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 فنی والیبال اهنمای عمومی ور

 1401ماه  شهریور 6لغایت  مرداد 29مان بــرگـزاري: ز

 دانشگاه اصفهان نیلفروش زادهشهید سالن ورزشی مکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:

  نفر می باشد. 14نفر ورزشکار، يک مربی و يک سرپرست، جمعا  12هرتيم متشکل از 

 ( مسابقات بر اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بين المللی واليبالFIVB.برگزار می شود ) 

 راحی و ابالغ خواهد شد.جدول مسابقات بر اساس تعداد تيمهای شرکت کننده ط 

  هر تيم موظف است دو دست پيراهن، شورت ورزشی به رنگ های روشن و تيره به همراه داشته باشد. حجاب اسالمی) مقنعه

 استرچ، زير لباسی)لگ و سافون(؛ مورد تاييد فدراسيون واليبال(

  (. کفش می تواند به هر رنگی باشد.20 -2لباس برای تمامی اعضای تيم يکسان می باشد )استثنا برای ليبرو قانون 

 .هر تيم می تواند حداکثر دو بازيکن را از ليست اسامی بازيکنان در برگه امتيازات ، به عنوان ليبرو انتخاب کند 

 .لباس ليبرو بايد رنگ کامال متفاوت از رنگ لباس ديگر بازيکنان تيم باشد 

 شند.ليبروها می توانند کاپيتان تيم يا کاپيتان بازی با 

  شماره گذاری شده باشد. 20تا  1پيراهن بازيکنان هر تيم بايد از 

  سانتی متر و  20سانتی متر و در وسط پشت حداقل به بلندی  15شماره پيراهن بازيکنان بايد در قسمت وسط جلو به بلندی

 سانتی متر باشد. 2پهنای شماره بايد حداقل 

  سانتی متر و پهنای  6تا  4شلوار نوشته و تکرار شود. بلندی شماره روی شلوار بهتر است شماره بازيکنان در قسمت پای راست

 آن حداقل يک سانتی متر باشد.

 سانتی متر داشته باشد. 8×  2کاپيتان تيم بايد روی پيراهن خود در زير شماره سينه اش يک نوار 

 .تغيير شماره بازيکنان در طول مسابقات مجاز نيست 

  مسابقات با توپ ميکاسایV200W .انجام می شود 

  ست برگزار می گردد. 3ست از  2در تمام دوره ها، مسابقات بصورت 

  خواهد بود. 15در ست سوم و برای تعيين تيم برنده بازی، امتياز 

 : نحوه امتياز دهی به شرح ذيل می باشد 

  امتياز و بازنده صفر امتياز 3برنده   0-2نتيجه 

  امتياز و بازنده يک امتياز 2برنده   1-2نتيجه 

 .به تيمی که در مسابقات حاضر نشود باخت فنی داده خواهد شد، نتيجه باخت فنی صفر امتيازخواهد بود 

  در حاالت تساوی :  اگردو يا چند تيم بردهايشان مساوی بود ، تيمی که امتياز بيشتری داشته باشد در رده باالتر قرار می گيرد

يم ها ازنظر امتيازهم مساوی باشند ، تيمی که معدل ست باالتری داشته باشد در رده باالتر قرار می گيرد.و چنانچه . و چنانچه ت

نسبت ست های برد وباخت با هم مساوی باشند ،تيمی که معدل امتيازش بيشترباشد در رده باالتری قرار می گيرد )جمع پوئن 
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واهد شد ( و چنانچه هنوز تساوی برقرار باشد. برنده بازی دو تيم به مرحله بعد ريز برد بر ريز پوئن های باخت تقسيم خ های

 صعود می کند . 

 .حضور تيم ها نيم ساعت قبل از ساعت اعالم شده در سالن مسابقه الزامی است 

 .حضور سرپرست يا مربی در زمان برگزاری جلسه قرعه کشی و هماهنگی الزامی می باشد 

 غيرموجه در دو بازی حاضر نشود از ادامه حضوردر جدول مسابقات ممانعت به عمل می آيد. حذف ويا  چنانچه تيمی به هردليل

ثبت امتياز کليه برد و باخت های آن براساس شرايط تيم ها و اثرگذاری آن در جدول بازی ها توسط کميته فنی مسابقات بررسی 

 و تعيين می گردد.

