
 

 همگانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور دوچرخه سواريآئين نامه مسابقات مجازي رشته 

 1400پاييز سال 

 مقررات فني:

ضاي آزاد يا  -۱  شكاران در ف صورت  پارکورز بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويديو را بدون ويرايش با هر گونه نرم افزار به 

 .در بخش مسابقات مربوطه بارگزاري کنند  (https://setav.ir/stay.home )خام در سامانه ستاو

بين در طول دور کرنومتر در قسمت پايين يا چپثابت انجام پذيرد که تمام صحنه اجراي مسابقه افقي و فيلمبرداري بايد بصورت  -۲

با آن حرکات همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و اجراي د. فيلمبرداري مشاهده شو

 قابل تشخيص باشد.دوچرخه 

 شود.حصيل را واضح در ويديو اعالم نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل ت مسابقهقبل از شروع  -3

 .کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيردبراي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه  -4

بايد به نحوي در ويديو ص   ورت گيرد که براي داوران قابل قبول  موانعتمامي متري  5/۱ و  ۱هاي  فاص   لهان دادن نش    -5

 . ر(دادن عدد روي متمانند مترکردن ونشان )باشد.

 .کامآل مشخص باشد و داده آب معدني، کنزکوچک، قراربطري موانع مي توانيد از متري بين  5/۱فاصله براي -6

  :تجهيزات مورد نياز

 (. ۲6سايز ) ) کوهستان معمولي رايج( ۲6دوچرخه شهري -۱

 مورد هدف  موانع به عنواننز، آجر(و، کليتري  5/0طريبمانع )عدد  هفت– ۲

 موانعجهت اندازه گيري فاصله  رنگي متر و نوار چسب -3

 کرنومتر -4

 دوربين جهت فيلمبرداري-5

  :قوانين ونحوه برگزاري مسابقه و امتياز دهي 

در خصوص تعداد دانشجويان شرکت کننده از هر دانشگاه  . محدوديتيمسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار مي گردد

   .وجود ندارد

 مهارت دوچرخه سواری با موانع :
  .مي باشدمتر  40در مجموع متر  ۱0به متراژ دور  4به صورت رفت و برگشت در از مسير مهارتي با موانع  با دوچرخه شامل عبور 

کونز يا وسيله مشابه بطري آب معدني  بوسيلهمتر  ۱0مسير طول مي باشد، و  4*9متر بوده که همانند دوي  40کل مسير مسابقه 

 طراحي شود.سانتي متر  ۲0کوچک يا آجر به ارتفاع 

ازهم  قرار گرفته ودر موقع دورزدن با يک دور ي متر  5/۱مانع بعدي با فاصله  6متر وبه ترتيب  ۱اصله نقطه استارت با اولين مانع ف

 بار اين مسير رفت و برگشت بايد طي شود . ۲درجه مسير را برگشته و در کل  ۱80



 شرايط شرکت در مسابقه : 
 متردرمسير کامال مسطح در حياط ،پارک و...باشد. ۲روعرضمت ۱5. محيط برگزاري مسابقه حداکثرطول ۱

 ۱. طراحي محيط مسابقه براساس شرايط و قوانين ومقررات انجمن دوچرخه سواري باشد. از خط استارت تا مانع اول به فاصله  ۲

 مانع(  7متر )کال   5/۱متر و بقيه فاصله بين مانع ها 

 و تعداد خطاها به صورت زماني محاسبه خواهد شد. وانع زمان طي شده ورزشكار با مدر مسابقه مهارتي . 3

ثانيه به رکورد نهايي  5با مانع  دوچرخه يا پا  برخورد به ازايو ثانيه  3با زمين  پا به ازاي هر خطا  برخورد ي مسابقه خطاها . 4

 .ورزشكار اضافه مي گردد

 منجر به حذف از مسابقه خواهد شد.  و هرگونه تعقير موانعردن موانع نع ، کم کوا. در صورت عدم رعايت توالي م5

 .  هردانشجو مجاز است فقط يكبار کليپ تهيه شده خود را براي شرکت در مسابقه ارسال کند. 7

  .تعلق مي گيردو .....  به نفرات اول تا سوم مدال و احكام قهرماني یع مدال :زتو نحوه

در آيين نامه عمومي اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط کميته فني انجمن کليه موارد پيش بيني نشده 

 مسابقات بررسي و حل وفصل خواهد شد.

 .می باشدشهري يا  کوهستان (  ( 26سايز  نوع دوچرخه فقط دوچرخه*    توضيح :  

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن دوچرخه سواري اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري 

 


