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ها و موسسات دانشجویان دانشگاهالمپیاد ورزش همگانی  پنجمین آیین نامه عمومی و فنی

 آموزش عالی کشور

 راهنمای عمومی:

 شود. ت هر رشته بر اساس قوانين و مقررات ارسالی برگزار میمسابقا 

 باوو  شارت  در مزماو    دانشاوواانی تاه   شارت    فنای   شاورا   ساو   از متخاه   تصایيیات  اسااس  بر 

باشانو  مای  در حاا  تصصاي    و و موسسات مماوز  ااالی ت ا  نااد تارد  اناو       هادانشگا  ور سراسر  تنک

 ر الیپياد را خواهنو داش .حق شرت  دشروع تصصي  از نيیسا  دود 

      پاازدهمین    دانشااوواا  شاارت  تننااو  در باار اساااس تصاایيیات متخااه  از سااو  شااورا  فناای

نیای   هیگاانی  الیپيااد در ااان دور  از   موااز باه شارت     ورزشا  مادجایانز    -فرینگا   النپ زم 

 . باشنو

 وشرت  نیاا ورزشی رشته اکتوانو در میصرفا  هر دانشوو.  

 بار  تاه  باشانو  ورزشای  متصوالشاک   ناز اازور   لباز   باه  ملا    باااو  الیپيااد  در تننوگا  شرت  تليه 

  .باشو شو  درج مربوطه دانشگا  و مرد ناد م  رو 

 باشومی داشتن تارت بيیه و گواهی سالم  برا  هیه ورزشکارا  الزامی.  

 مفاااو  دانشااووای  او  مموزشاایمفاا ءامضاااو مااه از دانشااگا  مصاا  تصصااي  بااا م اار داشااتن مفرفاای نا  

 پزشک مفتیو اج ار  اس . موارت  مموز  و  موارتربي  بونی

  در اردو برگاازار  طااو  در ورزشاای انضاا ا  و رفتااار هیچنااين و اسااالمی و اخالقاای هااا ارز  رااااا 

 هرگونااه و اساا الزاماای اجراااای  و فناای اواماا   وواا   تااادر اازاماای دانشاا هیااه سااو  از الیپياااد

 باا  مطاابق  خااطی  افاراد  باا  و باود  خواهاو  تاي  ااا تااروا     سرپرسا   متوجاه  خصاو   ااان  در مسووليتی

 .شو خواهو برخورد ها  ورزشیجشنوار  و مسابقات انض اطی تیيته شيو  نامه

 داشااتن هیاارا  از بااااو ورزشااکارا  و اساا  ضاارور  شخصاای و ب واشااتی وساااا  مورد  هیاارا  بااه 

 .نیاانو پرهيز جواً گرانقيی  اشيا و زاورمالت

  اس  ها الزامیرقاب  برگزار  مص  به خروج و ورود زما  رااا. 

 مصاا  بااه بيیااه نامااه دارا  و فناای نقاا  بااوو  و سااال  ذهااا  و ااااا  وساايله ت يااه و تو يااز  اااازاد 

 .اس  تننو  دانشگا  اازاد ا و  به الیپياد برگزار 

 و ورزشاای ل اااس قساای  در منصصاارا حقااوقی و فرهنگاای مااوازان رااااا  بااا بااااو احتیااالی ت ليغااات 

 .گردد درج دانشگا  نشا  و مرد از توچکتر

 مصا   باه  شايو  ناماه   ااان  مفااد  از خاارج  افاراد  اجرااای  ااازاد   مصاوودا   و انضا اطی  مساال   لصاا   به 

ضااواب   و مقااررات خااال  اضااافه و ...  سرپرساا  باای ااااهیکااار  تیااک مر   اااا  زاز الیپياااد برگاازار 



 

 هرگونااه ضااین در. وشاا خااوددار  خواهااو اتيااواً افااراد اااان گونااه پااهار  از و شااو  مصسااو  الیپياااد

 .سرپرس  تي  اا تاروا  اس  متوجه زمينه  مستقيیاً اان در مسووليتی

 دارد ضاارورت هااا  گروهاایرسااانه و موااام   مصافاا  در الیپياااد برگاازار  نصااو  وسااي  بازتااا  بااه نظاار 

 اازامای  اقاوامات   تااروا   ارشااد  و باا توجياه   رابطاه  در هاا  مماوز  ااالی   موارا  تربيا  باونی بخا    

 .دارنو مفیو  اازاد از ق   را الزد

  و هااا  فااون برنامااهبرنامااه تليااه طااو  در و پااهار  زمااا  در خااواهرا  باارا  اسااالمی حوااا  رااااا 

 مصاارود مساابقه  اداماه  از نیااناو  مسالله بای تاوج ی    اااان باه  تاه  ورزشاکارانی  و اسا   الزامای  مساابقات 

 .شو خواهنو

  و میناوع  اتياواً  خاواهرا   مساابقات  ورزشای  ساالن  در فيلی اردار   دورباين  و هیارا   تلفان  داشاتن  هیرا 

 دانشاگا   انضا اطی  تیيتاه  باه  خااطی  اشاخا   اسا  و  اازامای  تااروا   سرپرسا   ا و  به م  مسوولي 

 .شو خواهنو مفرفی

  اردو  خااودرو  مصاا  در اقاماا  و خااودرو پااهار  صااورت در هسااتنو نقليااه وساايله دارا  تااه ایهاااتااي 

 الیپيااد ترابار    مساوو   هیااهنگی  هاا باا  تلياه خاودرو   تاردد  و قرارگيارد  اجرااای  ستاد اختيار در بااو منا 

 باشو.می

 تیيتاه یپيااد ال طاو   در غيار   و بارن  قطفای  ق يا   از پاي  بينای نشاو     حاواد   هرگونه بروز صورت در   

 .نیود خواهو تصیي  گير  الیپياد ادامه رونو چگونگی خصو  در فنی و انض اطی

 صااادر را مربوطااه رأ  و تشااکي  مسااابقات مصاا  در انضاا اطی تخلاا   تیيتااه هرگونااه بااروز صااورت در 

 انوااد شاو    تخلفاات  ماورد  هاا در اجارا  مصروميا    و تصایي  گيار    ن ااای  مرجا   در ن اا  و نیااومی

تاا   ادار  هااا  ورزشاایجشاانوار  و مسااابقات انضاا اطی شاايو  نامااه" در مااهتور سلسااله مراتاا  بااربرا

 .اس  پي  بينی شو  "تربي  بونی

 

 

 



 

 هارشته  فنی تمقررا
 شطرنجمقررات فنی رشته 

 :شرانط عنام 
 :شو خواهو برگزار ذا  ماد  2  در و  پسرا  و دخترا ز جواگانه بخ  دو در شطرنج مسابقات

  انفراد  و تيییز سرا  ماد  -1

  انفراد  و تيییز مسا برن ماد  -2

 پسران بخش در بازیکن 4 حداکثر و دختران بخش در بازیکن 4 حداکثر معرفی به مجاز دانشگاه هر

 بود. خواهند شرکت به مجاز ،هارقابت ماده دو هر در دانشگاه هر اعضاء و باشدمی

 احکام ماده، هر برتر نفر سه و نمایندمی قابتر مسابقات جدول در انفرادی صورت به بازیکنان کلیه

 نمود. خواهند دریافت انفرادی

 دانشگاه همان تیمی امتیاز بعنوان ها،رقابت جدول در دانشگاه هر برتر نفر 3 امتیازات مجموع همچنین

