده عندوان   افتداده هدای  سدنگ  تعدداد  ها،سنگ به اصابت صورت

 برداشدتن  از بعدد  و بچیندد  بایدد  هدم  روی دوبداره  را افتداده  هدای سدنگ  و کدرده  دویددن  بده  شدروع  هاسنگ با توپ محض برخورد

 مسدابقه  داور، توسدط ( ثانیده  90) مسدابقه  زمدان  اتمدام  اعدالم  از بعدد  دهدد و  انجدام  را بعددی هدای  پرتداب  و برگشدته  دوبداره  توپ،

بعندوان   دو نفدر  امتیداز  دهدد و در نهایدت  مدی  رسد و بازیکن دوم رونددی کده بدازیکن اول طدی کدرده را ادامده      می پایان نفر اول به

 .شد خواهد امتیاز تیمی محاسبه

، یدک نفدر وقدت نگهددار )شدروع و پایدان(، یدک نفدر داور بدرای خطاهدای خدط و خطاهدای چیدنش سدنگ و               نفر  3تعداد داوران  -

 یک نفر سر داور برای ثبت امتیاز کلی بازیکنان و اعالم رده بندی نهایی، خواهد بود.

 خطاها :

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



 در پرتداب  آن بدرای  امتیدازی  و شدده  محسدوب  خطدا  کندد  عبدور  آن از یدا  لمدس  را پرتداب  خدط  ورزشکار پای پرتاب هنگام در اگر -

شدد و اگدر سدنگ هدا بدر روی زمدین بیفتندد بدازیکن بایسدتی سدریعا سدنگ هدا را روی هدم چیدده و پرتداب                 نخواهدد  گرفته نظر

 بعدی را انجام دهد.

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

مدی باشدد. امدا آخدرین سدنگی کده روی زمدین قدرار گرفتده اسدت، اگدر             هدا سنگ کامل افتادن امتیازات شمردن برای اصلی شرط -

 گیرد.خارج شود امتیاز به آن تعلق می در اثر اصابت ضربه توپ از محل خود بطور کامل

 بطدور  را هدا سدنگ  بایدد  بعددی  پرتداب  بدرای  حتمدا  و شدده  محسدوب  خطدا  بچیندد  دوبداره  نتواندد  ار های افتادهسنگ ورزشکار اگر -

 .بچیند هم روی مرتب و منظم

 نحوه امتیاز دهی :

 در رده بندی نهایی، مجموع امتیازات دو نفر از هر دانشگاه به عنوان امتیاز آن دانشگاه محاسبه و رتبه بندی خواهد شد. -

هدایی کده بدرای کسدب رتبده اول تدا سدوم رتبده مشدترکی دارندد،           هدا، مسدابقه مجددد بدین تدیم     رکورددر صورت تساوی احتمالی  -

 .شودبرگزار می

 

 اندازه و شماره پیراهن بازیکنان:

شماره های پیراهن بازیکنان بر اساس شماره های اعالم شده برای هر استان می باشد. – 1  

و  8-21و همچنین شماره های بازیکنان تیم دوم این استان  8-12و  8-11بطور مثال شماره های بازیکنان تیم اول استان تهران              

می باشد.  8 -22  

اره ها می ( در پشت و جلو پیراهن ورزشکار نصب می گردد. ) شم20×20سانتی متر)داخل کادر 5سانتی متر و عرض  20شماره ها به طول   - 2

 تواند روی پیراهن بصورت چاپی هم نصب شود.(

 شماره های ورزشکاران استانها متعاقبا اعالم خواهد شد. : توجه :  

 

 طناب زنی : .18

 مقررات فنی

 باشدمی مربی یک و ورزشکار 4 حداکثر هر تیم شامل -

  .شد خواهد برگزار آسیائی مسابقات شرایط براساس تیمی و انفرادی بخش دو در مسابقات -

 الزامی است. طناب زنی استفاده از کفش ورزشی در حین اجرای مسابقات  -

 

 :باشدمی زیر مواد شامل انفرادی مسابقات



 (متر)زمین ابعاد زمان تعداد بازیکن مسابقه ردیف

 5X5 ثانیه 30 4 سرعت 1

 5X5 دقیقه 3 4 استقامت -سرعت 2

 

