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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهجشنوارهدختران و پسران  آيين نامه مسابقات دارت 
  

 

 شود. برگزار ميبصورت انفرادي   دختران و پسرانمسابقات در دو بخش  �

 تايي ) الزامي است. 3همراه داشتن دارت ( يك دست  �
 لگ ) برگزار خواهد شد. 3لگ از 2كاندآپ ( 201مسابقات به صورت  �
 مسابقات از ابتدا تا پايان به صورت تك حذفي خواهد بود. �
 شروع كننده بازي از طريق پرتاب ميدل خواهد بود. �
 رسمي فدراسيون برگزار خواهد شد.اين مسابقات با حضور داوران و مربيان  �
 سوم در هر بخش حكم تعلق مي گيرد.وم و در پايان به نفرات اول،د �

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه   اعضاي كميته فني �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 نوزدهمين المپياد ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران  دختران و پسران  آيين نامه فني مسابقات شطرنج
 ماده ذيل برگزار خواهد شد: 2در دو بخش جداگانه(دختران و پسران) و در  مسابقات شطرنج 

  سريع(انفرادي) ماده -1

  آسا(انفرادي) برق ماده  -٢

 توضيحات:

باشد بازيكن در بخش پسران مي 5بازيكن در بخش دختران و حداكثر  5هر دانشكده مجاز به معرفي حداكثر -1 �
 ها، مجاز به شركت خواهند بود.و اعضاء هر دانشكده در هر دو ماده رقابت

سابقات رقابت مي-2 � صورت انفرادي در جدول م سه نفر برتر هر ماده، احكام انفرادي كليه بازيكنان به  نمايند و 
 دريافت خواهند نمود.

در تمامي مفاد اين آيين نامه و در صــورت لزوم، مطابق نظر ســرداور مســابقات، تغييرات الزم مطابق قوانين   -3 �
 ون شاهد و ايثارگري شطرنج انجام خواهد شد.فدراسي

شيوه نامه هاي بهداشتي متناسب با شرايط زماني و مكاني، در سالن مسابقات نصب خواهد شد و كليه شركت -4 �
 ها خواهند بود.كنندگان و همراهان، ملزم به رعايت دستورالعمل

 شد.همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي با �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات فوتسال پسران و دختران جشنوارهنامهآيين  

 شود. برگزار مي انجمن فوتسال وزارت علوممسابقات طبق مقررات  �
 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

 شود.مينفر ) تشكيل  14نفرورزشكار ،يك مربي و يك سرپرست (جمعا  12هر تيم از  �

هر تيم موظف اســت با لباس ورزشــي متحدالشــكل (شــماره دار در جلو و پشــت پيراهن) و محافظ ســاق پا در  �
 مسابقات حضور يابد. 

تبصــره: داشــتن محافظ ســاق پا براي ورزشــكاران الزامي اســت. در غير اين صــورت از حضــور  بازيكن جلوگيري         
 شود.مي
دقيقه آخر هرنيمه به صورت مفيد لحاظ  1دقيقه) رونده( 15ي(در قسمت بانوان ادقيقه 20مسابقات در دو زمان  �

 شود.دقيقه استراحت بين دو نيمه برگزارمي 5خواهد شد) با احتساب 

 هرگونه توقف در زمان  بازي با صالحديد سرداور مسابقه خواهد بود. �

مرحله گروهي در صـــورتي كه تعداد مســـابقات در دور مقدماتي به صـــورت  دوره اي برگزار مي گردد. پس از  �
ــتر از  ــي خواهد  2گروهها بيش ــابقات حذفي قرعه كش ــعود كننده جهت انجام مس ــد  بين تيمهاي دوم ص باش

 شد(تيمهاي اول ثابت خواهند ماند). 

 برگزار خواهد شد. 4و براي خانم ها با توپ سايز  5مسابقات براي آقايان با توپ سايز  �

شود ودر دقيقه استراحت بين دو نيمه برگزار مي 7اي رونده  و دقيقه 20ل در دو زمان ي رده بندي و فينامسابقه �
 دقيقه اي به زمان بازي اضافه خواهد شد. 5صورت تساوي دو وقت 

 دقيقه قبل از شروع بازي در سالن الزامي است. 20ها حضور تيم �

س � شدن نتيجه جدول م سابقات باعث عوض  ضور تيمي در جدول م ابقات گردد كليه امتيازات آن تيم اگر عدم ح
 حذف خواهد شد.

