
 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.
 

 

 
 

 

 )دختران(ژیمناستیکمقررات فنی مسابقات مجازی رشته 

 
 ترتیب اجرای برنامه

 ريتم شروع-1 -

 پوش اپ ساده .-2 -

 پوش اپ لترال  .-3 -

 جلو اوردن پا از پهلو و انجام پا باز جلو عقب-4 -

 بردن يک پابه جلو و انجام حركت استرادل -5 -

 ريتم پاباز به طرفين-6 -

 بلند شدن و انجام ورتيکال اسپليت .-7 -

 پرش گربه -7 -

 صاف چرخش يک دور -8 -

 قيچي -9 -



 غلت جلو-11 -

 پرش جمع -11 -

 پرش تپانچه .-12 -

  :وانین مقررات الزامیق

 *شروع برنامه و موزيک هماهنگ باشد. -

 سانتي متری سينه تا زمين مي باشد. 11*حداقل نيازمندی حركت پوش اپ فاصله  -

 شماره انجام مي شود. 4*در شنا لترال پا مي تواند استرادل و به عرض شانه باز شود و حركت با  -

 درجه مي باشد 181*پا باز جلو عقب به صورت  -

 ثانيه ضروری مي باشد. 2حركت استرادل از زمان باال رفتن پا ها و تکيه روی دست مکث * -

 درجه مي باشد. 171*در حركت ورتيکال اسپليت باز شدن پا هاحداقل  -

 *در حركت گربه پا ها حداقل تا خط كمر باال اورده شود. -

 *در حركت پا جمع و طپانچه پا ها موازی زمين باشد. -

 الي نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه نوشته شود.*ابتدای فيلم ارس -

 *تعدادشركت كنندگان....... -

 گيرد. *به نفرات برتر حکم و مدال تعلق مي -

 *استفاده از موزيک بي كالم -

 *استفاده از پوشش مناسب هنگام اجرا -

 *فيلم برداری به صورت افقي و با كيفيت اچ دی باشد. -

 .پذيرفته نشدن برنامه مي گردد *هر گونه تغيير سرعت و ... منجر به -

 
 

 مقررات فنی مسابقات مجازی رشته ژیمناستیک)پسران(

 وزارت ژيمناستيک انجمن و ژيمناستيک فدراسيون يافته تعديل مقررات و قوانين براساس مسابقات -

 .شد خواهد برگزار اجباری برنامه تحت مجازی بصورت و فناوری و تحقيقات علوم

 . كنند استفاده ورزشي شورت و تيشرت از ورزشکاران -

 بايد انتخابي موزيک موزيک، از استفاده صورت در .است اختياری برنامه، اجرای حين موزيک از استفاده -

 كامالً موزيک صدای بايد برنامه، اجرای و موزيک پخش زمان در همچنين .باشد متناسب و ورزشي

 .دباش واضح

 .است الزامي فيلمبرداری حين فن ميکرو و كافي نور از استفاده -



 .شد خواهد اجرا انفرادی ه ماد يک در و زمين روی ژيمناستيک، ايروبيک مسابقات -

 آئين مطابق بايد نفرات حضور شرايط .كنند شركت وانندي تم بيشتر يا و نفر 3 حداقل شگاهدان هر از -

 .باشد فناوری و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان نامه

 داوری شده مشخص داوران توسط و گردد ارسال فيلم صورت به بايد ژيمناستيک ايروبيک برنامه اجرای -

 .شد خواهد

 .گردد مي ارسال مسابقات داوری جهت تاييد مورد انداور به داوری بخشنامه -

 .گردد مي اهدا حکم سوم تا اول نفرات به -

 .در سامانه ستاو ورزش دانشجويي بارگزاری شده است برنامه اجرای كليپ دانشجويان، آشنايي برای- 

 .كنيد ارسال ستاو سامانه طريق از نامه آئين اساس بر را ها ويديو -

 