 

 اعتراضات:

 سيصدريال )معادل 3.000.000دقيقه پس از پايان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  30و حداکثر  اعتراضات بايد به صورت کتبی 

هزار تومان( توسط سرپرست تيم به کميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد خواهد شد. پاسخ 

 رست تيم معترض خواهد رسيد.اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپ

 

 موارد پیش بینی نشده:

 م گيری در مورد کليه موارد پيش بينی نشده در آيين نامه عمومی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تصمي

 و همچنين آيين نامه فنی مسابقات بر عهده کميته فنی مسابقات می باشد.

 

 اعضای کمیته فنی مسابقات:

 انجمن )يا نماينده انجمن( رئيس 

 سرپرست فنی مسابقات 

 يک داور منتخب 

 .دو نفر از مربيان که در جلسه هماهنگی از طرف کليه مربيان يا سرپرستان تيمهای حاضر انتخاب خواهند شد 

 

 *رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد.
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 فوتسالاهنمای عمومی وفنی ر
 1401 شهریور 6لغایت  مرداد 29مان بــرگـزاري: ز

 دانشگاه اصفهان شهید بهرامیانسالن ورزشی مکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:
  شکل از ست جمعا  12هر تيم مت سرپر شکار، يک مربی و يک  ست الزامی نفر می 14نفر ورز سرپر ضور مربی و  شد. )ح با

 باشد.(می

 مسابقات طبق آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بين( المللی فوتبالFIFA.برگزار خواهد شد ) 

 ( مسابقات بر اساس جدول فيزوFISUبرگزار می  ).شود 

 هر تيم موظف است دو دست پيراهن ورزشی متحد الشکل به رنگ های روشن و تيره به همراه داشته باشد 

  يک بازيکن ، شامل موارد جداگانه زير است:توضيحات: تجهيزات اجباری 

 دروازه بان مجاز است شلوار بپوشد. -شورت 

 محافظ ساق بايد از مواد مناسب درست شده باشد و محافظ معقولی ايجاد نمايد و توسط جوراب پوشانده شود. -محافظ ساق

 به پوشاايدن لباس متفاوت از رنگ لباس  مقررات مسااابقات می تواند افراد حاضاار در محوطه فنی، بجز جانشااينان را ملزم

 بازيکنان و مقامات رسمی مسابقه نمايد.

  کاورها: برای مشخص بودن جانشينان ، بايد يک کاور روی پيراهن پوشيده شود. رنگ کاور بايد از رنگ لباس هر دو تيم و

 رنگ کاور تيم مقابل متفاوت باشد.

  : محافظ های زانو و بازو 

 شورت ) درمواردی که از محاف ستين پيراهن )محافظ بازو ( يا  صلی آ شود ، بايد همانند رنگ ا ستفاده می  ظ زانو و آرنج ا

 محافظ های زانو( باشد و نمی تواند بيش از حد بيرون زدگی داشته باشد، و يا هر دو يک رنگ باشد .) سياه يا سفيد( 

 شماره گزاری بازيکنان سابقه بايد نحوه  شماره  شماره بازيکنان: مقررات م شخص نمايد، که به طور معمول از   15تا  1را م

 است ، که شماره يک و دوازده  برای دروازبان درنظر گرفته می شود

  برای داوران بسيار دشوار و نا مناسب است  15برگزار کننده بايد درنظر داشته باشد که اجرای عالمت اعدادی باالی 

  شت پيراهن او قابل سابقه بايد شماره هر بازيکن بايد پ شد . مقررات م شخيص با صلی پيراهن او قابل ت شاهده و از رنگ ا م

سی بازيکنان  سا شخص کند و همچنين امکان درج/اندازه آن روی ديگر تجهيزات ا شماره ها و اجباری بودن آن را م اندازه 

 را تعيين نمايد

  و جانشينان ، خواه حضور داشته باشند يا حضور ارائه ليست بازيکنان و جانشينان : در تمامی مسابقات ، اسامی بازيکنان

نداشته باشند، بايد قبل از شروع مسابقه به داوران ارائه شود. هر جانشين يا بازيکنی که نامش در اين زمان به داوران داده 

 نشده باشد ، نمی تواند در مسابقه شرکت نمايد.

  سانتی متر در جلو و شماره روی شورت در قسمت جلو به  10سانتی متر در پشت و  20شماره پيراهن بازيکنان به اندازه

 استفاده شود. 12تا  1سانتی متر در سمت چپ باشد.  می بايست از شماره  10اندازه 

  .داشتن ساق بند )قلم بند( ضروری می باشد 
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  .لباس دروازه بانان متحدالشکل و يک رنگ باشد 

 ( برگزار خواهد شد.4تنبل نمره مسابقات با توپ استاندارد مورد نظر فدراسيون ) 

   دقيقه استراحت بين دو نيمه که در خصوص رونده يا مفيد بودن زمان و  15دقيقه ای با احتساب  20مسابقات در دونيمه

 هرگونه تغييرات در جلسه فنی تصميم گرفته می شود .

