
 

 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 صعود سراسری: آیین نامه عمومی و فنی رشته

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

  ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به

 دار الزامی است.تحصیل عکس 

 .لینک و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت 

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

  ی مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برا ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 پذیرش ثبت نمایند.به صورت صحیح در سایت شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی بقات بر اساسحضور در مسا 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 : نام صعود سراسری 1ماده 

 ن پسر دانشگاه های کشور به قله وروشت گرامیداشت دهه فجر برگزار می گردداین صعود  به نام صعود سراسری دانشجویا

 : هدف2ماده 

کوهنوردی اجمله ورزشهای پر طرفدار دانشگاه ها می باشد این صعود با به منظور شناسائی کوهنوردان برتر دانشگاه های کشور برگزار 

 می گردد.

 : مجری مسابقات  3ماده 

 دانشگاه میزبان ،  تیم داوری، تیم امداد و نجات و کمیته انظباطی برگزار می گردداین مسابقات با همکاری  

 دانشگاه میزبان کادر اجرائی، اسکان و تغذیه و امور اجرائی مسابقات را به عهده دارد .1

 تیم داوری شامل داوران و راهنمایان مسیر می باشد. .2

 یربه عهده دارد تیم امداد و نجات مسئولیت سالمت کوهنوردان در تمام مس .3

نفر از مربیان یا سرپرستان تیم ها ، نماینده تیم داوری نماینده دانشگاه میزبان و رئیس انجمن  2کمیته انظباطی متشکل از  .4

 می باشد
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 نظارت بر اجرای صحیح مسابقه به عهده انجمن کوهنوردی و صعود های ورزشی است. .5

 : نحوه برگزاری صعود 4ماده 

 ار می گردد روز اول ورود ، روز دوم صعود و روز سوم بررسی صعودو کارگاه یادآوری مدیریت گروه و صعود در سه روز برگز

 توزیع جوایز می باشد

 : شرایط تیم های شرکت کننده  5ماده 

 هر دانشگاه می تواند یك تیم به مسابقات معرفی نماید. .1

 ه می باشدهرتیم شامل چهار نفر ورزشکار و یك نفر مربی، سرپرست و یك رانند .2

 ورزشکار باید دانشجوی فعال و درحال تحصیل دانشگاه های تابعه وزارت علوم باشد .3

 سرپرست می بایست از کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها آشنا به رشته انتخاب شود .4

 مربی باید دارای کارت مربیگری سنگنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسالمی باشد .5

 : شرایط فنی مسابقات6ماده 

 صعود بر اساس قوانین فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی برگزار می گردد. .1

 مسیر و تقسیم بندی گروه ها بر عهده تیم داوری است. .2

 هر تیم باید دارای لباس کوهنوردی، کوله و کاور کوله متحد الشکل باشد.  .3

 است. درج نام و آرم دانشگاه  بر روی کاور کوله الزامی  .4

 همراه داشتن کفش کوهنوردی و تجهیزات مناسب فصل صعود و استاندارد الزامی است. .5

 شرکت تیم ها در صعود فقط بر اساس اعالم آمادگی قبلی و پذیرش در زمان مقرر امکان پذیر است. .6

 انتقال تیم ها از محل اسکان تا ابتدای مسیر صعود به عهده تیم ها می باشد. .7

 ی : امتیاز ده 7ماده 

 تیم داوری از زمان ورود تا زمان معرفی تیم برتر به تیم ها امتیاز می دهد. .1

 امتیازهای تجهیزات به مناسب و کامل بودن تجهیزات اختصاص می یابد. .2

امتیازات اجتماعی به رعایت قوانین گروه، همیاری و نظم اعضای تیم از بدو ورود تا هنگام خروج تیم ها اختصاص می  .3

 ه ، مربی ، سرپرست و راننده(.یابد)شرکت کنند

 امتیازات فنی در طول صعود و انجام تکنیك و موارد فنی اختصاص می یابد. .4

  جمع امتیاز انفرادی ورزشکاران به عنوان امتیاز تیم محاسبه می شود. .5

 : جوایز  8اده م

 جام و حکم و به اعضای تیم مدال و حکم اهدا می گردد. به تیم های برتر 
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 نی نشده:موارد پیش بی

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیو همچن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 خبیک داور منت 

 یک مربی منتخب 

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت توسط 

 بل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.ق

 

 نوردی: آیین نامه عمومی و فنی رشته سنگ
 

 : نام رقابت ها 1ماده 

 داین دوره از مسابقات به نام قهرمانی سنگنوردی سرطناب دانشجویان پسر دانشگاه های کشور بزرگداشت روز دانشجو برگزار می گرد

 : هدف2ماده 

سنگنوردی ازجمله ورزشهایی است که در سطح قهرمانی جهان و قهرمانی دانشجویان جهان دارای مسابقات پر طرفداری است و در 

تمامی رشته های آن ورزشکاران بسیاری حضور دارند این دوره از مسابقات برای شناسایی دانشجویان قهرمان این رشته و معرفی بیشتر 

 دانشگاهیان انجام می شود.این ورزش به 

 : مجری مسابقات  3ماده 

 این مسابقات با همکاری  دانشگاه میزبان ،  تیم داوری، کمیته انظباطی برگزار می گردد

 دانشگاه میزبان کادر اجرائی، اسکان و تغذیه و امور اجرائی مسابقات را به عهده دارد .1

 تیم داوری شامل داوران و طراحان مسیر می باشد .2

نفر از مربیان یا سرپرستان تیم ها ، نماینده تیم داوری نماینده دانشگاه میزبان و رئیس انجمن  2ته انظباطی متشکل از کمی .3

 می باشد

 نظارت بر اجرای صحیح مسابقه به عهده انجمن کوهنوردی و صعود های ورزشی است. .4
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 : نحوه برگزاری مسابقات 4اده م

 نوردی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.نحوه و شرایط برگزاری مسابقات سنگ  -

 : شرایط تیم های شرکت کننده  5ماده 

 هر دانشگاه می تواند یك تیم به مسابقات معرفی نماید. .1

 هرتیم شامل سه نفر ورزشکار و یك نفر مربی، سرپرست و یك راننده می باشد .2

 وم باشدورزشکار باید دانشجوی فعال و درحال تحصیل دانشگاه های تابعه وزارت عل .3

 سرپرست می بایست از کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها آشنا به رشته انتخاب شود .4

 مربی باید دارای کارت مربیگری سنگنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسالمی باشد .5

 : شرایط فنی مسابقات6اده م

شی برگزار می گردد)تبصره به منظور جذب بیشتر ورزشکاران مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورز .1

 رشته برخی قوانین با نظر رئیس انجمن و رئیس هیاًت داوری تعدیل شده است(

نفر در دو مرحله برگزار می شود()تبصره : تعداد  30تعداد مراحل برگزاری مسابقه منوط به تعداد شرکت کننده است )تا  .2

 وران تغییر می نماید(مراحل با نظر رئیس هیاًت دا

ر تیم باید دارای لباس متحد الشکل باشد }شامل پیراهن )آستین کوتاه یا بلند یا بدون آستین بدون تبلیغات( همراه با ه .3

 شلوارک تا زانو{ 

 درج نام شرکت کننده به فارسی بر روی لباس  .4

 رو و کارابین(همراه داشتن کفش سنگنوردی و تجهیزات صعود استاندارد )هارنس یا صندلی ف .5

 شرکت تیم ها در مسابقه فقط بر اساس اعالم آمادگی قبلی و پذیرش در زمان مقرر امکان پذیر است .6

 هرگونه اعتراض فنی نسبت به نحوه برگزاری مسابقه فقط با امضای سرپرست تیم امکان پذیر است  .7

 : امتیاز دهی  7ماده 

 ام می شودامتیازات انفرادی بر اساس مقدار صعود ورزشکار انج .1

 جمع امتیاز انفرادی ورزشکاران به عنوان امتیاز تیم محاسبه می شود  .2

 : جوایز  8اده م

 به ورزشکاران برتر حکم و مدال اهدا می گردد 

 .به تیم های برترجام و حکم اهدا می گردد 

 موارد پیش بینی نشده:

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیو همچن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیداره کل تربا ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
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 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه  دقیقه  20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت توسط 

 رسید. قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد
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 :جودوآیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 اشتغال به  ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام 

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

  که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 یل کنند.بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکم

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 

 رگزار می گردد.مسابقات در دو بخش شیایی)مبارزه( و کاتا ب

 الف: شیایی

 کیلوگرم با نیم کیلو ارفاق وزنی 100* + 100-*  90-*  81-*  73-*  66-*  60-اوزان مسابقات:  - 

 کیلوگرم باشند. 55کیلوگرم باید دارای وزن بیشتر از  60-)ورزشکاران جهت حضور در وزن 

 درجه کمربند شرکت کنندگان: حداقل کمربند سبزجودو  - 

ورزشکار) دانشگاهها می توانند تنها در دو رده وزنی  2وزن و یا صرفا تنها در دو رده وزنی حداکثر 7نفر ورزشکار در قالب  7ء تیم: اعضا - 

نفر  1نفر مربی و 1نفر نباشد(، 7ورزشکار در هر وزن معرفی نمایند، در صورتی که تعداد ورزشکارن کل تیم دانشگاه بیشتر از  2حداکثر 

 سرپرست.

