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 شرایط عمومی

  یت:لورعایت مقررات و مسؤ) 1
و مفاد این دستورالعمل المپیاد موظف به رعایت مقـررات  عوامل اجرایی داور وو همراهان اعم از سرپرست، مربی، کلیه ورزشکاران 

 اروانک برعهده سرپرست تیم و سرپرست برگزاري المپیاد زماندر تار دانشجویان رفانظباط و باشند و مسئولیت کامل نظم و می

-مصمیت، موارد در کمیته انضباطی مطرح و تخلفات بروزو  لمپیادادر صورت عدم رعایت مقررات  .باشدمی مربوطه دانشگاه ورزشی

  الزم اتخاذ خواهد شد.هاي 

  :شرایط شرکت کنندگان)  2
 آموزشـی وزارت قوانین قنمایند کـه بـر طبـ شرکتهاي همگانی المپیاد ورزش چهارمینتوانند در می افرادي 

 .دنباش کی دانشجوبهداشت، درمان و آموزش پزش

  باشدمیمانع بالایرانی در مسابقات هاي غیربا ملیتهاي علوم پزشکی دانشگاهشرکت دانشجویان. 

 استباشد بالمانع  31/05/97از قبل ایشان تاریخ فارغ التحصیلی  شرکت دانشجویانی که. 

 دنشرکت نمای المپیاد دانشگاه مبدا در ازن اخذ مجوز تواند از طرف دانشگاه میزبان بدومی یان میهماندانشجو. 

  ورزشی را دارد رشتههر دانشجو تنها حق شرکت در یک  ،هاي همگانیالمپیاد ورزشاین دوره از در. 

 صادر خواهد شد که الزم است این کارت در طول برگزاري مسابقات آي دي کارت کننده در المپیاد یک براي هر شرکت

 مربوط به المپیاد به همراه فرد باشد.در کلیه فضاهاي 

  ند حق شرکت در المپیاد قهرمانی سال کنهاي همگانی شرکت میالمپیاد ورزشچهارمین دانشجویانی که در
 خواهند داشت.را ن 1398

  توانند در چهارمین المپیاد ورزشاند، نمیقهرمانی سال جاري شرکت کردهدانشجویان پسري که در المپیاد-

 هاي همگانی شرکت کنند.
 برگزاري: زمان و مکان )3 

در زمان اعالم هماهنگی و فنی،  اتجلسها اعالم خواهد شد و ماه قبل از برگزاري به دانشگاهالمپیاد تا یکبرگزاري زمان و مکان 

 .پذیردصورت میشب قبل از مسابقه  مسابقات،قرعه کشی زمان و مکان مشخص می شود و 

 :لباس ورزشی)  4
، رزشیو قـوانین و مقررات آن رشته قو در هر رشـته ورزشـی بـر طبباشند باید لباس متحدالشکل داشته  ،دانشگاه هرورزشکاران 

 نمایند. از لباس همرنگ و داراي شماره استفاده

 :هاسرپرست و مربی تیم) 5
  شد.اب(حداقل با مدرك کارشناسی)  دانشگاه کارکنانسرپرست تیم اعزامی باید از 

 تواند بعنوان مربی از دو دانشگاه معرفی شوددر یک رشته ورزشی یک فرد نمی. 

  به  و(ترجیحاً در سطح رییس اداره) تعیین  ت کل کاروانعنوان سرپرس به یـک نفـرکاروان ورزشی،  هرالزم است براي

 .اداره کل دانشجویی معرفی گردد

  بـه ، یسرپرست کل کاروان ورزشتنها توسط باید اعم از فنی و غیرفنی  شکایت در روند اجرائی المپیادهرگونه پیشنهاد و

 .دگردمنعکس  المپیاد ییاجرایا دبیر فنی  سئولم
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 »داژبال«

 رگزاري مسابقاتقوانین و مقررات ب
 .شودبرگزار می داژبالمسابقات براساس قوانین و مقررات رسمی انجمن  )1

 آي دي کارت هنگام مسابقات الزامی است. همراه داشتن )2

 .موظفند نیم ساعت قبل از شروع زمان بازي در سالن حضور داشته باشند شرکت کنندگان )3

رپرست یا بعد از مسابقه توسط سساعت  یک حداکثر تاهرگونه اعتراض نسبت به بازیکن، باید به صورت کتبی  )4

 .ریال به مسئول برگزاري مسابقات ارائه شود 000/000/1مربی تیم و بـا ضمیمه کردن مبلغ 

  د.نموحل و فصل خواهد کند و گیري میتصمیم بینی نشده را کمیته فنی مسابقات کلیه موارد پیش )5

 .شودبا حضور مربی یا سرپرست تیم ها انجام می مسابقه در جلسه هماهنگی شب قبل از نفراتقرعه کشی  )6

 :مقررات
 وپت دریافتهمچنین با و برخورد توپ دورساخته  خطر بایست با جاخالی دادن، خود را ازمی بازیکنان تیم وسط 