 .لباس سرپرست و مربی بايد از لباس بازيکنان متفاوت و رسمی باشد 

 اوی امتيازات دو تيم در دور اول مسابقات، ابتدا تفاضل گل، گل زده، گل خورده، در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تس

 در صورت يکسان بودن تمام اين شرايط، جهت تعيين تيم صعود کننده ضربات پنالتی صورت می گيرد. 

 .مسابقات در دور اول به صورت دوره ای برگزار می گردد 

 ی بازيکنان در دور دوم منظور نمی گردد.کارت زرد دور مقدمات 

 .در صورت تساوی تيم ها، برای تعيين برنده، پس از گذراندن زمان قانونی مسابقه، ضربات پنالتی زده خواهد شد 

 .داشتن کارت مربيگری فوتسال برای مربيان تيم های شرکت کننده الزاميست و يا اينکه کارشناس تربيت بدنی باشند 

  حداقل نيم ساعت قبل از شروع بازی در سالن حضور داشته باشند.تيم ها بايد 

 ( به همراه داشتن کاورCOVER.يک دست و يک رنگ شماره دار برای بازيکنان تيم های شرکت کننده الزاميست  ) 

 ه نتيجه تيم ها موظفند در دور مقدماتی تمام مسااابقات خود را انجام دهند. چنانچه تيمی در ديداری حضااور پيدا نکند، ک

 آن بازی در جدول مسابقات تاثيرگذار باشد از جدول مسابقات حذف و طبق مقررات انضباطی برخورد می گردد.

 .دو کارت زرد در دو بازی و يک کارت قرمز از ديدار بعدی محروم خواهد شد 

 ارد می تواند تا يک ساعت اگر تيمی بر روی واجد شرايط نبودن دانشجويی يا هرگونه اعتراضی به دانشجو يا تيم متخلف د

هزار تومان وجه نقد، اعتراض خود را به سرپرست فنی مسابقات تسليم   100بعد از بازی با ارائه اعتراض نامه کتبی و مبلغ

 نمايد تا بررسی های الزم انجام شود. اعتراض به دانشجو يا تيم متخلف صرفا برای بازی رو در رو در نظر گرفته ميشود.

 ا بايد اسااامی بازيکنان اخراری و اخراجی خود را جهت اطالع و عدم اسااتفاده از بازيکنان محروم ثبت ساارپرساات تيم ه

نمايد، بديهی اسااات اين امر توساااط کميته برگزاری مورد دقت قرار خواهد گرفت و هرگونه قصاااور و عدم دقت در اين 

 خصوص متوجه سرپرست تيم خواهد شد.

 شرکت کننده به عهده سرپرست تيم می باشد. حضور سرپرست در کليه مسابقات  کليه مسئوليت های هر يک از تيم های

 به همراه تيم ذيربط الزاميست.

 .استفاده از زيورآالت و عينک و ناخن بلند ممنوع می باشد 

 بود. استفاده از موبايل و وسايل الکترونيکی در سالن و نيمکت ذخيره ها غيرقانونی و به منزله سرپيچی از مقررات خواهد 

 

 جلسه سرپرستان تیم ها:

  روز ورود تيم ها برگزار خواهد شد. 21ساعت 
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 اعتراضات:

  صورت کتبی و حداکثر ضات بايد به  سابقه به همراه  30اعترا ريال )معادل 3.000.000مبلغ دقيقه پس از پايان وقت آن م

صد صورت واردهزار تومان( سي شود. در  سليم  ست تيم به کميته فنی ت سرپر سط  سترد  تو بودن اعتراض وجه دريافتی م

 خواهد شد.پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فردمورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

 

 موارد پیش بینی نشده:
  و تصااميم گيری در مورد کليه موارد پيش بينی نشااده در آيين نامه عمومی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات

 فناوری و همچنين آيين نامه فنی مسابقات بر عهده کميته فنی مسابقات می باشد.

