
 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.
 

 

 
 
 

 

 ت مجازی رشته دو و میدانی )پسران(مقررات فنی مسابقا

 متر مي باشد. 1022متر و  022. مواد مسابقه مجازی 1

 متر استاندارد تارتان يا پيست خاكي انجام شود. 022. ركوردگيری حتماً در پيست 0

 . هر ورزشکار در يکي از دو ماده مي تواند ركوردگيری كند.3

ز داوران هيأت دو و ميداني استان مربوطه مورد قبول مي . ركوردگيری در استان های مختلف توسط يکي ا0

 باشد.

 . دونده ها در دو ماده در خط يک ركوردگيری را انجام مي دهند.0

 متر بالمانع مي باشد. 1022. استفاده از يار تمريني در ماده 6

 . هرگونه تغيير در فيلم، تدوين و مونتاژ باعث حذف ورزشکار خواهد شد.7

 اول تا سوم حکم قهرماني اهداء خواهد شد.. به نفرات 8

 



 مقررات فنی مسابقات مجازی رشته دو و میدانی )دختران(

 

 .نمايند ارسال تحصيل به اشتغال برگه خود ركورد با همراه بايد كننده شركت افراد

 يدندو امکانكه  مسيری هر در متر 1022 و متر1222 مسافت به ماده دو در ميتوانند گان كننده شركت •

 . نمايند ثبت را خود ركورد باشد شتهدا وجود

 داوران تا كنند نصب خود گوشي روی در را استراوا اپليکيشن خود ركورد ثبت برای بايستي كنندگان شركت •

 . كنند استفاده نآ از شده ثبت ركورد و شده دويده مسير آزمايي راستي برای بتوانند بقهمسا

 .گردد مي عالما متعاقبا مسابقه شروع تاريخ •

 . باشند مي شب 7 تا صبح 7 ساعت از مسابقه شروع ساعت •

 ركورد و كرده دويدن به شروع بودند مايل كه ساعت 10 اين از ساعتي هر در توانند مي گان كننده شركت •

 .كنند ثبت را خود

 . گيرد نمي قرار لقبو مورد هاركورد شده اعالم ساعات و تاريخ اين از بعد و قبل كه است ذكر به الزم •

 سيلهو با ورزشکارانكه  صورتي در و ميگيرد قرار بررسي مورد داوران طريق از شده فرستاده یهاركورد تمامي •

 . شوند مي حذف بقهمسا از باشند دويده سراشيبي صورت به را مسير كل يا و نقليه

 . شود مي داده شموزآ علوم وزارت سايت رد استراوا اپليکيشن از استفاده و نصب نحوه •

 . گردند مي معرفي آقا و خانم سوم تا اول نفرات يتنها در •
 