 .نمایند )امتیاز 2گل (کسب  اقدام به اخذ امتیازها بوسیله دست

  آنها (حذف ذف نسبت به ح، به سوي بازیکنان تیم وسطها بوسیله دست توپبا پرتاب بایست می کناربازیکنان تیم

 اقدام نمایند. و همچنین از بین بردن امتیازات گل تیم  )امتیاز 2و اخذ امتیاز (کسب  مسابقهاز زمین  موقت)

 

 هامهارت: 
 ،)، تقویت روحیه تعاون، دقتجهش س دادن، دویدن و، پااجراي حرکات انتقالی (پرتاب، دریافت باال بردن مهارت در

دن اعضاء ب ، ایجاد هماهنگی بین چشم وهماهنگی میان دستگـاه عصب و عضله، ایجاد افزایش سطح هوشیاري و همیاري

ل، عکس العم چابکی، عمل و ، توان،، سرعتاء در فاکتورهاي آمادگی جسمانی (استقامت، قدرت، ارتقگیرينشانه در

 ).تعادل، انعطاف و هماهنگی

 نتعداد بازیکنا: 
 گردد.می برگزار، تحت عنوان تیم کنار و تیم وسط تیم دوبین استایل وسطی) (مسابقه  -1
 باشد.بازیکن) می 5جمعا ( و یک مربیبازیکن ذخیره فعال  1بازیکن اصلی و  4تیم داراي  هر -2

 ) بالمانع است.بازیکن ذخیره 1بدون بازیکن در یک تیم ( 4 حضور -3

 باشد.ازیکن در مسابقات ممنوع میب 4، با  کمتر از توضیح: حضور یک تیم
 مسابقات توپ: 

 240) با B( 2از توپ شماره و  جهت مسابقات آقایان سانتیمتر 64گرم وزن و قطر  260، )A( نوع استاندارد توپاز  -1

 استفاده خواهد شد. مسابقات بانوان در سانتیمتر 59قطر  گرم وزن و

 مدت مسابقه: 
 .باشدمی نیمه بین دو دقیقه استراحت در 2 با ايدقیقه 5ه نیم دومسابقه برگزاري  زمانمدت 
  مسابقاتزمین: 

 باشد.متر می 18×9 و به ابعاد) به شکل مستطیل (همانند زمین والیبال، مسابقهزمین  -1

۲  

 



 
 
 

 :توضیح

 باشد.می 12×9و زمین تیم وسط  3×9: محدوده زمین تیم کنار براي آقایان الف

 باشد.می 11×9و زمین تیم وسط  5/3 ×9محدوده زمین تیم کنار براي بانوان ب: 

 ) وجود داشته باشد.متر 3بایست یک منطقه آزاد (حداقل به پهناي چهارطرف زمین می در -2

)، دوخط عرضی خروجی، دوخط عرضی داخلی، یک خط (طولی : دوخط کنارباشدخط می 7زمین مسابقات داراي  -3

 وسط.

 بایست متفاوت از رنگ زمین باشد.سانتی متر و رنگ آنها می 5ابقات پهناي خطوط زمین مس -4

ضی خروجی -5 سوب  ، درخطوط کنار (طولی) و عر سابقات مح سم گردیده و جزء زمین م سابقات ر داخل زمین م

 گردد.می

 جلوي تیم کنار) جزء محدوده  زمین تیم کنار محسوب می گردد.عرضی داخلی (خط  -6

هاي اجرایی و نیمکت ن، کمیتهمیزکمیته داورا -متر از خط کنار  2بایست با رعایت مسابقه می محل استقرار میز سرداور -7

 خط می بایست با رعایت نیم متر ازمحل استقرار داور وسط و داوران خط  -متر از خط کنار 3بایست با رعایت ها میتیم

      باشد.متر از خط عرضی خروجی  3بایست با رعایت ها میکنار و محل استقرار توپ رسان

 لباس بازیکنان: 
همانند  –روي زانو دار (کوتاه یا بلند)، شورت ورزشی بلند (آستینورزشی  شرتلباس بازیکنان عبارت است از تی -1

 کفش ورزشی. ،بلند جوراب ورزشی، شورت ورزش بسکتبال)، زانوبند

) شرتقسمت وسط تی در( 6الی  1 هايهشمار بایست یکی ازمی، انبازیکنیک از هر شرتتیپشت  و قسمت جلو در -2

 ).سانتی متر باشد 10متر و عرض آن  سانتی 15ها می بایست (توضیح: طول شماره گرددحک 

 د.) بر روي بازوي دست چپ مشخص گردبایست توسط بازوبند (با رنگ متفاوت از رنگ تی شرتکاپیتان تیم می -3

 است.استفاده از هدبند در مسابقات بالمانع  -4

وع ، مربی و سرپرست تیم ممنکارهاي غیرقانونی بر روي لباس ورزشاستفاده از لوازم زینتی، تصاویر، نوشته و آرم -5

 است.