 شد. خواهد اهداء تیم بازیکنان تمامی به تیمی احکام و محاسبه

 صورت این در که باشد می بازیکن 2 تیمی، بخش در حضور برای مجاز نفرات تعداد حداقل :1 تبصره

 کامل ترکیب با شودمی توصیه بنابراین کرد. خواهند رقابت جدول در کمتر بازیکن یک با هادانشگاه این

 نمایند. شرکت هارقابت در

 رتبه فرادی،ان بخش در صرفا نمایند شرکت ها رقابت در بازیکن یک با تنها که هاییدانشگاه :2 تبصره

 شد. خواهند بندی

 شوند. حاضر مسابقات در رسمی متحدالشکل لباس با بایستمی هاتیم نفرات تمامی

 قوانین مطابق الزم تغییرات مسابقات، سرداور نظر مطابق لزوم، صورت در و نامه آیین این مفاد تمامی در

 شد. خواهد انجام شطرنج المللی بین فدراسیون

 کلیه و شد خواهد نصب مسابقات سالن در مکانی، و زمانی شرایط با متناسب اشتیبهد های نامه شیوه

 بود. خواهند هادستورالعمل رعایت به ملزم همراهان، و کنندگان شرکت

 

 :قااد   و مقررات مزمه سرنع

 بود خواهو حات  مسابقه اان بر شطرنج ج انی فوراسيو  مقررات. 

 باارا  نتااااج و شااو خواهااو انواااد سااولي  افاازار ناارد نسااخه مخااران زا اسااتفاد  بااا جااوو  تشاای قراااه 

 بازاکناا   نسا    باه  دورهاا  تفاواد . زشاو  خواهاو  ارساا   شاطرنج  الیللی بين فوراسيو  به راتينگ مصاس ه

   شو خواهو تفيين تننو  شرت 

 ترد خواهنو شرت  مسابقه در انفراد  بصورت هاتي  بازاکنا  تیامی. 

  در. باشاو  مای  باازاکن  هار  بارا   حرتا   هار  ازا  باه  پاادا   تانياه  5 ااالو   به يقهدق 15 ها باز  زما 

 .شو خواهو اتخاذ مسابقات سرداور توس  مقتضی تصیي  خصو  اان در خا   شراا 



 

  خواهاو  تفياين  مساابقه  پاااا   در باازاکن  هار  توسا   شاو   تسا   امتياازات  مویاوع  اسااس  بر بنو  رد 

 رو  از من اا  رت اه  تفياين  بارا   باشانو  تارد   تسا   اکساا   ياازات امت باازاکن  چناو  ااا  دو چنانچه و شو

 :شو خواهو استفاد  اولوا  ترتي  به زار شرح به امتياز شکستن

   2 شو  قط  هولز بوخ -ج   1 شو  قط  هولز بوخ:     مستقي  روااروای: ال 

 برگر بور  زونه -             هولز بوخ مویوع  -د

  ااا  دو چنانچاه  و شاو  خواهاو  تفياين  دانشاگا   هار  برتار  نفار  3 امتيااز  یاوع مو اسااس  بار  تيیی بنو  رد 

 تفياين  ماال   دانشاگا    هار  باازاکن  ب تاران  انفاراد   رت اه  باشانو  تارد   تس  اکسا  امتيازات تي   چنو

 .بود خواهو بنو  رد 

 :آسزقااد   و مقررات مزمه برق

 بود خواهو حات  مسابقه اان بر شطرنج ج انی فوراسيو  مقررات . 

 باارا  نتااااج و شااو خواهااو انواااد سااولي  افاازار ناارد نسااخه مخااران از اسااتفاد  بااا جااوو  تشاای قراااه 

 بازاکناا   نسا    باه  دورهاا  تفاواد . زشاو  خواهاو  ارساا   شاطرنج  الیللی بين فوراسيو  به راتينگ مصاس ه

   شو خواهو تفيين تننو  شرت 

 ترد خواهنو شرت  قهمساب در انفراد  بصورت ها تي  بازاکنا  تیامی. 

  باشو می بازاکن هر برا  حرت  هر ازا  به پادا  تانيه 2 االو  به دقيقه 3 ها باز  زما. 

  خواهاو  تفياين  مساابقه  پاااا   در باازاکن  هار  توسا   شاو   تسا   امتياازات  مویاوع  اسااس  بر بنو  رد 

 رو  از من اا  رت اه  تفياين  بارا   باشانو  تارد   تسا   اکساا   امتياازات  باازاکن  چناو  ااا  دو چنانچه و شو

 .شو خواهو استفاد  اولوا  ترتي  به زار شرح به امتياز شکستن

   2 شو  قط  هولز بوخ -ج   1 شو  قط  هولز بوخ:     مستقي  روااروای: ال 

 برگر بور  زونه -             هولز بوخ مویوع  -د

  ااا  دو چنانچاه  و شاو  خواهاو  نتفياي  دانشاگا   هار  برتار  نفار  3 امتيااز  مویاوع  اسااس  بار  تيیی بنو  رد 

 مااال  دانشااگا   هاار بااازاکن ب تااران انفااراد  رت ااه  باشاانو تاارد  تساا  اکسااا  امتيااازات تااي   چنااو

 .بود خواهو بنو  رد  تفيين



 

 دوچرخه سواریمقررات فنی رشته  

 شرانط اختصزص 
  شود.به طور اکسا  برگزار می پسرا  و دخترا  مسابقات در دو بخ 

   می باشو.  دوچرخه سوار 3متشک  از ااضا  هر دانشگا 

  تيیی برا  دانشگا  الزامی اس .ل اس متصوالشک  داشتن 

 باشو.پوشيو  پيراهن تي  ملی مینوع می 

 می باشوشرت  تننو   دانشگا  هاالزامی و به ا و  تال   ل اس و دستک   هیرا  داشتن. 
  .مسابقات براساس قوانين و مقررات انوین دوچرخه سوار  وزارت الود تصقيقات وفناور  برگزار خواهو شو 
 سات و برگزار  با توجه به شراا  تروناای تليه ورزشکارا   سرپرستا  و تادر اجراای می بااس  در طو  جل

 مسابقات از ماسک استفاد  تننو و برگزار  مسابقات با رااا  دستورالفی  ها  ب واشتی انواد خواهو شو.

       دوچرخه سوارا  می تواننو در مسابقات در صورت تیاا  از دوچرخه ها  اختصاصای دانشاگا  خاود اساتفاد

 .مواز می باشو 5/27اا   26 ها وع دوچرخه فق  دوچرخه توهستا  ساازننیاانو. 

 تننو  در غيار   رااا  براساس قوانين ومقررات  دوچرخه سورا  بااو اخالن ورزشی را در ت  برگزار  مسابقه
 اانصورت به دوچرخه سوار خاطی اخطار زتارت زرد  و در صورت تکرار از دور مسابقات حه  می شود.

 و  برگزار  مسابقه شیار  پيراهن و شیار  دوچرخه براساس قوانين و مقررات  دوچرخه سوار می بااستی در ط
 را طور  نص  تنو ته خوانا و واضح باشو.