 ماند .ها به قوت خود باقي ميهاي زرد و قرمز تا دور آخر بازيكارت �

 بازيكنان اخراجي اجازه حضور درنيمكت ذخيره را ندارد. �

بازيكناني كه درليست معرفي شده مي  -3سرپرست -2مربي  -1نفرات مجاز جهت حضور در نيمكت ذخيره ها:  �
 باشند.

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

شود، مگر در ي مسابقات به هيچ عنوان مسابقات جا به جا و يا به روزهاي ديگر موكول نميپس از ارسال برنامه �
 گيرد.شرايط پيش بيني نشده كه با تصميم كميته فني صورت مي

 صورت تساوي امتياز دوتيم ، به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:براي تعيين تيم برتر گروه در  �

 قرعه كشي. 5كارت زرد  -4گل زده  -3نتيجه بازي رو در رو  -2تفاضل گل  -1

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات واليبال پسران و دختران جشنوارهنامهآيين
 

 بدني.مكان برگزاري مسابقات: سالن شماره يك اداره كل تربيت �

 مقررات انجمن واليبال وزارت علوم برگزار مي گردد.مسابقات طبق آخرين قوانين و  �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

نفر مي  14نفر ذخيره)  يك مربي و يك سرپرست و جمعا  6نفر اصلي و  6ورزشكار( 12هر تيم متشكل  از   �
 باشد..

 باشند.جوراب متحدالشكل و شماره دار كننده حتمًا بايد داراي پيراهن، شورت و هاي شركتتيم �
گذاري شده باشد كه شماره روي سينه بايد حداقل به شماره 20تا  1پيراهن بازيكنان هر تيم بايد از شماره  �

 سانتيمتر باشد. 2سانتيمتر و پهناي شماره حداقل  20سانتيمتر و در پشت حداقل  15بلندي 
 سانتيمتر داشته باشد. 8×2يراهنش يك نوار ي پي سينهكاپيتان تيم بايد در زير شماره �
 لباس ليبرو بايد متفاوت از رنگ لباس ديگر بازيكنان باشد. �
 برگزار خواهد شد.Mva  200مسابقات با توپ ميكاسا  �

 دقيقه قبل از شروع بازي در سالن الزامي است. 20ها حضور تيم �

ادامه مي يابد.  25ه به گيم سوم، بازي تا امتياز گيم بوده و در صورت كشيده شدن مسابق 3از 2بازيهاي مقدماتي  �
 گيم برگزار مي شود 5گيم از 3بازيهاي حذفي تا فينال به صورت 

 مسابقات بصورت فيزو برگزار مي گردد. �

 ر  مربي در زمان مسابقه تيم ها الزامي است.حضو �

سابقات گردد  � شدن نتيجه جدول م سابقات باعث عوض  ضور تيمي در جدول م كليه امتيازات آن تيم اگر عدم ح
 حذف خواهد شد.

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات بسكتبال پسران و دختران جشنوارهنامهآيين 
  

 بدنيمكان برگزاري مسابقات: سالن شماره يك اداره كل تربيت �

 شود.برگزار مي انجمن بسكتبال وزارت علوممسابقات طبق مقررات  �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

 نفر مي باشد. 14ورزشكار، به عالوه يك مربي و يك سرپرست  جمعا  12هر تيم متشكل از   �

در 99تا  0هاي  هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل (شماره دار در جلو و پشت پيراهن از شماره  �
 سانتيمتر) در مسابقات حضور يابد. 20سانتيمتر و در پشت 10جلو  به بلندي

 تواند در مسابقات شركت كند.هر تيم فقط با دانشجويان همان دانشكده مي �

 شود.برگزار مي  7سايز  Moltenمسابقات پسران با توپ استاندارد دو رنگ  �

 شود.برگزار مي  6سايز  Molten مسابقات دختران با توپ استاندارد دو رنگ �

 دقيقه اي رونده مي باشد . 10كوارتر  4زمان هر بازي ،  �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه

 دقيقه قبل از شروع بازي الزامي است. 20حضور تيم ها  �

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

شدن نتيج � سابقات باعث عوض  ضور تيمي در جدول م شود كليه امتيازات آن تيم حذف اگر عدم ح سابقات  ه م
 خواهد شد.

