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 توضيحات فاکس ميزبان رشته

 رهشما، گیادخانو مناو  م)ناتمسابقادر  گانکنند شرکت معرفی نامهموظفند  ها هنشگادا 021-88049810 دانشگاه الزهرا)س( آمادگی جسمانی

 نمایند.ارسال  رای ميزبان مسابقاتبرا طی نامه ای  تحصيلی( شتهرو نشجویی دا

 رهشما، گیادخانو مناو  م)ناتمسابقادر  گانکنند شرکت معرفی نامهموظفند  ها هنشگادا 021-88049810 دانشگاه الزهرا)س( طناب زنی

 رای ميزبان مسابقات ارسال نمایند.برا طی نامه ای  تحصيلی( شتهرو نشجویی دا

 رهشما، گیادخانو مناو  م)ناتمسابقادر  گانکنند شرکت موظفند معرفی نامه ها هنشگادا 021-82883178 دانشگاه تربيت مدرس واليبال

 رای ميزبان مسابقات ارسال نمایند.برا طی نامه ای  تحصيلی( شتهرو نشجویی دا

 رهشما، گیادخانو مناو  م)ناتمسابقادر  گانکنند شرکت موظفند معرفی نامه ها هنشگادا 021-82883178 دانشگاه تربيت مدرس دوچرخه سواری

 رای ميزبان مسابقات ارسال نمایند.برا طی نامه ای  تحصيلی( شتهرو نشجویی دا

 رهشما، گیادخانو مناو  م)ناتمسابقادر  گانکنند شرکت موظفند معرفی نامه ها هنشگادا 021-66483526 دانشگاه تهران شطرنج

 رای ميزبان مسابقات ارسال نمایند.برا طی نامه ای  تحصيلی( شتهرو نشجویی دا

 رهشما، گیادخانو مناو  م)ناتمسابقادر  گانکنند شرکت موظفند معرفی نامه ها هنشگادا 021-66005710 دانشگاه صنعتی شریف هماهنگی بسكتبال

 رای ميزبان مسابقات ارسال نمایند.برا طی نامه ای  تحصيلی( شتهرو نشجویی دا



 "شطرنج"رشته همگانی آئين نامه مسابقات مجازي 

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومو پسر  ویژه دانشجویان دختر

 ميزبان: اداره کل تربيت بدنی دانشگاه تهران 

 

 : مقررات فنی

و به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی )فیده(    lichess.orgدو بخش دختران و پسران در سایت    درمسابقه   -1

 برگزار و اصالحات مورد نیاز طبق قوانین، در هر مرحله قابل انجام خواهد بود. 

در    ی شرکت کنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت. به محض ثبت نام، گروهکلیه   -2

 . انجام خواهد شد قیطر نیاخبار مسابقه، از ا یو اطالع رسان لیاتس اپ تشکرسان و امیپ 

،  و دانشگاه ها  برای تمامی عالقمندان به شرکت در مسابقه الزامی است  دانشگاه ها ارائه معرفینامه رسمی از طرف   -3

 مجاز به معرفی هر تعداد بازیکن برای شرکت در این مسابقه می باشند.

ارسال    خرداد ماه  5حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه    لطفا اسامی دانشجویان در دو لیست جداگانه مطابق فرمت ذیل 

 گردد: 

 دختران 

 نام و نام خانوادگی  ردیف
 اکانت سایت 

lichess.org 
 شماره دانشجویی تلفن همراه

1     

2     

 پسران 

 نام و نام خانوادگی  ردیف
 اکانت سایت 

lichess.org 
 شماره دانشجویی تلفن همراه

1     

2     

 

 

 15:30خردادماه ساعت  7جمعه  تاریخ برگزاری مسابقه: -4

دقیقه   3ثابت    زمانبا  و    در تعداد دور مشخص)متناسب با تعداد شرکت کنندگان( به روش سوئیسی  هر مرحله  مسابقات -5

 دقیقه استراحت وجود دارد. 1بین هر دور از بازی ها برای هر بازیکن، برگزار می شود و  )بدون افزایش زمان(

 .و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن تاثیرگذار است برگزار می گردد  به صورت رسمی )ریتد اینترنتی( هابقمس -6

  یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب کنند   2بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است. چنانچه  رده بندی مسابقه   -7

 از روش سون بورن برگر برای گره گشائی استفاده خواهد شد. 