 واضح و قاب  روا  باشو.  و تا گردد  شیار  بااو بر رو  ل اس و دوچرخه  شیار  ن ااو توتا   براو 

 ا  تليه اواما   براساس قوانين و مقررات  احتراد به مصي  زاس  و ط يف  اطرا  مص  برگزار  مسابقه  بر
 ....  الزامی می باشو.و را ابرگزار  مسابقه زداورا   سرپرستا   مربيا   دوچرخه سو

  اسااس   بار دوچرخه ساوار  . زدرصورتی ته مال  برتر  می باشو رزما  طی شو  تیت تي  ر  لیدر مسابقه
 .گزار  داورا  از مسير مسابقه خارج نشود 

 ته مسير مسابقه را در مویوع زما  تیتر و دانشگاهی  رت  تننو  هربراساس قوانين و مقررات هیه نفرات ش
 و.نو برنو  مسابقه می باشنبوو  خطا طی ترد  باش

        در صورت بروز نق  فنی برا  دوچرخه  دوچرخه سوار بااو از هیا  نقطاه ا  تاه اتفاان افتااد  تاا منطقاه
خاه خاود را   توانو با هیااهنگی سارداور دوچر  استارت زفيوزو   دوچرخه را حی  تنو  فق  در اان منطقه می 

 تفیير اا تفواض نیااو.

 نق  فنی:  زپنچر   پارگی زنوير  شکستگی فرا  دوچرخه اا قطفات  



 

  پنچار   زماين   شکساتگی قطفاات اصالی   به دلي  نق  فنی ز تي  او  هر منطقه استارت  اگر برا  نفردر  
زمنطقاه اساتارت    ی باشاو ممواز تي  استارت موود  برا  هراتفاقی بيفتو  فق  اک بار   خورد  به غير ایو

 .متر بفو از خ  شروع مسابقه می باشو  100

   دوچرخه مال  می باشو.  طوقه جلوا ور هر دور مسابقه براساس هر ورزشکار در تاا 

 هیاا  نقطاه   دليلی از مسير مسابقه خارج شود  باااو از   مقررات  اگر دوچرخه سوار  به هر براساس قوانين و
اساس گزار  داورا   در تیيته فنی تصایي  و را  صاادر    ادامه دهو  در غير اانصورت بر مسابقه را شروع و

 می شود.

 ن جااگا  تي  ها  برتر  لصا  ياک دور برگزار و ب تران تاا  زمانی بوس  ممو  برا  تفي تیامی مسابقات در
 می شود.

  بر رو  خا  اساتارت حاضار    تیيته داورا  در جلسه فنی االد شو  زما  اا تاا  اتي  ها می بااس  براساس
شاروع شاو     تاي  از زما  ااالد شو  به  م  تي شروع شو  و زما  نفرات تي  استارت  شونو در غير اانصورت

 اس .

 برا  دوچرخه  ز دوربين فيلی ردار  ورزشی گوپرومقررات  استفاد  از بی سي   تلفن هیرا    براساس قوانين و
 را  در طو  برگزار  مسابقه مینوع می باشو.اسو

 مقررات  م  پاشيو   ه  داد  در طو  مسير مسابقه مینوع می باشو. در صاورت گازار     براساس قوانين و
 از دور مسابقات حه  می شود.   دوچرخه سوارورا دا

 رنومربی تي  حق شرت  در مسابقات را نوا سرپرس  و. 

 از پااا  مسابقه فقا  سرپرسا  تاي      دقيقه بفو 30 تا مقررات  در صورت ااتراض حواتثر و اساس قوانين بر
  به صورت تت ی به هیرا  م لغ اک ميليو  رااا  باه سارداور    مواز نیی باشنوزمربی  ورزشکار  تکنسين و....

اتاراض م لاغ   در صورت وارد باود  ا  جوا  داد  خواهو شو. فنی تیيته پ  از بررسی در مسابقات تصوا  و
 اودت داد  می شود. 

  می گردد.  ااالد توس  تیيته داورا  پ  از برگزار  جلسه فنی و  مسابقات نبرنامه زمان 

  براساس  می باشو ته ق   از شروع مسابقات روز اک  برا  مشناای با مسير  ننوگا ت شرت دور تیرانی
 .می تواننو در مسير مسابقه قرار بگيرنوبرنامه زمان نو  تیيته فنی 

  تليه موارد پي  بينی نشو  در ماين نامه ایومی ادار  ت  تربي  بونی وزارت الود   تصقيقات وفناور  در روز
 فص  خواهو شو. توس  تیيته فنی مسابقات ح  و مسابقه و

 

 



 

 :و مقررات فن قااد   

  ت م ری ل رشته 

 تاراس   ش يه باه مساابقات    نشي  با فراز و خاتی  مسفال  ها در مسيررتورد گير  تيیی مسابقه  اک

 .می باشو تيلومتر 3تا  2 می باشو ته طو  مسير  تانتر 

  پا  از ااک    تام  طی ترد  و تيلومتر را اک دور 3تا  2هر دوچرخه سوار  می بااستی مسير مسابقه

وا  تا ادامه دور در مکا  شروع مسابقه با تیاس دس  با ه  تيیی خود  دوچرخه را به ه  تيیی خود تص

مسابقه را انواد دهو و هیين رونو برا  نفرات بفو  انواد می شود. نفرات دود و سود هرتي  می توانو از 

  در مصا   هیا  دوچرخه اشتراتی برا  ادامه مسابقه استفاد  نیاانو اا از دوچرخاه داگار  تاه از ق ا    

 و.نو  استفاد  تناستارت مماد  ش

 

 :نحوه امتیازدهی

  امتيااز   و ... براساس جوو  امتيازات فوراسيو     150   170   200به ترتي   سی اد او  تا  تي  ها به

 .تفلق می گيرد

 

 مقررات فنی رشته هندپلو 

 :بززی زم  

. گاردد مای  برگازار  اساتخر  ایاق  تا   قسای   در اارض  برگازار   مصا   شاراا   ط ق مسابقات -

. شاود مای  مشاخ   اارض  در ایاق  تا   قسای   بيارو   اا داوار  رو  بر االمتی با زمين نيیه

  1زشک 

 
 تااه باشااوماای ایيااق قساای  مصااوود  خاا  و اسااتخر تنااار   هااال ااه زمااين مصااوود : ت صاار 

  .اابومی ادامه باز  زمين  داخ ه ب برگش  و هام  به توپ برخورد درصورت

  :ت م ترا ب



 

 اصالی  نفارات  م  داخا   باازاکن  4 تاه  اسا   باازاکن  5حاواتثر  و مربای  ااک  از مرت   تي هر -

 هیارا   باه  شاو   تف ياه  مصا   و م  بيارو   درتاه   ذخيار   نفارات  جازو  داگار  بازاکن 1 و هستنو

 .گرف  خواهنو قرار مربی

معرفی گردد می تواند به عنوان بازیکن وارد بازی نفر بازیکنان در لیست به عنوان مربی تیم  نیز  5: در صورتی که یکی ازتبصره
 شود.