 همراه داشتن جودوگی )لباس( سفید وآبی برای تمامی ورزشکاران الزامی می باشد. - 

 نکات مهم:

 هر ورزشکار تنها یك بار می تواند در زمان وزن کشی رسمی شرکت نماید. - 

 نخواهد بود. ورزشکارانی که در زمان وزن کشی رسمی سر وزن مجاز نباشند از جدول حذف شده و حتی قادر به شرکت در وزن باالتر - 
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در صورتی که تیمی تا قبل از زمان وزن کشی رسمی در روز اول مسابقات نتواند به محل پذیرش و وزن کشی برساند ورزشکاران تیم  -  

 مذکور امکان شرکت در مسابقات روز اول را از دست خواهند داد.

 برنامه زمانبندی مسابقات
 

 روز اول: 

  17آی دی کارت  تا ساعت  پذیرش تیم های شرکت کننده وتحویل

 18الی  17مراسم قرعه کشی تمام اوزان ساعت 

  18:30الی  18کیلوگرم  از ساعت  81-*  73-*  66-*  60-وزن کشی آزمایشی وزن های   

  19:30الی  18:30کیلوگرم از ساعت  81-*  73-*  66-*  60-وزن کشی رسمی اوزان 
 

 روز دوم:

 17:30الی  17کیلوگرم از ساعت  100* + 100-*  90-وزن کشی آزمایشی وزن های 

   18الی  17:30کیلوگرم از ساعت  100* + 100-*  90-وزن کشی رسمی اوزان 
 

 ب: مسابقات کاتا

 مسابقات کاتا در فرم ناگه نو کاتا برگزار می گردد.

 هر دانشگاه مجاز به حضور حداکثر یك  تیم کاتا می باشد.

 قات جودو)شیایی( شرکت کرده باشند.کاتاروها می بایست در مساب

 هر دو ورزشکار کاتا بایستی از یك واحد دانشگاهی باشند.

 حداقل کمربند کاتاروها بایستی مشکی) دان یك ( باشد.

 هر دو جودوکار ملزم به استفاده از جودوگی )لباس سفید( می باشند.

 

 برنامه زمانبندی مسابقات کاتا :

 ابقات و قبل از شروع مسابقات جودو )شیایی( برگزار می گردد.مسابقات کاتا در روز دوم مس

 

 موارد پیش بینی نشده:

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیو همچن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 
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 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سلیم       تومان( ست تیم به کمیته فنی ت سرپر سط  سخ اعتراض        تو شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در 

 قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 دوچرخه سواری:آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 ضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است.رعایت شئونات اسالمی، ان 

  ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 انی خواهد شد.لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رس 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.خواهد بود. نام 

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، امی نفرات اعزمی اس دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  هانسرپرست و همرامشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری براساس قوانین ومقررات انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم تحقیقات وفناوری در چهار ماده )  -

 ه استقامت( برگزار خواهد شد. دوماده سرعت و دوماده نیم

 شامل :دختران  وپسران    دوچرخه سواری قهرمانی مسابقاتماده های برگزاری  -

 . مسابقه دور امتیازی4. مسابقه دور حذفی             3متر سرعت       1000. مسابقه 2متر سرعت            200. مسابقه 1 

 . باشدمی  در مسیر آسفالت متر 200دگیری در مسافت شامل مسابقه رکور  :متر 200 مسابقه (الف 

 500) رگشتیك رفت یا یك رفت و بصورت  در مسیر آسفالت متر1000شامل مسابقه رکوردگیری در مسافت  :متر 1000( مسابقه ب 

   .می باشد متر برگشت( 500متر رفت و 

کیلومتری  براساس قوانین مسابقه دور حذفی برگزار می  2متری تا حداکثر 500دریك مسیر لوپ حد اقل   ج ( مسابقه دور حذفی :

 شود.

کیلومتری  براساس قوانین مسابقه دور امتیازی برگزار  2متری تا حداکثر 500دریك مسیر لوپ حد اقل   د ( مسابقه دور امتیازی :

 می شود.

آیین%20نامه%20نهایی%20رشته%20ای%20ورزشی%20غیرالمپیادی%201401.docx


 

 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 .می باشد مجاز 5/27و  26کوهستان سایز  وضیح : نوع دوچرخه برای همه مسابقات فقط دوچرخهت

 

 ( ثبت شده زمان)کمترین مالک برتری بهترین تایم گرفته شده دوچرخه سوار  متر تایمینگ 1000متر و  200مسابقه دو ماده  در  -

  . می باشد

 متر تایمینگ،  استارت دوچرخه سوار ثابت می باشد.  1000متر و 200در هر دو ماده   -

جه به شرایط مسیر ، مسافت و تعداد دور های مسابقه، در هر دور یا در هر چند دور  طوقه اساس قوانین با تو در ماده دور حذفی بر -

عقب آخرین دوچرخه سواری که از خط پایان عبور می کند، ازمسابقه حذف و در جایگاه خودش قرار میگیرد، مسابقه با بقیه نفرات به 

 همین روش ادامه می یابد، تا سه نفر برتر مشخص شوند.

اساس قوانین با توجه به شرایط مسیر ، مسافت و تعداد دور های مسابقه، در هر دور یا در هر چند دور ، چهار  اده دور امتیازی بردر م -

تعلق میگیرد، مسابقه به همین روش تا پایان مسافت و  5،3،2،1دوچرخه سوار  برتری که از خط پایان عبور می کند ، به ترتیب امتیاز 

 د نظر ادامه می یابد. در پایان سه نفر برتر براساس بیشترین امتیازات کسب شده مشخص می شوند. تعداد دورهای مور

بر روی خط استارت حاضر نباشد استارت او  )استارت لیست(اگر دوچرخه سوار با زمان یا تایم اعالم شدهدرتمامی مواد مسابقات   -

 و محاسبه می شود. ه شروع شده و زمان او از زمان اعالم شده به وی شروع شد

و در صورتی که خطا کرده    DNFدرصورتی که مسابقه را به اتمام نرساند   DNSبرابرمقررات در صورت عدم حضوردر مسابقه  

 می شود.  DSQباشد

استارت در ( شکستگی قطعات اصلی  ، پنچری،  ....نقص فنی ) نداریم، در صورت استارت مجدد  متر 1000متر و  200برای مادهای  -

. برای مسابقات دور حذفی و دور امتیازی با توجه به شرایط ی باشدو طول برگزاری مسابقه فقط ورزشکاریك استارت مجدد مجاز م

 مسافت و تعداد دور های مسابقه در جلسه فنی تصمیم گرفته می شود.  

 گردد. شرکت کنندگان یك ساعت قبل از شروع مسابقاتبرگزار می  در دو روزمسابقات با هماهنگی قبلی و دی مسابقات نرنامه زمانبب -

 دور تمرینی بزنند.می توانند در مسیر مسابقه  در محل مسابقه حضور و

 همراه مبلغ سه مقررات، در صورت اعتراض فقط سرپرست تیم )نه مربی، ورزشکار ،تکنسین و....( به صورت کتبی به براساس قوانین و -

در صورت وارد بودن اعتراض  پس از بررسی درکمیته جواب داده خواهد شد. قات یا مسئول انجمن تحویل ومیلیون ریال به سرداور مساب

 مبلغ عودت داده می شود. 

اداره کل تربیت بدنی  20/9/1395مورخ  113409/1/41لیگ برتری براساس دستور العمل شماره  حضور دانشجویان ملی پوش و -

 ا موظفند در هنگام اعزام تیم ها به نکات مندرج در دستورالعمل توجه نمایند.وزارت علوم می باشد. و دانشگاه ه

توسط کمیته  فناوری در روز مسابقه و کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و-

 فنی مسابقات حل وفصل خواهد شد.

 لسه پذیرش و فنی  پس از هماهنگی توسط میزبان برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد.مکان برگزاری مسابقه و ج زمان و -

 .امتیاز تعلق می گیرد و ...براساس جدول امتیازات فدراسیون ،  75،  85،  100به ترتیب  سی ام اول تا  نفراتبه  نحوه امتیازدهی :

 .تعلق می گیرد اول تا سوم مدال و احکام قهرمانی نفراتبه  یع مدال :زنحوه تو 

 .یع می گرددزعدد مدال تو 12مدال برنز جمعا  4مدال نقره و  4مدال طال ،  4 مسابقات دختران:  مجموعدر 

 .یع می گرددزعدد مدال تو 12مدال برنز جمعا  4مدال نقره و  4مدال طال ،  4 مسابقات پسران:   مجموع در 
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 م مالک تیم های برتر می باشد.مجموع امتیاز دو نفر برتر هر تی رده بندی تیمی :

 اهداء می شود.اول تا سوم  تیم هایبه طال ، نقره، برنز سری کاپ تیمی  3 جمعاً

 موارد پیش بینی نشده:

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیو همچن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم یننامه فنییآ
 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 

 اعتراضات:

ار هز سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت توسط 

 قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 :3×3بسکتبال آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 می:مقررات عمو
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

  ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به

 تحصیل عکس دار الزامی است.

