
 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.
 

 دانشجویان دختر و پسرآئین نامه مسابقات مجازی دارت قهرمانی 

 : شرایط اختصاصی0ماده

 داشتن لباس مخصوص دارت.1-1

 پسران: پيراهن يا تي شرت آستين كوتاه، شلوار پارچه ای تيره و كفش جلو بسته

 دختران: سارافان و روسارافاني يا مانتو جلو بسته، مقنعه و كفش جلو بسته

 . نحوه برگزاری مسابقات2ماده 

 . مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار مي گردد.2-1

 ی  برگزار مي شود.. مسابقات فقط به صورت انفراد2-2

 :  هر تيم دانشگاهي متشکل از چهار نفر مي باشد1تبصره

: در صورتي كه دانشگاهي كمتر از چهار نفر را معرفي نمايد، امتيازات همان تعداد نفرات در رتبه بندی 2تبصره 

 دانشگاه لحاظ خواهد شد.

برگزار مي  "حذفي "له دوم به صورت و در مرح "گروهي )دوره ای( ".  مسابقات در مرحله اول به صورت 2-3

 شود

 لگ(و در مرحله حذفي بهه صهورت    3لگ از  2دبل پايان )  101ابقات در مرحله  گروهي به صورت  مس

 لگ( برگزار مي شود. 1لگ از  3دبل پايان) 101

 



 . نحوه  محاسبه امتیازات:3ماده 

امتياز  1سبه مي شود. ضمنا نفرات اول هر گروه امتياز و باخت صفر امتياز محا 2.  هر برد در مرحله گروهي 3-1

 امتياز نيز پاداش خواهند گرفت 3و نفرات دوم هر گروه 

 

 : نفرات برتر هر گروه به ترتيب بر اساس امتياز، تفاضل لگ، بازی رودر رو  مشخص خواهند شد. 1تبصره

بهين سهه    101وی شدند، يک لهگ  مسا 1: اگر سه نفر در يک گروه بر اساس موارد ذكر شده در تبصره 2تبصره 

 نفر برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم مشخص خواهد شد.

 : قوانین مسابقه0ماده 

 . نوع تخته دارت تيغه ای يا يا ميله ای با ابعاد و الياف استاندارد4-1

 . پرتاب ها بصورت نوبتي انجام مي شود و در حين پرتاب حريف، نفر مقابل حق پرتاب ندارد.4-2

 . مسابقات در واتساپ يا ناكا بصورت زنده برگزار مي شود4-3

. تصوير صفحه دارت بايد واضح و امتيازات برای حريف بصور ت كامل ديده شود؛ در غير اين صورت با تاييد 4-4

 داور، بازی به نفع حريف خاتمه  خواهد شد.

ابقه با دو حريف از طريق  واتساپ، پيامک و دقيقه قبل از هر مسابقه در هر روز مس 11. داور مسابقه  حدود 4-1

يا تماس تلفني ارتباط برقرار مي كنند. الزم به ذكر است كه روز و ساعت مسابقه هر بازيکن از قبل مشخص مي 

 گردد

دقيقه از زمان تعيين شده در ارتباط تصويری جهت انجام مسابقه  10. در صورتي كه بازيکن مقابل  بعد از  4-6

 همراه با اسکرين شات مستندات(؛ بازنده خواهد بود.شركت نکند) 

. تمامي بازيکنان موظف هستند كه شخصا از روند اجرای مسابقات اطالع داشهته باشهند) از طريهق گروههي     4-1

واتساپي كه در آن عضو هستند( و در صورتي كه به موقع برای بازی حضور ندداشهته باشهند از ادامهه مسهابقات     

 محروم خواهند شد.

.  كميته برگزاری مسابقات حق تغيير شرايط مسابقات را در شرايط خاص را برای خهود محفهوظ مهي دارد)    4-8

 البته در صورت تغييرات احتمالي حتما اطالعات به نحو مقتضي به بازيکنان اعالم خواهد شد.