  :بززی تاپ و بززی زمز 

  .شودمی برگزار پسرا    دخترا  وبرا 3سااز واترپلو توچک توپ با باز  -

 برگاازار داور تشااخي  بااه شااو  تلاا  وقاا  اااالو  بااه روا  ا  دقيقااه 15 وقاا  دو در باااز  -

  .شودمی

 وارد ا  دقيقااه 5 اضااافه وقاا  در را گاا  اولااين تااه اساا  نااو بر تيیاای تساااو   صااورت در -

  .نیااو حرا  درواز 

 صااورت باه  پنااالتی 3 باااو  تااي  هار  نشااو  هاا درواز  وارد تااوپی اگار  اضااافه وقا   پااااا  از پا   -

 نتيوااه هاا  باااز اگاار پنااالتی از بفااو .تنااو اجاارا داور اجاااز  بااا درواز  متاار  5 فاصااله از تناااوبی

 مشاخ   برناو   تاي   تاا  شاو  خواهاو  اجارا  تنااوبی  صاورت  باه  ااک  به اک هاپنالتی شو مساو 

  .شود

  .شود اجرا بااو داور اجاز  از پ  تانيه 5 تا حواتثر پنالتی ضربه: ت صر 

  :مروازه اددازه

 خا   و ایاق  تا   دااوار   فاصا   حاو  وسا   در متار  ساانتی  90 ایق و متر 2×  1 ابفاد به درواز  -

 م  ایاود   ميلاه پاااين   تاه  طاور   باه  گيارد مای  قارار  اساتخر  بيرو  و ایيق قسی  جواتننو 

  .باشو استخر ل ه با میاس

  :بززی شروع

دااک باه خا     داور بازاکناا  نز  ساوت  باا  و چسا انو   اساتخر  ل اه  باه  را خاود  سر پش  بازاکنا  -
زمااين و در تنااار خاا   وساا  در داور توساا  تااه تااوپ گاارفتن باارا  طولیزمصاا  اسااتقرارداور 

 تننو.می اقواد شود می طولی رها

 گا   تاه  تيیای  درواز  باا    و گرفتاه  قارار  خاود  زماين  در گا    دراافا   از پ  تي  دو بازاکنا  -
 تنو. می مغاز موودا را باز  ترد  درااف 

  :تاپ بز حرات

 پرتاا   .اسا   موااز  شاناترد   و بارد   زاارم   رفاتن   را  بصاورت  بازاکناا   توسا   تاوپ  حی  -

 اقاواد  و باود  خواهاو  ماردود  گا   و ن اود   ق او   قابا   خاود   زمين نيیه از حرا  درواز  به توپ

  .شود انواد حرا  زمين نيیه در م اج  بازاکن حضور از بفو وباا زد  گ  به



 

 موجا   تاه  ایلای  هار  ااا  زد  ضاربه  از غيار  باه  طراقای  هار  باه  تنناو   دفاع  هاتي بازاکنا   -

 م ااج   باازاکن  حرتا   از ماان   ااا  و تارد   دفااع  توانناو مای  بشود  م اج  بازاکن داوگی مسي 

  .بشونو

  .تنو باز  با  درواز  انوا  به خود درواز  جلو در توانومی بازاکنی هر :بز  مروازه

  دحاه بززی:

 .شود درواز  مصوطه داخلی وارد توپ تیاد ته شودمی گ  زمانی توپ :گل -

 مصساو   گا   درواز  ایاود   يار  ت مصاوود   در اساتخر  دااوار   ااا  ل اه  باه  تاوپ  برخاورد : تاجه 

  .شودنیی

 و باود   اوت شاود  خاارج  تاما   طاور  باه  زماين  ااا ارضای   طاولی  مصوود  از توپ گا  هر :اوت -

  .ابوامی ادامه توپ خروج مص  از اوت پرتا  با باز 

 باه  اگار  شاود  خاارج  طاولی ااا ارضای    خا   از و باشاو  باازاکن  دس  در توپ ته صورتی در: تبصره

  .شودنیی مصسو  اوت نکنو برخورد  ایيق جواتننو  خ  قسی  درز م  اا زمين

 باه  حراا   بازاکناا   باا  برخاورد  از پا   تاوپ  تاه  گيارد مای  صاورت  زماانی  ترنر پرتا  :اردر -

  .شود پرتا  بيرو  ایو به خود  بازاکن توس  اا رفته بيرو 

 دساتور  از سارپيچی  نيسا    تاوپ  صااح   تاه  نیباازاک  گارفتن  ضربه  گونه هر :عزمی خطزی -

 اایااا  و  والي ااا  اسااپک ماننااوز تااوپ بااه دساا  تاا  و مشاا  بااا ضااربه م   پاشاايو  داور 

  .شو خواهو مغاز باز  خطا مص  از ته شودمی ااد  خطا  به منور نامتفار 

 جسایانی  مساي   احتیاا   تاه  حراا   گارفتن  و ضاربه  خشان   بااز   :اخراج به منیر خطزی -

 خطااو  و درواز  تاارد  جابوااا و گاارفتن تالماای  تااوهين ناشااساا   رفتااار باشااو  داشااته

 باازاکن  اخاراج  باه  منوار  داور اجااز   باوو   بااز   زماين  از خاروج  و ورود زماين   تننو  مشخ 

  .شو خواهو باز  زمين از دقيقه 1 موت به

 داگار  باازاکن  و ردناوا  را بااز   م  در تارد   بااز   حاق  داگار  شاود  اخراج بار 3 یبازاکناگر : ت صر 

  .شود م  جااگزان بااو

 در زماا  مساابقه    به هیرا  داشتن تاال  شانا بارا  هیاه شارت  تنناوگا  الزامای اسا .        : االه -

 نیاانو. از تال  واترپولو  شیار  دار استفاد 

 در بااز   تاه  ایهاا زماا   در و داور اجااز   باا  باااو  و باود   نامصاوود  هاا تفاواض  تفواد :تعانض -

  .شود انواد مخصو  مص  از نيس   جراا 

 تااا   زماا   .نیاااو  اساتفاد   اوت تااا   ااک  از بااز   نيیاه  هار  در اس  مواز تي  هر :اوت تزنم -

  .دنوار اوت تاا  اضافه  هاوق  و اس  دقيقه اک اوت

  .شودمی ادار  منشی واک نگ وار وق  اک داور  اک توس  باز  :ماورا  -



 

 واترپلااو قااوانين مطااابق هاااباااز  امتياااز و و بناا گاارو  نصااو  جااوو   :مساازبقزت جاادو  -

  .باشومی

 انویاان  رلااي  شااام  فناای تیيتااه ا ااو  باار نشااو  بيناای پااي  مااوارد در گياار  تصاایي  -

 . بود خواهو  هاتي  منتخ ز مربيا  از نفر دو و منتخ  داور اک مسابقات  فنی سرپرس 

 مقررات فنی رشته پرتاب و دریافت فریزبی

 نط عنام :شرا

 زپارواز داساک   بر اسااس مخاران قاوانين فوراسايو  ج اانی        مسابقاتWFDF الزدمای شاود.    ار   برگاز 

 تفاواد  زماانی   مصاوودا   تنناوگا  و  شارت   تفاواد  باه باا توجاه    مساابقات  برگازار   تیيتاه  ذتراس  به

 .نیااو می ااالد تيی ا به مسابقه شروع از ق   و تفيين را تننوگا  شرت  پرتاب ا 

    نفار باه    ااک  و ساه ورزشاکار   نفار شاام    4متشاک  از   تاي   هر دانشگا  مواز به مفرفی ااک تاي  و هار

  می باشو. سرپرس مربی اا  انوا 

 داشاته ااان مساابقات    در ورزشاکار ساه   حاواتثر  و ورزشاکار  ااک  تفاواد  حاواق   باود  خواهاو  موازتي   هر 

 .باشنو

 مات  می توانو شرت  تنو هر ورزشکار از هر تي  حواتثر در دو. 