 کمیته فنی مسابقات: اعضاء
 )رئيس انجمن )يا نماينده انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 يک داور منتخب 

 شد دو نفر از مربيان که در جلسه هماهنگی از طرف کليه مربيان يا سرپرستان تيم های حاضر انتخاب خواهند              

 با توجه به شرايط ويژه کرونا در صورت ابتالء تيم ها، اخذ تصميم نهايی به استناد به نظر کتبی کميته پزشکی می باشد 

 

 

  .* رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد
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 راهنمای عمومی و فنی شنا

 1401 شهریور 6لغایت  3مان بــرگـزاري: ز

 اصفهان استخر دانشگاهمکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:
 .مسابقات شنا طبق مقررات فدراسيون شنا برگزار می گردد 

 .مسابقات در استخر دانشگاه اصفهان برگزار می گردد 

   ماده تيمی برگزار می شود. 2ماده انفرادی و  6مسابقات در 

  ماده شرکت نمايند. 5ماده تيمی و جمعاً در  2ماده انفرادی و  3هر شناگر مجاز است در 

 تواند دو شرکت کننده و در تيمی يک تيم داشته باشد. هر دانشگاه در هر رشته انفرادی می 

  گردد. متر برگزار می 33مسابقات در استخر 

 ته بندی می شوند.مسابقات بصورت فينال برگزار و شناگران بر اساس رکورد دس 

 .جلسه فنی هماهنگی با مربيان، سرپرستان و مسئولين برگزاری قبل از مسابقات برگزار خواهد شد 

 .ارائه برگه ارنج هر دو روز مسابقه در جلسه هماهنگی الزامی است 

 شد و باي سابقات همان روز امکانپذير می با شروع م ساعت قبل از  سرپرست تغيير در ارنج ماده های تيمی تا يک  سط  د تو

 تيم به منشی کل مسابقات تسليم گردد.

  شکی از شرکت نمايد اما به داليل غير پز سابقات  شناگری در برگه ارنج ثبت گردد و مقرر گردد در م صورتی که نام  در 

 حضور در مسابقه خودداری نمايد مبلغ دويست هزار تومان جريمه برای هر ماده دريافت خواهد گرديد.

  صورتی که صورت تاييد در  سابقات امتناع نمايد، در  شرکت در م شکی از  سوی مربی به داليل پز شناگر بعد از معرفی از 

 پزشک شناگر اجازه شرکت در بقيه ماده ها تا پايان مسابقات همان روز را نخواهد داشت.

  باشد می 9ساعت شروع مسابقات نوبت صبح ساعت. 

 نحوه برگزاری  و برنامه مسابقات:

 برنامه روز دوم روز اولبرنامه 

 مترقورباغه 66 مترآزاد100

 مترپروانه33 متر قورباغه33

 مترآزاد66 متر پشت 33

 تیمیمختلط متر 4×33 تیمیآزاد متر  4×33

 اعضای کمیته فنی:

 رئيس انجمن 

 سرپرست اجرايی 
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 سرپرست فنی مسابقات 

 سرداور 

 نماينده مربيان 

  اعتراضات:

  ريال )معادل 3.000.000مبلغ دقيقه پس از پايان وقت آن مسااابقه به همراه  15اعتراضااات بايد بصااورت کتبی و حداکثر

 به کميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد خواهد شد . هزار تومان( سيصد

 :ه عمومی را اداره کل تربيت بدنی سازمان امور دانشجويان کليه موارد پيش بينی نشده در آئين نام موارد پيش بينی نشده

 و آئين نامه فنی را کميته فنی مسابقات حل و فصل خواهند نمود.

 :نحوه توزیع مدال، محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی 

 .به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی و به تيمها يادبود قهرمانی اهدا خواهد شد 

 ا رده شانزدهم و امتيازات تيمی تا رده هشتم مسابقات محاسبه می شود.امتيازات انفرادی ت 

 

 محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی المپیاد: و نحوه توزیع مدال

  اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. هایدانشگاهبه 

  محاسبه می شود.امتيازات انفرادی تا رده شانزدهم و امتيازات تيمی تا رده هشتم مسابقات 

  خواهد شد.به نفرات اول تا سوم هر ماده مدال و حکم قهرمانی اهدا 

 ( 1( و ششم )2(، پنجم )3(، چهارم )5(، سوم )7(، دوم )10ها به ترتيب به ازای مقام اول )بندی نهايی دانشگاهدر رده

 شد.گيرد که از سوی کميته فنی المپياد محاسبه و اعمال خواهد امتياز تعلق می

 * رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد.
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 فنی تنیس روی میز اهنمای عمومی ور
 1401 شهریور 2لغایت  مرداد 29بــرگـزاري:  مانز

 اصفهان دانشگاه سالن ورزشی حجابمکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:

 زيم یرو سيتن یالمللو مقررات فدراسيون بين نيقوان نياساس آخر مسابقات بر (ITTFبرگزار م )شود.ی 

  باشد.ینفر م 5و يک سرپرست، جمعاً  ینفر ورزشکار، يک مرب 3هر تيم متشکل از 

 شود.برگزار می یدوبل دانشگاه ی وابقات در سه قسمت تيمی، انفرادمس 

  باشدمی سیستم سوئیت لینگروش اجرای مسابقات تيمی با استفاده از 

 شود.ای و در مرحله نهايی به شيوه حذفی پيشرفته برگزار میمسابقات تيمی در مرحله مقدماتی به صورت دوره 

  سوم مشترک منظور خواهد شد.مقام در مسابقات تيمی 

 باشدی م ميگ 5از  ميگ 3و  یحذف کيبصورت  یمسابقات انفراد. 