  در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

شگاه مربوطه اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دان

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 مایید.خواهد شد استفاده ن

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانعزامی از قبیل مشخصات نفرات ا دانشگاه ها موظفند

 بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 

 شود. از جمله:نفره فیبا برگزار میکلیه مسابقات طبق قوانین و مقررات رسمی بسکتبال سه

 ( زمین و توپ مسابقه:1ماده 

 noب  ا رعای  ت رس  م کلی  ه خط  وط و من  اطق و ن  یم دای  ره  11×15ازی در نیم  ه زم  ین بس  کتبال و ی  ا در زمین  ی ب  ا ابع  اد ب   -

charge شود. زمین های قانونی بسکتبال و با یك حلقه انجام می 

 شود.  مسابقات با توپ مخصوص سه نفره انجام می -
 

 ( تیم و تعداد بازیکنان:2ماده 

 نفر می باشد.   6نفر داخل زمین و یك نفر ذخیره( یك مربی و یك سرپرست حداکثر  3)بازیکن  4هر تیم  شامل  -

 مربی و سرپرست تیم در جایگاه تماشاچیان حضور دارند.  -

 ( داوران بازی:3ماده 

 دو داور در داخل زمین و سه داور میز به عنوان منشی و وقت نگهدار هستند.   -

 ( شروع بازی:4ماده 
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 دشان را روی یك حلقه برای بازی گرم می نمایند.  هر دو تیم همزمان خو -

توان د مالکی ت ت وپ را ی ا     ش ود. تیم ی ک ه در پرت اب س که برن ده باش د، م ی        مالکیت توپ با باال ان داختن س که مش خص م ی     -

 برای شروع بازی یا درصورت نیاز در وقت اضافی انتخاب کند.  

 شود.  دل توپ توسط یار مدافع به مهاجم آغاز میبازی از یك متر باالتر از قوس و روبروی حلقه و با تبا -

 ( امتیازدهی:5ماده 

 امتیاز خواهد بود.   1هر شوت داخل قوس، دارای  -

 امتیاز خواهد بود.   2هر شوت از پشت قوس، دارای  -

 امتیاز خواهد داشت.  1های آزاد هر گل موفق در پرتاب -

 ( زمان مسابقه:  6ماده

س ن  متوق     ه ای آزاد ی ا در زم انی ک ه ت وپ م رده باش د زم ان        ای اس ت. هنگ ام پرت اب   دقیق ه  10زمان بازی شامل یك وقت  -

 و زمانی که توپ توسط مهاجم در اختیار گرفته شود، مجدداً شروع بکار خواهد شد.  

 

 ( خطاها:7ماده 

 شوند. م نمیخطا و بر اساس مجموع خطاهای انفرادی محاسبه ولی بازیکنان بر اساس خطای شخصی محرو 6خطاهای تیمی 

رسیده باشد، یك پرتاب آزاد به او  6اگر خطا بر روی بازیکنی که در حال شوت نباشد صورت گیرد و محدودیت خطای تیمی آنان به 

 تعلق خواهد گرفت.

 دوپرتاب آزاد 9-8-7برای خطای تیمی 

 به بعد دوپرتاب آزاد با مالکیت  10برای خطای تیمی 

 خطای فنی یك پرتاب آزاد

 خطای غیرورزشی : دو خطای تیمی ثبت می شود + دوپرتاب آزاد اولین

 جریمه برای دیسکالیفه و دومین خطای غیرورزشی یك بازیکن : دو خطای تیمی ثبت می شود + دوپرتاب آزاد + مالکیت

 ( لباس بازیکنان:8ماده 

ورزش ی ب رای کلی ه بازیکن ان ت یم      در زمان برگ زاری مس ابقه، داش تن دو دس ت رک ابی ش ماره دار)تی ره و روش ن(  و ش ورت           -

 الزامی است. 

 ( ترکیب تیم برای شروع مسابقه:9ماده 

 نفر است.  3تیم در داخل زمین  "بازیکنان اصلی"در زمان شروع مسابقه، ترکیب -

در زمان تعیین ش ده ب رای ش روع مس ابقه، چنانچ ه ت یم ب ا ح داقل س ه ب ازیکن آم اده ب ه ب ازی حاض ر نش ود، مس ابقه آغ از                   -

در ج دول ثب ت خواه د     w-0دقیق ه، ب رای ت یم خ اطی باخ ت فن ی اع الم ش ده و امتی از           10شود و بع د از م دت زم ان    نمی

 شد.  

ب ازیکن، مج از اس ت ک ه ای ن ق انون ش امل وق ت          1ت یم ب ه ه ر دلی ل ت ا       "بازیکنان اص لی "بعد از شروع مسابقه، کاهش تعداد -

 شود.  اضافی هم می
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 ( تعویض:10ماده 

یم در زم ان م رده ش دن ت وپ قاب ل اج را خواه د ب ود. ب ازیکن ذخی ره پش ت خ ط نیم ه ی ا خ ط مش خص                 تعویض برای هر ت -

 شدۀ روبروی حلقه مستقر شده و با تماس با نفر ذخیره تعویض را انجام خواهد داد. 

 تعداد تعویض بازیکنان در هر مسابقه نامحدود است.  -

 ( برنده بازی:11ماده 

 بیشترین امتیاز را داشته باشد، برنده بازی خواهد بود. هر تیم که در پایان وقت قانونی  -

 شود. برسد، بازی متوق  و برنده مسابقه اعالم می 21چنانچه قبل از پایان وقت قانونی، امتیاز تیمی به  -

امتی از را کس ب    2اگر ت ا پای ان وق ت ق انونی دو ت یم مس اوی ش وند، ب ازی در وق ت اض افی دنب ال ش ده و تیم ی ک ه اول ین                 -

 ، برنده بازی خواهد بود.  کند

 ( زمان استراحت:12ماده 

 تواند درخواست کند. ای را در زمان مرده شدن توپ میثانیه 30هر تیم یك زمان استراحت  -

 دقیقه است.  1فاصله زمانی بین اتمام وقت قانونی و شروع وقت اضافی )در صورت تساوی(  -

 ( مالکیت توپ:13ماده 

ثانی  ه مال  ك آن باش  د. پ  س از آن، مالکی  ت ت  وپ ب  ه ت  یم مقاب  ل داده  12توان  د ب  یش از نم  ی ه  ر ت  یم بع  د از دریاف  ت ت  وپ، -

 خواهد شد.  

 نباید اقدام به دفاع کند.   no chargeپس از به ثمر رسیدن گل، تیم مدافع جدید درمنطقه  -

 ( برخی موارد مربوط به بازی با توپ:14ماده 

 صاحب توپ(، توپ به بازیکن مدافع داده خواهد شد.  در وضعیت جامپ بال )کشمکش دو بازیکن برای ت -

اگر بازیکن مدافع، توپ را ریباند ک رد بای د ت وپ را ابت دا ب ه پش ت ن یم دای ره رس انده و بع د ب ازی را ادام ه ده د. ب رای ت وپ                 -

 گردد.  دزدی یا توپ از دست رفته نیز این مورد رعایت می

-  

 بیمه ورزشی معتبر می باشند.بازیکنان و کادر فنی تیم ملزم به داشتن کارت  -

 صفحه شخصی ایجاد کنند.  play.fiba3x3.comهمه بازیکنان باید در سایت رسمی بسکتبال سه نفره فیبا  -

 .سانتیمتر از شماره ها فاصله داشته باشد 5هر گونه آرم یا نشان تبلیغاتی بایستی حداقل  -

 .گیردروز ورود تیم ها انجام  می 00:22جلسه هماهنگی ساعت 

 توجه :تیمها باید آمادگی جسمانی و روانی برای چند بازی در طول یک روز را داشته باشند.

 نحوه برگزاری و برنامه مسابقات:

در جلس  ه هم  اهنگی پ  س از ثب  ت پروفای  ل ت  یم ه  ا  در س  ایت فدراس  یون جه  انی، گ  روه بن  دی طب  ق ج  دول بس  کتبال س  ه  -

 نفره فیبا انجام خواهد شد.

 ه:موارد پیش بینی نشد

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیو همچن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
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 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

  مربی منتخبیک 

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت توسط 

 شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.قبل از 
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 دختران: 3×3بسکتبال آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 شگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دان

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  کارشناسان خبرهیکی از توصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 ثبت نامی درج شود. خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 ته تحصیلی، عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رش)نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 خ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.بیمه نامه ورزشی، تاری

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 مسابقات طبق آخرین مقررات فدراسیون بسکتبال ج.ا.ا. برگزار خواهد شد.

