
 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 تنیس روی میز)دختران و پسران(
 

 بک هند تنیس روی میزدرایو  فورهند و درایو عنوان مسابقه: آزمون تکنیک 

 تجهیزات: 

 تنيس روی ميز، راكت و توپميز 

 دوربين فيلم برداری يا گوشي هوشمند

 روش اجرا:

به خوبي و  اجرا كننده دوربين را به صورتي تعبيه مي كند كه داور بتواند اجرای تکنيک های او را از روبرو  -

 كامال قابل تشحيص اجرای تکنيک، شامل حركت بدن، دست ها و مسير حركت راكت را ببيند.

 فورهند را با ده تکرار پشت سرهم) ده رالي متوالي(  با تکنيک صحيح اجرا كند. درايو كننده بايد ضربه اجرا -



 .اجرا كند حيصح کي(  با تکنيمتوال ي) ده رال را با ده تکرار پشت سرهم بکهنددرايو ضربه  دياجرا كننده با  -

فورهند و بازيکنان راست دست گوشه  درايو محل فرود توپ آزمون دهنده در زمين خود و حريف برای تکنيک -

 سمت راست ميز مي باشد)ضربدری(.

دست ها  چپفورهند و درايو  کيتکن یبرا فيخود و حر نيمحل فرود توپ آزمون دهنده در زم محل فرود -

 )ضربدری(.باشد يم زيم چپگوشه سمت 

 ت دست، سمت چپ ميز مي باشدبک هند و بازيکنان راس درايو محل فرود و ارسال توپ ها برای تکنيک -

 .)ضربدری( 

 مي باشد زيم راستدست، سمت  چپ کنانيبک هند و بازدرايو  کيتکن یحل فرود و ارسال توپ ها برام - 

 .)ضربدری(

 :رد زیر امتیاز داده می شوداشایان ذکر است در ارزیابی تکنیک به مو -

م ضربه، هماهنگي ضربات، ريتم ضربات، حالت آماده باش، زوايای بدن، زاويه راكت قبل، بعد و هنگا -

 تکرار( 01سرعت توپ و تعداد ضربات)

بک هند نيز بايد تهيه  درايو فورهند، همين ويدئو برای تکنيک درايو پس از انجام و تهيه ويدئو برای تکنيک

 شود.

دانشجوی برتر جوايز داوران مسابقات پس از ارزيابي و امتياز دهي بهترين اجراها را معرفي خواهند كرد و به سه 

 اهدا خواهد گرديد.

 سامانه انجمن تنيس روی ميز قرار خواهد داد. ويديوهای ارسالي در  

 شد.  پس از جمع آوری ويديو های اين دو تکنيک و اعالم برندگان، مسابقات ديگر تکنيک ها اعالم خواهد

 