 ی باشدم ميگ 5از  ميگ 3و  یحذف کيبصورت  یمسابقات دوبل دانشگاه. 

  شی ست پيراهن ورز ست دو د شورت تا زير هر تيم موظف ا شن( و  ستين کوتاه در دو رنگ کامال متفاوت )تيره و رو آ

 زانو به همراه داشته باشند.

 ستان تيم سرپر سابقات تيمی، مربيان يا  شی م ضور دقيقه قبل در محل قرعه 45بايد  هابرای انجام قرعه ک شی ح ک

 داشته باشند.

  شی کليه امتيازات انتخاب رنگ پيراهن، توپ و سم قرعه ک ضور مربيان يا نمايندگان تيم ها در مرا صورت عدم ح در 

 ترتيب ارنج مسابقات با تيم حاضر در قرعه کشی می باشد.

 د.باش گکرنيدست و  کي ستی بايو شورت( م راهني)پ ها ميلباس ت 

 .استفاده از پيراهن و شورت ورزشی به رنگ سفيد و کرم ممنوع است 

  می باشد.40توپ مسابقات به رنگ سفيد و از نوع دبل فيش سه ستاره + 

  راکت بازيکنان می بايست قانونی و دارای مارک(ITTF) .باشد 

  ساس قوانین جدید باید در شکاران بر ا صوص رنگ رویه هاي راکت، ورز با توجه به تغییرات جدید در خ

ــورت ،ی)قرمز، آبيهایک طرف راکت رنگ مشــکی و مات و در طرف دیگر می توانند از رنگ  ــ،ز، ص  ی،س

ستفاده کنند. رنگبنفش شحیص از رویه م( ا شن و قابل ت شده جدید باید کامالً رو شکی و هاي اعالم 

 همچنین از توپ مسابقات باشد.

 گیرد.می روز ورود تیم ها انجام 00:22 هماهنگی ساعتقرعه کشی و جلسه 
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 اعضای کمیته فنی:

 ؛)يا نماينده انجمن( رئيس انجمن 

 ؛مسابقات سرپرست فنی 

 ؛يک نفر از کميته داوران 

  سه هماهنگی از طرف کليه ستان که در جل سرپر ضر انتخاب دو نفر از مربيان يا  ستان تيم های حا سرپر مربيان يا 

 .خواهند شد

 اعتراضات:

ریال )معادل  000/000/3 مبلغدقيقه پس از پايان وقت آن مسابقه به همراه  30اعتراضات بايد به صورت کتبی و حداکثر 

دريافتی مسترد توسط سرپرست تيم به کميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه سیصد هزار تومان( 

 خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

 موارد پیش بینی نشده:

نامه عمومی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات و بينی نشده در آيينگيری در مورد کليه موارد پيشميصمت

 باشد.نامه فنی مسابقات بر عهده کميته فنی مسابقات مین آيينفناوری و همچني

 محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی المپیاد: و نحوه توزیع مدال

  اول تا سوم مشترک جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. هایدانشگاهبه 

 های اول تا سوم مشترک مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به نفرات تيم 

  نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات انفرادی مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به 

 .به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات دوبل مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد 

 ( 1( و ششم )2(، پنجم )3(، چهارم )5(، سوم )7(، دوم )10ها به ترتيب به ازای مقام اول )بندی نهايی دانشگاهدر رده

 گيرد که از سوی کميته فنی المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.امتياز تعلق می

 * رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد.
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 بدمینتونراهنمای عمومی و فنی 

 1401 شهریور 6لغایت  3بــرگـزاري: مان ز

 دانشگاه اصفهانحجاب سالن ورزشی مکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:

  باشد.نفر می 5ورزشکار به همراه يک مربی و يک سرپرست جمعاً حداکثر  نفر 3متشکل از حداکثر هرتيم 

 ( مسابقات بر اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون جهانی بدمينتونB.W.Fبرگزار می ).شود 

