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 دوچرخه سواری:آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

  بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینک و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 شود.خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج 

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامک برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(،  اعزامیاسامی نفرات  دانشگاه ها موظفند

 ند.به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایاره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( شم

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... 

  پذیرد.ورت می صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری براساس قوانین ومقررات انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم تحقیقات وفناوری در چهار ماده )  -

 دوماده سرعت و دوماده نیمه استقامت( برگزار خواهد شد. 

 شامل :پسران  دختران  و  دوچرخه سواری قهرمانی مسابقاتماده های برگزاری  -

 . مسابقه دور امتیازی4. مسابقه دور حذفی             3متر سرعت       1222. مسابقه 0متر سرعت            022. مسابقه 1 

 . باشدمی  در مسیر آسفالت متر 022شامل مسابقه رکوردگیری در مسافت   :متر 022 مسابقه (الف 

 022) رگشتیک رفت یا یک رفت و بصورت  در مسیر آسفالت متر0222رکوردگیری در مسافتشامل مسابقه   :متر 1222( مسابقه ب 

   .می باشد متر برگشت( 022متر رفت و 

کیلومتری  براساس قوانین مسابقه دور حذفی برگزار می  0متری تا حداکثر 022دریک مسیر لوپ حد اقل   ج ( مسابقه دور حذفی :

 شود.

کیلومتری  براساس قوانین مسابقه دور امتیازی برگزار  0متری تا حداکثر 022دریک مسیر لوپ حد اقل   د ( مسابقه دور امتیازی :

 می شود.
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 مجاز می باشد. شرکت کنندگان در 02 /5و  02توضیح : نوع دوچرخه برای همه مسابقات فقط دوچرخه کوهستان سایز 

 عدد دوچرخه 10مسابقات می توانند از دوچرخه شخصی خود در این مسابقات استفاده نمایند در غیر اینصورت تعداد 

 .معمولی جهت استفاده سایرین موجود می باشد که با هماهنگی قبلی دراختیارشان قرار خواهد گرفت

 

 ( ثبت شده زمان)کمترین مالک برتری بهترین تایم گرفته شده دوچرخه سوار  متر تایمینگ 0222متر و  022مسابقه دو ماده  در  -

  . می باشد

 متر تایمینگ،  استارت دوچرخه سوار ثابت می باشد.  0222متر و 022در هر دو ماده   -

یا در هر چند دور  طوقه اساس قوانین با توجه به شرایط مسیر ، مسافت و تعداد دور های مسابقه، در هر دور  در ماده دور حذفی بر -

عقب آخرین دوچرخه سواری که از خط پایان عبور می کند، ازمسابقه حذف و در جایگاه خودش قرار میگیرد، مسابقه با بقیه نفرات به 

 همین روش ادامه می یابد، تا سه نفر برتر مشخص شوند.

ت و تعداد دور های مسابقه، در هر دور یا در هر چند دور ، چهار اساس قوانین با توجه به شرایط مسیر ، مساف در ماده دور امتیازی بر -

تعلق میگیرد، مسابقه به همین روش تا پایان مسافت و  0،2،0،0دوچرخه سوار  برتری که از خط پایان عبور می کند ، به ترتیب امتیاز 

 تیازات کسب شده مشخص می شوند. تعداد دورهای مورد نظر ادامه می یابد. در پایان سه نفر برتر براساس بیشترین ام

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

 و محاسبه می شود. شروع شده و زمان او از زمان اعالم شده به وی شروع شده 

و در صورتی که خطا کرده    DNFدرصورتی که مسابقه را به اتمام نرساند   DNSبرابرمقررات در صورت عدم حضوردر مسابقه  

 می شود.  DSQباشد

در استارت ( شکستگی قطعات اصلی  ، پنچری،  ....نقص فنی ) نداریم، در صورت استارت مجدد  متر 0222متر و  022برای مادهای  -

. برای مسابقات دور حذفی و دور امتیازی با توجه به شرایط ی باشدمو طول برگزاری مسابقه فقط ورزشکاریک استارت مجدد مجاز 

 مسافت و تعداد دور های مسابقه در جلسه فنی تصمیم گرفته می شود.  

 برگزار می گردد. شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع مسابقات در دو روزمسابقات با هماهنگی قبلی و دی مسابقات نرنامه زمانبب -

 دور تمرینی بزنند.می توانند در مسیر مسابقه  ه حضور ودر محل مسابق

 لغ سههمراه مب مقررات، در صورت اعتراض فقط سرپرست تیم )نه مربی، ورزشکار ،تکنسین و....( به صورت کتبی به براساس قوانین و -

در صورت وارد بودن اعتراض  خواهد شد.پس از بررسی درکمیته جواب داده  میلیون ریال به سرداور مسابقات یا مسئول انجمن تحویل و

 مبلغ عودت داده می شود. 

ط کمیته توس فناوری در روز مسابقه و کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و-

 فنی مسابقات حل وفصل خواهد شد.

 ت اعالم خواهد شد.مکان برگزاری مسابقه و جلسه پذیرش و فنی  پس از هماهنگی توسط میزبان برگزاری مسابقا زمان و -

 .امتیاز تعلق می گیرد و ...براساس جدول امتیازات فدراسیون ،  50،  50،  022به ترتیب  سی ام اول تا  نفراتبه  نحوه امتیازدهی :

 .تعلق می گیرد اول تا سوم مدال و احکام قهرمانی نفراتبه  یع مدال :زنحوه تو 

 .یع می گرددزعدد مدال تو 00مدال برنز جمعا  4مدال نقره و  4مدال طال ،  4 مسابقات دختران:  مجموعدر 

 .یع می گرددزعدد مدال تو 00مدال برنز جمعا  4مدال نقره و  4مدال طال ،  4 مسابقات پسران:   مجموع در 
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 مجموع امتیاز دو نفر برتر هر تیم مالک تیم های برتر می باشد. رده بندی تیمی :

 اهداء می شود.اول تا سوم  تیم هایبه نقره، برنز  طال ،سری کاپ تیمی  2 جمعاً

 موارد پیش بینی نشده:

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیهمچن و یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
 کمیته فنی:اعضای 

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  222/222/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   02اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  ست تیم به کمیته فنی ت سرپر سط  تو

 قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


