
 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.

 
 

 جازی والیبال قهرمانی دانشجویان دختر و پسرم

 سرویس 0آزمون: شماره 

 .(A, B, C , Dقسمت تقسيم مي شود )  4زمين به  1 مانند شکل-0

 شركت كننده در پشت خط انتهايي قرار مي گيرد.-2

 سرويس ارسال مي كند. 2به سمت هر منطقه -3

 در پي دارد. هر سرويس كه در منطقه مورد نظر فرود آمد يک امتياز-4

شركت كننده نمي تواند محل خود را تغيير دهد و همينطور بايد فقط از يک نوع سرويس استفاده نمايد -5

 ) يا سرويس از پايين و يا سرويس تنيسي(.

توجه : در صورت تساوی ، نوع سرويس ميتواند توسط آ زمون گيرنده تعيين گردد يا از آزمون شماره   *

 وددو سرويس استفاده ش



 ( سرويس1. آزمون شماره )1شکل

 

 : سرویس2آزمون شماره 

 ( E A, B, C , D ,قسمت تقسيم مي شود ) 5زمين به  2مانند شکل -1

 شركت كننده در پشت خط انتهايي قرار مي گيرد -2

 سرويس ارسال مي كند. 2به سمت هر منطقه -3

 پي دارد.  هر سرويس كه در منطقه مورد نظر فرود آمد يک امتياز در-4

شركت كننده نمي تواند محل خود را تغيير دهد و همينطور بايد فقط از يک نوع سرويس  -5

 نمايد ) يا سرويس  از پايين و يا سرويس تنيسي(.مي استفاده 

 

 

 

 ( سرويس2. آزمون شماره )2شکل
 

 آزمون : پنجه و ساعد به دیوار
 

 سه متر ترسيم يک خط افقي روی ديوار به طول تقريباً  -1

 متر ( 24/2ارتفاع خط تا سطح زمين به اندازه ارتفاع تور واليبال ) ارتفاع تور برای زنان  -2

 متر در نظر گرفته شود . 3فاصله آزمون شونده تا ديوار  -3

 تکنيک پنجه و ساعد به صورت تکرارهای متوالي و متناوب انجام مي شود )يک پنجه و يک ساعد( -4

 ثانيه مي باشد. 33اين تست مدت زمان انجام  -5

 هر تکرار صحيح يک امتياز دارد .  -6

 خطاها: به خطاهای انجام شده، امتياز تعلق نمي گيرد.

 تکرار متوالي يک تکنيک )پنجه يا ساعد(-1

 عبور پای آزمون شونده از خط مبنا برخورد توپ پائين تر از خط ) افقي( روی ديوار-2

 .ديد آزمون گيرنده روش های ديگری اتخاذ شوددر صورت تساوی با صالحتوجه : 

 

 

 



 آزمون  : آبشار

  . بزند 4آبشار از منطقه  9يا    6شركت كننده بايد -1

 آبشار بزند. 3يا   2( بايد A, B, Cبه هريک از مناطق نشان داده شده )-2

  هد داشت.هر آبشاری كه در منطقه مورد نظر فرود آيد، يک امتياز برای شركت كننده در پي خوا-3

توجه : در صورت تساوی با صالحديد آزمون گيرنده روش های ديگری اتخاذ شود برای مثال اجرای آبشار از 

 2منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


