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 فوتسالاهنمای عمومی وفنی ر
 1401 شهریور 6لغایت  مرداد 29مان بــرگـزاري: ز

 دانشگاه صنعتی اصفهان )شهید سلیمانی( 1سالن ورزشی شماره مکان برگزاري: 

 

 :قوانین و مقررات فنی

  باشد.نفر مي 14 نفر ورزشکار، یک مربي و یک سرپرست جمعاً 12هر تيم متشکل از 

 علمي  نونری کاایثارگر که عضو افتخا شاهد و از دو نفر دانشجوی غير دانشگاه مي تواند در صورت نياز حداکثر

 ایثار دانشگاه مي باشند، استفاده کند. فرهنگي

 المللي فوتبالین قوانين و مقررات فدراسيون بينمسابقات طبق آخر (FIFAدر بخش فوتسال برگزار خ ).واهد شد 

 ( مسابقات بر اساس جدول فيزوFISU) شود.برگزار مي 

 به همراه داشته باشد. های روشن و تيره است دو دست پيراهن ورزشي به رنگ تيم موظف هر 

 .همه بازیکنان موظفند گارد محافظ پا )قلم بند( در جریان مسابقه استفاده نمایند 

 .شماره پيراهن بازیکنان بایستي در پشت و جلو پيراهن و شماره روی شورت در قسمت جلو سمت چپ باشد 

 روازه درن گ راهن ه مبان از پي یست این دروازهباازی )بازیکن بجای دروازه بان( ميبان پرودر صورت استفاده از دروازه

خواه د ازی داده نبان تيم خود با شماره موجود در پشت و جلو خود استفاده نماید. در غير این صورت با کاور اجازه ب 

 شد.

  ( برگزار خواهد شد.4یيد فدراسيون )تنبل نمره أمسابقات با توپ استاندارد مورد ت 

  دید. دقيقه روان که تنها در یک دقيقه پایاني به صورت وقت مفيد منظورخواهد گر 20مسابقات در دو زمان 

  افت ادن خيرأدر صورت اتالف وقت به خاطر مصدوميت و یا دادن کارت قرمز و زرد و هر گونه تشنجي ک ه باع ب ب ه ت 

 نمایند.توانند از وقت نگهدار بخواهند که زمان بازی را متوقف شروع مجدد بازی گردد، داوران مي

 گردد. لن )خيس شدن( زمان بازی متوقف ميدر صورت نياز به تميز یا خشک کردن کف پوش سا 

  .لباس سرپرست و مربي باید از لباس بازیکنان متفاوت باشد 

 ،و  ک ارت زرد اددر دور اول مسابقات ابتدا بازی رودررو، تفاضل گل، گل زده، گل خورده،تع د در صورت تساوی دو تيم

 نظر گرفته خواهد شد.  کارت قرمز جهت تعيين تيم صعود کننده در

 گردد.مي ای برگزارمسابقات در دور اول بصورت دوره 

 .اگر بازیکني در طول مسابقات کارت قرمز دریافت نماید از یک بازی بعدی محروم خواهد شد 

 هد شد.زرد بازیکنان تنها برای مسابقات نيمه نهایي حذف خوا کارت 

 د شد.اگر بازیکني در طول مسابقات دو کارت زرد دریافت نماید از همان بازی و یک بازی بعدی محروم خواه 
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 ی ي در نظ ر دقيقه ا 5مرحله حذفي مسابقات، دو وقت اضافه  ها در وقت قانوني دردر صورت کسب نتيجه تساوی تيم

 تعيين کننده خواهد بود. ضربات پنالتي مستقيماً و نخواهد شدگرفته 

 ست.ا های شرکت کننده الزاميتن کارت مربيگری برای مربيان تيمداش 

 ها موظفند نيم ساعت قبل از شروع مسابقه در محل حاضر باشند.تيم 

 ها الزم است یک دست کاور به همراه داشته باشند.تيم 

 ور ش ده ب ه های منظتنها سه امتياز بازی و گلی صعود چه تيمي مقابل حریف حاضر نشود در شرایط رقابت براچنان

 تيم مقابل تعلق خواهد گرفت و با نظر کميته فني جرایم دیگری در نظر گرفته خواهد شد.

