
 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.
 

 (پسران – دختران)ساندا و تالو بخش دو در ووشومجازی  تمسابقا فنی مقررات

 : ساندا  
 .شود انجام ثانيه 011مدت به شادو تکنيک اجرای -  

 ثانيه 01 مدت به جايي جابه و گرفتن گارد ايستادن، نحوه -

 ثانيه 01 مدت به كاربردی دست ضربات (زدن سايه)شادو -  

 ثانيه 01 مدت به كاربردی پا ضربات (زدن سايه)شادو -  

 ثانيه 01 مدت به كاربردی پا و دست ضربات تركيب (زدن سايه)شادو -  

 ثانيه 01 مدت به ای سايه بصورت ساندا تخصصي های درگيری نوع چهار حداقل اجرای -

 ثانيه 01 مدت به ای سايه بصورت درگيری های تکنيک همراه به پا و دست ضربات تركيب اجرای -  

 و عقب ، جلو سمت به حركت و ايستا حالت در و مختلف جهات در ها تکنيک اجرای تاس ذكر به الزم*

 .باشد چرخش  

 .گيرد مي پايين نمره دهد نشان واضح مکث و نمايد فراموش را حركات كننده شركت فرد صورتيکه در -  

 .شود مي داده امتياز روحي و ظاهری نظر از آراستگي و نوآوری، هنری خالقيت به -  

 .شود مي داده امتياز عضالني قدرت بکارگيری و حركات نفوذ و قدرت نمايش به -  

 .گردد اجرا صحيح بصورت استقرارها و پا ، دست حركات -  

 از و تکنيکها، تکرار كمترين و متنوع ، وقفه بدونه كه كنند مي كسب بااليي نمره اجراهايي همچنين -

 .باشند رخوردارب مناسبي سرعت و ،قدرت ريتم هماهنگي،  

  



 تالو : مسابقات مواد  

 .گردد مي برگزار تالو های فرم كليه در مسابقات -  

 .گردد مي برگزار اختياری های فرم و سوم ، دوم سری استاندارد فرمهای سطح سه در مسابقات -

 نن شو، ئنگو شو، چيانگ شو، جين دائوشو، چوان، تايچي نانچوان، چوان، چانگ ) های سبک در مسابقات -

 (جين تايچي و دائو نن گوئن،

 :سنتی های فرم *  

 .گردد مي برگزار بانوان برای دوبل شو جين و جانگ باگوا و آقايان برای دوبل شو دائو و چوان يي شينگ  

 شركت تعداد كه صورتي در و ، بپردازد رقابت به فرم دو در فقط تواند مي ورزشکار هر است ذكر به الزم

 .شد خواهد قضاوت و تركيب ديگه فرهای با نرسد نصاب حد به فرم کي در كننده

 چوان تايچي های فرم *

 :باشد می زیر های فرم شامل که یانگ استاندارد فرمهای

 جين چي تای و چوان چي تای يانگ سوم نسل فرم -  

 يانگ استاندارد 02 فرم -  

 جين 20 فرم و يانگ استاندار 20 فرم -  

 جين 20 فرم و يانگ ندارداستا 22فرم -  

 جین و دست یانگ سنتی هاي فرم تمام

 :باشد می زیر های فرم شامل که چن استاندارد های فرم  

 جين چي تای و چوان چي تای چن سوم نسل فرم -  

 چوان چي تای چن ده فرم -  

 جين و دست سنتي چن های فرم تمامي -  

 :باشد می زیر های فرم شامل (بانوان فقط) ویژه گروه  

 چن و يانگ سبک بادبزن های فرم تمامي -  

 و فرم نام و معرفي را خود همچنين گذاشته احترام دوربين به رو ابتدا بايست مي كننده شركت -0

 . كند اعالم را مسابقه عنوان  

 . باشد مگابايت 21 از بيشتر نبايد ها فيلم حجم -0  

 .باشد كيفيت با و واضح بايد ارسالي های فيلم -2

 .گردد ضبط افقي بصورت بايد ها فيلم -2

 . باشد مي الزامي تالو ماده در ووشو يونيفورم پوشيدن -5

 .شد خواهد لحاظ امتيار كسر تالو ماده در فرم مخصوص يونيفرم از استفاده عدم درصورت -6

 .شد خواهد ورزشکار حذف باعث مونتاژ و تدوين فيلم در تغيير هرگونه -7

 .شد خواهد اهدا مسابقات در شركت گواهي كنندگان شركت كليه به -8

 .شد خواهد اهدا قهرماني حکم ساندا سوم تا اول نفرات به -9

 .شد خواهد اهدا قهرماني حکم تالو های فرم سوم تا اول نفرات به -01

 