  مسابقه انفرادی:( 2-7-1

 :ثانیه 30 سرعت( الف

 شدمارش  راسدت  پدای  زیدر  از طنداب  عبدور  بدا ( جاگیندگ  گدام ) کندد مدی  زدن طنداب  بده  شدروع  زدن درجدا  بصدورت  داور فرمدان  بدا  ورزشکار

 کندد  عبدور  پدا  زیدر  از متدوالی  بدار  2 طنداب  یدا  باشدد  جفدت  بصدورت  پدرش  اگدر ( شدود مدی  گرفتده  نظدر  در راست زانوی فقط) شودمی انجام

 .شودنمی انجام شمارش

 :برگزاری نحوه

 صدورت  بده . )کندد مدی  آغداز  را مسدابقه از طریدق سیسدتم صدوتی     فرمدان  اعدالم  بدا  گیدرد و مدی  قدرار  مسدابقه  زمین محوطه در ورزشکار

 (، صدای بوق20، 10کند: ثانیه یکبار زمان را اعالم می 10المللی که هر  بین استاندارد شده ضبط صدای

“Judges Ready? Skippers Ready? Set. BEEP. 10. 20. BEEP.” 

 :خطاها

 حرکدت  و شدود مدی  محسدوب  خطدا  شدود  دیدده  پشدت  از (عقدب  بده  پدا  پرتداب ) کامدل  پدا  کف که آید باال طوری ورزشکاران پای اگر -1

 .است مردود

 .شودمی محسوب خطا اینصورت غیر در باشد داشته زاویه کمی و آمده باال جلو از باید حتما زانو -2

 .شودمی محسوب خطا کند جهش پا یک روی بار دو ورزشکار اگر -3

امتیداز از   5شدود و  مدی  محسدوب ی شدروع   خطدا  صدورت  ایدن  غیدر  در شدود  انجدام  برو   اعدالم  از بعدد  بایدد  حتمدا  حرکدت  شروع -4

 .گرددرکورد نهایی ورزشکار کسر می

 ..باشدمی خطا زدن لگد صورت به جلو سمت به پا پرتاب -5

 گردد.شود خطا محسوب می پا انجام جهش دو طناب چرخش هر ازای اگر به -6

 نحوه شمارش:

 .شد خواهد انجام شمارش یک کند عبور ورزشکار راست پای زیر از طناب که مرتبه هر -1

 خواهدد  ادامده  بعددی  صدحیح  حرکدت  بدا  شدمارش ( ورزشدکار  پدای  بدا  طنداب  برخدورد  مانندد ) شدود  قطدع  دلیلی هر به زدن طناب اگر -2

 .یافت

 .شد نخواهدانجام  شمارش بزند طناب ورزشکار ثانیه، 30 زمان اتمام از بعد یا شروع اعالم از قبل اگر -3



 محوطده  داخدل  بده  سدرداور  توسدط  ورزشدکار  و شدد  نخواهدد  شدمارش  شدود  انجدام  مسدابقه  مخصدوص  زمدین  از خدارج  حرکتدی  اگر -4

 .شودمی هدایت

 .گرددمی شمارش شود انجام مسابقه زمین داخل که های صحیحپرش تعداد -5

 :دقیقه 3 استقامت -سرعت( ب

 زیدر  از طنداب  عبدور  بدا ( جاگیندگ  گدام ) کندد مدی  زدن طنداب  بده  شدروع  شدده  تعیدین  محوطه در زدن درجا صورت به داور فرمان با ورزشکار

 گردد.می ثبت ورزشکار رکورد دقیقه 3 اتمام از پس. (شودمی گرفته نظر در راست زانوی فقط) شودمی انجام شمارش راست پای

 :برگزاری نحوه

 . کندمی آغاز را مسابقهاز طریق سیستم صوتی  فرمان اعالم با گیرد ومی قرار مسابقه زمین محوطه در ورزشکار

“Judges ready? Skippers ready? Set. BEEP. 30. 1 minute. 30. 2 minutes. 15. 30. 