 نتيجه به سود تيم حاضر توسط داور اعالم خواهد شد ،دقيقه در اولين بازی 10ر بيش از درصورت تأخي. 

  ض وع توس ط و اخالقي با توجه به گ زارش داور و مس ئول اجرای ي موعدم رعایت قوانين و مقررات و شئونات اسالمي

 کميته انضباطي پيگيری خواهد شد.

 گیرد.ها انجام میروز ورود تیم 00:22جلسه قرعه کشی و هماهنگی ساعت 

 اعضای کمیته فنی :

  ؛)یا نماینده انجمن(رئيس انجمن 

 مسابقات؛ سرپرست فني 

 ؛یک نفر از کميته داوران  

  ر انتخ ا  دو نفر از مربيان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگي از طرف کليه مربيان ی ا سرپرس تان ت يم ه ای حاض

 خواهد شد.

 اعتراضات:

ریال )معادل  000/000/3 مبل  مسابقه به همراه دقيقه پس از پایان وقت آن  30اعتراضات باید به صورت کتبي و حداکثر 

مس ترد  تيم به کميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دری افتي توسط سرپرستسیصد هزار تومان( 

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

 موارد پیش بینی نشده:

تحقيق ات و  ،ي اداره ک ل تربي ت ب دني وزارت عل ومنامه عم ومبيني نشده در آیينگيری در مورد کليه موارد پيشميتصم

 باشد.نامه فني مسابقات بر عهده کميته فني مسابقات ميفناوری و همچنين آیين

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

 اول تا سوم مدال و حکم قهرماني اهدا خواهد شد. هایبه دانشگاه 

 اهدا خواهد شد.های اول تا سوم مدال و حکم قهرماني به نفرات تيم 
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 ( 1( و ششم )2نجم )پ(، 3(، چهارم )5(، سوم )7(، دوم )10ها به ترتيب به ازای مقام اول )بندی نهایي دانشگاهدر رده

 گيرد که از سوی کميته فني المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.امتياز تعلق مي

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

 1401شهریور ماه  6مرداد لغایت  29مان بــرگـزاري: ز

 دانشگاه صنعتی اصفهان )شهید حججی( 2مکان برگزاري: سالن ورزشی شماره 

 
  باشد.نفر مي 14 نفر ورزشکار، یک مربي و یک سرپرست، جمعاً 12هر تيم متشکل از 

 ون علمي ی کاندانشگاه مي تواند در صورت نياز حداکثر از دو نفر دانشجوی غيرشاهد و ایثارگر که عضو افتخار

 باشند، استفاده کند.فرهنگي ایثار دانشگاه مي

  فدراسيون بينمسابقات بر اساس آخرین قوانين و مقررات( المللي واليبالFIVBبرگزار مي ).شود 

 های شرکت کننده طراحي و اجرا خواهد شدجدول مسابقات بر اساس تعداد تيم. 

 های روشن و تيره به همراه داشته باشد.و دست پيراهن، شورت ورزشي به رنگهر تيم موظف است د 

   ش ورت و باشد که رنگ و طرح پيراهنو کفش ورزشي ميلباس بازیکنان شامل پيراهن آستين کوتاه، شورت، جورا ،

وان د ب ه ه ر ت(. کف ش م ي20 -2برای ليبرو قانون باشد )استثنا ن برای تمامي اعضای تيم یکسان ميجورا  بازیکنا

 رنگي باشد.

