
 0011دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور تابستان  مسابقات مجازی قهرمانی آیین نامه فنی

 مقررات عمومی:قوانین و 

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

  به قوانين و مقررات الزامي است.رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام 

 .ارائه تصوير ، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است 

  ،دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات )نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي

با مهر  خدشه هرگونه بدون ي) فعال، فارغ التحصيل(رشته تحصيلي، شماره ملي، تاريخ تولد وضعيت تحصيل

 معرفي نمايند. ) دانشگاه ميزبان(به كميته برگزاری مسابقات مذكور تاريخ تا و امضای مدير تربيت بدني

 .به نفرات برتر مسابقات حکم قهرماني و جوايزی اهدا خواهد شد 

 

 طریق از فوق مدارك بارگزاري و نام ثبت به نسبت بایست می کنندگان شرکت کلیه :مهم تذکر

  https://setav.ir/user/championleague آدرس به دانشجویی ورزش ستاو سامانه

 اقدام نمایند.
 

 

 

 (پسر دختر و دانشجویان فوتسال) شتهمقررات فنی مسابقات مجازی ر

 

 : شرایط عمومی

 عدم ممنوعيت پزشکي برای انجام فعاليت های ورزشي-١

 رعايت تمامي پروتکل های بهداشتي مربوط بِه كرونا_٢

 رعايت اصول بهداشتي در انتخاب محل ضبط فيلم رعايت فاصله الزم از لحاظ ايمني و ساير مالحظات مربوطه-٣
 

 :زات مورد نیاز شرکت کنندگانلوازم و تجهی

 

 لباس ورزشي مناسب-١

 كفش و جوراب ورزشي-٢

 توپ فوتسال يا فوتبال -٣

 سانتي متر ٣3عدد در صورت عدم دسترسي قرار دادن آجر يا سنگ و فاصله بين موانع  5مانع به تعداد -4

 متر 0٣3ه فاصله دروازه گل كوچک )در صورت عدم دسترسي قرار دادن دو مانع ) آجر يا سنگ( ب -5

ورزشي برای پسران دانشجو مَي تواند پيراهن و شورت باشد و برای دختران لباس ورزشي با پوشش  لباس-6

 با عرف جامعه مناسب



 شرايط سني:دانشجويان در هر مقطع تحصيلي -7

 :روش و مراحل برگزاری مسابقات

 .برگزار مَي گردد ايستگاه های مذكور به شرح ذيلمسابقات در  

 متر و مسير برگشت آن حمل توپ با حركات نمايشي به دلخواه ٢3حمل توپ با كف پا به فاصله  – ایستگاه اول

تعداد خواسته شده مَي تواند تا پايان  توپ درصورت خطا افتادن( ضربه روپايي با دو پا  ٣3زدن  – ایستگاه دوم

 ( .ادامه دهد

 ن توپمانع بدو 5پاس بغل پا و پرش از  – ایستگاه سوم
 بدون برخورد با موانع( متر يسانت ٣3حمل توپ )دريبلينگ( از بين موانع )فاصله موانع  – ایستگاه چهارم

  ضربه روپايي آزاد٢3زدن  – ایستگاه پنجم
متری)در صورت  ٢3بالفاصله بعد از زدن ضربات روپايي، شوت به دروازه گل كوچک از فاصله  – ایستگاه ششم

 متری استفاده شود. 0،٣3ع به فاصله عدم دسترسي از دو مان

 نکات مهم:

 .انتخاب زاويه مناسب دوربين ِبه نحوي كه چهره بازيكن و اجراي ان قابل تشخيص باشد -١

 شركت َمي كنم(فوتسال مجازی اه.....در مسابقات گگفتن جمله معرفي خود )من.....دانشجوي....رشته .....از دانش
 قبل از شروع ضبط فيلم

 .با اعالم باشدحرکت شروع  -2
 در انتخاب نفرات برتر، تکنيک اجرای صحيح، دقت،زمان و سرعت در نظر گرفته خواهد شد. -3

 