 .هر تي  در هر مات  حواتثر دو ورزشکار می توانو شرت  دهو 

            در موارد  ته رتورد دو اا تفواد بيشاتر ورزشاکارا  مسااو  شاو فقا  بارا  تفياين نفار برتار باين م  دو

 اا چناو نفار رقابا  مواود باا تفاواد پرتاا  تفياين شاو  از طار  سرپرسا  داورا  انوااد خواهاو شاو و              

 اس ه امتياز تاتير  نخواهو داش .رتوردها  جواو من ا در مص

  اسااتانوارد مااورد نظاار انویاان فرازباای زداسااک هااا  فرازباای   هااا  مسااابقات بااا داسااک  تليااه مااات

Hidisc  "گرمی ملتيیي   برگزار خواهو شو.  175و  145 "ها  داسک 

 

 :قااد   مقررات فن  بززی
 شام : مات سه در  اان مسابقات به صورت اک مرحله ا  و متیرتز

  Distanceز مساف  -1

   MTAزز داسک پرواشتران زما  بي -2

 می گردد.   برگزارAccuracyز دق  -3

 

 مسزفت:آنتم  (1

 ممکن نقطه دورترین به دیسک پرتاب این بازی هدف .است فریزبی های ورزش ترین ساده از یکی بازی این

 .می باشد دیسک افتمس در افزایش اثرگذار مهم عوامل از یکی پرتاب است که تکنیک



 

 به بازیکن نهایی رکورد و شود می کم مسافت پرتاب کل از طولی محور از دیسک برخورد محل انحراف میزان

 شود می ثبت او مسافت برای باالترین و کند پرتاب را دیسک مرتبه 5 تواند می هر بازیکن .آید می دست

 آن ابتدای در شروع خط یک و مسابقه زمین در مرکزی خط یک کنید می مشاهده زیر شکل در که همانطور

 قدرت، با را دیسک خط شروع، پشت از بازیکن که شود می انجام صورت این به نیز بازی .است شده مشخص

 انددازه گیدری   دو رکورد آوردن دست به برای .کند می پرتاب ممکن دورترین نقطه به طولی محور امتداد در

 محدل  فاصله (2 ، محور روی بر دیسک برخورد روی محل به رو نقطه تا پرتاب خط ( فاصله1 شود: می انجام

 .محور به نسبت زمین با دیسک برخورد

 پرتاب رکورد = پرتاب طول  -محور از دیسک = فاصله 30 – 5متر =  25

 متر = رکورد پرتاب25

 

 
پرتا   از بفو ولی  .شود می  مصسو خطا زارا تنو را لی  شروع خ  ن ااو داسک پرتا  لصظه در تننو  پرتا  :دکته

 باشو می مواز شروع خ  از بازاکن ا ور دس   از داسک زجوا شو 
 تو يزات مورد نياز:

   متر   50متر زحواق 

 اود 5داسک فرازبی ز 

  مخرو 

   مصور مشخ  شو زخ  تشی شو 

 
 :(MTAآنتم حدااثر زمز  پرواز ) (2

 و جهدت  بده  توجده  بدا  را خدود  ، پرتداب  شدده  ینتعید  جدای  در مناسدب  گیدری  قرار با بازیکن رقابت این در

پرتداب   و کندد  پدرواز  هدوا  در را ممکدن  زمدان  بیشدترین  دیسدک  کده  انجدام دهدد   نحوی به باد وزش سرعت

 اختیدار  در کدام    و کدرده  دسدت دریافدت   یدک  بدا  زمدین  بدا  برخدورد  از قبدل  را دیسدک  بایدد  حتمدا   کننده

مدان از لحظده خدروی دیسدک تدا دریافدت مجددد        شدود.( ز  مدی  خطدا محسدوب   دست دو با گیرد ) دریافت

پرتداب   5 حدداکثر  اسدت  مجداز  کنندده  آن با یک دست به عنوان رکورد ورزشدکار ثبدت مدی گدردد. پرتداب     



 

 گیدری  انددازه  را زمدان  داور 3 همچندین  .شدود  مدی  ثبدت  رکدورد  عندوان  بده  زمدان  بهتدرین  کده  دهد انجام

 .ودش می ثبت رکورد عنوان زمان به 3 میانگین و کنند می

 تجهیزات مورد نیاز:

 کرنومتر 

 دیسک فریزبی 

 
 

 : Accuracyمقت (3

 مای  انوااد  پرتاا   4 اسا   شاو   مشاخ   زاار  شاک   در تاه  ااساتگا   7 هار  از تنناو   دق  پرتا  در س ک      

 حاواتثر  و شاود  مای  مصساو   امتيااز  1 تناو   ا اور  هاو   داخا   از و پرتاا   صصيح شک  به ته داسکی هر .دهو

 فرصا   دقيقاه  7 مویاوع  در و پرتاا   فرصا   دقيقاه  ااک  ااساتگا   هار  در تنناو   پرتاا   هار  .باشو می 28 امتياز

 .دهو انواد را خود پرتا  28 ت  دارد

 

 

 



 

 
 

 نشا  داد  شو  اس  س و به نس   ااستگا  ها موقفي  فون شک  : در1شک  

 

متار و   5/1متار در   5/1را مای بينياو تاه ابفااد م       بااز   ااان  پرتاا   مخصاو   هاو   از نیوناه ا   زاار  شک  در

 متر می باشو. 1ارتفاع م  از سطح زمين 

 

 
 

 تیه هات مارم د زز:

 ترنومتر 

   اود  8داسک فرازبی زحواق 



 

           و ترجيصااً از جان  لولاه     2س و مخصو  دقا  اساتانوارد زط اق اناواز  هاا  ارالاه شاو  در شاک

 سفيو قاب  اتصا  به اکواگر 

       نسا   باه سا و دقا  زط اق زاوااه و متاراد نشاا  داد          زمين خ  تشی شاو  ااساتگا  هاا  پرتاا

 ( 1شو  در شک  

 دحاه امت زز می :

 نس   با و گرفته نظر در امتياز 100 مفاد  را او  نفر رتورد   او  نفر شو  مشخ  و مات  هر در مسابقه پااا  از پ 
 رتاورد  اگار  مثاا   اناوا   باه  می شود.مصاس ه   امن مفاد  امتياز او   نفر رتورد به نس   بازاکنا  ساار رتورد گير 
 و شو خواهو  5/87 دود نفر امتياز گير  نس   با و100  او  نفر امتياز شو با متر 70و 80 مساف  مات  در دود و نفراو 
 .شو خواهو نفرات مصاس ه ساار امتيازط ق فرمو  زار  ترتي  هیين به

  70/80*100ز=  5/87
 شو خواهو ای  ترتي  هیين به نيز ها مات  ساار برا 

 

 مقررات فنی رشته هفت سنگ مهارتی

 وسزنل و تیه هات الزم :

 .باشو شو  جوا تامال حفا  زپارتيشن  با ته 3×10 ابفاد به باز  زمين -

 .باشو متر 1 حفا  زپارتيشن  ارتفاع -

 .باشو تور  ترجيصا حفا  زپارتيشن  جن  -

 باد مينی هنوبا  شیار  اک تن  زت   توپ -

 cm 5ارتفاع  و cm 10×10 ابفاد به چوبیها  مکف  -

 
 قااد   مقررات فن  بززی :

 باشو.می مربی 1 وبازاکن  2 مسابقه به صورت تيیی و هر تي  متشک  از -

 شود.می تانيه انواد 90متر و مسابقه در زما   7ها فاصله خ  پرتا  تا سنگ -



 

متار از خا  پرتاا  رو  ها       7باه فاصاله    و  انتی متار  سا  20× 20مربا   زها در مص  تفيين شو  سنگ -

 شونو.قرار داد  می

 خاود  او  پرتاا   زماا    شاروع  و داور ساوت  باا  و گيارد مای  قارار  پرتاا   خ  پش  داور ااالد با ورزشکار -

 پرتاا   م  امتيااز  باه اناوا    افتااد  هاا   سانگ  تفاواد  هاا  سانگ  باه  اصاب  صورت در و دهومی انواد را