 د.انتخا  کن وتواند حداکثر دو بازیکن را از ليست اسامي بازیکنان در برگه امتيازات، به عنوان ليبرهر تيم مي 

 ًمتفاوت از رنگ لباس دیگر بازیکنان تيم باشد. لباس ليبرو باید رنگ کامال 

 توانند کاپيتان تيم یا کاپيتان بازی باشند.ليبروها مي 

 گذاری شده باشد.شماره 20تا  1ان هر تيم باید از پيراهن بازیکن 

  20دی وس ط پش ت ح داقل ب ه بلن مت ر و در يسانت 15به بلندی شماره پيراهن بازیکنان باید در قسمت وسط جلو 

 سانتي متر باشد. 2متر و پهنای شماره باید حداقل سانتي

 مت ر سانتي 6ا ت 4دی شماره روی شلوار بهتر است شماره بازیکنان در قسمت پای راست شلوار نوشته و تکرار شود. بلن

 و پهنای آن حداقل یک سانتي متر باشد.

  سانتي متر داشته باشد. 8×  2 پيراهن خود در زیر شماره سينه اش یک نوارکاپيتان تيم باید روی 

 .تغيير شماره بازیکنان در طول مسابقات مجاز نيست 

  مسابقات با توپ ميکاسایW200V شود.انجام مي 

 گردد.ست برگزار مي 3ست از  2ات بصورت ها، مسابقدر تمام دوره 

 ،خواهد بود. 15امتياز  در ست سوم و برای تعيين تيم برنده بازی  
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 باشد:نحوه امتيازدهي به شرح ذیل مي 

 امتياز و بازنده صفر امتياز 3برنده   0-2نتيجه 

 امتياز و بازنده یک امتياز 2برنده   1-2نتيجه 

 خواهد بود به تيمي که در مسابقات حاضر نشود باخت فني داده خواهد شد، نتيجه باخت فني صفر امتياز. 

  رار ق رده ب االتر  اشته باشد دردو یا چند تيم بردهایشان مساوی بود، تيمي که امتياز بيشتری د اگر: تساویدر حاالت

قرار  ر رده باالترداشته باشد هم مساوی باشند، تيمي که معدل ست باالتری د نظر امتياز ها ازگيرد . و چنانچه تيممي

ر رده دباش د  تيمي ک ه مع دل امتي ازش بيش تر اوی باشند،باخت با هم مس های برد وو چنانچه نسبت ست گيردمي

نوز تساوی برقرار های باخت تقسيم خواهد شد( و چنانچه هریز برد بر ریز پوئن هایگيرد )جمع پوئنباالتری قرار مي

 کند.ازی دو تيم به مرحله بعد صعود ميباشد. برنده ب

 ن مسابقه الزامي است.ها نيم ساعت قبل از ساعت اعالم شده در سالحضور تيم 

 باشد.سه قرعه کشي و هماهنگي الزامي ميحضور سرپرست یا مربي در زمان برگزاری جل 

 ه عم ل م ي بدر جدول مسابقات ممانعت  موجه در دو بازی حاضر نشود از ادامه حضور دليل غير چنانچه تيمي به هر

ه ا توس ط ازیب ها و اثرگذاری آن در ج دول شرایط تيمس های آن براسایا ثبت امتياز کليه برد و باخت آید. حذف و

 گردد.ته فني مسابقات بررسي و تعيين ميکمي

 گیردمی انجام هاتیم ورود روز 22:00 ساعت هماهنگی جلسه قرعه کشی و

 ی:فن تهیکم یاعضا

 (؛انجمن دبير ایانجمن ) سيرئ 

 ؛مسابقات يفن سرپرست 

 ؛داور منتخب کی 

 هند شد.حاضر انتخا  خوا یهاميسرپرستان ت ای انيمرب هياز طرف کل يکه در جلسه هماهنگ انينفر از مرب دو 

 :اعتراضات

 الیـر 000/000/3 مبلـ وق ت آن مس ابقه ب ه هم راه  انی پس از پا قهيدق 30و حداکثر  يبه صورت کتب دیاعتراضات با

 يافتی رشود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه د ميتسل يفن تهيبه کم ميتوسط سرپرست ت هزارتومان( صدی)معادل س

ض خواه د معت ر ميفرد مورد اعتراض به اطالع سرپرس ت ت  ای ميمسترد خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه ت