 توپ و زمین -1

 شود.با توپ بسکتبال سه نفره و بر روی یك حلقه بسکتبال برگزار می 3* 3کلیه مسابقات 

متر و خط دو امتیازی  80/5له که شامل خط پرتاب پنالتی با همان فاص 11*15زمین با شکل معمولی بسکتبال به ابعادقانونی 

 ( که در زیر حلقه ترسیم شده است.no-charge area) متر از حلقه و نیم دایرۀ نوشارژ 75/6با فاصله 

 اعضای تیم -2

نفر بازیکن ذخیره(،یك نفر مربی یا سرپرست است که در شروع بازی حضور  1نفر بازیکن اصلی و  3شامل چهار نفر بازیکن ) 

 هر تیم الزامی است. سه نفر بازیکن از

 داوران -3

 داوران بازی متشکل از دو داور در داخل زمین و دو داور میز بعنوان منشی و وقت نگهدار هستند.

 

 

آیین%20نامه%20نهایی%20رشته%20ای%20ورزشی%20غیرالمپیادی%201401.docx
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 تعیین مالکیت توپ -4

بازی با پرتاب سکه بین نماینده هر تیم آغاز و برنده سکه یا مالکیت توپ را در ابتدای بازی یا در وقت اضافی احتمالی انتخاب 

 د.می کن

 امتیازدهی: -5

 دارای یك امتیاز  75/6هر شوت داخل نیم دایره 

 هر شوت از پشت خط نیم دایره دارای دو امتیاز         

 هر گل موفق در پرتابهای آزاد یك امتیاز 

 زمان بازی / برنده بازی: -6

هاجم دراختیار گرفته شود، دقیقه ای است که ساعت در زمان مرده شدن توپ، متوق  شده و زمانیکه توپ توسط م 10یك زمان

 کند.شروع بکار می

امتیاز بدست آورد حتی اگر زمان تمام نشده باشد. این فقط شامل زمان معمولی بازی است نه   21برنده بازی تیمی است که 

 وقت اضافی.

خواهد شد. اولین تیمی  اگر در زمان  قانونی امتیاز دو تیم مساوی شود، بعد از یك دقیقه استراحت بازی در وقت اضافی دنبال

 که در وقت اضافی دو امتیاز کسب کند، برنده بازی خواهد شد.

 زمان اقدام به شوت یا ساعت شوت -7

 ثانیه زمان مالکیت برای اقدام به حلقه دارد.  12هر تیم 

شود و به کمك  ثانیه به میز منشی اضافه 12شود مسئول ثانیه در دسترس نباشد، توصیه می 12در صورتی که ساعت شوت 

 کورنومتر و سوت داور زمین را یاری دهد. 

 خطاها/پرتاب پنالتی :-8

 پرتاب آزاد 2پرتاب آزاد و روی شوت کنندۀ خارج قوس  1جریمه خطا روی شوت کنندۀ داخل قوس 

 خطای تیمی 6محدودیت خطا برای هرتیم   

 ، دو پرتاب آزاد 9و 8، 7جریمه برای خطاهای تیمی  

 به بعد دو پرتاب آزاد + مالکیت توپ  10خطای تیمی جریمه برای 

 جریمه برای خطای فنی : یك پرتاب آزاد  بدون اینکه مالکیت توپ عوض شود..

 پرتاب آزاد + مالکیت توپ 2جریمه برای خطای دیسکالیفه: 
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 چگونگی مالکیت توپ:-9

با مدافع است که می تواند توپ را با دریبل یا پاس  بدنبال گل شدن توپ در حین بازی یا اخرین پرتاب پنالتی مالکیت توپ-

 ( دست بزند.no-chargeبه پشت قوس بیاورد.پس از اینکه توپ گل شد، مهاجم نباید به توپ در منطقه نو شارژ )

مالکیت توپ برای هر تیم در ادامه مرده شدن توپ بجز گل شدن با پاس دادن توپ بین مدافع و مهاجم در پشت خط نیم -

 ره آغاز می شود.دای

 بدنبال هر توپ گل نشده در حین بازی یا پرتاب پنالتی : -

 تواند بدون آنکه به پشت نیم دایره برود اقدام به شوت نماید.اگر بازیکن مهاجم ریباند کرد می

 اگر بازیکن مدافع ریباند کرد باید توپ را به پشت خط نیم دایره برساند.

 دست رفته:در مورد توپ دزدی یا توپ از  -

 اگر در داخل نیم دایره اتفاق افتاد، باید توپ را به پشت خط نیم دایره با پاس یا دریبل برساند.

 در مورد وضعیت جمبال توپ به بازیکن مدافع داده می شود.-

 تعویض ها: -10

روی سبد و بدون نیاز به برای هر تیم در زمان مرده شدن توپ و بعد از خروج هم تیمی خود از روی صندلی خط انتهایی روب 

 اعالم یا عالمت داوران قابل اجرا خواهد بود.

 زمان استراحت -11

ثانیه ای به هر تیم برای استراحت داده می شود. بازیکن می تواند در زمان مرده شدن توپ درخواست تایم  30یك زمان   

 استراحت نماید.

 لباس -12

 ه و روشن داشته و درصورت فیلمبرداری دختران حجاب مصوب فیبا رابه همراه دارند.دست لباس بسکتبال تیر 2هرتیم حداقل        

 ثبت پروفایل  -12

فیبا  eventmakerهستند و رویداد در سامانه  play.fiba3x3.comهمه بازیکنان ملزم به ارائه پروفایل فیبا و ثبت نام در سایت 

 نیاز شب قبل از مسابقات راهنمایی های الزم انجام خواهد گرفت(. جهانی به نام دانشگاه میزبان ثبت خواهد شد)در صورت

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

صورت وارد بودن اعتر         تومان( شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت سخ اعتراض     توسط  شد، پا سترد خواهد  اض وجه دریافتی م

 قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 :ووشوآیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 فی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معر

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

 در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهفرات اعزامی توصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و ن

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 ئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مس

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 شماره دانشجویی، رشته تحصیلی،  عکس زمینه سفید و جدید،)نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 مه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.بی

  ورت می پذیرد.صموسسات آموزش عالی  مسابقات ورزشی دانشگاه ها و آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 

 : بخش دختران قوانین و مقررات فنی

 .زمان و مکان :1

همان شب در محل  20) جلسه سرپرستان و قرعه کشی ساعت  17الی  9ثبت نام  و وزن کشی  21/12/1401ورود تیم ها روز یکشنبه 

 خوابگاه تیم ها(

 24/12/1401خروج تیم ها 

 1401/  12/ 23و  22دو شنبه و سه شنبه زمان مسابقات روز های 

 سالن ورزشی دانشگاه قم . محل برگزاری مسابقات :2

 خوابگاه شهید سلطانی نژاد واقع در بلوار امین مجموعه ورزشی شهید حیدریان. . محل اسکان ورزشکاران :3

 1/12/1401. مهلت اعالم آمادگی قطعی : 4

 

 :سال تمام 39الی  18ساندا می باشد لذا محدودیت سنی برابر مقررات فدراسیون جهانی ووشو  مسابقات در رده سنی بزرگساالن رده سنی  
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 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

  تالو بدون محدودیت سنی

 بخش های مسابقاتی: تالو و ساندا 

 کیلو گرم -75 -70 -65 -60 -56 -52 -48وزن : 7در  الف( ساندا

 ب( اجرای فرم های تالو:

 (تایچی جین10( نن دائو9(نن گوئن 8( گوئن شو 7(چیانگ شو 6(جین شو 5( دائوشو 4 ( تایچی چوان3( نانچوان 2( چانگ چوان 1

  فرم انفرادی شرکت کند. 2هر شرکت کننده می تواند در 

  فرم های سنتی شامل : کلیه فرمهای سنتی و سری فرم های دو و سه 

 

 نجام می شود ) توضیح اینکه سختی حرکات در فرم های رقابت های بخش تالو در کلیه فرم ها با قوانین مدرن  و دارای سختی حرکات ا

آن مربوط به پیوستگی همان حرکات می  6/0آن مربوط به حرکات سخت اصلی و  4/1نمره است که  2با سالح و بدون سالح  دارای 

 باشد که می باسیت این تکنیك ها  توسط ورزشکاران در برگ مخصوص سختی حرکات اعالم گردد.(

 کسر امتیاز خواهد داشت. 2/0شکاران در فرم های تایچی چوان و تایچی جین همراه با موزیك می باشد . نداشتن موزیك اجرای فرم ورز 

 : داشتن پوشش ) کاله ، لثه ، هوگو، کاپ ، دستکش( در بخش ساندا الزامی و برعهده شرکت کنندگان می  پوشش مسابقات

 همراه داشته باشند در غیر اینصورت از مسابقه دادن ایشان جلوگیری می شود.( باشد)شرکت کنندگان می باسیت لباس قرمز و آبی به

 .تغذیه و اسکان برعهده دانشگاه میزبان می باشد 

 سهمیه هر استان ده نفر در ساندا هر وزن فقط یك ورزشکار  در بخش تالو تعداد ورزشکار آزاد می باشد 

 داشته باشد. هر استان می تواند یك سرپرست و دو مربی به همراه 

 : مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

، گواهی  4*3قطعه عکس  2معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، گواهی اشتغال به تحصیل ، کارت دانشجویی ، اصل شناسنامه یا کارت ملی ، 

 ساعت گذشته باشد. 72که ار صدور آن  1401سالمت جسمانی )حداقل سه روز قبل از مسابقات(، بیمه ووشو سال 

 موارد پیش بینی نشده: 

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیو همچن یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
 اعضای کمیته فنی:

 س انجمنرئی 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 

 



 

 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

صورت وارد بود         تومان( شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت سخ اعتراض     توسط  شد، پا سترد خواهد  ن اعتراض وجه دریافتی م

 قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 نحوه توزیع مدال 
 به دانشگاه های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی در محل اجرای مسابقات اهدا خواهد شد.

