
 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.
 

 

 
 

 

 

 مقررات فنی مسابقات مجازی رشته اسکواش)دختران و پسران(

 

 كامال رعايت شود.( استفاده از لباس مناسب الزامي مي باشد)در بخش بانوان پوشش اسالمي-1

 يک  دقيقه مي باشد 1زمان كليپ ارسالي -2

 كليپ ارسالي بصورت افقي و دوربين در حالت ثابت باشد -3

 در ابتدای فيلم ارسالي مي بايست شركت كننده خودش را معرفي كند -4

 در كليپ ارسالي زمان نمايش داده شود -5

 اش دانشجويان كشور جدول آيتم های نخستين دوره مسابقات مجازی اسکو

 



 ركتحترتيب  نوع حركت زمان حركت امتياز دهي محاسبه خطا

اگر توپ به ديوار جلو بر خورد نکند و يا 

به زمين نخورد و برگشت داده شود خطا 

 محسوب مي شود .

 1 درايو مستقيم فورهند  ثانيه  22 امتياز  1هر تکرار 

اگر توپ به ديوار جلو بر خورد نکند و يا 

زمين نخورد و برگشت داده شود خطا  به

 محسوب مي شود .

 2 درايو مستقيم بک هند  ثانيه  22 امتياز  1هر تکرار 

اگر دست به ديوار جلو بر خورد نکند 

 حركت محاسبه نمي شود 

 2هر رفت و برگشت

امتياز  1امتياز)هر رفت 

) 

 3 اسپرينت رانينگ  ثانيه  22

  

 باشد و در پايان اين زمان تعداد حركت های به اتمام رسيده محاسبه مي شود ثانيه مي  22در هر آيتم مالک 

 متر مي باشد . 9فاصله اسپرينت رانينگ 

 در درايو ها توپ بعد از برخورد به زمين ضربه زده شود 

 تصوير برداری از آيتم های انجام شده واضح باشد و روی تصوير ارسالي ثانيه شمار گذاشته شود-

 سپرينت رانينگ برخورد دست به ديوار جلويي الزامي مي باشددر آيتم ا-

در صورت مساوی بودن تعداد درايوها ميان شركت كنندگان  برای داوری كيفيت درايو در نظر گرفته -

 مي شود.

توجه داشته باشيد نمونه كليپ و فيلم اجرايي در دسترستان قرار خواهد گرفت فقط اگر دسترسي به 

ته باشين همان ديوار جلويي داخل سالنهای ورزشي كفايت مي كند )يعني تک سالن اسکواش نداش

 .ديواره سالنهای ورزشي (

 

 

 

 

 

 

 