 هرگونه توقف در زمان بازي با صالحديد سرداور مسابقه خواهد بود. �
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات هندبال پسران و دختران جشنوارهآيين نامه 
 

 اداره كل تربيت بدني 2مكان برگزاري مسابقات : سالن شماره  �

 شود.مسابقات طبق مقررات انجمن هندبال وزارت علوم برگزار مي �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

ست  12نفر ( دونفر دروازه بان و  14تعداد بازيكنان هر تيم  � سرپر نفر بازيكن)به عالوه يك نفر مربي و يك 
 باشد.مي

 دقيقه زمان استراحت بين دو نيمه برگزار مي شود. 10دقيقه با احتساب  20زمان  2مسابقه در  �

ضور  � سابقات ح شت پيراهن) در م شماره دار در جلو و پ شكل ( شي متحدال ست با لباس ورز هر تيم الزم ا
 يابد.

رنگ لباس دروازه بانان بايد متفاوت با لباس بازيكنان باشد.(لباس دروازه بانان تعويضي مي بايست همرنگ  �
 باشد)دروازه بان اصلي 

 استفاده از عينك و كفش غير ورزشي ممنوع مي باشد. �

اگر عدم حضور تيمي در جدول مسابقات باعث عوض شدن نتيجه جدول مسابقات گردد كليه امتيازات آن  �
 تيم حذف خواهد شد

 تيمها موظفند حداقل نيم ساعت قبل از شروع مسابقه در سالن حضور داشته باشند. �

 اي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشدهمراه داشتن ايدي كارت بر  �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

سابقه  � سئول برگزاري م ضباطي عبارتند از : م ضاي كميته فني  وان يك نفر از تيم  -سرپرسـت فني –اع
 ماينده حراست دانشگاهداوري دو نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو ن
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ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات شناي پسران  و دختران جشنوارهنامهآيين  

 شود.مسابقات بر اساس قوانين و مقرارت انجمن شناي وزارت علوم برگزار مي �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �
 ماده شامل: 6مسابقات در �

 قورباغه 100-متر آزاد100 -متر پروانه 50-كرال پشت  50-متر آزاد 50 -متر قورباغه 50  �

شركت  يكتواند در ميشناگر تنها هر  � شكده نيز تنها ماده  شناگر مي 1كند،از هر دان تواند در هر نفر 
 .ماده حضور داشته باشد

 قابل قبول مي باشد.روز برگزاري در زمان پذيرش طبق فرم ارنج تعيين ماده هر فرد در  �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه

 حضور دانشجويان پذيرش شده نيم ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است. �

 استخر دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران، واقع در انتهاي خيابان كارگر شماليمكان : 
 

 نام موسسه/دانشكده /پرديس:.................... 
  

متر پروانه 50   مترآزاد50    

متر آزاد100   متركرال پشت50    

متر قورباغه100    مترقورباغه 50    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات بدمينتون پسران و دختران جشنوارهنامهآيين
 

 اداره كل تربيت بدني 2مسابقات: سالن شماره مكان برگزاري  �

 شودمسابقات طبق قوانين انجمن بدمينتون وزارت علوم  برگزار مي �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

 (هر دانشكده مي تواند دو تيم دوبل معرفي نمايد)شود.مسابقات به صورت انفرادي و دوبل  برگزار مي �

 قات دوبل لباس بازيكنان مي بايست همرنگ باشد.در مساب �

 گيم برگزار مي گردد 3گيم از 2مسابقات به صورت  �

 شود.برگزار مي 350مسابقات با توپ يونكس پالستيكي  �

 دانشجويان بايد راكت و لباس ورزشي شامل تي شرت و شورت ورزشي به همراه داشته باشند.  �

شجويان جهت  پذيرش و تطبيق  � ضور دان سابقه الزامي ح سابقات در محل م شروع م ساعت قبل از  مدارك يك 
 .است