 .ديرس

 :نشده ینیب شیپ موارد
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و  ق اتيتحق وزارت عل وم، يب دن تي اداره ک ل ترب ينامه عم ومنیينشده در آ ينيبشيموارد پ هيدر مورد کل یريگميتصم

 .باشديمسابقات م يفن تهيمسابقات بر عهده کم ينامه فننیيآ نيو همچن یفناور

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

 های اول تا سوم جام و حکم قهرماني اهدا خواهد شد.به دانشگاه 

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

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

 گيرد که از سوی کميته فني المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.امتياز تعلق مي

 باشد.براي حضور در مسابقات الزامی می د ملی کروناهاي بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستا* رعایت پروتکل
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 راهنمای فنی شنا

 1401 شهریور 1لغایت  مرداد 29مان بــرگـزاري: ز

 استخر دانشگاهمکان برگزاري: 

 

 :شنا قوانین و مقررات فنی

 گردد.مسابقات شنا طبق آخرین مقررات فدراسيون شنا برگزار مي 

  شود.ماده تيمي برگزار مي 2و  ماده انفرادی 6مسابقات در 

  ماده شرکت نمایند. 5ماده تيمي و جمعاً در  2ماده انفرادی و  3هر شناگر مجاز است در 

 تواند دو شرکت کننده و در تيمي یک تيم داشته باشد.هر دانشگاه در هر رشته انفرادی مي 

  گردد.متر برگزار مي 33مسابقات در استخر 

 شوند.بندی ميصورت فينال برگزار و شناگران بر اساس رکورد دستهمسابقات به 

 .جلسه فني هماهنگي با مربيان، سرپرستان و مسئولين برگزاری قبل از مسابقات برگزار خواهد شد 

 .ارائه برگه ارنج هر دو روز مسابقه در جلسه هماهنگي الزامي است 

 بای د توس ط  باش د وپذیر م يروع مسابقات همان روز امکانهای تيمي تا یک ساعت قبل از شتغيير در ارنج ماده

 سرپرست تيم به منشي کل مسابقات تسليم گردد.

 الی ل غي ر در صورتي که نام شناگری در برگه ارنج ثبت گردد و مقرر گردد در مسابقات ش رکت نمای د ام ا ب ه د

واه د ب رای ه ر م اده دریاف ت خپزشکي از حضور در مسابقه خودداری نماید مبل  دویست هزار توم ان جریم ه 

 گردید.

 ت ید، در صوردر صورتي که شناگر بعد از معرفي از سوی مربي به دالیل پزشکي از شرکت در مسابقات امتناع نما

 ها تا پایان مسابقات همان روز را نخواهد داشت.تأیيد پزشک شناگر اجازه شرکت در بقه ماده

  شد.بامي 9ساعت شروع مسابقات نوبت صبح ساعت 
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 و برنامه مسابقات:نحوه برگزاری 

 برنامه روز دوم برنامه روز اول

 متر قورباغه 66 متر آزاد 100

 متر پروانه 33 متر قورباغه33

 متر آزاد 66 متر پشت 33

 متر مختلط تیمی 4×33 متر آزاد تیمی 4×33

 

 اعضای کمیته فنی:

 ؛ریيس انجمن 

 سرپرست اجرایي مسابقات؛ 

  مسابقات؛ فنيسرپرست 

 ؛داور مسابقهسر 

  ر انتخ ا  دو نفر از مربيان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگي از طرف کليه مربيان ی ا سرپرس تان ت يم ه ای حاض

 خواهند شد.