خواهد   یبررس یداور میتوسط ت  بازیکنان)بویژه نفرات برتر( یها یتمام باز ،از اتمام مسابقات در حین برگزاری مسابقات و پس  -8

 یکی از موارد تقلب را انجام داده باشد:   یکنیکه مشخص شود باز  یشد و در صورت



 ی در حین بازیشطرنجاستفاده از نرم افزارهای  -

 بازی کردن فرد دیگری بجای بازیکن -

 سایر موارد تقلب -

گزارش خواهد شد. همچنین   این بازیکن از جدول رده بندی حذف و  مراتب به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه مبداء

قبل، هنگام و بعد از مسابقه می باشد و بازیکنان مکلف به همکاری  تیم داوری مجاز به اعمال روش های مختلف راستی آزمایی 

 در کلیه مراحل راستی آزمایی در زمان و مکان تعیین شده توسط تیم برگزاری می باشند. 

این تیم داوری مجاز است پس از انجام مسابقه، برخی بازیکنان را جهت بررسی عملکردشان در روز مسابقه، به دانشگاه یا   بنابر  

 ایشان برگزار نماید.  با   آزمایشی دست بازی 4هیئت شطرنج شهرستان دعوت و 

 نظر تیم داوری در موارد تقلب، قطعی و غیر قابل اعتراض است. 

همچنین تمامی بازیکنان در صورت نیاز مکلف به نصب دوربین و سایر نرم افزارهای کنترل و نظارت مورد نظر تیم داوری در  

 هند بود. نحوه نصب نرم افزارهای مورد نیاز در گروه واتس اپ، اعالم خواهد شد.  دورهای اعالم شده خوا

 هند شد. خواتبصره: بازیکنان متقلب برای یک سال از شرکت در مسابقات وزارت علوم، محروم 

 نفر برتر هر بخش)دختران و پسران( ، گواهی شرکت و جوایزی اهداء خواهد شد.  3به  -9

 اطالع رسانی خواهد شد: اخبار و اطالعات مسابقه از طریق مجاری ذیل   -10

    /http://uso.saorg.irبه آدرس:  وزارت علوم  پایگاه اطالع رسانی اداره کل تربیت بدنی  -

 gope.ut.ac.irدانشگاه تهران:   پایگاه اطالع رسانی اداره کل تربیت بدنی -

 https://t.me/sport_university : کانال اطالع رسانی: ورزش دانشگاه تهران -

 sport.university.tehranاینستاگرام:  -

آدرس: تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان شانزده آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، اداره کل تربیت بدنی دانشگاه    -11

 تهران

 021-66483526: ل معرفی نامهجهت ارسا  ره فکسشما   021-61112612شماره تلفن: 

 

 

http://uso.saorg.ir/
http://uso.saorg.ir/
http://uso.saorg.ir/
https://t.me/sport_university


همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر آمادگی جسمانی رشته  مجازی آئین نامه مسابقات

 (1400جشنواره بهاره کشور )

  

 :مقررات فنی

و ویدیو را بدون  درج شده انجام می دهند آیتم ها را به تعدادیا باشگاه بدون  ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد -1

در بخش   https://setav.ir/stay.homeویرایش با هر گونه نرم افزاری به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس

 اری کنند.ذمسابقات مربوطه بارگ

بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم  برنامهفیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه اجرا  -2

 هده شود.برداری مشا

 .قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعالم شود -3

 تجهیزات مورد نیاز:

 سانتی متر برای پسران( 20سانتی متر برای دختران و ارتفاع  10) ارتفاع استپ -

 چسب پهن کاغذی -

 عدد( 1تشک) -

 کرنومتر -

 دوربین -

 برگزاری مسابقه و امتیازدهی:قوانین و نحوه 

محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر  بخش دختران و پسران برگزار می شود. دومسابقات در

 2، پسران)ست(1دختران آیتم شنا، پرش بر روی استپ و دراز و نشست ) 3هر شرکت کننده  دانشگاه وجود ندارد.

انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی که  چهره بازیکن و اجرای آن قابل  رعایت موارد زیر اجرا کند.را با ست( 

با شروع اولین حرکت رکورد  ثبت فرد باید حرکات را به پایان برساند.در صورت انجام هر گونه خطا  تشخیص باشد.

 انجام می شود.