45. BEEP.” 

 شدود  انجدام  مسدابقه  زمدین  داخدل  کده  هدای صدحیح  پدرش  تعدداد . باشدد مدی  ثانیده  30 انفدرادی  سدرعت  مسابقه همانند :امتیازها و خطاها

 .گرددمی شمارش

کندد و رکدورد دوم، رتبده دوم را    رتبده اول را کسدب مدی    شخصدی کده بهتدرین رکدورد را داشدته باشدد،       در هدر مداده،  محاسبه امتیرازات:  

 گردند.های بعدی تعیین میکسب کرده و به همین ترتیب رتبه

شدود و بده بهتدرین    اعطدا مدی   ام nام، بده همده بازیکندان در رتبده      nطنداب زن در رتبده    mتعدداد  یک مسابقه سدرعت،  در صورت تساوی در

 شود.ام اعطا می(m+n) ورزشکاران بعدی رتبه

 نحوه محاسبه رتبه انفرادی:

شدود. ورزشدکاری   شدود کده بده عندوان رتبده انفدرادی هدر ورزشدکار محسدوب مدی          هر ورزشدکار جمدع زده مدی    ثانیه 30دقیقه و رتبه  3رتبه 

نمایددد و بدده همددین ترتیددب رتبدده دوم و سددوم مسددابقه رتبدده اول را کسددب مددی کدده پددایین تددرین عدددد مجمددوع رتبدده بندددی را بدسددت آورد

 گردد.انفرادی تعیین می

 :تیمی بقاتمسا( 2-7-2

 (متر) زمین ابعاد (ثانیه) زمان بازیکن تعداد مسابقه ردیف

 5X5  ثانیه 30 4 امدادی سرعت 1

 5X5  ثانیه 30 2 دونفره سرعت 2

 5X5 ثانیه 30 3 داچ دابل سرعت 3

 



 : 4×30 امدادی الف( سرعت

 راسدت  پدای  ضدربه  تعدداد  و کدرده  اسدتفاده  جاگیندگ  گدام  تکنیدک  از ترتیدب  بده  نفدر  چهار هر که باشدمی نفر 4 ورزشکاران تعداد

 .شودمی محسوب تیم رکورد ، نفر 4 رکورد جمع پایان در و شده شمرده ثانیه 30 زمان مدت در آنها

 برگزاری نحوه

 . کندمی آغاز را مسابقهاز طریق سیستم صوتی  فرمان اعالم با گیرد ومی قرار مسابقه زمین محوطه در ورزشکار

 “Judges ready? Skippers ready? Set. BEEP:10-20-. BEEP: 10-20-. BEEP: 10-20-

. BEEP: 10-20 . BEEP 

شددروع و تعددویض )اقدددام بدده چددرخش  خطددای هددر ازای بدده باشددد ومددی ثانیدده 30 انفددرادی سددرعت مسددابقه هماننددد :امتیازهررا و خطاهررا

 .گرددمی کسر تیم امتیازات مجموع از امتیاز 5 بو (ها زودتر از اعالم فرمان طناب یا حرکت دست

 .گرددمی شمارش شود انجام مسابقه زمین داخل های صحیح کهپرش تعداد

 : 30X 2نفره  دو ب( سرعت

 اسدتفاده  (کندد  عبدور  پدا  زیدر  از بدار  دو طنداب  هرپدرش  بدا )آنددر   دبدل  تکنیدک  از ترتیدب  بده  کده  باشدد می نفر 2 ورزشکاران تعداد

مدی  محسدوب  تدیم  رکدورد  نفدر  دو مجمدوع  رکدورد  و شدود مدی  شدمارش  ثانیده  30 نفدر  هدر  بدرای  درسدت  پرشدهای  تعداد و کرده

 .شود

 باشدمی زیر صورت به نگهدار وقت فرمان اعالم

“Judges ready? Jumpers ready? Set. BEEP:10-20-swich: 10-20-BEEP 

 یدا  تعدویض  خطدای  هدر  ازای بده  و شدود مدی  شدمارش  کندد  عبدور  ورزشدکار  پدای  زیدر  از طنداب  بدار  دو کده  پرشهایی فقط: امتیازها و خطاها

 .گرددمی شمارش شود انجام مسابقه زمین داخل که های صحیحپرش تعداد.گرددمی کسر تیم امتیازات مجموع از امتیاز 5 استارت

  :ثانیه 30 داچ دبل سرعت(  

 صددحیح تکنیددک و شددده طندداب وارد سددوم نفددر و چرخانددده داچ دبددل صددورت بدده را بلنددد طندداب ، فرمددان اعددالم از بعددد ورزشددکار نفددر دو