 اعتراضات:

)معـادل  یالر 000/000/3دقيقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبل    15راضات باید بصورت کتبي و حداکثر اعت

مس ترد  توسط سرپرست تيم به کميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دری افتيسیصد هزار تومان( 

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

 موارد پیش بینی نشده:

تحقيق ات و  ،نامه عم ومي اداره ک ل تربي ت ب دني وزارت عل ومبيني نشده در آیينارد پيشليه موگيری در مورد کميتصم

 باشد.ت مينامه فني مسابقات بر عهده کميته فني مسابقافناوری و همچنين آیين

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

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

 شود.ي تا رده هشتم مسابقات محاسبه ميامتيازات انفرادی تا رده شانزدهم و امتيازات تيم 

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

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

 گيرد که از سوی کميته فني المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.امتياز تعلق مي
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 * 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 6لغایت  1بــرگـزاري:  مانز

 صنعتی اصفهاندانشگاه  آکادمی تنیس روي میزمکان برگزاري: 

 

 قوانین و مقررات فنی :

 زيم یرو سيتن يالمللو مقررات فدراسيون بين نيقوان نیاساس آخر مسابقات بر (ITTFبرگزار م )شودي. 

  باشد.ينفر م 5و یک سرپرست، جمعاً  ينفر ورزشکار، یک مرب 3هر تيم متشکل از 

 شود.برگزار مي يدوبل دانشگاه ی وابقات در سه قسمت تيمي، انفرادمس 

  باشدمي سیستم سوئیت لینگروش اجرای مسابقات تيمي با استفاده از 

 شود.مي ای و در مرحله نهایي به شيوه حذفي پيشرفته برگزارمسابقات تيمي در مرحله مقدماتي به صورت دوره 

  ظور خواهد شد.سوم مشترک منمقام در مسابقات تيمي 

 باشدي م ميگ 5از  ميگ 3و  يحذف کیبصورت  یمسابقات انفراد. 

 ي باشدم ميگ 5از  ميگ 3و  يحذف کیبصورت  يمسابقات دوبل دانشگاه. 

  ت ا زی ر  تآستين کوتاه در دو رنگ کامال متفاوت )تيره و روشن( و شورهر تيم موظف است دو دست پيراهن ورزشي

 زانو به همراه داشته باشند.

 ش ي حض ور کدقيقه قب ل در مح ل قرع ه 45ها باید برای انجام قرعه کشي مسابقات تيمي، مربيان یا سرپرستان تيم

 داشته باشند.

 اهن، ت وپ ودر صورت عدم حضور مربيان یا نمایندگان تيم ها در مراسم قرعه کشي کليه امتيازات انتخا  رن گ پي ر 

 نج مسابقات با تيم حاضر در قرعه کشي مي باشد.ترتيب ار

 د.باش کرنگیدست و  کی ستي بایو شورت( م راهني)پ ها ميلباس ت 

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

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

 بازیکنان مي بایست قانوني و دارای مارک  راکت(ITTF) .باشد 

  با توجه به تغییرات جدید در خصوص رنگ رویه هاي راکت، ورزشکاران بر اساس قوانین جدیـد بایـد در

 ی،سـبز، صـورت ،ی)قرمز، آبـيهایک طرف راکت رنگ مشکی و مات و در طرف دیگر می توانند از رنگ 

الم شده جدید باید کامالً روشن و قابـل تشـصیا از رویـه مشـکی و هاي اع( استفاده کنند. رنگبنفش

 همچنین از توپ مسابقات باشد.
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 گیرد.می روز ورود تیم ها انجام 00:22 هماهنگی ساعتقرعه کشی و جلسه 

 اعضای کمیته فنی:

 ؛)یا نماینده انجمن( رئيس انجمن 

 ؛مسابقات سرپرست فني 

 ؛یک نفر از کميته داوران 

  ر انتخ ا  مربيان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگي از طرف کليه مربيان ی ا سرپرس تان ت يم ه ای حاض دو نفر از

 .خواهند شد

 اعتراضات:

ریال )معادل  000/000/3 مبل  دقيقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه  30اعتراضات باید به صورت کتبي و حداکثر 

مس ترد  کميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دری افتيتوسط سرپرست تيم به سیصد هزار تومان( 

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

 موارد پیش بینی نشده:

يقات و علوم، تحق کل تربيت بدني وزارتنامه عمومي اداره بيني نشده در آیينگيری در مورد کليه موارد پيشميصمت