 ال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به نفرات تیم های اول تا سوم مد 
  پسرانقوانین و مقررات فنی بخش : 

 . زمان و مکان :1

همان شب در محل خوابگاه  20) جلسه سرپرستان و قرعه کشی ساعت  17الی  9ثبت نام  و وزن کشی  18/12/1401ورود تیم ها روز پن  شنبه 

 تیم ها(

 21/12/97خروج تیم ها 

 1401/  12/ 20و 19و شنبه  زمان مسابقات روزهای جمعه

 . محل برگزاری مسابقات : سالن ورزشی خانه ووشو استان2

 . محل اسکان ورزشکاران : خوابگاه شهید سلطانی نژاد واقع در بلوار امین مجموعه ورزشی شهید حیدریان.3

 1/12/1401. مهلت اعالم آمادگی قطعی : 4

  سال تمام 39الی  18ساندا باشد لذا محدودیت سنی برابر مقررات فدراسیون جهانی ووشو  .  رده سنی: مسابقات در رده سنی بزرگساالن می5

  تالو بدون محدودیت سنی

 .بخشهای مسابقاتی: تالو و ساندا6

 + کیلو گرم90  -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -56 -52وزن :  10ال ( ساندا در 

 ب( اجرای فرم های تالو:

  11(تایچی جین 10( نن دائو9(نن گوئن 8( گوئن شو 7(چیانگ شو 6(جین شو 5( دائوشو 4تایچی چوان ( 3( نانچوان 2چانگ چوان )

 سنتی

  فرم انفرادی شرکت کند. 2هر شرکت کننده می تواند در 

  فرم های سنتی شامل : کلیه فرمهای سنتی و سری فرم های دو و سه 

  دارای سختی حرکات انجام می شود ) توضیح اینکه سختی حرکات در فرم های رقابت های بخش تالو در کلیه فرم ها با قوانین مدرن  و

آن مربوط به پیوستگی همان حرکات می  6/0آن مربوط به حرکات سخت اصلی و  4/1نمره است که  2با سالح و بدون سالح  دارای 

 دد.(باشد که می باسیت این تکنیك ها  توسط ورزشکاران در برگ مخصوص سختی حرکات اعالم گر

  کسر امتیاز خواهد داشت. 2/0اجرای فرم ورزشکاران در فرم های تایچی چوان و تایچی جین همراه با موزیك می باشد . نداشتن موزیك 



 

 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

.  پوشش مسابقات : داشتن پوشش ) کاله ، لثه ، هوگو، کاپ ، دستکش( در بخش ساندا الزامی و برعهده شرکت کنندگان می باشد)شرکت 7

 سیت لباس قرمز و آبی به همراه داشته باشند در غیر اینصورت از مسابقه دادن ایشان جلوگیری می شود.(کنندگان می با

 .  تغذیه و اسکان برعهده دانشگاه میزبان می باشد.8

 . سهمیه هر استان ده نفر در ساندا هر وزن فقط یك ورزشکار  در بخش تالو تعداد ورزشکار آزاد می باشد9

 تواند یك سرپرست و دو مربی به همراه داشته باشد. .  هر استان می 10

 .  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :11

، گواهی سالمت  3×4قطعه عکس  2معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی، اصل شناسنامه یا کارت ملی، 

 ساعت گذشته باشد. 72که ار صدور آن  1401سال  جسمانی )حداقل سه روز قبل از مسابقات(، بیمه ووشو

 اعتراضات: 

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م         تومان( شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت سخ اعتراض     توسط  شد، پا سترد خواهد 

 قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

  :آیین نامه مسابقات ایروبیک ژیمناستیک

 کلیات:
 

یروبیك ژیمناستیك می باشد که این مسابقات با هدف جذب، استعدادیابی، سازماندهی و پرورش دانشجویان ورزشکار در رشته ورزشی ا

 به صورت سراسری در کل دانشگاه های کشور اجرا می گردد

در این مسابقات ورزشکاران در دو بخش حرفه ای و مبتدی در استایل انفرادی به رقابت خواهند پرداخت که قوانین بخش حرفه ای 

این رشته می باشد و قوانین بخش  2022فدراسیون جهانی  منطبق با قوانین مسابقات گنجانده شده در دفترچه ایروبیك ژیمناستیك

 مبتدی به پیوست همین ایین نامه به تفضیل آمده است  

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 ی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواه

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  ط کار در در امر فنی و آشنا با محی یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  یرشورود به سایت پذبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( شماره ملی و شناسنامه، تاریخ 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند. بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 ن و آقایان برگزار خواهد شدمسابقات در دو بخش بانوا 

  سال می باشد . 18رده سنی شرکت کنندگان باالی 

  ورزشکار به مسابقات معرفی نماید . 4هر دانشگاه می تواند حداکثر 

  خواهد بود (. 10*10مسابقات در پیست حرکات زمینی انجام خواهد شد ) زمین مسابقه 

 وبیك ژیمناستیك و مطابق قوانین این رشته باشد )جوراب سفید لباس شرکت کنندگان باید متناسب با رشته ورزشی ایر

 الزامی است ( .

  .لباس های یك تیم باید به صورت یکسان طراحی شود 

 وسیقی مسابقه باید به دو صورت سی دی و فلش به همراه مشخصات تیم مسابقه دهنده تحویل مسئول مسابقات داده شود.م 

 مانع است.استفاده از کفش مخصوص ژیمناستیك بال 
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 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 راساس قوانین ومقررات ، رعایت اخالق ورزشی توسط تمامی در تمام طول مسابقه الزامی است،  در غیراینصورت به ورزشکار ب

 خاطی اخطار ) کارت زرد( ودر صورت تکرار از مسابقات حذف می شود.

 .ایمنی وسایل ژیمناستیك به عهده هیات برگزارکننده است 

 تیك روی زمین و به صورت انفرادی)انفرادی مردان و انفرادی زنان( اجرا میگردد مسابقات ایروبیك ژیمناس 

 ل تیم با حضور یك سرپرست و یك مربی عازم مسابقات میگردد.ک 

  سرپرست ومربی تیم حق شرکت در مسابقات را ندارند، و در طول برگزاری مسابقات  مربی و سرپرست تیم باید کارت

 یزان کرده باشند. شناسایی خود را بر گردن آو

  اداره کل تربیت  20/9/1395مورخ  113409/1/41حضور دانشجویان ملی پوش ولیگ برتری براساس دستور العمل شماره

 بدنی وزارت علوم می باشد. و دانشگاه ها موظفند در هنگام اعزام تیم ها به نکات مندرج در دستورالعمل توجه نمایند.

 یین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در روز مسابقه وتوسط کلیه موارد پیش بینی نشده در آ

 کمیته فنی مسابقات حل وفصل خواهد شد.

  .جلسه هماهنگی توسط میزبان برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد 

 صورت لیگ ازاد در روز دوم مسابقات  بعلت داشتن دانشجویان ملی پوش و یا قهرمان در رشته مذکور لذا مسابقه این افراد به

در سه وسیله ذکر شده و به صورت برنامه اختیاری اجرا میگردد و از پذیرفتن دانشجویان قهرمان در رشته مذکور برای اجرای 

 برنامه اجباری مسابقات معذوریم و تخل  تیم ها به منزله حذف از دور مسابقات خواهد بود.