 و تارد   دوااو   باه  شاروع  هاا سانگ  باا  تاوپ  مصاض برخاورد   باه  تنناو   پرتا . شو خواهو رفتهگ نظر در

هاا   پرتاا   و برگشاته  دوباار   تاوپ   برداشاتن  از بفاو  و بچيناو  باااو  ها   رو  دوباار   را افتاد  ها سنگ

 بااهنفاار او   مسااابقه داور  توساا   تانيااه 90ز مسااابقه زمااا  اتیاااد ااااالد از بفااو دهااو و انواااد را بفااو 

دو  امتيااز  دهاو و در ن ااا   مای  رسو و بازاکن دود روناو  تاه باازاکن او  طای تارد  را اداماه      می پااا 

 .شو خواهو بفنوا  امتياز تيیی مصاس ه نفر

اااک نفاار وقاا  نگ ااوار زشااروع و پااااا    اااک نفاار داور باارا  خطاهااا  خاا  و     نفاار  3تفااواد داورا   -

را  ت ا  امتيااز تلای بازاکناا  و اااالد رد  بناو  ن ااای         خطاها  چين  سنگ و اک نفار سار داور با   

 خواهو بود.

 خطزیز :

 شود.می امتياز در نظر گرفته 5افتو می به ازا  هر سنگی ته توس  توپ پرتابی بر رو  زمين -

 و شااو  مصسااو  خطااا تنااو ا ااور م  از اااا لیاا  را پرتااا  خاا  ورزشااکار پااا  پرتااا  هنگاااد در اگاار -

و اگاار ساانگ هااا باار رو  زمااين بيفتنااو بااازاکن  شااو نخواهااو گرفتااه نظاار در رتااا پ م  باارا  امتياااز 

 ها را رو  ه  چيو  و پرتا  بفو  را انواد دهو. بااستی سرافا سنگ

 .گيردنیی تفلق فرد به امتياز  هيچ ننیااو برخورد هاسنگ به توپ اگر -

سانگی تاه رو  زماين     ا مخاران مای باشاو. اما    هاا سانگ  تاما   افتاد  امتيازات شیرد  برا  اصلی شر  -

خاارج شاود امتيااز باه م       اگار در اتار اصااب  ضاربه تاوپ از مصا  خاود بطاور تاما           گرفته اسا   قرار 

 گيرد.تفلق می

 بفاو   پرتاا   بارا   حتیاا  و شاو   مصساو   خطاا  بچيناو  دوباار   نتواناو  را هاا  افتااد   سنگ ورزشکار اگر -

 .وبچين ه  رو  مرت  و منظ  بطور را هاسنگ بااو

 دحاه امت زز می  :

در رد  بناو  ن اااای  مویاوع امتيااازات دو نفار از هاار دانشاگا  بااه اناوا  امتياااز م  دانشاگا  مصاساا ه و        -

 رت ه بنو  خواهو شو.

او  تاا ساود    رت اه هااای تاه بارا  تسا      هاا  مساابقه مواود باين تاي      در صورت تساو  احتیالی رتورد -

 .شودرت ه مشترتی دارنو  برگزار می

 

 



 

 :طناب زنیمقررات فنی رشته  

 نفر ورزشکار و اک مربی اا سرپرس  می باشنو. 4ر تي  متشک  از ه 

 شو خواهو برگزار طراحی و  نفر   3ز تيیی و انفراد  بخ  دو در مسابقات.  

 الزامی اس .طنا  زنی در حين اجرا  مسابقات  مناس  استفاد  از تف  ورزشی 

 می اس داشتن ل اس ورزشی متصوالشک  برا  دانشگا  ها  شرت  تننو  الزا. 

       

 طنا  مقاومتی برا  هر نفرمارم د زز: تیه هات  

 

  )بخش ادفرامی( رایننزی فن  مسزبقه

 طنزب زم  تک پز

باا فرماا  داور   . خا  باشاو   از جلاو  باو  باه صاورت زاناو بلناو       به اان صورت تاه ااک پاا    ش اه اجرا:

ساان  از   20ز پاا  داگار باا فاصاله حاواق       پاا مای تناو    ورزشکار شروع به طناا  زد  باه صاورت تاک    

شایار  شاروع مای شاود. پا  از       و با ا اور طناا  از زاار پاا  اتکاا      زمين و از جلو باال نگ واشته شود 

طناا  زنای باه صاورت تاک پاا انوااد خواهاو          پا  ق لای  زمث     پا اوض می شود و با پا  دودتانيه 30

طناا  هااای تاه از زاار پاا رد       تانياه  و تفاواد   30زهار پاا   دقيقاه مای باشاو     1ت  زما  طنا  زنای   شو.

 شود برا  فرد ت   می شود.

 :دکزت

 .هر مرت ه ا  ته طنا  از زار پا  ورزشکار رد شود اک شیار  انواد خواهو شو 

            اگر طنا  زد  به هر دليلی قط  شود اا باا پاا  ورزشاکار برخاورد تناو شایار  قطا  مای شاود تاا

 صصيح بفو  انواد شود.حرت  

             ورزشکار با اک پا زراسا  ااا چاد  در وضافي  حرتا  قارار مای گيارد و بفاو از حاواتثر تاال  در

 پا  حرت  را اوض می تنو.تانيه  30

  داور می باشو.فرما  شروع شیار  پ  از ااالد 

  شو.نواد شود شیرد  نخواهو   ا2×2به ابفادزاگر حرتتی در خارج از مصوود  زمين مسابقه 

 :خطزیز

  در غيار ااان صاورت  خطاا      ااو و باا زماين فاصاله مناسا  داشاته باشاو       زانو حتیا بااو از جلو بااال بيا

 مصسو  می شود و حرت  شیرد  نیی شود.

                اگر پا  ورزشکار طاور  بااال مااو تاه تا  پاا از پشا  دااو  شاود حرتا  ماردود اسا  و شایرد

 نیی شود.

 داور و در مصوود  زمين مسابقه انواد شود. فرما  شروع حرت  بااو با ااالد 



 

 رایننزی فن  مسزبقه )بخش ت ن (

  مو  را انواد خواهنو داد. 3ورزشکار اک تي   3هر ورزشکار اک مو  را انواد می دهو و  

 Straddle side  بار زمانی ته پا در حال  جف  قرار دارد طنا  از زار پا  فرد رد می شود و اک بار زاک

 زمانی ته دو پا از طرفين باز می شود  طنا  از زار پا  فرد رد می شود .

 Side to side  .زطنا  به صورت جف  پا  اکی در سی  چد و اکی در سی  راس  انواد می شود 

 Cross step شو  طنا  به صوت پر  پاباز و پر  بفو  پاها از جلو به صورت  اک پر  هیرا  با رد

 ضربور ا ور می تنوز پا  ضربور به صورتی اس  ته اک بار پا  راس  جلو قرار ميگيرد و بار دود پا  چد  

 بعد از یر ضربدر بزند پزی ورزشکزر ینهمز  بز عبار طنزب بزز شام.تاجه : 

تانيااه ماای باشااو و هاار  90مسااابقه بااه صااورت امااواد  برگاازار خواهااو شااو. تاا  زمااا  مسااابقه  شاا اه اجاارا:

مااو  طنااا  را اجاارا تاارد  طنااا  را بااه اااار هاا  تيیاای خااود ماای دهااو و  3تانيااه تااه اکاای از  30ورزشااکار بفااو 

 تانيه رونو  اس   90زما   (تانيه  طنا  را به ورزشکار سود می دهو. 30ورزشکار دود پ  از 

 :تدکز

ورزشاکار  تاه در ااک تاي  قارار مای گيرناو باااو اجارا شاودز هار ورزشاکار              3هر سه مو  طنا  توس   -

 ترتي  اجرا  ورزشکارا  مطابق دستورالفی  اک مو  

 تانيه بااو طنا  را سرافا به اار ه  تيیی خود منتق  تنو تا ادامه دهو. 30هر ورزشکار پ  از  -

برا  مثااا  تکنياک تاماا  پااا باااز و سااپ   خواهااو شااو. اااک شایار  انواااد هار اجاارا  تاماا  حرتاا    -

 خواهو بود.ضربور اک شیار  

اگر طنا  زد  به هار دليلای قطا  شاود ااا باا پاا  ورزشاکار برخاورد تناو شایار  قطا  مای شاود تاا                 -

 حرت  صصيح بفو  انواد شود.