 شود.نفره( برگزار مینفره و دوو قسمت انفرادی )يکمسابقات در د 

 همراه داشته باشند.آستين کوتاه و شورت ورزشی همرنگ به هر تيم موظف است دو دست پيراهن ورزشی 

  گردد.دور سبز برگزار می 350مسابقات با توپ پالستيکی يونکس 

 باشد.امتيازی می 21های بازی تعداد گيم 

  خواهد بود که دو گيم از سه گيم مسابقه را برده باشد.بازيکنی برنده بازی 

 نفره حضور داشته باشد.نفره يا دوهر بازيکن می تواند در يکی از جداول يک 

 شگاه می سه بازيکن برای جدول يکهر دان نفره و يک بازيکن در جدول نفره، يا يک تيم برای جدول دو تواند حداکثر 

 يکنفره معرفی نمايد.

  نفره بصورت تک حذفی خواهد بود. نفره و دويکمسابقات 

 تواند به عنوان بازيکن شرکت نمايد.مربی و يا سرپرست تيم نمی 

 توانند راهنمای بازيکنان در کنار زمين باشند که برای آنها افرادی میID .کارت مسابقات صادر شده باشد 

 تبر می باشند.بازيکنان و کادر فنی تيم ملزم به داشتن کارت بيمه ورزشی مع 

 گیرد.روز ورود تیم ها انجام  می 00:22جلسه هماهنگی ساعت 

 

 کمیته فنی شامل: ءاعضا

 رييس انجمن 

 سرپرست فنی 

 يک نفر از کميته داوران 

  ضر انتخاب ستان تيم های حا سرپر سه هماهنگی از طرف کليه مربيان يا  ستان که در جل سرپر دو نفر از مربيان يا 

 خواهند شد.

 اعتراضات:
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  صورت کتبی و حداکثر ضات بايد ب ريال )معادل 3.000.000مبلغ دقيقه پس از پايان وقت آن مسابقه به همراه  30اعترا

توسط سرپرست تيم به کميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد هزار تومان( سيصد

 يا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد. خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم

 

 موارد پیش بینی نشده:

  ساس آيين نامه عمومی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات و سابقات، بر ا شده در م کليه موارد پيش بينی ن

 فناوری و نظرکميته فنی مسابقات حل و فصل خواهد شد.

 

 محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی المپیاد:مدال،  نحوه توزیع 

 نفره مدال و حکم قهرمانی اهدا می گردد.به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات يک 

 نفره مدال و حکم قهرمانی اهدا می گردد.به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات دو 

 (، سوم مشترک 7(، دوم )10نفره به ازای مقام اول )ها به ترتيب در هر ماده انفرادی و تيم دو رده بندی نهايی دانشگاه

 ( امتياز تعلق می گيرد.1( و ششم )2(، و پنجم )5)

 

*رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در مسابقات 

 الزامی می باشد.
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 راهنمای عمومی و فنی دو و میدانی

 1401 شهریور 3لغایت مرداد  29بــرگـزاري:  مانز

 دانشگاه اصفهانشماره یک پیست زمین چمن مکان برگزاري: 

 :قوانین و مقررات فنی

  جهانیمسابقات دو و ميدانی بر اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون ( دو و ميدانیWAبرگزار می ).شود 

  باشد.نفر می 5تعداد ورزشکاران هر دانشگاه حداکثر 

 شرکت کننده داشته باشد. 2تواند در هر ماده هر دانشگاه می 

 شرکت کند. ماده  2تواند در هر شرکت کننده می 

 .شماره سينه ورزشکاران از طرف مسئول فنی مسابقات داده خواهد شد 

 صورت نهايی برگزار خواهد شد. متر به 100جز  کليه مواد به مسابقات در 

  ذيل می باشدشرح محاسبه امتيازات و نحوه امتياز دهی به. 

 نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول تعداد شرکت کنندگان

نفر به باال 6نفر يا  6  7 5 4 3 2 1 

نفر 5  6 4 3 2 1  

نفر 4  5 3 2 1   

نفر 3 و کمتر    4 2 1    

 

 بعد برنز مورد ارزيابی قرار  ههای طال، سپس نقره و در مرحلامتيااز مساوی بودند ابتدا مدال ها درچنانچه تيم

 گيرد.می

  می بايست متحدالشکل و يک رنگ باشد.در امدادی لباس ورزشکاران هر تيم 

 مدارک مورد نیاز:

 ،کارت بيمه ورزشی، اصل شناسنامه معرفی نامه دانشگاه، کارت دانشجويی همراه با پرينت آخرين ترم 