 مدال می باشد 12سیله مدال توزیع می گردد. که در مجموع شامل به نفرات اول تا سوم در هر و 

   مدال میباشد 3به نفرات اول تا سوم در مجموع اسباب مدال تعلق میگیرد که در مجموع شامل 

  رده بندی تیمی مجموع سه نفر از شرکت کنندگان هرتیم در مجموع اسباب میباشد که در مجموع شامل کاپ طال و نقره و

 یم ها میباشد.برنز به ت

 قوانین بخش مبتدی :

 . مسابقات با توجه به پلن طراحی شده صورت خواهد پذیرفت 

 بلوک های برنامه اجباری مبتدی :
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  بلوک به طور اختیاری  2بلوک اجباری بوده و  4بلوک طبق تصاویر باال خواهد بود که از این شش بلوک،  6برنامه متشکل از

 شد .توسط مربی طراحی خواهد 

 . مسیر حرکت طبق پلن زیر خواهد بود 
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 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 ارتیستیک ) هنری ( در بخش دختران و پسرانمسابقات ژیمناستیک  آئین نامه ومقررات فنی

 کلیات:

این مسابقات با هدف جذب ، استعدادیابی ، سازماندهی و پرورش دانشجویان ورزشکار در رشته ورزشی ایروبیك ژیمناستیك می باشد 

 رت سراسری در کل دانشگاه های کشور اجرا می گرددکه به صو

در این مسابقات ورزشکاران در دو بخش حرفه ای و مبتدی در استایل انفرادی به رقابت خواهند پرداخت که قوانین بخش حرفه ای 

ی باشد و قوانین این رشته م 2022-2024منطبق با قوانین مسابقات گنجانده شده در دفترچه ژیمناستیك هنری فدراسیون جهانی 

 بخش مبتدی به پیوست همین ایین نامه به تفضیل آمده است  .

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 یی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجو

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

ل ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه اینترنت به عنوان مسئو

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

  دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال می بایست از شناسه و پسورد  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.التحصیل(  شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 پذیرش تکمیل کنند. بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 قوانین ومقرات کلی: 

دیل یافته فدراسیون ژیمناستیك و انجمن ژیمناستیك وزارت علوم تحقیقات وفناوری برگزار مسابقات براساس قوانین ومقررات تع -

 خواهد شد. 

 باشد.  12×12زمین مسابقات باید پیست استاندارد ژیمناستیك با ابعاد  -

نی ) اقایان ( برگزار آیتم های مسابقه ارتیستیك در سه وسیله خرک ، حرکات زمینی و چوب موازنه ) دختران( و خرک و حرکات زمی -

 می گردد. نحوه اجرا متعاقبا طی بخشنامه اعالم می شود.

مایو استین بلند به همراه ساپورت استرچ که میتواند به صورت سرهمی  لباس باید بر اساس قوانین فدراسیون جهانی ژیمناستیك باشد.

 و شلوار چسبان باشد.هم دوخته شود ) دختران( و در بخش پسران بلوز چسبان ) استین رکابی( 
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 یقه مایو نباید خیلی باز باشد از جلو تا جناغ و از پشت تا زیر کت  بالمانع است. -

 گذاشتن شماره بازیکنان لزومی ندارد.   -

 از پوشیدن لباس حلقه ای یا دامن دار بودن لباس ، جوراب و زیور االت به همراه تبلیغ بر روی لباس )مایو( خودداری شود. -

 اس های یك تیم باید به صورت یکسان طراحی شود. لب -

 موسیقی مسابقه باید به دو صورت سی دی و فلش به همراه مشخصات تیم مسابقه دهنده تحویل مسئول مسابقات داده شود. -

 استفاده از کفش مخصوص ژیمناستیك بالمانع است. -

ر تمام طول مسابقه الزامی است،  در غیراینصورت به ورزشکار خاطی اساس قوانین ومقررات ، رعایت اخالق ورزشی توسط تمامی د بر  -

 در صورت تکرار از مسابقات حذف می شود. اخطار ) کارت زرد( و

 ایمنی وسایل ژیمناستیك به عهده هیات برگزارکننده است.  -

 بیك ژیمناستیك مسابقات ایرو -2مسابقات ژیمناستیك هنری   -1رشته های مسابقات دختران و پسران شامل :  -

 می باشد و بیشتر از ان شامل کسر خطا خواد شد 1.30تا  1.20زمان برای زنان و مردان در ژیمناستیك 

 شرکت کننده می باشد که مجموع سه امتیاز باالتربه عنوان نمره مجموع تیمی محسوب میشود.. 4هر تیم شامل   -

 مسابقات در یك روز برگزار میگردد. -

 سفند ماه سال جاری برگزار میگرددمسابقات در ا -

 کل تیم با حضور یك سرپرست و یك مربی عازم مسابقات میگردد. -

سرپرست ومربی تیم حق شرکت در مسابقات را ندارند، و در طول برگزاری مسابقات  مربی و سرپرست تیم باید کارت شناسایی خود  -

 را بر گردن آویزان کرده باشند. 

اداره کل تربیت بدنی  20/9/1395مورخ  113409/1/41پوش ولیگ برتری براساس دستور العمل شماره  حضور دانشجویان ملی -

 وزارت علوم می باشد. و دانشگاه ها موظفند در هنگام اعزام تیم ها به نکات مندرج در دستورالعمل توجه نمایند.

وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در روز مسابقه وتوسط کمیته کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی -

 فنی مسابقات حل وفصل خواهد شد.

 جلسه هماهنگی توسط میزبان برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد. -

ت در سه بعلت داشتن دانشجویان ملی پوش و یا قهرمان در رشته مذکور لذا مسابقه این افراد به صورت لیگ ازاد در روز دوم مسابقا -

وسیله ذکر شده و به صورت برنامه اختیاری اجرا میگردد و از پذیرفتن دانشجویان قهرمان در رشته مذکور برای اجرای برنامه اجباری 

 مسابقات معذوریم و تخل  تیم ها به منزله حذف از دور مسابقات خواهد بود.

 .مدال می باشد 12مجموع شامل  به نفرات اول تا سوم در هر وسیله مدال توزیع می گردد. که در -

 .باشد مدال می 3به نفرات اول تا سوم در مجموع اسباب مدال تعلق میگیرد که در مجموع شامل  -

باشد که در مجموع شامل کاپ طال و نقره و برنز به  رده بندی تیمی مجموع سه نفر از شرکت کنندگان هرتیم در مجموع اسباب می -

 باشد. تیم ها می

 :اعتراضات

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت توسط 

 فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.قبل از شروع مسابقه تیم یا 
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 هندبال:آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 ،کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به  ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی 

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

  ایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال می ب ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.عیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ض

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 ه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنام

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 مان برگزاری مسابقات:    ز

 رگزاری: دانشگاه مازندرانمکان ب

 ها: عصر روز ...ورود تیم 

 ها: صبح روز ... خروج تیم 

  ارائه نتیجه تستPCR  ساعت قبل از شروع مسابقات الزامی است. 24مربوط به 
 

  قوانین و مقررات فنی:

  باشد.نفر می 16نفر ورزشکار، یك مربی و یك سرپرست، جمعا  16هرتیم متشکل از 

 مسابقات بر اساس ( آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی هندبال و نیز جدول فیزوFISU) موارد توافقی شود و برگزار می

 رسد.پس از تصویب در جلسه کمیته فنی به اطالع شرکت کنندگان می

 .هرتیم موظ  است دو دست پیراهن با دو رنگ تیره و روشن به همراه داشته باشد 

 اید متفاوت از پیراهن بازیکنان باشد و هر دو یك رنگ و یك شکل باشد.ها ببانپیراهن دروازه 

 متر سانتی 10متر و در جلو سانتی 20ها در پشت پیراهن و به فارسی بوده و اندازه شماره 20تا  1بایست از شماره پیراهن بازیکنان می

 باشد. 

 اده نمایند. های یك رنگ استفمربیان و سرپرستان در روی نیمکت باید از لباس 

  ( مورد تایید فدراسیون بین المللی هندبال برگزار خواهد شد.3مسابقات با توپ استاندارد )سایز 
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  شود.دقیقه استراحت در بین دو نیمه انجام می 10ای با دقیقه 30مسابقات در دو زمان 

 شود.ای برگزار میمسابقات دور مقدماتی به صورت دوره 

 امتیاز، باخت بدون امتیاز و خروج از بازی باخت فنی و صفر امتیاز منظور خواهد  1امتیاز، مساوی  2ر برد ای، هدر هر مسابقه دوره

 شد.

 گیرد.انجام می هاو نماینده تیم اعضای کمیته فنیها و با حضور روز ورود تیم 21کشی راس ساعت جلسه هماهنگی و قرعه 

 یك نفر از کمیته داوران و دو نفر از مربیان یا سرپرستان تیمها )که در جلسه رییس انجمن، سرپرست فنی :شامل اعضای کمیته فنی ،

 باشند.های حاضر انتخاب خواهد شد( میهماهنگی از طرف کلیه مربیان یا سرپرستان تیم

 اعتراضات

 ریال توسط  3.000.000به همراه مبلغ  دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه، 15صورت کتبی و حداکثر اعتراضات باید به

سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از 

 شروع مسابقه بعدی تیم یا فرد مورد اعتراض، به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 بیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آئین نامه فنی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین نامه عمومی را اداره کل تر

 کمیته فنی مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 نحوه توزیع مدال، محاسبه امتیازات در رده بندی نهایی:

 های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی در محل اجرای مسابقات هندبال اهدا خواهد شد.به تیم 

 شود.وم مدال و حکم قهرمانی اهدا میهای اول تا سبه نفرات تیم 

 توجه:

 12  ،تیم دوم در قالب دسته دوم و سایر تیمها در  12تیم برتر این مسابقات، از سال آینده، در قالب مسابقات دسته اول

 های کشور به رقابت خواهند پرداخت.قالب دسته سوم هندبال دانشگاه

   تیم منتخب دانشجویان کشور، جهت شرکت در مسابقات آتی دعوت خواهند بازیکنان برتر این مسابقات، به اردوی آمادگی

 شد.