 اعتراضات :

 از هر دارت يها ههر رانهد و....(    بازيکن هر اعتراضي كه  حين بازی ) محل برخورد دارت به صفحه دارت، امتي

دارد بايد در همان لحظه بازی را متوقف كرده و مورد اعتراضي خود را به داور و سهرداور اعهالم نمايهد. بعهد     

 پايان هر راند و ثبت امتياز و شروع راند بعدی هيچ اعتراضي پذيرفته نيست

 موارد پیش بینی نشده:

 ني را كميته فني مسابقات حل و فصل خواهند نمود.كليه موارد پيش بيني نشده در آئين نامه ف 

 جهیزات دارت آنالینت

صفحه دارت : صفحه دارت بايد استاندارد و جنس آن الياف كنفي باشد . هرگونه تخته به غير از مورد اعالم  -1

مورد قبول شده مورد قبول نمي باشد و بازيکن نميتواند با آن مسابقه دهد)كاغذی ، آهن ربايي ، الکترونيکي 

 نمي باشد(



دارت های تهيه شده طيق قوانين اعالم شده مي بايست از چهار قسمت نوک بارل شفت و فاليت تشکيل  -2

 شده باشد

 سه پايه جهت نصب موبايل روی آن -3

 بازيکن در حال پرتاب از طريق موبايل نآينه حتي المقدور نشکن جهت نصب زير تخته دارت به منظور ديد -4

 يل به همراه شارژ كامل برقي و اينترنتي ، همراه با نصب برنامه واتس آپ و گوگل ميتموبا -1

 بازيکن بايد تجهيزات را در محل های مناسب و اندازه های استاندارد نصب نمايد . -6

سانتي متر . تخته دارت بايد در جايي  231سانتي متر و خط پرتاب  113فاصله تخته دارت از مركز تا زمين - 1

 ايمن و به ديوار يا پايه دارت نصب شود ،در جايي كه كمترين رفت و امد را داشته باشد.

 ديده شود. آنپرتاب در  منصب آينه در زير تخته دارت به طوريکه بازيکن هنگا- 8

 زير تخته را پوشش دهد. آينهنصب سه پايه موبايل رو بروی تخته دارت به طوريکه كل صفحه دارت و -9

بازيکني در راس  اگر. باشد داور تماس منتظر و شده نالينآ بازی شروع از قبل دقيقه 10 بايست مي بازيکن–10

 دقيقه زمان از سوی داور بازنده بازی اعالم خواهد شد. 1ساعت مقرر حاضر نشود بعد از 

 داور توسط امتياز ثبت و مقابل بازيکن از بعد و ترتيب به بايد بازيکنان و شده شروع بازی ميدل زدن از بعد– 11

مقابل و ثبت امتياز توسط داور محاسبه نخواهد  بازيکن پرتاب حين در پرتاب گونه هر دهد انجام را خود پرتاب

 شد.

كرده به  اصابت بازيکن مي بايست در صورت اعالم بازيکن حريف و داور جهت بهتر ديده شدن دارتهای -12

ت خارج شود ، به دارت ها نزديک كرده تا بهتر قابل رويت باشد. تخته، دوربين خود را بدون اينکه از صفحه دار

 همين امر در دبل پايان پازی بايد رعايت شود

در حين پرتاب اگر دوربين جابجا شود يا تصوير تخته دارت يه هر دليلي شفاف نباشد به طوريکه بازيکن  -13

د ايد امتياز راند محاسبه نخواهد شد و نوبت حريف معترض شود و خللي در نمايش  دارتهای اثابت كرده  به وجو

 به حريف خواهد رسيد تا پرتابهای خود را انجام دهد.

و مساعد نبودن  هرگونه مشکل از طرف هر بازيکن و به هردليلي اتفاق بيافتد اعم از قطع برق ،قطع اينترنت -14

 بازی خود ادامه دهد. دقيقه زمان دارد كه پس از برطرف كردن مشکل به 1شرايط بازی ،بازيکن 

هر گونه اعتراض توسط بازيکن بايد در زمان وقوع موارد اعتراضي بيان شود كه توسط داور يا سرداور و يا  -11

 ناظر فني مورد بررسي و همان لحظه رسيدگي و در نهايت منجر به صدور رای خواهد شد.

 

 