 باشد.نامه فني مسابقات بر عهده کميته فني مسابقات ميفناوری و همچنين آیين

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

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

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

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

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

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

 گيرد که از سوی کميته فني المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.امتياز تعلق مي

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

 1401 شهریور 6لغایت  3بــرگـزاري: مان ز

 دانشگاه صنعتی اصفهان)شهید سلیمانی(  1سالن ورزشی شماره مکان برگزاري: 

 

 قوانین و مقررات فنی:

  باشدنفر مي 5نفر ورزشکار به همراه یک مربي و یک سرپرست جمعاً حداکثر  3هرتيم متشکل از حداکثر. 

  مسابقات بر اساس آخرین قوانين و مقررات( فدراسيون جهاني بدمينتونB.W.Fبرگزار مي ).شود 

 شود.نفره( برگزار مينفره و دومسابقات در دو قسمت انفرادی )یک 

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

  گردد.دور سبز برگزار مي 350مسابقات با توپ پالستيکي یونکس 

 باشد.امتيازی مي 21های بازی تعداد گيم 

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

 نفره حضور داشته باشد.نفره یا دوتواند در یکي از جداول یکهر بازیکن مي 

 زیکن در ج دولنفره و یک ب ادو نفره، یا یک تيم برای جدولتواند حداکثر سه بازیکن برای جدول یکهر دانشگاه مي 

 نفره معرفي نماید.یک

 نفره بصورت تک حذفي خواهد بود. نفره و دومسابقات یک 

 تواند به عنوان بازیکن شرکت نماید.مربي و یا سرپرست تيم نمي 

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

 گیرد.ها انجام میروز ورود تیم 00:22هماهنگی ساعت قرعه کشی و جلسه 

 اعضای کمیته فنی:

 ؛)یا دبير انجمن( رئيس انجمن 

 مسابقات؛ سرپرست فني 

 ؛یک نفر از کميته داوران 

  ر انتخ ا  دو نفر از مربيان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگي از طرف کليه مربيان ی ا سرپرس تان ت يم ه ای حاض

 خواهند شد.

 اعتراضات:
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یال )معـادل ر 000/000/3مبل  دقيقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه  30اعتراضات باید بصورت کتبي و حداکثر 

مس ترد  توسط سرپرست تيم به کميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دری افتيسیصد هزار تومان( 

 د رسيد.وع مسابقه تيم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهخواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شر

 موارد پیش بینی نشده:

تحقيق ات و  ،نامه عمومي اداره ک ل تربي ت ب دني وزارت عل ومليه موارد پيش بيني نشده در آیينگيری در مورد کميتصم

 باشد.ت ميمسابقانامه فني مسابقات بر عهده کميته فني فناوری و همچنين آیين

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

 اهدا خواهد شد.نفره مدال و حکم قهرماني به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات یک 

 اهدا خواهد شد.نفره مدال و حکم قهرماني به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات دو 

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

 گيرد که از سوی کميته فني المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.امتياز تعلق مي

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

 1401 شهریور 6لغایت  3بــرگـزاري:  مانز

 پیست زمین چمن دانشگاه صنعتی اصفهانمکان برگزاري: 

 

 :قوانین و مقررات فنی

  دو و ميداني  جهانيمسابقات دو و ميداني بر اساس آخرین قوانين و مقررات فدراسيون(WA) شود.برگزار مي 

 باشد.نفر مي 5هر دانشگاه حداکثر  تعداد ورزشکاران 

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

 شرکت کند. ماده  2تواند در هر شرکت کننده مي 

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

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

  شرح ذیل مي باشدمحاسبه امتيازات و نحوه امتياز دهي به: 

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

نفر به باال 6نفر یا  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    

 

 ي قرار د ارزیابرنز موربه بعد های طال، سپس نقره و در مرحلمساوی بودند ابتدا مدال امتي از ها درچنانچه تيم

 گيرد.مي

  مي بایست متحدالشکل و یک رنگ باشد.در امدادی لباس ورزشکاران هر تيم 

 مدارک مورد نیاز:

 ،کارت بيمه ورزشي، اصل شناسنامه معرفي نامه دانشگاه، کارت دانشجویي همراه با پرینت آخرین ترم 

  فضای آزادمواد مسابقه در: 

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

 گیرد.ها انجام میروز ورود تیم 00:22هماهنگی ساعت جلسه 
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 نحوه برگزاری و برنامه مسابقات:

 روز اول بعدازظهر
 

 نهایيمتر  100      17:00ساعت  -101
 پرتا  وزنه نهایي       17:30ساعت  -102
 متر نهایي 400      18:30ساعت  -103

 روز دوم بعدازظهر
  

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

 

 :هیئت ژوریاعضای 

 ؛رئيس یا دبير انجمن 

 ؛سرپرست فني مسابقات 

 ؛یک داور منتخب 

 هند شد.های حاضر انتخا  خوادو نفر از مربيان که در جلسه هماهنگي از طرف کليه مربيان یا سرپرستان تيم 

 اعتراضات:

ریـال  000/000/3 مبلـ دقيقه پس از پای ان وق ت آن مس ابقه ب ه هم راه  30اعتراضات باید به صورت کتبي و حداکثر 

ریافتي دتوسط سرپرست تيم به کميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه  هزار تومان( )معادل سیصد

رض خواه د مسترد خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرس ت ت يم معت 

 رسيد.

 موارد پیش بینی نشده:

تحقيق ات و  ،نامه عم ومي اداره ک ل تربي ت ب دني وزارت عل ومبيني نشده در آیينليه موارد پيشگيری در مورد کميتصم

 باشد.ت مينامه فني مسابقات بر عهده کميته فني مسابقافناوری و همچنين آیين

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

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

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

 شود.های امدادی یک مقام محاسبه ميرشته 
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 ( 1( و ششم )2نجم )پ(، 3(، چهارم )5(، سوم )7(، دوم )10ها به ترتيب به ازای مقام اول )بندی نهایي دانشگاهدر رده

 کميته فني المپياد محاسبه و اعمال خواهد شد.گيرد که از سوی امتياز تعلق مي

 * 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 

 رنجـشط

 1401 شهریور 6لغایت  3ان بــرگـزاري: مز

 اصفهان(سالن شطرنج )هتل دانشگاه صنعتی مکان برگزاري: 

 قوانین و مقررات فنی:

  شود.مي برگزار انفرادی و تيمي صورت به آسا برق و سریع ماده 2 درمسابقات شطرنج 

 به مجاز ها،رقابت ماده دو هر در دانشگاه هر اعضاء و باشدمي بازیکن 4 حداکثر معرفي به مجاز دانشگاه هر 

 بود. خواهند شرکت

 انفرادی احکام ماده، هر برتر نفر سه و نمایندمي رقابت مسابقات جدول در انفرادی صورت به بازیکنان کليه 

 نمود. خواهند دریافت

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

 شد. خواهد اهداء تيم بازیکنان تمامي به تيمي احکام و

 با شودمي يهتوص بنابراین باشد مي بازیکن 2 تيمي، بخش در حضور برای مجاز نفرات تعداد حداقل :1 تبصره

 نمایند. شرکت هارقابت در کامل ترکيب

 بندی بهرت ادی،انفر بخش در صرفاً نمایند شرکت ها رقابت در بازیکن یک با تنها که هایيدانشگاه :2 تبصره

 شد. خواهند

 

  سریع ماده مقررات و قوانین

 

 بود. خواهد حاکم مسابقه این بر شطرنج جهاني فدراسيون مقررات 

 بازیکنان نسبت به دورها )تعداد شد خواهد انجام سوئيس افزار نرم نسخه آخرین از استفاده با جدول کشي قرعه 

  شد( خواهد تعيين کننده شرکت

 کرد. خواهند شرکت مسابقه در انفرادی بصورت هاتيم بازیکنان تمامي 

 در خاص، شرایط در باشد. مي بازیکن هر برای حرکت هر ازای به پاداش ثانيه 5 عالوه به دقيقه 15 ،ها بازی زمان 