 تعلق می گیرد. جایزه و حکمنفر برتر  3به 

 



 . حرکت چابکی1 آیتم

 بار مطابق فلش بر روی هر خانه می پرد.  7ک به عالوه مطابق شکل زیر رسم می کنید و با چسب کاغذی ی

 ثانیه به فرد اضافه می شود. 3در صورتیکه پای فرد خط ها را لمس کند خطا محسوب شده و به ازای هر خطا  خطا:

 

 

 

 

 . حرکت شنا2آیتم 

کرده و در حالی که پشت صاف به اندازه عرض شانه باز )رو به جلو( را ها دست ه ودراز کشیدبر روی شکم روی تشک آزمودنی 

ها از صاف کردن آرنج بدن را باآزمودنی  دهد. سپسی پای خود را به عنوان محور بدن قرار میباشد، پنجهو سر رو به باال می

 90در برگشت تا جایی که سینه، زمین را لمس کند و یا آرنج ها به زاویه  و سپس ها باید صاف شوند(کند )آرنجزمین جدا می

نجام ا شماره 20پی تا درپیحرکت این .  آورد )شکم و لگن نباید با زمین برخورد داشته باشد(میپایین  درجه برسد، خود را

 .دگیرمی

 

 

کرده به اندازه عرض شانه باز )رو به جلو( را  دست ها حرکت به صورت تعدیل شده اجرا می شود به طوری که فرد دختراندر 

باسن و می دهد. ی محوری بدن قرار زانو خود را روی زمین به عنوان نقطه باشد، و در حالی که پشت صاف و سر رو به باال می

سینه ورزشکار باید تا  د.دهحرکت را انجام میورزشکار با خم و صاف کردن آرنج  و  بدن فرد باید در یک امتداد قرار گیرند

 نزدیک به زمین پایین بیاید.

 

 

 

 

 

 



 ثانیه به زمان فرد اضافه می شود. 5وقتی فرد قادر به حفظ الگوی ذکر شده نباشد و به ازای هر خطا  خطا:

 . پرش بر روی استپ از روبرو3آیتم 

شماره محسوب  1می پرد) هر رفت و برگشت پایین  وحرکت جفت پا به باال  25فرد روبروی استپ قرار می گیرد و 

 می شود.(

 

 

ثانیه  3در صورتی که تعادل فرد به هم بخورد یا پرش به باال یا پایین صورت یک پا انجام شود به ازای هر خطا  خظا:

 به فرد اضافه می شود.



 "هماهنگی با توپ بسکتبال"رشته همگانی آئين نامه مسابقات مجازي 

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومویژه دانشجویان دختر

 

 مقررات فنی

ه نرم ا هرگونبرا بدون ويرايش يآنوئبدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويد ،ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه (1

ي ارذدر بخش مسابقات مربوطه بارگhome/-https://setav.ir/stayبه آدرس  بصورت خام در سامانه ستاوو افزار 

 نمايند.

بدون جابجايي دوربين در طول  ،تمام صحنه اجراي مسابقه بطوريكهفيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد  (2

 شود.ده ديي فيلمبردار

 رد.کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگي ،براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه (3

 .ددگرو اعالم ئواضح در ويد بصورت انشگاه محل تحصيلقبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و د (4

 

 تجهيزات مورد نياز

 مخصوص بسكتبال سه نفرهيا توپ  7يا  ۶توپ بسكتبال سايز  (1

 ر(سانتيمت ۳8جهت پيش بيني مربعي به ابعاد )متر و نوار چسب  (2

 )زمان سنج( کرنومتر (3

 دوربين جهت فيلمبرداري (4

 

 وه برگزاري مسابقه و امتياز دهیشي، قوانين

طبق حرکاتي را  ،سانتيمتر بدون توقف 8۶و عرض ۱00مستطيلي به طول  يشرکت کنندگان در هر سطح و فضا

يا توپ مخصوص  7يا  ۶و را در سامانه ستاو بارگذاري کنند. حرکات با توپ بسكتبال سايز ئکليپ ضميمه انجام داده و ويد

دقيقه نباشد.  ۵بسكتبال سه نفره به شكل انفرادي و بدون ماسک انجام مي شود. زمان کلي اجراي حرکات ارسالي بيشتر از 

سانتيمتر است  ۳8پ ضميمه است انجام گردد. انجام حرکات وسط مربعي به ابعاد حرکات بايد به ترتيب و تعدادي که در کلي

واضح در فضاي تعريف شده مشخص گرديده است. در شرايط مساوي به کيفيت  کامالًبطور که با چسب يا نوار يا رنگ يا .... 

