
 

 (پسر دختر و دانشجویان فوتسال) مقررات فنی مسابقات مجازی رشته

 

 : شرایط عمومی

 عدم ممنوعيت پزشكي براي انجام فعاليت هاي ورزشي-١

 رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي مربوط بِه كرونا_٢

مالحظات رعايت اصول بهداشتي در انتخاب محل ضبط فيلم رعايت فاصله الزم از لحاظ ايمني و ساير -٣

 مربوطه
 

 :لوازم و تجهيزات مورد نياز شركت كنندگان

 

 لباس ورزشي مناسب-١

 كفش و جوراب ورزشي-٢

 توپ فوتسال يا فوتبال -٣

 سانتي متر ٣0عدد در صورت عدم دسترسي قرار دادن آجر يا سنگ و فاصله بين موانع  5مانع به تعداد -4

 متر سانتي1٣0دادن دو مانع ) آجر يا سنگ( به فاصله دروازه گل كوچک )در صورت عدم دسترسي قرار  -5

ورزشي براي پسران دانشجو مَي تواند پيراهن و شورت باشد و براي دختران لباس ورزشي با پوشش  لباس-6

 با عرف جامعه مناسب

 شرايط سني:دانشجويان در هر مقطع تحصيلي -7

 :روش و مراحل برگزاری مسابقات

 .برگزار مَي گردد مذكور به شرح ذيلايستگاه هاي مسابقات در  

متر و مسير برگشت آن حمل توپ با حركات نمايشي به  ٢0حمل توپ با كف پا به فاصله  – ایستگاه اول

 دلخواه

تعداد خواسته مَي تواند تا پايان  توپ درصورت خطا افتادن( ضربه روپايي با دو پا  ٣0زدن  – ایستگاه دوم

 ( .ادامه دهدشده 

 مانع بدون توپ 5پاس بغل پا و پرش از  – سومایستگاه 

 بدون برخورد با موانع( متر يسانت ٣0حمل توپ )دريبلينگ( از بين موانع )فاصله موانع  – ایستگاه چهارم

  ضربه روپايي آزاد٢0زدن  – ایستگاه پنجم

متري)در صورت  ٢0بالفاصله بعد از زدن ضربات روپايي، شوت به دروازه گل كوچک از فاصله  – ایستگاه ششم

 متري استفاده شود. 1،٣0عدم دسترسي از دو مانع به فاصله 

 نکات مهم:

 .انتخاب زاويه مناسب دوربين بِه نحوي كه چهره بازيكن و اجراي ان قابل تشخيص باشد -١

شركت مَي فوتسال مجازي اه.....در مسابقات گگفتن جمله معرفي خود )من.....دانشجوي....رشته .....از دانش



 قبل از شروع ضبط فيلم كنم(

 .با اعالم باشدحركت شروع  -2

 در انتخاب نفرات برتر، تكنيک اجراي صحيح، دقت،زمان و سرعت در نظر گرفته خواهد شد. -3

با جناب آقاي ت كننده مي توانند جهت پاسخگويي به سواالت احتمالي، كارشناسان محترم دانشگاه هاي شرك

 تماس حاصل نمايند.  (091٢٢441170)( با شماره فوتسال انجمن) دبير دكتر ابراهيم فالح

 