  فضای آزادمواد مسابقه در: 

 متر امدادی 4×100، پرتاب وزنه پرش طول، متر، 1500،متر 400، متر 100

 گیرد.روز ورود تیم ها انجام  می 00:21جلسه هماهنگی ساعت 
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 نحوه برگزاری و برنامه مسابقات:

 روز اول بعدازظهر
 

 متر نهايی 100      17:00ساعت  -101
 پرتاب وزنه نهايی       17:30ساعت  -102
 متر نهايی 400      18:30ساعت  -103

 روز دوم بعدازظهر
  

 متر نهايی  1500        17:00ساعت  -201
 پرش طول نهايی         17:30ساعت  -202
 متر امدادی4×100      18:00ساعت  -203

 

 :هیئت ژوریاعضای 

 ؛رئيس يا دبير انجمن 

 ؛سرپرست فنی مسابقات 

 ؛يک داور منتخب 

 های حاضر انتخاب خواهند شد.طرف کليه مربيان يا سرپرستان تيم دو نفر از مربيان که در جلسه هماهنگی از 

 اعتراضات:

ریال )معادل  000/000/3 م،لغدقيقه پس از پايان وقت آن مسابقه به همراه  30اعتراضات بايد به صورت کتبی و حداکثر 

توسط سرپرست تيم به کميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد  سیصد هزار تومان(

 خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

 موارد پیش بینی نشده:

تحقيقات و  نامه عمومی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم،آيينبينی نشاااده در ليه موارد پيشگيری در مورد کميتصااام

 باشد.ت مینامه فنی مسابقات بر عهده کميته فنی مسابقافناوری و همچنين آيين

 محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی المپیاد: و نحوه توزیع مدال

  خواهد شدحکم قهرمانی اهدا جام و های اول تا سوم دانشگاهبه. 

  خواهد شد.اهدا  قهرمانی حکممدال و اول تا سوم هر ماده  هایمقامبه 

 شود.های امدادی يک مقام محاسبه میرشته 

 ( 1( و ششم )2(، پنجم )3(، چهارم )5(، سوم )7(، دوم )10ها به ترتيب به ازای مقام اول )بندی نهايی دانشگاهدر رده

 المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.گيرد که از سوی کميته فنی امتياز تعلق می
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 :پوشش ورزشکاران 

 .مسابقات با حجاب کامل اسالمی برگزار می گردد 

 

 * رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد.
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 رنجـشطراهنمای عمومی و فنی 

 1401 شهریور 6لغایت  3ان بــرگـزاري: مز

 دانشگاه اصفهانمکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:

  شود.می برگزار انفرادی و تيمی صورت به آسا برق و سريع ماده 2 درمسابقات شررنج 

 شرکت به مجاز ها،رقابت ماده دو هر در دانشگاه هر اعضاء و باشدمی بازيکن 4 حداکثر معرفی به مجاز دانشگاه هر 

 بود. خواهند

 دريافت انفرادی احکام ماده، هر برتر نفر سه و نمايندمی رقابت مسابقات جدول در انفرادی صورت به بازيکنان کليه 

 نمود. خواهند

 و محاسبه دانشگاه همان تيمی امتياز بعنوان ها،رقابت جدول در دانشگاه هر برتر نفر 2 امتيازات مجموع همچنين 

 شد. خواهد اهداء تيم بازيکنان تمامی به تيمی احکام

 با شودمی توصيه بنابراين باشد می بازيکن 2 تيمی، بخش در حضور برای مجاز نفرات تعداد حداقل :1 ت،صره

 نمايند. شرکت هارقابت در کامل ترکيب

 بندی رتبه انفرادی، بخش در صرفاً نمايند شرکت ها رقابت در بازيکن يک با تنها که هايیدانشگاه :2 ت،صره

 شد. خواهند

  

  سریع ماده مقررات و قوانین

 

 بود. خواهد حاکم مسابقه اين بر شررنج جهانی فدراسيون مقررات 

 شرکت بازيکنان نسبت به دورها )تعداد شد خواهد انجام سوئيس افزار نرم نسخه آخرين از استفاده با جدول کشی قرعه 

  شد( خواهد تعيين کننده

 کرد. خواهند شرکت مسابقه در انفرادی بصورت هاتيم بازيکنان تمامی 

 اين در خاص، شرايط در باشد. می بازيکن هر برای حرکت هر ازای به پاداش ثانيه 5 عالوه به دقيقه 15 ،ها بازی زمان 