 به نفرات اول تا سومد. خواهد ش بيشتري دادهزماني تعيين شده ازجانب داوران توجه وامتياز ە حرکات و تعداد بيشتر در محدود

 .مي گردد ءمسابقات جوايزي اهدا
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 دوچرخه سواريرشته  همگانی آئين نامه مسابقات مجازي

 (دوچرخهثابت نگهداشتن مهارت )

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومو پسر ویژه دانشجویان دختر

 

 مقررات فنی

ر ا هرگونه نرم افزابرا بدون ويرايش  آن يوئبدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويد ،ورزشكاران در فضاي آزاد يا باشگاه (1

ي ارذدر بخش مسابقات مربوطه بارگhome/-https://setav.ir/stayبه آدرس  بصورت خام در سامانه ستاوو 

 نمايند.

طول  بدون جابجايی دوربين در ،تمام صحنه اجراي مسابقه بطوريكهانجام پذيرد و افقی فيلمبرداري بايد بصورت ثابت  (2

 شود.ده ديفيلمبرداري 

 رد.کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگي ،براي صحت سنجی قبل از شروع مسابقه (3

 .ددگرو اعالم ئواضح در ويد بصورت انشگاه محل تحصيلقبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگی،شماره دانشجويی و د (4

 

 نياز تجهيزات مورد

 ) کورسی، شهري،کوهستان (   29، 28،  5/27به باال مجاز است. 26سايز ازنوع دوچرخه  (1

 مسير (جهت پيش بينی )متر و نوار چسب  (2

 )زمان سنج( کرنومتر (3

 دوربين جهت فيلمبرداري (4

 

 وه برگزاري مسابقه و امتياز دهیشي، قوانين

دوچرخه سوار  درمسير کامال مسطح در حياط ،پارک و...باشد.متر،  2عرض و متر 10محيط برگزاري مسابقه حداکثربه طول 

پس طی مسير کوتاهی وارد محوطه مورد نظر دلخواه می شود و با توجه به مهارت شخصی خود و با استفاده از ترمزها می 

باشد. دوچرخه  تواند دوچرخه را ثابت نگهدارد، در اين حالت می بايست دستها روي فرمان و پاها روي پدال ها قرار داشته

 رد مورد قبول استيگ سوارمجاز است فقط يک وقفه کامل انجام دهد، اين وقفه از زمانی که دوچرخه درحالت ساکن قرار می

به جلوي دوچرخه تايم پايانی محاسبه می  و تايم زده می شود، به محض اينكه دوچرخه از حالت سكون درآمد، با حرکت رو

اين مسابقه مالک است و هرچه قدر دوچرخه سوار بتواند دوچرخه را با رعايت موارد ذکر  تايمينگ توقف دوچرخه در شود.

 شده در حالت ثابت نگهدارد مالک تايمينگ مسابقه می باشد.

 

  .علق می گيردگواهی شرکت و جوايزي تبه نفرات اول تا سوم  :جوایزیع زتو

کل تربيت بدنی وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري توسط کميته فنی *کليه موارد پيش بينی نشده در آيين نامه مسابقه اداره 

 مسابقات بررسی و حل وفصل خواهد شد.
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همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر طناب زنی رشته  مجازی آئین نامه مسابقات

 (1400جشنواره بهاره کشور )

 طناب زنی همگانی)ساده( -1

 :مقررات فنی

ورت به صیا باشگاه بدون توقف طناب زده و ویدیو را بدون ویرایش با هر گونه نرم افزاری  ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد -1

 اری کنند.ذدر بخش مسابقات مربوطه بارگ  https://setav.ir/stay.homeخام در سامانه ستاو به آدرس

فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه اجرا طناب زدن بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم برداری  -2

 مشاهده شود.

 .خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعالم شودقبل از شروع حرکت نام و نام  -3

 تجهیزات مورد نیاز:

 طناب مناسب -

 کرنومتر -

 دوربین -

 قوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:

دانشگاه محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر  بخش دختران و پسران برگزار می شود. دومسابقات در

 دقیقه مهارت ساده طناب زنی)جفت پا(را با رعایت موارد زیر اجرا کند. 1هر شرکت کننده  وجود ندارد.

 انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی که  چهره بازیکن و اجرای آن قابل تشخیص باشد. -

 خود به طناب زدن ادامه دهد.در صورت انجام هر گونه خطا از قبیل افتادن طناب و... فرد باید تا پایان زمان -

 شمارش رکورد با عبور طناب از زیر جفت پا انجام می گیرد. -

 تعلق می گیرد. جایزه و حکمنفر برتر  3به 

 (انتخابیطناب زنی همگانی) -2

دانشجویان شرکت کننده از هر دانشگاه محدودیتی در خصوص تعداد  بخش دختران و پسران برگزار می شود. دومسابقات در

 وجود ندارد.



 انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی که  چهره بازیکن و اجرای آن قابل تشخیص باشد. -

ثانیه  30مدل را به دلخواه خود انتخاب نموده و از هر مدل  3مدل ارائه شده)کلیپ به پیوست( 10از بین هر شرکت کننده 

 ثانیه( 30دقیقه و  1زند)در مجموع بطناب پیوسته و پشت سر هم 

 .ثانیه مدلهای انتخابی را بدون قطع کردن و صحیح انجام دهد.امتیاز کامل را دریافت می نماید 30دقیقه و  1هر نفر 

وانی ر در صورت تساوی امتیازات بین چند نفر، مالک تصمیم گیری توسط سر داور مسابقات بر اساس تعداد تکرارها،سرعت و 

 صورت خواهد گرفت. حرکت...

 در صورت انجام هر گونه خطا از قبیل افتادن طناب و... فرد باید تا پایان زمان خود به طناب زدن ادامه دهد.-

 تعلق می گیرد. جایزه و حکمنفر برتر  3به 

نکته: دانشجویان می توانند در هر دو مدل مسابقه طناب زنی شرکت نمایند اما در صورت کسب 

 ر معرفی و جایزه خواهند گرفت .امتیاز کامل تنها یک بار به عنوان نفر برت

 



 "واليبال "رشته همگانی آئين نامه مسابقات مجازي 

 )مهارت  پنجه و ساعد به دیوار(

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومو پسر  ویژه دانشجویان دختر

 

 مقررات فنی

نه ا هرگوبرا بدون ويرايش  آن يوئبدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويد ،ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه (1

در بخش مسابقات مربوطه home/-https://setav.ir/stayبه آدرس  بصورت خام در سامانه ستاوو نرم افزار 

 ي نمايند.ارذبارگ

بدون جابجايي دوربين در طول  ،تمام صحنه اجراي مسابقه بطوريكهفيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد  (2

 شود.ده ديفيلمبرداري 

 رد.کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگي ،براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه (3

 .ددگرو اعالم ئواضح در ويد بصورت انشگاه محل تحصيلقبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و د (4

 

 نياز تجهيزات مورد

 توپ واليبال (1

 (متر  3خط افقي به طول جهت پيش بيني )متر و نوار چسب  (2

 )زمان سنج( کرنومتر (3

 دوربين جهت فيلمبرداري (4

 

 وه برگزاري مسابقه و امتياز دهیشي، قوانين

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

متر( 43/2متر  و مردان  24/2) ارتفاع تور برای زنان  ارتفاع خط تا سطح زمین به اندازه ارتفاع تور والیبال -2  

متر در نظر گرفته شود . 3فاصله آزمون شونده تا دیوار توسط رسم خطی روی زمین،   -3  

(تکنیک پنجه و ساعد به صورت تکرارهای متوالی و متناوب انجام می شود )یک پنجه و یک ساعد به صورت یک در میان -4  

ثانیه می باشد. 30ین آزمون مدت زمان انجام ا -5  

هر تکرار صحیح یک امتیاز دارد .  -6  

برخورد توپ به باالی خط افقی ترسیم شده الزامی می باشد ) برخورد توپ با خط افقی هم صحیح بوده و امتیاز به آن تعلق می گیرد( -7  
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 خطاها:

 به خطاهای انجام شده که در زیر آمده است  امتیاز تعلق نمی گیرد:

عدم رعایت تکرار متوالی و متناوب تکنیک پنجه و یک ساعد به صورت یک در میان -الف  

عبور کامل پای آزمون شونده از خط مبنا در روی زمین -ب  

برخورد توپ پائین تر از خط  افقی روی دیوار -ج  

انجام خطای پنجه و ساعد در حین اجرای تکنیک ها -د  

 اهدا می شود و جایزه م به نفرات اول تا سوم این مسابقات حک. 

 .به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت داده خواهد شد 

 .فیلم های ارسالی کمتر از یک دقیقه و بدون ویرایش و ... و با رعایت شئونات اسالمی باشد 

 لینک واتس اپ انجمن والیبال : 

 https://chat.whatsapp.com/HwTtVaa7mjRCP8W5BekzRB 
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