 :اعتراضات 

  ریال )معادل   000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مس  ابقه به همراه  20اعتراض  ات باید به ص  ورت کتبی و حداکثر

صد   سترد              هزار تومان( سی صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  ست تیم به کمیته فنی ت سرپر سط  تو

 د مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.خواهد شد، پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1401آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 

 فوتبال:آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به  ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  فنی و آشنا با محیط کار در در امر  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود.

 می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشی برا

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل(  شماره ملی و

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند. بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 

 اهداف:

 . توسعه رشته ورزشی فوتبال در دانشگاه ها1

 . اجرای رقابتهای سالم و سازنده  بین دانشجویان و ارتقاء سطح کمی و کیفی فوتبال در دانشگاه ها2

 . توسعه دوستی ها و ایجاد شور و نشاط دربین نخبگان کشور3

 ، مقررات عمومی: 1ماده 

 .ه قوانین و مقررات رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام ب -1

 کلیه بازیکنان و کادر فنی الزم است دارای تاییدیه سالمت جسمانی از طریق پزشك معتمد دانشگاه باشند. -2

ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، شناسنامه، کارت ملی و گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار  -3

 اونت آموزشی و دانشجویی  دانشگاه تایید نماید(.) الزم است لیست اسامی را مع

صورت   http://sems.um.ac.irثبت نام تیم ها و نفرات اعزامی از سوی دانشگاه ها صرفا از طریق سایت پذیرش به آدرس:  -4

 می پذیرد.

می یکی از کارشناسان خبره در امر فنی و آشنا با محیط کار در توصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزا -5

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسوولیت حقوقی درج اسامی و بارگذاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه 

 مربوطه خواهد بود.
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پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه برای ورود به سایت پذیرش می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که  از طریق  -6

 ارسال خواهد شد،  استفاده نمایید.

ثبت اسامی کلیه نفرات اعزامی شامل بازیکنان و کادر فنی )نام و نام خانوادگی(، عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی،  -7

التحصیل( به صورت صحیح در سایت رشته تحصیلی،  شماره ملی  و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ 

 پذیرش .

 سرپرست به کمیته مسابقات الزامی است. E-MAILاعالم کتبی آدرس، شماره تلفن، فاکس و  -8

 : شرایط عمومی و قوانین و مقررات فنی مسابقات:2ماده 

 این مسابقات زیر نظر  انجمن فوتبال وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد. -1

ورزشی دانشجویان کشور برگزار نشده است،  مسابقات صرفاً به  -به اینکه رشته فوتبال در چهاردهمین المپیاد فرهنگیبا توجه  -2

 صورت قهرمان کشوری ودریك رده  برگزار می گردد.

 نفر می باشد. 20نفر ورزشکار، یك مربی و یك سرپرست جمعا  18هر تیم متشکل از  -3

 ( برگزار خواهد شد.FIFA ت فدراسیون بین المللی فوتبال )مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررا -4

 وسایل بازیکنان شامل پیراهن، شورت، جوراب، قلم بند و کفش فوتبال است. -5

رنگ لباس ورزشی )پیراهن، شورت، جوراب( با رنگهای مغایر بعنوان لباس اول و لباس  2کلیه تیمهای شرکت کننده می بایست  -6

 ل مدارک به کمیته مسابقات معرفی نمایند.دوم را کتباً با زمان تحوی

و ضمناً رنگ پیراهن دروازه بان باید از سایر بازیکنان متمایز باشد. )نمونه کامل این دو دست لباس را در  اولین جلسه برگزاری مسابقات 

 قبل از شروع مسابقات بایستی به کمیته مسابقات تحویل نمایند(.

د و هر بازیکن با یك شماره ثابت در مسابقات شرکت می نماید. تغییر شماره بازیکنان مجاز می باش 20الی  1شماره بازیکن از  -7

 نیست و در صورت گزارش، تیم و بازیکن مشمول جریمه خواهد شد.

 شماره بازیکنان در پشت و جلو پیراهن و روی شورت در قسمت چپ باشد. -8

د. کلیه تیمها می بایستی در مسابقات کاور غیرهمرنگ شماره دار در جلسه هماهنگی مسابقه رنگ پیراهن تیم ها تعیین می گرد -9

 نیز همراه داشته باشند. )جهت استفاده بازیکنان ذخیره روی نیمکت(.

سرپرست تیم موظ  است در تمام مسابقات کارت شناسایی بازیکنان و کادر تیم، صادره از سوی کمیته مسابقات را همراه داشته  -10

 شروع هر دیدار به نماینده انجمن فوتبال تحویل نماید. باشد و یك ساعت قبل از 

کمیته فنی مسابقات نفرات شاخص تیم های شرکت کننده را جهت حضور در اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت اعزام به  -11

 مسابقات دانشجویان آسیا دعوت خواهد کرد.

 ، نحوه برگزاری مسابقات: 3ماده 

ایندگان مناطق ، درمرحله پایانی بصورت تورنمنت انجام خواهد شد. در مرحله مقدماتی به مسابقات فوتبال پس از تعیین نم -1

روش دوره ای برگزار شده ، بطوری که تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی صعود می کنند و در مراحل بعد تا پایان 

 د .مسابقات و تعیین قهرمان و نایب قهرمان  به صورت حذفی انجام خواهد ش

 دقیقه استراحت داده خواهد شد. 15( و در بین دو نیمه 2×45دقیقه ) 90مدت هر بازی  -2

 امتیاز و به بازنده امتیازی تعلق نمی گیرد. 1امتیاز، مساوی  3برای هر برد  -3

رای رتبه در صورت تساوی امتیازات تیم ها در دور مقدماتی برای تعیین جایگاه تیم در جدول به ترتیب از دستورالعمل زیر ب -4

 بندی استفاده خواهد شد:

 نتیجه بازی رو در رو در دور مقدماتی 

 تفاضل گل 

 گل زده بیشتر 

 .)تعداد کارت های زرد و قرمز)هر تیمی که کارتهای زرد یا قرمز کمتری دریافت کرده باشد در رده باالتر جدول قرار می گیرد 
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 ازی دوتیم از طریق ضربات پنالتی تعیین خواهد شد.در مرحله حذفی و درصورت تساوی،  بدون وقت اضافی نتیجه ب -5

دقیقه ای اضافه شده و درصورت ادامه نتیجه تساوی از ضربات  15درمسابقه فینال ودرصورت تساوی نتیجه دوتیم،  دو وقت  -6

 پنالتی برای تعیین قهرمان استفاده خواهد شد.

 دی محروم خواهند بود.بازیکنان با دریافت دوکارت زرد و یا کارت قرمز ،  از بازی بع -7

در صورت دریافت کارت قرمزو درج گزارش مبنی بر رفتارغیر ورزشی  بوسیله داور، درمورد میزان  و نوع جریمه  با رأی کمیته  -8

 انضباطی تصمیم گیری خواهد شد.

اخطاری ها و اخراجی  پس از پایان مسابقات گروهی ) مقدماتی( بازیکنان تك اخطاری بخشوده خواهند شد؛ با این حال جرائم دو -9

 ها به قوت خود باقی خواهد بود.

مسئولیت ثبت تعداد اخطارها و اخراجی ها و محرومیت های انضباطی بازیکنان و کادر همراه بعهده سرپرست  تیم دانشگاه  ها  -10

 می باشد.

 :ضوابط فنی و اجرایی 4ماده 

فیفا و از نظر اجرایی و انضباطی براساس آئین نامه های  این مسابقات از لحاظ فنی براساس مقررات فدراسیون بین المللی  -1

 فدراسیون فوتبال و این دستورالعمل انجام می شود.