 داخدل  کده  هدای صدحیح  پدرش  تعدداد  .باشدد مدی  ثانیده  30 اجدرا  زمدان . شدود مدی  شدمارش  راسدت  پای ضربه تعداد و کندمی اجرا را جاگینگ

  .گرددمی شمارش شود انجام مسابقه زمین

 متر باشد( 5تا  3) طول طناب با نظر بازیکن می تواند بین 

 باشدمی زیر صورت به نگهدار وقت فرمان اعالم

“Judges ready? skippers ready? Set. Go. BEEP:10-20-BEEP 

 باشد.می جاگینگ همانند خطاهای :خطاها



 

 محاسبه امتیازات: 

کندد و رکدورد دوم ، رتبده دوم را کسدب کدرده و بده همدین        تیمدی کده بهتدرین رکدورد را داشدته باشدد رتبده اول را کسدب مدی          در هر مداده، 

 گردند.های بعدی تعیین میترتیب رتبه

بهتدرین  شدود و بده   اعطدا مدی   ام nام، بده همده بازیکندان در رتبده      nطنداب زن در رتبده    mتعدداد  در صورت تساوی در یک مسدابقه سدرعت،  

 شود.ام اعطا می(m+n) ورزشکاران بعدی رتبه

 نحوه محاسبه رتبه تیمی:

هدر تدیم جمدع زده کده بده عندوان رکدورد تدیم محسدوب           رتبه سرعت امدادی، رتبه سرعت دونفرره ، رتبره سررعت دبرل داچ    

د و بده همدین ترتیدب رتبده دوم و سدوم      نماید شود. تیمی که پایین ترین عدد مجمدوع رتبده بنددی را بدسدت آورد رتبده اول را کسدب مدی       می

 گردد.مسابقه تیمی تعیین می

 اندازه و شماره پیراهن بازیکنان:

شماره های پیراهن بازیکنان بر اساس شماره های اعالم شده برای هر استان می باشد. – 1  

و همچنین شماره های بازیکنان تیم  30 -14و  30-13و  30-12و  30-11بطور مثال شماره های بازیکنان تیم اول استان همدان              

می باشد.   30-24و  30-23و  30 -22و  30-21دوم این استان   

و جلو پیراهن ورزشکار نصبمی گردد. ) شماره ها می ( در پشت 20×20سانتی متر)داخل کادر 5سانتی متر و عرض  20شماره ها به طول   - 2

 تواند روی پیراهن بصورت چاپی هم باشد(

 توجه :  :  شماره های ورزشکاران استانها متعاقبا اعالم خواهد شد.

 

i. : اسکواش 

 :تجهیزات مورد نیاز 

خط کشی جلو زمین دیواره ، متر  3متر و ارتفاع  5تک دیواره اسکواش از ام دی اف یا مصالح سیمان به عرض :   دیواره اسکواش باز

توپ بازی اموزشی اسکواش به رنگ آبی ،نوع کفپوش جلو دیواره آسفالت یا کمپارس ، دو عد راکت اسکواش  ، متر 5متر و عرض  7بطول 

 میتوان از خط کشی مشخ بجای دیوارهیا هر کفپوش دیگر فرقی نمی کند.

 یا خط کشی مشخصات فوق در روی دیواره های سالنهای ورزشی -

 مقررات بازی:



 3تایی و سرویسها بصورت دو تایی خواهد بود  و هر تیم متشکل از  11گیم  3بصورت انفرادی و بصورت تیمی برگزار می شود بصورت 

)ترکیب ورزش –ر جاههای مشخص شده دیواره بصورت هدف گذاری در دیواره نفر یا بصورت انفراد ی) تک نفره (،و بصورت امتیازی د

دارت و اسکواش (یعنی روی دیواره خط کشی شده دایره ها یا مربعهای  امتیازی دارت کشیده میشه و با امتیاز مشخص که بازیکن توسط 

یاز هست که اگر توپ به جاهای بدون امتیاز راکت، توپ را به محلهای مشخص شده زده میشود و بعضی جاهای دیواره هم بدون امت

 بخوره برای بازیکن زننده ضربه امتیاز محسوب نخواهد شد. 

 داوری توسط نهضت داوطلبی برگزار می شود   

 در صورت تصویب نهایی جزئیات آیین نامه به حضورتان ارسال خواهد گردید.