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –رگزاري مسابقه اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول ب �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات تنيس روي ميز دختران و پسران جشنوارهنامهآيين
 

 مكان برگزاري: سالن شماره يك اداره كل تربيت بدني   �

 شودمسابقات طبق قوانين انجمن تنيس روي ميز وزارت علوم برگزار مي �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

 شود.مسابقات در قسمت پسران  و دختران به صورت دوبل و انفرادي برگزار مي �

 دو بازيكن بايد از يك دانشكده باشند. در مسابقات دوبل هر �

 در مسابقات تيمي و دوبل لباس بازيكنان مي بايست همشكل  باشد. �

 در مسابقات دوبل هر دانشكده مي تواند دو تيم دوبل داشته باشد. �

 ها الزامي است.ها از دور رقابتها تا زمان حذف آنحضور بازيكنان از آغاز بازي �

همراه داشتن لباس ورزشي شامل تي شرت آستين كوتاه، شورت ورزشي، كفش ورزشي، راكت شخصي با آرم  �
ITTF گونه مسئوليتي در تأمين راكت براي بازيكنان ندارد).الزامي است . (اداره كل هيچ 

 استفاده از پيراهن به رنگ سفيد و كرم ممنوع است .  �

 آبي تيره برگزار خواهد شد . مسابقات با توپ استاندارد و بر روي ميز �

سابقه الزامي  � سابقات در محل م شروع م ساعت قبل از  شجويان جهت  پذيرش و تطبيق مدارك يك  ضور دان ح
 است

 شود.كشي در قسمت دوبل وانفرادي نيم ساعت قبل از شروع مسابقه برگزارميقرعه �

 باشد.همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي  �

 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهفرنگي  پسران جشنواره -ي مسابقات كشتي آزادنامهآيين
 

 اداره كل تربيت بدني  1مكان برگزاري مسابقات: سالن شماره  �

 شود.وزارت علوم برگزار مي مسابقات طبق قوانين رسمي انجمن كشتي  �

 شود.تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي �

 شود.مسابقات فقط به صورت انفرادي برگزار مي �

 شود.كيلو برگزار مي 125و  97، 92، 86، 79، 74، 70، 65، 61، 57وزن  10مسابقات آزاد  در  �

 شود.برگزار مي  97،130،  87،  82، 77،  72، 67، 63، 60، 55وزن  10مسابقات فرنگي  در �

 شود. مسابقات بدون ارفاقِ وزن برگزار مي �

 تواند حضور داشته باشد.نفر شركت كننده مي 1وزن از هر دانشكده در هر  �

 هر ورزشكار فقط حق شركت در يكي از مسابقات فرنگي يا آزاد را دارد �

 شود پس از اتمام زمان وزن كشي به هيچ عنوان از ورزشكاران غايب پذيرش نمي �

 د.همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باش �
 در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود. �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
  نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهجشنوارهو پسران  ميداني دختران و مسابقات دوي نامهآيين
 

  دانشكده تربيت بدنيپيست شماره يك دو و ميداني برگزاري مسابقات:  مكان �

 .شودبرگزار مي وزارت علوم دووميداني انجمن مسابقات طبق قوانين و مقررات  �

 شود.اين مسابقات اجرا مي تمامي قوانين عمومي جشنواره در �

شتن  � شي لباس همراه دا شلوار ورز ستينپيراهن   -بلند (  سر براي دختران)  بلند تا باالي زانو، دار آ شش  و پو
 الزامي است.

 د.شوبرگزار ميو پرتاب وزنه   ، پرش طول متر 1500متر،  400،  متر، 100يماده 5مسابقات در  �

 اوليه الزامي است و قابل تغيير نمي باشد. تعيين ماده هر فرد در ليست پذيرش �
 د.كنماده شركت  مسابقات يكتواند در مي ورزشكار تنهاهر  �

 تواند در هر ماده حضور داشته باشدنفر ورزشكار مي 1از هر دانشكده نيز، تنها  �

 حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است. �

 بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.در صورت  �

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

يك نفر از تيم داوري يك  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 ت تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاهنفر مربي يا سرپرس

  
      

 نام موسسه/دانشكده /پرديس:.................... 
  

