
 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.
 

 

 

 

 آئین نامه مسابقات مجازی تیراندازی قهرمانی دانشجویان دختر و پسر

 شرایط عمومی :

نظر گرفته شده از سوی اعالم محل تحصيل يا محل زندگي ورزشکار جهت معرفي به نزديکترين باشگاه در 

 برگزار كننده مسابقه.

درج شماره تماس و مشخصات دقيق دانشجو و كارشناس مربوطه جهت انجام هماهنگي های الزم در خصوص 

 زمان و مکان مسابقه.

 شرایط اختصاصی:

 د شد.مسابقات بصورت انفرادی مي باشد و در نزديکترين مکان  به محل زندگي يا تحصيل دانشجو برگزار خواه

 مسابقات در رشته های تفنگ و تپانچه بادی برگزار خواهد شد.

 ركورد ثبت ميگردد. (Decimalدسيمال )رشته تفنگ بدون در نظر گرفتن 

 قبل از برگزاری مسابقه زمان و مکان برگزاری برای هر دانشجو اعالم ميگردد.

 در نظر گرفته خواهد شد.در سراسركشور) مناطق ده گانه(  باشگاههايي جهت شركت در مسابقه 



قوانين زمان بندی جهت فراخوان / قلق و مسابقه  برای سيبل های الکترونيک و سيبل های كرير طبق قوانين 

ISSF  .ميباشد 

 تير و فرم كامل برگزار ميگردد. 06مسابقه به صورت 

 امکانات  مورد نیاز جهت برگزاری :

اشتن تجهيزات بايد در سامانه اعالم گردد تا هماهنگي الزم با وسايل و تجهيزات تيراندازی شخصي )در صورت ند

 محل برگزاری صورت گيرد، هزينه های تجهيزات اجاره ای با دانشگاه شركت كننده مي باشد(.

 نحوه ی قضاوت مسابقات:

از داوران ساكن در مناطق جهت اجرا و كنترل نتايج مستقر خواهند بود و پس از جمع آوری نتايج دانشجويان 

سراسر كشور نفرات اول تا سوم هر رشته )تفنگ و تپانچه( و در دو بخش )دختران و پسران(  معرفي خواهند 

 شد.

 نکاتي در خصوص رعايت پروتکل های بهداشتي  از سوی ورزشکاران و عوامل اجرايي:

 فاصله مناسب.نفر و رعايت  06محدود كردن تعداد شركت كنندكان در هر راند برگزاری مسابقه به حداكثر 

چنانچه محل برگزاری ظرفيت كمتری داشته باشد  تعداد راندها بيشتر شده و تعداد پذيرش شركت كنندگان در 

 هر راند كمتر خواهد شد.

 باشد. داشتن ماسک و محلول ضدعفوفي الزامي مي

 باشد. داشتن كارت بيمه ورزشي الزامي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