 نداردالزم به یادآوری است هزینه زیادی برای برگزاری الزم 

 

 جسمانی آمادگی.  20

 دختران آمادگی جسمانی -الف 

 :کنندگان شرکت پوشش نحوة

 .نمایند شرکت مسابقات در سوی دانشگاه از متحدالشکل ورزشی لباس با است الزم کنندگان شرکت  -

 تجهیزات:

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

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

 آن به شبیه جسمی هر یا یوگا آجر عدد  3، تنیس توپ عدد 5، کیلویی 15 بل کتل یا دمبل عدد 1، )شود آماده کوتاه یک

 موانع بین از شدن رد و ایستادن quickness & Agility : -1 آیتم

 موانع بین از و شده بلند خوابیده حالت از سوت صدای با .ماند می سوت صدای منتظر و کشیده دراز زمین روی بر پشت به ورزشکار

 .گذرد می

 مسیر اصالح = مسیر رعایت عدم،  ثانیه + 2 = مانع هر با برخورد: خطا

 پشت به موانع بین از شدن رد Reverse Agility : -2 آیتم

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

 1 ایتم مانند :خطا

 سر باالی از پرتاب و اسکوات هد اور Endurance & Power :  3 آیتم

 حرکت دهمین اتمام از بعد .میدهد انجام تکرار 10 را اسکوات حرکت صاف کامال های آرنج با و برده سر باالی را اول الستیک ورزشکار

 ( پرتاب 30 اسکوات حرکت مجموعه(عدد 3 ها الستیک تعداد .میرود بعدی الستیک سمت به  میکند پرتاب سر باالی از را الستیک ورزشکار

 .میشود گرفته نظر در پرتاب متراژ زمین با الستیک برخورد نقطه اولین .متر 2 نظر مورد متراژ حداقل

 کمتر پرتاب متراژ، شمارش عدم = اسکوات هد اور در آرنج شدن خم، شمارش عدم = دراسکوات زمین با ران استخوان نشدن موازی :خطا

 ثانیه + 5 = متر 2 از

 دوبل زدن طناب Cordination :  4 آیتم

 .میشود شمارش ادامه از حرکت بین توقف صورت در .میدهد انجام را زدن طناب حرکت تکرار 50 ورزشکار

 .میباشد خطا بدون حرکت :خطا

 نامتقارن بار با رفتن راه EnduranceAsymmetric :  5 آیتم



 .میگیرد دیگر دست با را دمبل مانع پشت از گذشتن با سپس .میکند طی را متر 15 و برداشته را کیلویی 15 بل کتل یا دمبل ورزشکار

 .میکند طی مخالف دست با را متر 15 مجدد

 ثانیه 5  =+ دست از دمبل شدن رها :خطا

 کنار از الستیک پرتاب و پرش Endurance Lactate Tolerance & Power : 6آیتم

 .متر 3 نظر مورد متراژ .میکند پرتاب بدن کنار از را الستیک حرکت دهمین از پس .میدهد انجام پرش 10 الستیک به رو ورزشکار

 .شود انجام راست سمت از دیگر بار و چپ سمت از یکبار میبایست حرکت( .2 پرتاب و 20 پرش حرکت مجموعه)2 ها الستیک تعداد

 شمارش عدم = باز پای با پرش، ثانیه + 5  =متر 3از کمتر پرتاب :خطا

 توپ پرتاب  Basic Skill in Fatigue : 7آیتم

 سه هر اصابت از پس.دهد قرار اصابت مورد متری 5 فاصله در را )یوگا آجر(،  هدف 3میبایست که داشته اختیار در تنیس توپ 5 ورزشکار

 .میدود پایان خط سمت به ورزشکار ها توپ اتمام یا و هدف

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

 : موارد ذکر نشده

 به کتبی را خود اعتراض میتواند ورزشکار میگیرد، انجام مسابقه فنی سرپرست توسط بحرانی شرایط در گیری تصمیم گونه هر -

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

 مسابقه توقف اجازه ورزشکار سالمتی بودن خطر در یا و ورزشی اخالق گذاشتن پا زیر از اعم صالحدید صورت در فنی سرپرست  -

 .میباشد دارا را

 .میباشد داوران تصمیم در تغییر به مجاز مسابقه جاری شرایط در فنی سرپرست -

 .میباشد مسابقه از پس داوران تصمیم در تغییر به مجاز فنی کمیته -

 

  ب - آمادگی جسمانی پسران

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                            