 ماده
 نام ورزشكار

 ماده شماره تماس
شماره  نام ورزشكار

 تماس

    پرش طول  متر100
400 
 متر

 
  پرتاب وزنه  

 

1500 
 متر

 
    

 
 از برگزاري مسابقه الزامي است.ساعت قبل  24ارايه ليست تكميل شده فوق 
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 ي ورزشي دانشجويان دانشگاهي مسابقات تكواندو  پسران  و دختران جشنوارهنامهآيين
 

 اداره كل تربيت بدني  1مكان برگزاري مسابقات: سالن شماره  �

 شود.مسابقات طبق قوانين رسمي انجمن تكواندو وزارت علوم  برگزار مي �

 شود.جشنواره در اين مسابقات اجرا ميتمامي قوانين عمومي  �

 شود.مسابقات فقط به صورت انفرادي برگزار مي �

 همراه داشتن كاله، هوگو و ساير لوازم ايمني ( ساعدوساق بند، لثه وكاپ) به براي بازيكنان الزامي است.  �

اي  ه راند دو دقيقه+   و  در ســ87،  -87،  -80،  -74،  -68،  -63،  -58،  -54وزن  8مســابقات پســران  در  �
 گردد.برگزار مي

 وزن كشي بدون لباس انجام خواهد شد. �

اي  +  و در ســه راند دو دقيقه73،  -73،  -67،  -62،  -57،  -53،  -49،  -46وزن    8مســابقات دختران  در  �
 شودبرگزار مي

 شود. برگزار مي كل تربيت بدنيسالن شماره يك  اداره گرم ارفاق در  200وزن كشي با                        
 تواند حضور داشته باشد.نفر ورزشكار مي 1در هر وزن از هر دانشكده  �

 در زمان وزن كشي همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است . �

سيون براي كمربند  � سابقه بازيكن بايد حداقل داراي كمربند قرمز بوده و حكم فدرا شركت در م براي 
ن كشي و زمان مسابقات بايد به همراه داشته باشددر غير اين صورت از شركت مذكور را در زمان وز

 آن فرد جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �

 حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است. �

 بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.در صورت  �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 جشنواره ورزشي درون دانشگاهي پسراندختران و آيين نامه مسابقات كاراته 
 

 خواهد شد.اجرا ،  مامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقاتت �
سبكهايي كه اسامي آنها در ليست  فقط دربخش كوميته و بخش كاتا  در اين مسابقات مطابق با قوانين داوري جهاني    

 مي باشد برگزار مي گردد. KWFفدارسيون جهاني
 .ارائه حكم كمربند براي شركت در مسابقات الزامي مي باشد �
 خواهد شد.مشكي برگزار  -قهوه ايدر رده كمربندهاي مسابقه در دو بخش كاتا و كوميته انفرادي و  �
o  يابند.ورزشكاران داراي كمربندهاي پايينتر در صورت ارائه تعهد كتبي مي توانند در مسابقات حضور 
، -55+ كيلوگرم) و در بخش آقايان در اوزان (68و  -68،  -61،  -55، -50اوزان كوميته انفرادي،در بخش بانوان اوزان ( �

 .+ كيلوگرم) خواهد بود84و  -84، -75، -67، -60
o .براي اين مسابقات ، يك كيلوگرم ارفاق وزني در نظر گرفته خواهد شد 
o شده از طرف دانشكده، در وزن مربوطه شركت نمايد. هر فردي موظف است طبق ليست اعالم 
o  درصورت به حد نصاب نرسيدن تعداد نفرات در يكي از اوزان طبق آمار و حضور شركت كنندگان ، برخي اوزان ادغام

 خواهند شد.
و بخش كاتا طبق اسامي كاتاهاي استاندارد هر سبك و طبق جداول فدراسيون جهاني و بصورت كامال اختياري است  �

 اجباري نخواهد بود.
 باشند.كنندگان موظف به استفاده از لباس و وسايل محافظتي و طبق استانداردهاي فدارسيون جهاني ميكليه ي شركت �
o بايست از لوازم و وسايل ايمني (محافظتي) كليه ي مسابقه دهندگان بخش كوميته در زمان اجراي مسابقه خود، مي

