
 اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات وفناوری 

 1400 دوچرخه سواریقهرمانی مسابقات  ومقررات فنیآئین نامه 

                                                                                                                                         

 انجمن دوچرخه سواری                                                                                                                                                                            

                                                              :                                               کلی قوانین ومقرات

 برگزار خواهد شد. سرعت در دو ماده  انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم تحقیقات وفناوریبراساس قوانین ومقررات قهرمانی مسابقات  -

 شامل : وپسران  دختران   دوچرخه سواری قهرمانی مسابقاتماده های برگزاری  -

 متر سرعت 400. مسابقه 2          متر سرعت  200. مسابقه 1 

  .باشدمی  در مسیر آسفالت متر 200شامل مسابقه رکوردگیری در مسافت   :متر 200مسابقه  (الف 

   .می باشد متر برگشت( 200متر رفت و 200) رگشترفت و بیک در مسیر آسفالت بصورت متر 400شامل مسابقه رکوردگیری در مسافت  :متر 400( مسابقه ب 

 .مجاز می باشد 29، 27،  26وضیح : نوع دوچرخه برای همه مسابقات فقط دوچرخه کوهستان سایز ت
 :و مقررات عمومی قوانین 

در ورزشکاران  با توجه به تفاهم نامه فیمابین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات وفناوری با فدراسیون دوچرخه سواری در صورت به حدنصاب رسیدن -

و  سکونت دارد برگزار می گردد. ون استانی استفاده و مسابقات در استانی که دانشجوی ورزشکاراز هیات های استانی برای برگزاری مسابقات درمناطق استان ها ، 

 امتیاز دانشجوی ورزشکار شرکت کننده برای دانشگاه محل تحصیلش محاسبه می شود.

 نفر می باشد. 5دانشگاهی هرتیم با توجه به شرایط کرونایی حداکثر تعداد نفرات شرکت کننده  از -

 الزامی است.، کارت ملی، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت ،  به تحصیل عکسدار ارائه تصویر : کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال -

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

 https://setav.ir/user/championleague      .اقدام نمایند 

، وضعیت دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات شرکت کننده در مسابقات ) نام ، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی ، شماره ملی،تاریخ تولد -

 مذکور به دانشگاه میزبان معرفی نمایند.  تحصیلی، بدون هرگونه خدشه با مهر و امضای مدیر تربیت بدنی تا تاریخ

دستعورالعمل های با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران ، سرپرستان و کادر اجرایی می بایست از ماسک استفاده کنند و برگزاری مسابقات با رعایت -

 بهداشتی با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی انجام خواهد شد. 

   باشد.الزامی می  UCI  ،کاله ، دستکش ، دوچرخه براساس قوانین ومقررات ورزشی مناسب لباس  -

 ا در کل برگزاری مسابقه بنمایند.رواحترام به قوانین و مقررات  اخالق ورزشی ،شئونات اسالمی  براساس قوانین ومقررات ، دوچرخه سوران باید رعایت  -

  . می باشد ( ثبت شده زمان)کمترین مالک برتری  دوچرخه سوار تایم گرفته شدهبهترین  تایمینگمتر  400متر و  200در مسابقه  -

 توسط داور نگهداشته می شود. ثابت و متر تایمینگ  استارت دوچرخه سوار  400متر و 200در هر دو ماده   -

بر روی خط استارت حاضر نباشد استارت او شروع شده و زمان او از زمان  )استارت لیست(اگر دوچرخه سوار با زمان یا تایم اعالم شدهدرتمامی مواد مسابقات   -

 می شود.  DNSو در صورت عدم حضور برابرمقررات  و محاسبه می شود.اعالم شده به وی شروع شده 

https://setav.ir/user/championleague


 لحاظ می شود.  دوچرخه سوران یگاه تمامی مواد مسابقات دریک دور برگزار و بهترین تایم زمانی بدست آمده برای تعین جابا توجه به شرایط کرونایی  -

در استارت و طول برگزاری مسابقه فقط ( شکستگی قطعات اصلی  ، پنچری،  ....نقص فنی ) در صورت  ،نداریمهیچ یک از مسابقات فوق الذکر استارت مجدد  -

 .ی باشدورزشکاریک استارت مجدد مجاز م

برگزار می گردد. شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع  در یک روزمسابقات با هماهنگی قبلی و دی مسابقات نرنامه زمانببا توجه به شرایط کرونایی ب -

 .می توانند در مسیر مسابقه قرار بگیرند در محل مسابقه حضور و مسابقات

ورت کتبی به  همراه مبلغ یک میلیون ریال به سرداور براساس قوانین ومقررات ، در صورت اعتراض فقط سرپرست تیم )نه مربی، ورزشکار ،تکنسین و....( به ص -

 مسابقات تحویل وپس از بررسی درکمیته جواب داده خواهد شد.در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ عودت داده می شود. 

دنی وزارت علوم می باشد. و دانشگاه اداره کل تربیت ب 20/9/1395مورخ  113409/1/41حضور دانشجویان ملی پوش ولیگ برتری براساس دستور العمل شماره  -

 ها موظفند در هنگام اعزام تیم ها به نکات مندرج در دستورالعمل توجه نمایند.

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

 خواهد شد.

 هماهنگی توسط میزبان برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد. برگزاری مسابقه پس ازومکان  زمان  -

 و جوایزی اهدا خواهد شد.احکام قهرمانی  ،ال مد ماده به نفرات اول تا سوم در هر  یع مدال :زنحوه تو   -


