
 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 و )دوچرخه سواریقررات فنی مسابقات مجازی رشته م
 

در دو ماده مسابقات قهرماني براساس قوانين ومقررات انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم تحقيقات وفناوری  -

 سرعت برگزار خواهد شد. 

 : شاملپسران   دختران  و  دوچرخه سواری قهرمانی مسابقاتماده های برگزاری  -

 متر سرعت 1222. مسابقه 0          متر سرعت  022. مسابقه 1 

  .باشدمي  در مسير آسفالت متر 022شامل مسابقه ركوردگيری در مسافت   :متر 022مسابقه  (الف 

يا يک رفت يک در مسير آسفالت بصورت متر 1222شامل مسابقه ركوردگيری در مسافت  :متر 1222مسابقه ( ب 

 .رگشت مي باشدرفت و ب
 .مجاز می باشد 02، 02،  06وضیح : نوع دوچرخه برای همه مسابقات فقط دوچرخه کوهستان سایز ت



 : قوانین مسابقات

ربيت بدني وزارت علوم تحقيقات وفناوری با فدراسيون دوچرخه با توجه به تفاهم نامه فيمابين اداره كل ت -

سواری در صورت به حدنصاب رسيدن ورزشکاران در مناطق استان ها ، از هيات های استاني برای برگزاری 

مسابقات درون استاني استفاده و مسابقات در استاني كه دانشجوی ورزشکار سکونت دارد برگزار مي گردد. و 

 وی ورزشکار شركت كننده برای دانشگاه محل تحصيلش محاسبه مي شود.امتياز دانشج

با توجه به شيوع ويروس كرونا كليه ورزشکاران ، سرپرستان و كادر اجرايي مي بايست از ماسک استفاده كنند و -

  برگزاری مسابقات با رعايت دستعورالعمل های بهداشتي با نظارت فدراسيون پزشکي ورزشي انجام خواهد شد.

باشد.  پوشيدن پيراهن تيم ملي همان سال  UCIلباس ،كاله ، دستکش ، دوچرخه براساس قوانين ومقررات   -

 ممنوع مي باشد.   

براساس قوانين ومقررات ، دوچرخه سوران بايد رعايت اخالق ورزشي را در كل برگزاری مسابقه بنمايند،  در   -

 رت زرد( ودر صورت تکرار از دور مسابقات حذف مي شود.غيراينصورت به دوچرخه سوار خاطي اخطار ) كا

براساس قوانين ومقررات ، دوچرخه سوار مي بايستي در طول برگزاری مسابقه شماره پيراهن و شماره   -

دوچرخه را طوری نصب كند كه خوانا وواضح باشد. شماره نبايد كوتاه ، بريد وتا گردد، شماره بايد برروی لباس 

 وقابل رويت باشد. ودوچرخه  واضح

براساس قوانين ومقررات ، احترام به محيط زيست وطبيعت اطراف محل برگزاری مسابقه ، برای كليه عوامل  -

 برگزاری مسابقه )داوران ، اجرايي، سرپرستان، مربيان، دوچرخه سوران، ....(الزامي مي باشد. 

  . شدمالک برتری زمان طي شده كمتر مي با تايمينگ( در مسابقه  ب

شکستگي قطعات اصلي  نقص فني ) نداريم . در صورت توجه : در هيچ يک از مسابقات فوق الذكر استارت مجدد 

 .ي باشددر استارت و طول برگزاری مسابقه فقط ورزشکاريک استارت مجدد مجاز م( ، پنچری،  ....

برگزار مي گردد. شركت  10:22لغايت  9:  22از ساعت  در يک روز دی مسابقات : مسابقات نبرنامه زمانب

 .كنندگان يک ساعت قبل از شروع مسابقات مي توانند در مسير مسابقه قرار بگيرند

براساس قوانين ومقررات ، در صورت اعتراض فقط سرپرست تيم )نه مربي، ورزشکار ،تکنسين و....( به صورت  -

وپس از بررسي دركميته جواب داده خواهد كتبي به  همراه مبلغ يک ميليون ريال به سرداور مسابقات تحويل 

 شد.در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ عودت داده مي شود. 

براساس قوانين ومقررات ، به دو نفربرتراز سه ورزشکارشركت كننده از هرتيم در هرماده امتياز تعلق ميگيرد و  -

 در نتيجه تيمي لحاظ مي شود. 

 ايمينگ  استارت دوچرخه سوار توسط داور نگهداشته مي شود.متر ت  1222متر و 022در هر دو ماده  -

بر روی خط استارت  )استارت ليست(اگر دوچرخه سوار با زمان يا تايم اعالم شدهدرتمامي مواد مسابقات   -

 و محاسبه مي شود.حاضر نباشد استارت او شروع شده و زمان او از زمان اعالم شده به وی شروع شده 

بقات دريک دور برگزار و بهترين تايم زماني بدست آمده برای تعين جايگاه ورزشکاران لحاظ تمامي مواد مسا -

 مي شود. 

سرپرست ومربي تيم حق شركت در مسابقات را ندارند، و در طول برگزاری مسابقات  مربي و سرپرست تيم  -

 بايد كارت شناسايي خود را بر سينه نصب كرده باشند. 



 02/9/1091مورخ  110329/1/31پوش وليگ برتری براساس دستور العمل شماره حضور دانشجويان ملي  -

اداره كل تربيت بدني وزارت علوم مي باشد. و دانشگاه ها موظفند در هنگام اعزام تيم ها به نکات مندرج در 

 دستورالعمل توجه نمايند.

زارت علوم ، تحقيقات وفناوری در روز كليه موارد پيش بيني نشده در آيين نامه عمومي اداره كل تربيت بدني و-

 مسابقه وتوسط كميته فني مسابقات حل وفصل خواهد شد.

 جلسه هماهنگي توسط ميزبان برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد. -

و ...براساس جدول ،  71،  75،  51،  51،  122به ترتيب  ماده در هر  سي ام به نفرات اول تا  نحوه امتیازدهی :  -

 .امتياز تعلق مي گيرد ات فدراسيون امتياز

مدال  10مجموع  ، در مدال و احکام قهرماني تعلق مي گيرد ماده به نفرات اول تا سوم در هر  یع مدال :زنحوه تو 

 .يع مي گرددزتو در دوبخش دختران وپسران عدد مدال 07مدال برنز جمعا  10مدال نقره و  10طال ، 

) مجموع امتيازات  مادهدر هر از سه نفر شركت كننده فر دون  متيازات انفرادیاز مجموع ا رده بندی تیمی :  -

 طال ، نقره، برنز اهداء مي شود.سری كاپ تيمي  0( تعين كننده جايگاه تيمي مي باشد، جمعا  دانشگاه

 شرایط شرکت کنندگان: 
 نفر 1نفر مربي ،   1،  ذخيرهنفر  1،  دوچرخه سوار اصلي 0،دوچرخه سوار 3هرتيم متشکل از حداكثر -1

 نفر 7سرپرست جمعاً 

 دارا بودن لباس متحدالشکل و مخصوص -0

 گواهي اشتغال به تحصيل داشتن -0

 و كارت دانشجوييهمراه داشتن اصل كارت ملي -3 

 99كارت بيمه ورزشي سال -1
به عهده تیمها می الزامی و کوهستان)کراس کانتری( دوچرخه مخصوص  کاله، لباس، دستکش و همراه داشتن -6

 باشد. 

  22/22/22مورخ  ..................ورود تيم ها: عصر روز 

  22/22/22مورخ  ...................روز   22جلسه فني : ساعت  

 22/22/22مورخ  ................خروج تيم ها : روز 

 

 

 

 

 