هاي استاندارد، كمربند آبي و قرمز، محافظ باال ن جهاني شامل لباس كاراته سفيد با اندازهاستاندارد و مورد تائيد فدراسيو
توانند از محافظ ساق بند (آبي و قرمز) ، استفاده نمايند. ضمنا بانوان مي –روكش پا  -تنه، محافظ لثه و دندان، دستكش 

 مخصوص، استفاده كنندسينهء 
o  باشند.ساق بند و روكش پا نبايد يك تكه 
o لوازم ايمني ياد شده مسابقه دهنده يا دانشكده اعزام كننده بوده و مسئولين شود مسئوليت تهيه و تامين كليهءيادآور مي

برگزاري و ميزبانان مسابقات هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارند و از شركت مسابقه دهندگان بدون وسايل ايمني در 
 د آمد.مسابقات، جلوگيري به عمل خواه

در طي برگزاري مسابقات در صورت بروز شرايط خاص يا مشكالت انضباطي مسئول برگزاري با مشورت سرپرست فني و  �
سرپرستان تيم ها  مسئول كل اجرايي مي تواند اقدام به تغيير شرايط فني نمايد كه بايد صورتجلسة آن به امضاي همة

 .رسيده باشد
 در كليه مسابقات الزامي مي باشد.همراه داشتن ايدي كارت براي حضور  �
يك نفر از تيم داوري دو نفر مربي يا  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �

 سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 دانشگاهيجشنواره ورزشي درون  پسراندختران و آيين نامه مسابقات تيراندازي 
 تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي گردد. �

ستاندارد  � شته تفنگ بادي و تپانچه بادي ا صورت انفرادي و در ر سابقات به  سيون  10م متر مطابق قوانين فدرا
 تيرا ندازي برگزار مي گردد.

شكده /پرديس/موسسه مي تواند   � نفر  2نفر تفنگ و  2نفر دختر(4و نفرتپانچه)  2نفر تفنگ،  2نفر پسر(4هردان
 نفر به عنوان ورزشكار به مسابقات اعزام نمايند. 8تپانچه) در مجموع 

شكده /پرديس/مو � ضاي تيم خود را تا هردان ست اع سه موظف ا به اين اداره كل  5/9/1401پايان وقت اداريس
 ارسال نمايد.

 قيد گردد.ورزشكاراني كه داراي تجهيزات شخصي هستند در ليست ارسالي  �

 نفراتي مي توانند در مسابقات شركت نمايند كه با اصول اوليه تيراندازي آشنايي داشته باشند. - �

 تير مي باشد. 40دقيقه با  60زمان مسابقه  �
 زمان دقيق حضور تيم ها در سالن از طرف مسئول رشته اعالم خواهد شد. �

 الزامي مي باشد.همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات  �

 تامين تجهيزات اعم از : سالح ، لباس و ساچمه حتي المقدور به عهده تيم ها مي باشد. �

 مكان: سالن تيراندازي پرديس دانشكده فني  �

 .در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود �

يك نفر از تيم داوري دو  -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه  �
 نفر مربي يا سرپرست تيم هاي حاضرو نماينده حراست دانشگاه
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 دختران و پسران جشنواره ورزشي درون دانشگاهيآمادگي جسماني نامه مسابقات  نييآ
 

 ايستگاه 5ايستگاه : تعداد  �
 هدف:ارزيابي آمادگي عمومي جسماني �
 )28× 15فضاي مورد نياز : زمين بسكتبال استاندارد (ابعاد  �
 وسايل و تجهيزات مورد نياز :  �
 عدد 11مخروط                                                                   �

 عدد 10                سانتي متر           60حلقه هوالهوپ به قطر  �

 عدد 5پايه ميله اي                                                                 �

 عدد 4دمبل يك كيلو گرمي                                                 �

 سانتي كاغذي جهت خط كشي و عالمت گذاري زمين  5چسب  �
  5تا  1ت مي نمايند. هر فردي بايد كارهاي تعيين شده در ايستگاه شماره كليه نفرات تيم در اين آزمون شرك �

 را انجام دهد. نحوه چيدن و قرار گيري ايستگاه ها : ( مطابق شكل پيوست )

