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روساي محترم هيأت هاي استاني

سالم عليكم

احتراماً ضمن اظهار تشکر از همکاری های آن مدیریت، نظر به برگزاری سی و یکمین دوره بازی های تابستانی دانشجویان جهان که تیرماه 
سال آینده در کشور چین برگزار می شود، تیم های ملی ووشو (تالو) دانشجویان (دختر و پسر) به رویداد مذکور اعزام خواهند شد.

به منظور شناسایی نفرات برتر و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های موجود دانشجویان نخبه ورزشی در دانشگاه های مختلف، برابر هماهنگی 
های بعمل آمده مسابقات انتخابی (تالو) دانشجویان بصورت مجازی برگزار خواهد شد. خواهشمند است با توجه به شرایط زیر نسبت به اطالع 

رسانی به افراد واجد شرایط آن مدیریت اقدام الزم مبذول فرمایند.
شرایط عمومی و اختصاصی

برابر قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی (FISU) متولدین ۱ ژانویه ۱۹۹۶ (۱۳۷۴/۱۰/۱۱) به بعد حق شرکت  -۱
در مسابقات را دارند.

داشتن معرفینامه معتبر از دانشگاه مربوطه -۲

ارائه کارت دانشجویی معتبر -۳

ارائه بیمه ورزشی سال جاری  -۴
نحوه ثبت نام: 

ثبت نام صرفاً از طریق سایت فدراسیون ووشو به آدرس www.iranwushufed.ir انجام می شود.
زمان ثبت نام اولیه و ارسال فیلم ها:

شرکت کنندگان در بخش تالو  می بایست از روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ لغایت روز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ جهت ثبت نام در سایت فدراسیون  -۱
ووشو و تهیه فیلم های مربوطه اقدام نموده و روزهای ۲۵ تا ۲۷ دی ماه نسبت به ارسال فیلم های تهیه شده بصورت DVD به فدراسیون ملی 
ورزش های دانشگاهی به آدرس: خیابان انقالب، خیابان استاد نجات الهی، بن بست هواپیمایی، پالك ۳، با کدپستی ۱۵۹۹۶۸۶۵۱۱ اقدام نمایند.

قضاوت فیلم های ارسالی دختران توسط داوران رسمی فدراسیون: روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  -۲
قضاوت فیلم های ارسالی پسران توسط داوران رسمی فدراسیون: روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱  -۳
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مشخصات فیلم های ارسالی:
ورزشکار در ابتدای فرم می بایست نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره دانشجویی، استان و فرم اجرایی خود را اعالم نماید. -۱

فیلم های ارسالی می بایست با دو دوربین به طور همزمان باشد به نحوی که یک دوربین از زاویه روبرو و یک دوربین از زاویه ۴۵ درجه  -۲
از راست یا چپ فیلمبرداری شود.

موبایل یا دوربین باید به صورت افقی (LANDSCAPE) باشد. -۳
فاصله دوربین باید طوری باشد که ورزشکاردر تمام لحظات اجرای حرکات در قاب دوربین بوده و به وضوح قابل رویت باشد. -۴

فایل ارسالی باید از کیفیت مناسب جهت بازبینی و داوری برخوردار باشد -۵
اگر موارد فوق در فیلم ارسالی رعایت نشده باشد در مسابقه شرکت داده نخواهد شد -۶

کد رهگیری صادر شده ( کد ملی ) در هنگام ثبت نام می بایست به عنوان نام فایل ثبت در قسمت توضیحات ( کپشن) قید شود. -۷
** تشخیص نهایی و تأیید صالحیت فیلم های ارسالی در مسابقه به عهده کمیته فنی مسابقات می باشد.

فرم های مسابقات تالو:
Taijijian ،Taijiquan ،Nandao ،Nanquan ،Qiangshu ،Jianshu ،Changquan :دختران -
دختران: ۱-چانگ چوان ۲- جین شو ۳- چیانگ شو ۴- نان چوان ۵- نن دائو ۶- تای چی چوان ۷-تای چی جین -
Taijijian ،Taijiquan ،Nangum ،Nanquan ،Gunshu ،Daoshu ،Changquan :پسران -
پسران: ۱-چانگ چوان ۲- دائوشو ۳- گوئن شو ۴- نان چوان ۵- نن گوئن ۶- تای چی چوان ۷-تای چی جین -