 شد. خواهد اتخاذ مسابقات سرداور توسط مقتضي تصميم خصوص این

 یا دو چهچنان و شد خواهد تعيين مسابقه درپایان بازیکن هر توسط شده کسب امتيازات مجموع اساس بر بندی رده 

 ترتيب به زیر شرح به امتياز شکستن روش از آنها رتبه تعيين برای باشند کرده کسب یکسان امتيازات بازیکن چند

 شد: خواهد استفاده اولویت
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   2 شده قطع هولز بوخ -ج   1 شده قطع هولز بوخ  :   مستقيم رویارویي الف:

 برگر بورن زونه -ه            هولز بوخ مجموع  -د

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

 بود. خواهد بندی رده تعيين مالک دانشگاه، هر بازیکن بهترین انفرادی رتبه باشند کرده کسب یکسان
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 آسابرق ماده مقررات و قوانین

 

  بود. خواهد حاکم مسابقه این بر شطرنج جهاني فدراسيون رراتمق -1

 ریتينگ محاسبه برای نتایج و شد خواهد انجام سوئيس افزار نرم نسخه آخرین از استفاده با جدول کشي قرعه -2

 تعيين کننده شرکت بازیکنان نسبت به دورها )تعداد شد. خواهد ارسال شطرنج ایثارگری و شاهد فدراسيون به

  شد( خواهد

 کرد. خواهند شرکت مسابقه در انفرادی بصورت ها تيم بازیکنان تمامي -3

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

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

 زیر شرح هب يازامت شکستن روش از آنها رتبه تعيين برای باشند کرده سبک یکسان امتيازات بازیکن چند یا دو

 .شد خواهد استفاده اولویت ترتيب به

   2 شده قطع هولز بوخ -ج   1 شده قطع هولز بوخ  :   مستقيم رویارویي الف:

 برگر بورن زونه -ه            هولز بوخ مجموع  -د

 امتي ازات يم،ت  چند یا دو چنانچه و شد خواهد تعيين دانشگاه هر برتر نفر 2 امتياز مجموع اساس بر تيمي بندی رده 

 بود. خواهد بندی رده تعيين مالک دانشگاه، هر بازیکن بهترین انفرادی رتبه باشند کرده کسب یکسان

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

 اعضای کمیته فنی:

 ؛رئيس یا دبير انجمن 

 مسابقات؛ سرپرست فني 

 ؛سرداور یا ژوری 

 انتخ ا   دو نفر از مربيان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگي از طرف کلي ه مربي ان ی ا سرپرس تان تيمه ای حاض ر

 خواهند شد.

 اعتراضات:

صـد ادل سیریـال )معـ 000/000/3مبل  دقيقه پس از اعالم نتایج به همراه  10اعتراضات باید بصورت کتبي و حداکثر 

فتي مس ترد توسط سرپرست یا مربي تيم به کميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دری اهزار تومان( 

 سيد.خواهد شد و پاسخ اعتراض قبل از شروع راند بعدی مسابقه به اطالع سرپرست یا مربي تيم معترض خواهد ر

 موارد پیش بینی نشده:
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تحقيق ات و  ،نام ه عم ومي اداره ک ل تربي ت ب دني وزارت عل ومنشده در آیينبينيپيشليه موارد گيری در مورد کميتصم

 باشد.ت مينامه فني مسابقات بر عهده کميته فني مسابقافناوری و همچنين آیين

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

  خواهد شدحکم قهرماني اهدا جام و  تيمي اول تا سوم تيم هایبه. 

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

 ( و ششم 2(، پنجم )3)( چهارم 5(، سوم، )7(، دوم )10ها، به ترتيب به ازای مقام اول )در رده بندی نهایي دانشگاه

 د محاسبه و اعمال خواهد شد.( امتياز تعلق مي گيرد که از سوی کميته فني المپيا1)

 

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

 