 همراه داشتن ايدي كارت براي حضور در كليه مسابقات الزامي مي باشد. �
 )T.Testايستگاه اول :چابكي( �
شروع ايستاده با فرمان داور شروع به حركت مي نمايد و مي بايست مسير  ورزشكار در حالي كه در پشت خط �

رسيد بايد با دست راست مانع   Aتعيين شده را طبق شكل مورد نظر طي نمايد به طوري كه وقتي به نقطه  
A    را لمس نمايد، سپس در حالي كه به پهلو (حركت پا بوكس) انجام مي دهد به سمت چپ رفته تا به مانع
B    برسد و با دست چپ مانعB  را لمس نمايد، سپس مجددّا به پهلو با حركت پا بوكس به سمت راست مي

را لمس نمايد، پس از لمس به سرعت به پهلو حركت كرده و   Cبرسد و با دست راست مانع  Cرود تا به مانع  
 به ايستگاه بعدي مي رود. با دست چپ، به سرعت به جلو دويده و  Aمي رسد، پس از لمس مانع  Aبه نقطه

 خطاها : �
ثانيه به زمان اجرا افزوده مي  2جابه جايي يا افتادن موانع با دست يا پا خطا محسوب شده و به ازاء هر خطا  �

 شود.

مطابق شكل حداقل يك پا عبور نمايد در   Cو  Bحركت حتمّا بايد به پهلو انجام پذيرد و از نيم متري مانع  �
 ركت انجام مي شود.غير اينصورت اصالح ح

 ثانيه به زمان اجرا افزوده مي شود. 2در صورتي كه موانع در نقاط تعيين شده لمس نشود هر بار  �
 ايستگاه دوم : پرش زيگزاك �
سانتي متري (محيط به محيط) از  25سانتيمتر كه به فاصله  )60× 60 (حلقه هوالهوپ يا مربع  8ورزشكار از  �

پا پرش كرده  و در دو حلقه آخر فرود مي آيد و مجددّا به همان ترتيب بر  يكديگر قرار دارد به صورت جفت
 مي گردد و عبور مي نمايد و به ايستگاه بعدي مي رود. لمس حلقه ها از داخل خطا نيست.
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 خطاها:  �
 پريدن تك پا �

 پريدن روي حلقه و خارج از حلقه  �

 جابجايي حلقه ها  �

 افزوده مي شود.ثانيه به زمان اجرا  2به ازاء هر خطا  �
 ايستگاه سوم: جابجايي وزنه يك كيلوگرمي �
به  2،3به  2، 1به  1دمبل را كه در خانه هاي يك تا چهار گذاشته شده به ترتيب مطابق شكل از  4ورزشكار  �

 جابجا مي نمايد سپس به ايستگاه بعدي مي رود. 4به  4، 3
 خطاها : �
 ثانيه به زمان اجرا افزوده مي شود. 2پرتاب كردن دمبل به طور مشخص به ازاء هر خطا  �

گذاشتن دمبل خارج از محدوده تعيين شده (خطوط داخلي جزء محدوده است) اما اگر يك سانتي متر خارج  �
 از خط بگذرد بايد اصالح حركت انجام پذيرد.

 
 ايستگاه چهارم: عبور از روي مانع و زير مانع �
سانتيمتر تك پا پرش نموده و از زير  40ع كوتاه به ارتفاع ورزشكار در مسير تعيين شده به ترتيب از روي موان �

 5/2متر با خم كردن بدن عبور مي نمايد و به ايستگاه بعدي مي رود.(فاصله بين موانع  1موانع بلند به ارتفاع 
 متر مي باشد)

ده شده در ثانيه به زمان اجرا افزو 2خطا: افتادن يا جابجايي موانع خطا محسوب مي شود به ازاء هر خطا  �
صورتي كه به تشخيص داور آزمودني از هر يك از موانع عبور نكند خطا محسوب شده و مي بايست از محل 

 خطا كه توسط داور مشخص مي شود آزمون را ادامه دهد.
 ايستگاه پنجم : دو سرعت �
 ورزشكار مطابق شكل مسير تعيين شده را طي نموده و از خط پايان عبور مي نمايد. �
 ثانيه به زمان اجرا افزوده مي شود. 2دن يا جابجايي موانع خطا محسوب شده و به ازاء هر خطا خطا: افتا �
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