
 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.
 

 

 

 پسران( – )دختران بسکتبال های مجازی مهارت مسابقات فنی مقررات
ح دانشگاههای ايران های اساسي بسکتبال در سط مهارتبرخي ازو توسعۀ شوت در امتيازآوری اين مسابقات به دليل اهميت 

 انجام مي شود: انفراديبه صورت 

  است. دقیقه 4اجرا برای هر شركت كننده مدت زمان 

 و كسر  ها مجموع امتيازات به دست آمده از پرتاب وجداگانه انجام  شركت كنندههر  مهارت های تعيين شده توسط

 محاسبه مي شود . امتيازات منفي در تکرار دورها در مدت زمان مشخص

 دستورالعمل ها هستند. داوران و نمايندگان فني موظف به اجرای مقررات و 

  مي باشند. سامانه ستاوشركت كننده ها موظف به ثبت نام با مشخصات دقيق در 

 قوانین کلی

 انجام  (7و پسران سايز 6برای دختران سايز)و يک توپ بسکتبال ( 51*82)ت ها بااستفاده ازابعاد قانوني زمين رمها    

 .مي شود

 ريباند توسط اجرا كننده انجام گرفته و فرد ديگری كمک يا دخالت نمي كند. و پرتابها درهمۀ شوتها 



 .رعايت ترتيب ايستگاه ها و اجرای مهارت های ذكر شده الزامي است 

 

 شرکت کننده ها و تجهیزات

  .دانشگاهها محدوديتي در معرفي تعداد نفرات ندارند 

 داشتن ماسک مجاز براجرای مهارت ها  در زمانفقط روتکل های بهداشتي و سالمتي هستند و افراد ملزم به رعايت پ

 .است

 برای مرور ايستگاه ها با هماهنگي داوران را دارديک دور تمرين  اجازه ،قبل از شروع شركت كننده هر. 

 .دختران ملزم به داشتن پوشش مناسب اسالمي هستند 

  ساننتمتری استفاده مي شود. 15عدد مانع مخروطي  4ايستگاه های مورد نياز از برای حفظ ايمني شركت كنندگان در 

 حضور داشته باشد)اجباری نيست(. در سالن فقط يک نفر به عنوان مربي يا همراه مي تواند 

 به منظور رعايت پروتکل های بهداشتي ترتيب ورود شركت كننده ها به سالن های برگزاری توسط ناظرين اجرايي اعالم 

 مي شود. 

 مقررات خاص 

  را ها ی شماره گذاری شده  ايستگاه كار را شروع مي كند و با صدای سوت داور و به كار افتادن زمان سنجشركت كننده

است، با سوت  دقيقه 4كه پايان يافتن زمان مقرر باو  نموده و تعداد تکرار دورها طياز پرتابها بيشتر امتيازات  نِبا به دست آورد

 وقف مي شود.داور مت

   توسط  به ترتیب11تا 1ایستگاه بايد طبق مسيرشماره گذاری شده در تصوير ضميمه از و تکرار دورها اجرای مهارت ها

 شود.شركت كننده در زمان مقرر انجام 

 پشت خط طولي بسکتبال و تا قبل از نيمه زمين درتصوير ضميمه در  محل استقرار و محدوده ی حركت مربي يا همراه

(coach )است. پيش بيني شده 

 سایر مقررات

در تصوير دایره ي سبز رنگ  با در دست داشتن توپ در پشت خط عرضي زمين با شروع برای محل استقرار بازيکن  -5

 مشخص است.

تراولینگ  دريبل زدن مسيرهای مشخص شده را طي كرده و مجاز به راه رفتن با توپ نبوده وتخلف های شركت كننده با -8

 توسط داوران منظور و بازای هر تخلف يک امتياز كسر مي گردد.نیمه  – لدب –



 و افتادن آنها، يک امتياز كسرمي گردد. به ازای برخورد به هر كدام ازموانع مخروطي -3

توسط بدون متوقف شدن زمان مسير  های شماره گذاری شده توسط داور داخل زمين اعالم و ايستگاه بِعدم رعايت ترتي -4  

 ادامه پيدا مي كند) بديهي است امتيازات كسب شده در مسيرهای اشتباه ثبت نمي گردد(. ازيکن اصالح وب

به خارج زمين ) اوت ( مي رود بايد از همان نقطه اوت برای  توپ هايي كه بعد از اقدام به شوت و يا عدم ريباند به موقع -1  

 ادامه مسير به داخل زمين آورده شود.

 

 : های شوت ازات به دست آمده از ايستگاهامتي -6    

 امتياز 3، هركدام 6و5و4ایستگاههاي شماره     

 امتياز 1هر كدام (8 38،8181،811سایر ایستگاهها)     

  نکات  

  ی زسه امتيا های دو و تعداد شوت های از دست رفته درسه گام ها، پرتاب آزاد، شوت به ترتیبدر شرايط مساوی

 د بود. تعيين كننده خواه

 ايندگان فني اعالم نظر خواهد كرددرمشورت با نم بسکتبال انجمن ،درساير موارد پيش بيني نشده 

 بخش اختیاري: شوت از نیمه زمین

انجام داده و داوران نتيجه را ثبت نموده و در اين بخش نيز به نفرات برتر با اجرای  سه پرتاب از نیمه زمینهر شركت كننده 

 ق خواهد گرفت. زيباتر جايزه تعل

 .كرد خواهد نظر اعالم مناطق فني نمايندگان با مشورت در انجمن نشده بيني پيش موارد ساير در



 


