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 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.

 



 قوانین و مقررات فنی مسابقات قهرمانی مجازی تکواندو پومسه دانشجویان دختر و پسر
 

 مقررات فني:

 د.گردصورت غير حضوری و انفرادی برگزار ميه مسابقات ب -۱

 دانشجويان شركت كننده در مسابقات بايد حداقل دارای كمربند قرمز به باالباشند.-۲

 ها ( ارسال تصوير گواهي كمربند تکواندو ) مورد تاييد فدراسيون تکواندو يا هيات تکواندو استان -۳

 مال مشخص باشد.ويدئوهای ارسالي بايد با صدا و يک تيکه و بدون وقفه بوده و چهره فرد شركت كننده كا -۴

 بايست ازچهل مگ بيشتر نباشد وتصويربرداری به صورت افقي انجام شود.حجم فيلم هر فرم مي -۵

 تهيه فيلم ارسالي بايد با معرفي ورزشکار ) نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه( همراه باشد. -۶

كسب نمايند به دور نيمه نهايي راه  در مرحله مقدماتي پنجاه در صد شركت كنندگان كه امتياز باالتری را – ۷

 نفر كه امتياز بيشتری را كسب نمايند به فينال راه پيدا خواهند نمود. 8مي يابند. و در مرحله نيمه نهايي 

اجرای هر سه فرم ) مقدماتي، نيمه نهايي و فينال( همزمان در سه فايل جداگانه از طريق لينک سامانه ستاو  -8

 ردد.ورزش دانشجويي ارسال گ

 باشد، الكن پوشيدن لباس تکواندو معمولي الزامي است.داشتن لباس پومسه اجباری نمي -۹
  

 فرم های مسابقات غير حضوری تکواندو ) پومسه ( دانشجويان دختر وپسر

 نهايي نيمه نهايي مقدماتي

 ۵فرم 

 )تگوگ اٌ جانگ(

 ۶فرم 

 )تگوگ يوک جانگ(

 ۷فرم 

 )تگوگ چيل جانگ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 