 داور می باشو.فرما  شروع شیار  پ  از ااالد  -

 نواد شود شیرد  نخواهو شو ا2×2د زابفتی در خارج از مصوود  زمين مسابقه به ااگر حرت -

 :خطزیز

 حرت  مطابق توضيصات هر مو  اجرا می شود در صورتی ته مغاار باشو شیرد  نخواهو شو. -

 ماارم پ ش ب ن  دجده

هر گونه تصمیم گیری در شدرایط بحراندی توسدط سرپرسدت فندی مسدابقه انجدام مدی گیدرد،           -

بدده ریددال 1000000بهمددراه مبلدد  خددود را  کتبددیمددی توانددد اعتددرا  مربددی یددا سرپرسددت 

کمیتدده فنددی اراندده کنددد، اعضددای کمیتدده فنددی وخیفدده دارنددد در خدد ل اجددرای مسددابقه بدده  

 شکایات رسیدگی کنند.



 

سرپرست فنی در صورت ص حدید اعم از زیر پا گذاشتن اخ ق ورزشی و یا در خطر بودن  -

 س متی ورزشکار اجازه توقف مسابقه را دارا می باشد.

 :دارت  مقررات فنی رشته

  برگزار می گردد مسابقات در دو بخ  دخترا  و پسرا. 
 ته دارتداشتن ل اس مخصو  رش  
  ا  تير   تف  جلو بسته: بلوز مستين توتا   شلوار پارچهپسرا. 
 دخترا : مانتو اا سارافا  و رو سارافانی  مقنفه و تف  جلو بسته. 

 : استفاد  از تف  ورزشی و تتانی مینوع اس 1تبصره

 

 :دحاه برگهاری مسزبقزت
  ی باشومبازاکن  3هر تي  متشک  از. 
  .مسابقات به صورت تي  به تي  و به شيو  ذا  برگزار می شود 

از طراق قراه ز X, Y,Zو اا در قال  ارنج   A, B, Cهر تي  ق   از هر مسابقه ارنج خود را اا در قال  ارنج 
شود  به ميز منشی اراله می دهو. سپ  باز  ها بر رو  اک تخته دارت به صورت اک تشی مشخ  می

 :فيک  و ترتي  زار انواد می گردد 501لگ 

 زانفراد    Xبا  A:   1باز  

 زانفراد   Y با   B: 2باز  

 زانفراد   Zبا   C: 3باز  
 زدوب   X+Zبا  A+B: 4باز  

 زدوب   Z+Yبا  B+C: 5باز  

 زدوب   Z+Yبا  A+C: 6باز 
 زانفراد   Yبا  A: 7باز  

 .زانفراد   Xبا  B: 8باز  

 مسابقه را پيروز شود  برنو  ن اای خواهو بود. 8مسابقه از  5یی ته : هر تي1ت صر 
 امتياز و باخ  صفر امتياز دارد. 1امتياز  مساو   2: در مرحله گروهی؛  برد 2ت صر  
: مال  برنو  شو  اک تي  در مرحله گروهی و صفود از اان مرحله  به ترتي  مصاس ه امتيازات  تفاض  لگ و 3ت صر  

 رو خواهو بود.   باز  رودر
  سه تي  اکسا  شو  از هر تي  اک بازاکن   تفاض  لگ و باز  رودر رو برا: اگر در مسابقات گروهی امتياز4ت صر  

ها  ن اا  تي در فيک  برگزار و نفرات او  و دود مشخ  و  701به ميز منشی مفرفی و بفو از زد  ميو   اک لگ 
 ردد.صفود تننو  به مرحله حهفی مشخ  می گ

فيک  مفرفی  501: در مرحله حهفی اگر دو تي  مساو  شونو  از هر تي  اک بازاکن ج   برگزار  اک لگ 5ت صر  
  اا  تي  برنو  مشخ  گردد.نخواهو شو تا در 

 



 

 قااد   و مقررات:

 .مقررات پرداخته می شود و قوانينو هیچنين امتياز بنو  تخته دارت   ها و نصو  انواد م در زار به مفرفی نوع باز 

 

 ف کس: 501تعرنف بززی 

ها  دارت مصسو  مای شاود تاه در بخا  هیگاانی برگازار مای گاردد. بااز  باه           فيک  اکی از باز  501باز  

اکای در مياا   ااک راناو زساه      زنناو. ساپ  هار باازاکن ز    اان صورت انواد می شود ته ابتوا بازاکناا  مياو  مای   

تسار مای گاردد. هار باازاکنی       501امتياازات هار راناو مصاسا ه شاو  و از ااود        پرتا   را انواد می دهاو. ساپ   

 را صفر تنو زفيک   برنو  باز  خواهو بود.  501ته زودتر اود 

 سو: باز  می توانو ه  با سينگ   ه  با دب  و ه  با تراپ  به اتیاد بر1ت صر  

 
 م  شک  هیرا  به دارت تخته امتيازات

 

 انج مارت :یزی رمفزی م مر بززی

           ميو : شروع تننو  باز  توس  اک پرتا  باه مرتاز تختاه دارت مشاخ  خواهاو شاو هار باازاکنی تاه

 باز  خواهو بود  دارت او به مرتز تخته دارت نزداک تر باشو شروع تننو

   شودپرتا  دارت اک رانو گفته می 3دارت دارد. به مویوع  3رانو: هر بازاکن اجاز  پرتا 

 شاود در واقا  لاگ از مویاوع چناو راناو باه        شاود ااک لاگ گفتاه مای     باز  ته تیاد مای  لگ: به هر دور

 ااو. وجود می

               باس : در صورتی تاه امتيااز باازاکن از امتيااز پاااه در نظار گرفتاه شاو  بيشاتر شاود باه اصاطالح گفتاه

 می گردد. شو  اس . در اان صورت امتياز بازاکن به امتياز رانو ق   بر "باس  "شود بازاکن می

 دارت ج   پرتا  استفاد  تنو.  3توانو از هر بازاکن در اک نوب  فق  می 



 

             ناا   ناه بار م    امتيازات به دس  امو  بار م ناا  امتيااز  اسا  تاه بارا  هار ناحياه تفراا  شاو  اسا

 رنگ اا نزداک تر بود  م  به مرتز. 

 هااا  تو شااو. دارظاار گرفتااه نخواهاادر صااورت افتاااد  دارت از تختااه  امتياااز  باارا  پرتااا  تننااو  در ن

 افتاد  شو  از تخته  دوبار  پرتا  نخواهو شو زبه استثنا ميو  . 