 شد. خواهد اتخاذ مسابقات سرداور توسط مقتضی تصميم خصوص

 يا دو چنانچه و شد خواهد تعيين مسابقه درپايان بازيکن هر توسط شده سبک امتيازات مجموع اساس بر بندی رده 

 ترتيب به زير شرح به امتياز شکستن روش از آنها رتبه تعيين برای باشند کرده کسب يکسان امتيازات بازيکن چند

 شد: خواهد استفاده اولويت

   2 شده قرع هولز بوخ -ج   1 شده قرع هولز بوخ ب:   مستقيم رويارويی الف:
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 برگر بورن زونه -ه            هولز بوخ مجموع  -د

 امتيازات تيم، چند يا دو چنانچه و شد خواهد تعيين دانشگاه هر برتر نفر 2 امتياز مجموع اساس بر تيمی بندی رده 

 بود. خواهد بندی رده تعيين مالک دانشگاه، هر بازيکن بهترين انفرادی رتبه باشند کرده کسب يکسان

 

 آسابرق ماده مقررات و قوانین

 

  بود. خواهد حاکم مسابقه اين بر شررنج جهانی فدراسيون رراتمق -1

 به ريتينگ محاسبه برای نتايج و شد خواهد انجام سوئيس افزار نرم نسخه آخرين از استفاده با جدول کشی قرعه -2

 خواهد تعيين کننده شرکت بازيکنان نسبت به دورها )تعداد شد. خواهد ارسال شررنج ايثارگری و شاهد فدراسيون

  شد(

 کرد. خواهند شرکت مسابقه در انفرادی بصورت ها تيم بازيکنان تمامی -3

 باشد. می بازيکن هر برای حرکت هر ازای به پاداش ثانيه 2 عالوه به دقيقه 5 ها بازی زمان -4

 چنانچه و شد خواهد تعيين مسابقه پايان در بازيکن هر توسط شده کسب امتيازات مجموع اساس بر بندی دهر -5

 به زير شرح به امتياز شکستن روش از آنها رتبه تعيين برای باشند کرده کسب يکسان امتيازات بازيکن چند يا دو

 .شد خواهد استفاده اولويت ترتيب

   2 شده قرع هولز بوخ -ج   1 شده قرع هولز بوخ ب:   مستقيم رويارويی الف:

 برگر بورن زونه -ه            هولز بوخ مجموع  -د

 ساس بر تيمی بندی رده شگاه هر برتر نفر 2 امتياز مجموع ا  امتيازات تيم، چند يا دو چنانچه و شد خواهد تعيين دان

 بود. خواهد بندی رده تعيين مالک دانشگاه، هر بازيکن بهترين انفرادی رتبه باشند کرده کسب يکسان

 گردد.روز ورود تیم ها برگزار می 00:22عت جلسه هماهنگی راس سا 

 اعضای کمیته فنی:

 ؛رئيس يا دبير انجمن 

 مسابقات؛ سرپرست فنی 

 ؛سرداور يا ژوری 

  طرف کليه مربيان يا ساارپرسااتان تيمهای حاضاار انتخاب دو نفر از مربيان يا ساارپرسااتان که در جلسااه هماهنگی از

 خواهند شد.
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 اعتراضات:

هزار  ساايصاادريال )معادل 3.000.000مبلغ همراه دقيقه پس از اعالم نتايج به  10اعتراضااات بايد بصااورت کتبی و حداکثر 

وجه دريافتی مسترد خواهد توسط سرپرست يا مربی تيم به کميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض  تومان(

 شد و پاسخ اعتراض قبل از شروع راند بعدی مسابقه به اطالع سرپرست يا مربی تيم معترض خواهد رسيد.

 موارد پیش بینی نشده:

تحقيقات و  نامه عمومی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم،نشاااده در آيينبينیليه موارد پيشگيری در مورد کميتصااام

 باشد.ت مینامه فنی مسابقات بر عهده کميته فنی مسابقان آيينفناوری و همچني

 :المپیاد محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی نحوه توزیع مدال و

  خواهد شدحکم قهرمانی اهدا جام و  تيمی اول تا سوم تيم هایبه. 

  خواهد شد.اهدا  قهرمانی حکممدال و  انفرادی اول تا سوم هر ماده هایمقامبه 

  ( 1( و ششم )2(، پنجم )3( چهارم )5(، سوم، )7(، دوم )10ها، به ترتيب به ازای مقام اول )رده بندی نهايی دانشگاهدر

 امتياز تعلق می گيرد که از سوی کميته فنی المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.

 

 مسابقات الزامی می باشد. * رعایت پروتکل هاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا براي حضور در

 


