
 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.
 

 

 



 مسابقات مجازی رشته آمادگی جسمانی ) دختران و پسران( ررات فنیقم

ورزشکاران در منزل يا فضای آزاد يا باشگاه بدون آيتم ها را به تعداد درج شده انجام مي دهند و ويديو را  -1

  https://setav.ir/stay.homeامانه ستاو به آدرسبدون ويرايش با هر گونه نرم افزاری به صورت خام در س

 در بخش مسابقات مربوطه بارگذاری كنند.

فيلمبرداری بايد به صورت ثابت انجام پذيرد و تمام صحنه اجرا برنامه بدون جا به جايي دوربين در طول  -2

 فيلم برداری مشاهده شود .

ری شود) متراژها فيلمبرداری و با چسب پهن عالمت از مراحل آماده سازی زمين مسابقه با دقت فيلمبردا -3

 گذاری شود(.

 قبل از شروع حركت نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعالم شود. -4

 تجهیزات مورد نیاز:

 متر  -

 چسب پهن كاغذی -

 عدد( 1توپ واليبال) -

 كرنومتر -

 دوربين -

 بقه و امتیازدهی:قوانین و نحوه برگزاری مسا

 مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار مي شود.

 محدوديتي در خصوص تعداد دانشجويان شركت كننده از هر دانشگاه وجود ندارد.

و راست و لمس خطوط عالمت گذاری شده، پرتاب توپ واليبال به  چپآيتم برپي، گام به  4هر شركت كننده 

 ست را با رعايت موارد زير اجرا كند.ديوار، و لي لي با پای چپ و را

 انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوی كه  چهره بازيکن و اجرای آن قابل تشخيص باشد. -

 در صورت انجام هر گونه خطا فرد بايد حركات را به پايان برساند.-

 ثبت ركورد با شروع اولين حركت انجام مي شود. -

 ی تعلق می گیرد.نفر برتر جوایز و احکام قهرمان 3به 

 . حرکت بورپی0آیتم 



قرار مي دهد بر روی خط شروع كه با چسب نواری رسم كرده در كنار بدن را ها دستدر حالي كه  ورزشکار

كرنومتر را به كار  "رو") دوربين حركت بورپي را از پهلو فيلم برداری مي كند(  و با فرمان ايستدبه پهلو مي است

)حالت  دهدميها را روی زمين، جلوی پاها قرار دستت شروع مي كند: ورزشکار اندازد و به اين صورمي

امتداد  در به صورت مستقيم  هاشانه مي گيرد به نحوی كهبا پرتاب پاها به سمت عقب، حالت شنا و  چمباتمه(

ورزشکار  .گردديبرموضعيت شروع و در ادامه به  گرددميدوباره به حالت چمباتمه برقرار گيرد. سپس، ها پاشنه

 تکرار) آقايان( با بيشترين سرعت انجام مي دهد. 22تکرار ) خانم ها( و  22اين حركت را در 

 خطا

پرتاب كردن پاها به سمت عقب قبل از ، قرار نگرفتن در وضعيت عمودیناقص  باشد مثل  در صورتي كه اجرا

ثانيه به ركورد نهايي  3ای هر حركت ناقص به ازدر وضعيت شنا بدن درست قرار نگرفتن و  هاقرارگيری دست

 اضافه مي شود.

 . حرکت چابکی به طرفین2آیتم 

ورزشکار در خط وسط ) با چسب پهن مشخص مي كند( رو به دوربين قرار مي گيرد و از پهلو به سمت راست 

هن پمتر كه با چسب  22/1حركت كرده به نحوی كه پای راست فرد خط سمت راست را لمس كند) فاصله 

كند) فاصله مشخص شده است( ، سپس با حركت پهلو به سمت چپ رفته و خط چپ را با پای چپ لمس مي

گردد و اين عمل را در سمت راست تا متر كه با چسب پهن مشخص شده است( و به سمت راست برمي 22/1

انجام مي تکرار ) آقايان(  22و خانم ها ( تکرار )  12تکرار ) آقايان(  و در سمت چپ  22تکرار ) خانم ها ( و  12

 دهد.

 

 

 خطا

ثانيه به  3خطوط چپ و راست را لمس نکنند به ازای هر حركت ناقص  هاناقص  باشد و پا در صورتي كه اجرا

 ركورد نهايي اضافه مي شود.



 . پرتاب توپ والیبال به دیوار3آیتم 

صله دومتری از ديوار( قرار مي گيرد و در مربع ورزشکار با توپ واليبال كه در دست دارد روبروی ديوار) فا

متر فاصله  2سانتي متری كه با چسب پهن بر روی ديوار مشخص كرده است) ضلع پاييني مربع از زمين 32

ورزشکار با پاهای جفت  پرتاب ایستادهبرای  تکرار انجام مي شود. 22دارد( پرتاپ انجام مي دهد. پرتاپ ها تا 

برد و سپس در مسیر رو به جلو پرتاب توپ را به باال و پشت سر خود مید و ايستپشت خط پرتاب مي

 تواند پس از پرتاب توپ يک گام به جلو بردارد.فرد مي کند) حرکت دست ورزشکار(.می

 

 

 

 

 ا:طخ

پرتاب شود را لمس كند يا به خارج از هدف   32در  32كه حركت دست ورزشکار صحيح نباشد و يا توپ اضالع مربع  در صورتي

 اضافه مي شود.ركورد نهايي ثانيه به فرد  3به ازای هر حركت اشتباه 

 . لی لی با پای چپ و راست0آیتم 

سانتي متری كه با چسب پهن بر روی زمين ترسيم كرده است قرار مي گيرد و در حالي كه توپ واليبال را  32ورزشکار داخل مربع 

تکرار  22تکرار( و سپس با پای چپ ) خانم ها  22تکرار و آقايان  22ای راست ) خانم ها جلوی سينه با دو دست نگه مي دارد با پ

 تکرار( حركت لي لي را انجام مي دهد. 22و آقايان 

 

 

 

 

 ا:طخ

سانتي متری را لمس كند به ازای هر حركت  32كه توپ از دست ورزشکار رها شود يا هنگام لي لي پاها اضالع مربع  در صورتي

 اضافه مي شود.ركورد نهايي ثانيه به فرد  3اشتباه 

 

 