  داور  زمااانی تااه ت اا  امتياااز توساا  داور بفااو از پرتااا  هاار سااه دارت زرانااو  مصاساا ه خواهااو شااو و تااا

 اش .دهو ا نخواامتيازات را ت   نکرد  باشو؛ بازاکن حق برداشتن دارت ها از رو  تخته دارت ر

 باشو.ها  مصاس اتی توس  داور تا ق   از رانو بفو  بازاکن قاب  اصالح میاشت اهات و خطا 

  :مقررات فنی رشته آمادگی جسمانی

 و.   تننشرت  تننوگا  الزد اس  با ل اس ورزشی متصوالشک  از سو  دانشگا  در مسابقات شرت -

 می باشو.و اک مربی اا سرپرس  ورزشکار  3هر تي  شام   -

 مسابقات بصورت انفراد  برگزار و در دو بخ  انفراد  و تيیی نتااج ااالد ميشود. -

 وس  مربیتات راضااتتصیي  گير  در شراا  بصرانی توس  سرپرس  فنی مسابقه انواد می گيرد  هر گونه  -
  ااضا  تیيته ودمی شتت ی به تیيته فنی اراله  بصورتراا   1000000تي  به انضیاد م لغ  اا سرپرس 

 فنی وظيفه دارنو در خال  اجرا  مسابقه به شکااات رسيوگی تننو.
کار متی ورزش  سالو اا در خطر بود سرپرس  فنی در صورت صالحواو اا  از زار پا گهاشتن اخالن ورزشی -

    مسابقه را دارا می باشو.نیود  توق  ماجاز  

 تجهیزات مورد نیاز: 

اود  سینو برا  برا  پسرا   5برا  دخترا   پرااوزالستيک   تنز با رنگ متفاوت استفاد  شود  4حتیا از زاود تنز  13
  يز  شونو ر رنگ مم  بيشتاز الستيک ها  دس  دود استفاد  شود و م  ها را تامال تیيز ترد  و برا  جهابي  اود 5

اک اود   دخترا   برا  وایتيل 5زدم   اا تت  ب   زاک طنا  بلنو و اک توتا   اک تا دواود طنا  ممادگی جسیانی
  ماود مجر اوگا اا هر جسیی ش يه به  3  اود توپ تني  5  اک اود برا  پسرا  تيلوای  15



 

 

 ایستادن و رد شدن از بین موانعایستگاه اول:

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

اضافه خواهد شد. ورزشکار به رکورد  ثانیه 2برخورد با هر مانع در صورت  گذرد. بلند شده و از بین موانع می

 در صورت عدم رعایت مسیر ورزشکار باید برگردد و مسیر را اص ح نماید.

 رد شدن از بین موانع به پشت ایستگاه دوم:

 به ثانیه 2 مانع هر با برخورد صورت در کند. ورزشکار با گذشتن از مانع آخر به پشت موانع را مجدد طی می

 .نماید اص ح را مسیر و برگردد باید ورزشکار مسیر رعایت عدم صورت در. شد خواهد اضافه ورزشکار رکورد

 اور هد اسکوات و پرتاب از باالی سر ایستگاه سوم:

را باالی سر برده و با آرنج های  اول ورزشکار الستیکست می باشد بدین صورت که  3این ایستگاه شامل 

الستیک را از باالی سر  ،تاسکوابعد از اتمام دهمین  دهد. تکرار انجام می 10کام  صاف حرکت اسکوات را 



 

اولین نقطه برخورد الستیک با زمین .  رود و به سمت الستیک بعدی می کند پرتاب میمتر  3به متراژ 

 خطا محسوب می شود. اسکوات نشدن استخوان ران با زمین درازی مو شود. متراژ پرتاب در نظر گرفته می

ثانیه به رکورد ورزشکار اضافه می  5متر  3متراژ پرتاب کمتر از  خطاست.خم شدن آرنج در اور هد اسکوات 

 گردد.

 طناب زدن دوبلایستگاه چهارم: 

حرکت از ادامه شمارش در صورت توقف بین  دهد. انجام میتکرار  50 حرکت طناب زدن دوبل را  ورزشکار

  شود. می

 نامتقارن با بار راه رفتنایستگاه پنجم: 

 کند. متر را طی می 15را برداشته و  (کیلویی 15کیلویی و پسران دمبل  5دختران دمبل )ورزشکار دمبل 

 می طیمتر را با دست مخالف  15مجدد  گیرد. سپس با گذشتن از پشت مانع دمبل را با دست دیگر می

 ثانیه به رکورد او اضافه می گردد. 5 ورزشکار دمبل از دسترها شدن در صورت  کند.

 پرش و پرتاب الستیک از کنارایستگاه ششم: 

 (دختران الستیک پراید و پسران الستیک سمند)ورزشکار رو به الستیکست می باشد  2این ایستگاه شامل 

و به  کند. پرتاب میمتر  3به متراژ پس از دهمین حرکت الستیک را از کنار بدن  دهد. انجام میپرش  10

بایست یکبار از سمت چپ و بار دیگر از  حرکت میسمت الستیک بعدی می رود و حرکت را تکرار می کند. 

پرش با  به رکورد ورزشکار اضافه خواهد شد. ثانیه 5متر  3پرتاب کمتر از  در صورت سمت راست انجام شود.

 و شمارش نمی شود. خطاستپای باز 

 پرتاب توپایستگاه هفتم:

متری مورد اصابت  5هدف )آجر یوگا( را در فاصله  3بایست  اختیار داشته که میتوپ تنیس در  5ورزشکار 

در صورت  دود. پس از اصابت هر سه هدف و یا اتمام توپ ها ورزشکار به سمت خط پایان می قرار دهد.

 ثانیه به رکورد ورزشکار اضافه خواهد شد. 5هدف باقیمانده  اتمام توپ ها هر

 

 نحوه رتبه بندی انفرادی و تیمی :

 شرت  تننوگا  بر اساس رتورد پااانی ززما   رت ه بنو  خواهنو شو.ادفرامی: 

 شود:در صورت تساو  زما   برا  تس  رت ه او  تا سود به شرح زار ای  می

  صورتی ته زما  دو ورزشکار اکسا  باشو ورزشکار  ته تیتران خطا را داشته رت ه باالتر را تس  ميکنو.در 



 

  در صورت برابر  در رتورد و هیچنين برابر  در خطا ها ورزشکارا  به صورت مشتر  در م  رت ه مفرفی
 ميشونو.

ها  ااضا  هر تي  تفيين خواهو شو. تيیی ردباشو و رت ه تي  بر اساس جی  رتوورزشکار می 3هر تي  شام   ت ن :

 شود.ها  دود و سود تفيين میته تیتران زما  را تس  نیااو رت ه او  و به هیين ترتي  رت ه
 شود:در صورت تساو  زما   برا  تس  رت ه او  تا سود به شرح زار ای  می

  گيرنو. و در رت ه باالتر قرار میها  باالتر  را تس  نیود  انهاای ته تفواد رت هتي  :1مرحله 

  تفواد خطا ها مصاس ه و تيیی ته تیتران خطا را داشته باشو رت ه 1در صورت تساو  در مرحله  :2مرحله  

 مورد.باالتر را بوس  می

  هاای ته برا  تس  رت ه او  تا سود مسابقه موود بين تي   2و  1در صورت تساو  در مرحله  :3مرحله

 شود.رت ه مشترتی دارنو  برگزار می

ها صفر و در رت ه بنو  در صورتی ته هر اک از ورزشکارا  تي  نتواننو از خ  پااا  ا ور نیاانو  رتورد م  -تبصره 

 قرار نخواهنو گرف . ادفرامی و ت ن 

 


