
 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 جودو )پسران(

 مسابقات بدون محدودیت سنی برگزار می گردد. -

 شركت كنندگان بايد دارای حداقل درجه كمربند قهوه ای باشند. .-

 اجرای كاتا در فرم ناگه نوكاتا مي باشد. -

 استفاده از ماسک سفيد برای كاتاكاها اجباری مي باشد. -

 اده از لباس جودو سفيد برای كاتاكاها اجبای مي باشد.استف -

 مي باشد. 01*01يا  8*8اجرای كاتا بر روی تاتامي به ابعاد  -

متر)فاصله بين اوكه و توری ، قبل از شروع كاتا(ونيز مركز تاتامي مي بايست با  6بر روی تاتامي مسابقه فاصله  -

 نصب نوارچسب كامآل مشخص باشد.



 رو هنگام اجرای كاتا مي بايست نسبت به رعايت حجاب كامل)طبق قوانين و مقررات( اقدام نمايند. بانوان كاتا -

فيلمبرداری بايد بصورت ثابت انجام پذيرد كه تمام صحنه اجرای كاتا بدون جابه جايي دوربين در طول  -

 فيلمبرداری مشاهده شود.

سانتي متر از كف زمين تنظيم  001د و ارتفاع آن را تا دوربين فيلمبرداری را بر روی مركز تاتامي قرار دهي -

 نماييد.

صورت ثابت و ه عنوان دوربين فيلمبرداری استفاده مي گردد، حتمآ گوشي را به چنانچه از گوشي موبايل ب -

 افقي قرار دهيد.

 .حکم ديد داور وسط را دارد كه در ميان چهار داور ديگر قرار گرفته استاً محل دوربين دقيق -

داور رسمي كشور مشاهده و طبق قوانين برگزاری مسابقات جهاني كاتا امتياز داده  1فيلم های ارسالي توسط  -

 خواهد شد.

 به كليه شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد. -

 به نفرات اول تا سوم مسابقات حکم قهرماني اهدا مي گردد. -

 

 