تیم ها موظ  می باشند تا یك هفته پیش از آغاز مسابقات نسبت به تحویل کامل مدارک و نهایتاً صدور کارت اقدام نمایند و  -2

 را تحویل کمیته مسابقات نماید. در مهلت قانونی و مقرر شده، مدارک خواسته شده 

 مسئولیت انجام اخذ تشریفات احراز اصالت مدارک بعهده مدیر ویا سرپرست تیم می باشد. -3

 : شرایط مربیان دانشگاه ها5ماده 

 آسیا باشند. Cفوتبال و سایر مربیان حداقل دارای مدرک مربیگری درجه   Bسرمربی دانشگاه باید حداقل مدرک مربیگری درجه 

 اجرا، تغییر یا تعلیق مسابقات:  6ده ما

اگر بنا به دالیل قهری از قبیل مناسب نبودن زمین یا شرایط آب و هوایی یا شرایط پیش بینی نشده و غیرمترقبه مسئولین  -1

 نمایند: برگزاری مسابقه نتواند بازی را آغاز کنند می بایست با هماهنگی داور تصمیم های زیر را برای ادامه یا لغو بازی اتخاذ

بازی به طور خودکار، به مدت سی دقیقه تعلیق می شود تا شرایط به اندازه کافی برای شروع مسابقه مناسب شود مگر اینکه به زعم داور،  

دقیقه تیم ها می بایست در زمین بمانند در صورت تعلیق  15شرایط برگزاری قبل از اتمام سی دقیقه مهیا شود. )در صورت تعلیق بازی تا 

 دقیقه گرم کنند(. 10دقیقه تیم ها باید به رختکن بروند و قبل از شروع می توانند تا  30تا  15بین 

اگر با در نظر گرفتن یك تعلیق سی دقیقه ای امکان برگزاری مسابقه فراهم نشود، سی دقیقه تعلیق دیگر در نظر گرفته خواهد شد در  

 دقیقه گرم کردن مجدد داده شود. 20. ولی می بایست به تیم ها اجازه تا این زمان امکان حضور تیم ها در رختکن می باشد

و عدم امکان برگزاری مسابقه، کمیته مسابقات درخصوص شروع مجدد یا لغو مسابقه تصمیم نهایی  3بعد از اتمام زمان انتظار دوم در بند  

 را اتخاذ می کند.

م رها )تعلیق( شود مسابقه روز بعد از همان دقیقه )تعلیق شده( با شرایط اگر یك مسابقه در هر زمان از بازی توسط داور ناتما -2

موجود زمان توق  مسابقه )احتساب گل های به ثمر رسیده، دریافت اخطار )کارت زرد(، اخراج )کارت قرمز( بازیکنان و دیگر 

 اعضای تیم و همچنین با همان لیست اسامی بازیکنان و دیگر کادر فنی ادامه می یابد.
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 جوایز : 7ماده 

به تیمهای قهرمان و نایب قهرمان از سوی اداره کل ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  جام و همچنین به بازیکنان و کادر فنی تیم 

 ها  نیز احکام و مدال مربوطه تقدیم خواهد شد.

 ، موارد پیش بینی نشده: 8ماده 

ش بینی نشده احتمالی براساس پیشنهاد کمیته برگزاری مسابقات در جلسه کمیته فنی درصورت سکوت آیین نامه یا بروز موارد پی  -1

المللی فوتبال وکنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال تصمیم گیری خواهد شد مطرح وبراساس قوانین و مقررات فدراسیون بین

 واین تصمیم نهایی پایان یافته است وقابل اعتراض نخواهد بود.

 در  انجمن فوتبال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و برای اجراء ابالغ گردید. 15/9/1401ماده در تاریخ  8آئین نامه در این  

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   20اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  سرپرست تیم به کمیته فنی ت توسط 

 د مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.قبل از شروع مسابقه تیم یا فر
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 نجات غریق:آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

  نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

 در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهت اعزامی توصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرا

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 ثبت نام در سایت ثبت نامی درج شود. خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 اره دانشجویی، رشته تحصیلی، عکس زمینه سفید و جدید، شم)نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.بیمه 

  ورت می پذیرد.صسسات آموزش عالی مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مو آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 

 قوانین و مقررات فنی:

 این قوانین مربوط به هر دو گروه ) دختران و پسران ( می باشد.         

 .تیم اعزامی هر دانشگاه متشکل از حداکثر چهار ورزشکار، یك مربی و یك سرپرست می باشد 

 ارت نجات غریق( داشته باشند.تمامی ورزشکاران می بایست )به فنون شنا آشنایی کامل یا ک 

 :مسابقات در چهار ماده به شرح ذیل برگزار می گردد 

متر را شنا کرده و سپس به سمت آدمك که  25 ورزشکاردر این قسمت  :بدون پای غواصی متر حمل آدمک 50 -1

به سطح ك را آدممتر بعد از گرفتن آدمك،  5حداکثر تا می بایست  ورزشکارشنا می کند.  در ک  استخر قراردارد

 آب آورده و حین حمل به سمت هدف صورت آدمك نباید زیر آب برود.

پای غواصی شنا کرده و سپس به سمت آدمك که در  متر را با 50 ورزشکار آدمک با پای غواصی: حملمتر  100  -2

به سطح  متر بعد از گرفتن آدمك، آدمك را 5حداکثر تا  ستیبا یشنا می کند. ورزشکار م قراردارد استخر ک 

 . آب برود ریز دیحمل به سمت هدف صورت آدمك نبا نیآب آورده و ح

سانتی متری  70بار از زیر یك مانع  4متر را شنا کرده و  200 ورزشکاردر این قسمت  متر شنای با مانع: 200 -3

 .می نماید عبور

متر می کشند  25را هر کدام آدمك  ورزشکار 4در این قسمت  :تیمی بدون پای غواصی متر حمل آدمک 25*4 -4

 . و به دیگری تحویل می دهند
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 هر ورزشکار مجاز است در دو ماده )انفرادی یا تیمی( شرکت نماید. -5

 هر تیم در هر ماده انفرادی می تواند دو ورزشکار معرفی نماید.   -6

 شخصی به ابعاد استانداردپای غواصی)فین(  همۀ ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات باید ازILS  (سانتیمتر  65ول ط

 .ندارد را مسئولیتی در قبال ارائۀ پای غواصی در مسابقات دانشگاه میزبانسانتیمتر( استفاده کنند و  33و عرض 

 اعضای کمیته فنی:
 رئیس انجمن -
 دبیر انجمن -
 سرپرست فنی -
 یك داور منتخب -
 های حاضر انتخاب خواهند شد.ان یا سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربی -

 اعتراضات:
ریال)معادل سیصد  3.000.000دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  30اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر 

مسترد خواهد شد. توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی  هزار تومان(
 پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 بینی نشده:موارد پیش
نامه فنی را نامه عمومی را اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آئینبینی نشده در آیینکلیه موارد پیش
 ابقات حل و فصل خواهد نمود.کمیته فنی مس
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 برگ ارنج مسابقات نجات غریق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کشور

 تیم پسران         برگ ارنج دانشگاه ........................................  تیم دختران

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ماده مسابقات ردیف

1  
  آدمک متر حمل 50

 بدون پای غواصی

  

  

2  
 آدمک  حملمتر 100

 با پای غواصی

  

  

 متر شنای با مانع 200  3
  

  

4  
25x4  متر حمل
تیمی بدون  آدمک

 پای غواصی

  

  

  

  

 

 شماره تماس:                 نام و نام خانوادگی سرپرست یا مربی تیم:                                                             

 امضاء                                           
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 قایقرانی:آیین نامه عمومی و فنی رشته 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

 ده، کارت بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کنن

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینك و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 شود.خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج 

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، )نام و نام خانوادگی(، اسامی نفرات اعزمی  دانشگاه ها موظفند

 به صورت صحیح در سایت پذیرش ثبت نمایند.ره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( شما

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 ا براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... ر

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 

 قوانین و مقررات فنی:

 .ایران به شرح ذیل برگزار می گرددجمهوری اسالمی مسابقات طبق قوانین فدراسیون قایقرانی  -

 .باشد می(  پسران و دختران)  گروه دو هر به مربوط قوانین این -

 برگزار می گردد.متر   500 به مسافت کایاک یکنفرهو متر  200مسافت به کانو کانادایی یکنفره در دو ماده مسابقات  -

 ورزشکار، یك مربی و یك سرپرست می باشد. چهارشامل  داکثر ح تیم اعزامی هر دانشگاه -

 هر دانشگاه در هر ماده می تواند دو ورزشکار معرفی نماید. -

 .است الزامی مقررات و قوانین به احترام و ورزشی انضباط اسالمی، شئونات رعایت -

 .باشند داشته کامل آشنایی شنا فنون به بایست می ورزشکاران تمامی -

 .است الزامی...  و پارو قبیل از شخصی تجهیزات و وسایل داشتن همراه -

 می شود. اعطابه نفرات اول تا سوم هر ماده مدال و حکم قهرمانی  -
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 اعتراضات:
هزار  سیصدریال )معادل  3.000.000دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  20اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل تومان( 

 از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 موارد پیش بینی نشده:

نشده در آئین نامه عمومی را اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آئین نامه فنی را کمیته فنی  کلیه موارد پیش بینی

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 مدیر تربیت بدنی                                                                                    

 مهرو امضاء
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 برگه ارنج مسابقات قایقرانی قهرمانی دانشجویان کشور 

 دانشگاه.......................................

 مسابقات وادم
 اسامی نفرات شرکت کننده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی

K1  500 m     

C1  200 m     

 

 

 

 یا مربی تیم سرپرست           

 تماس:                                                                      نام و نام خانوادگی                

 امضاء                        

 

 

 

 


