
 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 هندبال)دختران و پسران(

 

كشاند  يرا به چالش م ياندانشجو(يبل،پاس،شوتدر)هندبال ياساس ین رقابت ها مهارت ها يا ينکهبا توجه به ا

 گردد. يزآنها ن یكشف استعدادها یبرا یا ينهزم تواند يم "يقينا

 :یازموردن یو فضا ایلوس

متر قابل  02در  22هندبال استاندارد ين زم يمهن يک آزمون در ينا (متر 2×  3)دروازه استاندارد به ابعاد - 1

 .اجراست

 متر 1×  1دروازه كوچک به ابعاد - 2

 با خط وسط یآن در راستا یها کيرت يقاكه دق يگردد به شکل يم يهتعب زمينخط وسط  یدروازه بررو اين

 باشد.

 عدد 0توپ هندبال - 3

 3: توپ شماره پسران

 2: توپ شماره دختران



 عدد8پرچم به صورت ثابت در محل به تعداد  يامانع بلند - 0

 04 يه)با زاوزمين و خط مركز يمركز دروازه تا محل تقاطع خط طول یدر راستا زمينمانع طرف چپ  0* 

متر و فاصله  2 يگرهمد موانع ازالباقي مترو فاصله  1مانع  ولينمتر و ا 9 خطبين كه فاصله  دريگ يقرار م درجه(

 متر مي باشد) طبق شکل(. 2آخرين مانع تا خط شروع نيز 

مماس با تيرک  رمتری از خط شش مت 1راست زمين طوری تعبيه شود كه اولين مانع با فاصله  مانع سمت 0* 

متری نسبت به هم قرار گيرد.  0همديگر و در عرض متر از  2مانع ديگر فاصله طولي  3دروازه قرار گيرد و 

متر مي باشد.)طبق  4فاصله خط پرتاب تا دروازه كوچک  متر مي باشد و 2فاصله آخرين مانع تا خط پرتاب نيز 

  شکل(

 (جهت استقرارتوپ) عدد 3 يصندل- 4

 (جهت ثبت زمان)عدد3 تركرنوم - 6

 خطوط نوشت افزارو... يمجهت ترستي سان 4چسب - 7

 ح مسابقهرش

ه تقاطع يال ي)منته ينزم وع سمت چپردر انتظار پشت خط ش رتم 1فاصله  با كت كننده در مسابقهرش فرد

كردن  يبلدارد و با در يبرم يوع توپ را از صندلرو نفر اول با عالمت داور از نقطه ش يستندا ي( موسط خط

ر( به تم 6مانع از پشت منطقه دروازه )خط  ينآخر و بعد از يدنما يعبور م يچمارپ صورت موانع به يناز ب يحصح

ضي كه پس از آن پشت خط فر يدنما ي( مسر یباال يشهندبال )شوت پر سمت دروازه اقدام به شوت سه گام

 متری فرود مي آيد. 4/4

 يصندل یو توپ را از رو يدهدوم دو يستگاهبه طرف ا يستبا يكت كننده پس از شوت به سمت دروازه، مرش

 مانع تا حد ينانجام دهد و بعد از آخر يرمس ييرتغ يبلبا در يچبه صورت مارپ شده را طراحي ريته و مسبرداش

 .يدخط وسط نما یشده رو يهبه دروازه تعب حركت شوت درحال، اقدام به  يفاصل خط فر ض

وع كننده رش يکنزانحراف توپ گردد با يانامناسب كه منجر به افتادن  يافتدر يا*درصورت انجام پاس اشتباه و 

 باشد. يم يتوع مجاز به ادامه فعالربا استقرار در پشت خط ش آن و تعقيب صرفا مجاز به

 يتبا اصالح وضع يتيسگردد و با يمحاسبه م خطا1 يدوع را لمس نمارخط ش يافتكننده قبل از در يافتدر اگر

 .يدوع نمارشكار را 

انجام و برنده و بازنده را  فردانجام شده  یسر خطاهاگل و ك يازپس از اضافه شدن امت يت*زمان كل فعال

 .يدنما يمشخص م



فرد گل  يازاتجمع امت يزاندارد كه م يازامت 2زدن گل به دروازه كوچک  و يازامت 1*زدن گل به دروازه بزرگ 

 (.يازامت 12 ثرحداك)گردد .  يم كسر از زمان بدست آمده

 و مقررات قوانین

 از استارت در ايستگاه اول شروع و تا پايان ايستگاه آخر ثبت مي گردد. *زمان برای هر شركت كننده

 اضافه خواهد شد . فردبه زمان كل  يهثان 1و(...  ينگهر خطا)دبل ،ران یبه ازا*

كه خطا اتفاق افتاده است  یحركت از منطقه ا يستبا يم شده انجام نشود، ينير تعي*چنانچه حركت طبق مس

 تکرار گردد.

به  يهثان 1هر برخورد  یافتادن آنها شود به ازا يا ييموانع كه منجر به جابجا ياوپ با بدن ورزشکار *برخورد ت

 .شد زمان اضافه خواهد

 شود. يكمتر خطا محسوب نم یشوت سه گام با گام ها ی*اجرا

ا لمس منطقه دروازه ر ياخط  يکنباز یكه پا تيصور متر انجام شود .در 6ز پشت خط ا يدبا پرشي*در شوت 

 يخط فرض ت قبل ازيسگردد و در شوت درحال حركت هم با يكه گل محاسبه نم شود يخطا محسوب م يدنما

 شود. يمحاسبه نميز گل آن ن يازامت يدرا لمس نما نظر مد محوطه ياخط  شده اقدام گردد و اگر يمترس

 گردد. يروازه خطا محسوب نمقبل از ورود به د زمينصورت برخورد توپ به  پاس در يفحر يا*در انجام شوت 

به زمان  يهثان 1باشد و  يخطا م يدمتر فرود آ 4/  4 متر و 6خط  نيبعدا شوت سه گام ب يکنكه بازتي *درصور

 كل اضافه خواهد شد.

 2در  يشانا حضور آن دادند، از بر يصو داوران تشخ نيف يتهو كم يدن اجرا مصدوم گرديدر ح نيک* اگر باز

 آمد. خواهد نعت بعملمما يمتتي آ یباز

( سر یت باالدس يکشوت سه گام، شوت درحال حركت و پاس  يبل،مهارت ها )در يحصح ی*انجام و اجرا

 گردد. يم يدتاك

 گردد: يعمل م يلشوند در مراحل ذ یبود و مساو يکسان نفر *اگر زمان دو

 خواهند بود. یداشتند برنده باز يشترب يازگردد، هر كدام كسب امت يم ياسبا هم ق فردگل دو  يازالف( امت مرحله

 خواهد بود. یبرخودار بودند برنده بازتری كم یگردد هر كدام از خطاها يمحاسبه م فرددو  یب( خطاها مرحله

 برنده مشخص خواهد شد.شي دو حالت فوق با انجام قرعه ك یدرصورت تساويي ج(در مرحله نها مرحله