 :ج: مقررات مسابقه
 وپت دریافتهمچنین با و برخورد توپ دورساخته  خطر بایست با جاخالی دادن، خود را ازمی بازیکنان تیم وسط -1

دریافت گل می بایست حتما همراه با دو ثانیه توقف ( نمایند )امتیاز 2گل (کسب  به اخذ امتیازاقدام ها بوسیله دست

 باشد).

آنها (حذف ف نسبت به حذ، به سوي بازیکنان تیم وسطها بوسیله دست توپبا پرتاب بایست می کناربازیکنان تیم  -2

 اقدام نمایند. و همچنین از بین بردن امتیازات گل تیم امتیاز  2مسابقات و اخذ از زمین موقت) 

، یهثان 4، حداکثر بمدت حرکات جابجایی در محوطه استقرار بازیکنان تیم کنار مجاز به پاس دادن توپ به یکدیگر و -3

 بمنظور پرتاب توپ می باشند.

فنی توسط بازیکن تیم کنار می  ) خطا و منجر به اخذ خطايVحرکت توپ بشکل زمینی و ضربه به زمین (پرتاب  -4

 گردد.
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زیکن تیم کنار بشکل زمینی (بمنظور اتالف زمان و سوخت توپ) حرکت داده : توپی که توسط باتوضیح پرتاب زمینی  

 توپ زمینی محسوب خواهد شد. شود،

منجربه اخذ  دیگر،پاس دادن توپ بشکل هوایی توسط یکی از بازیکنان تیم کنار و تکرار پاس هوایی توسط بازیکن  -5

 خطاي فنی توسط بازیکن دوم خواهد شد.

، پاس هوایی محسوب می گردد که بشکل هاللی پرتاب شود و بازیکن تیم وسط توضیح پاس هوایی: پرتاب توپ زمانی 

 نتواند در حالت ایستاده و پرش به توپ برسد. 

 .ابقات بمعناي سوخت توپ خواهد بودبرخورد توپ به زمین مس -6
 درازکش و جهشی بالمانع است. -، بشکل نشسته وسطتوپ توسط بازیکنان تیم  دریافت -7

 دریافت و پرتاب توپ با یک دست بالمانع می باشد. -8

 پرتاب توپ توسط بازیکن تیم کنار بشکل نشسته یا جهشی در محدوده مشخص شده بالمانع می باشد. -9

 وسط صداي یک سوت بلند و اجراي حرکت اشاره اي توسط داور، مسابقه با نواخته شدن درهنگام دریافت گل -10

 تائید) و امتیاز گل توسط منشی مسابقه ثبت خواهد شد. متوقف (

حرکت  اجراي ) مسابقه با نواخته شدن صداي یک سوت بلند ودرهنگام حذف هریک از بازیکنان (براثر برخورد توپ -11

بایست از زمین مسابقات خارج گردیده و به نیمکت تیم مربوطه مراجعه وسط متوقف و بازیکن مذکور می اي داوراشاره

 نماید.

ي ا، مسابقه با نواخته شدن صداي یک سوت بلند و حرکت اشارهخطاي فنی توسط هریک از بازیکنان درصورت انجام -12

 فرد خاطی توسط منشی) فقط خطاي فنی اي داورخطبا تکرار حرکت اشارهمتوقف و پس از تائید داور وسط ( خط داور

 ). ، بازیکن حذف نخواهد شداین حالت: در ردد (توضیحامتیاز در فرم داوري ثبت می گ 1مسابقه با کسر 

 حرکت ، مسابقه با نواخته شدن صداي یک سوت بلند وتوسط هریک از بازیکنان عمديدرصورت انجام خطاي  -13

 مسابقات فوق بازیکن خاطی از )(با تکرار حرکت اشاره اي داورخط وسط پس ازتائید داور اي داورخط متوقف واشاره

 حذف خواهد شد.

ازیکنان ب ، یکی ازوپ حذف گردد به ازاي دریافت هرگلبازیکنان تیم وسط بر اثر برخورد ت صورتیکه هریک از در -14

 . قابل بازگشت به داخل زمین مسابقات خواهد بود (بنابرانتخاب مربی) حذف شده یا ذخیره

امتیاز  از فقط وگردیده حذف ن ی که توپ به وي برخورد کردهباشد، بازیکن گلدرصورتیکه تیم وسط داراي امتیاز  -15

 کسرخواهد شد.، تیمگل 

شکل اي دست بم نموده و سرداور با حرکت اشارهمسابقه اعال ، منشی مسابقات مراتب را به سرداوراین حالت : درتوضیح

 وسط اطالع رسانی خواهد نمود. ) به داورنایستاده (حرکت گل گرفت

این  دردفعه جاخالی دادن، امتیاز گل تعلق خواهد یافت ( 10وسط درصورت  به آخرین بازیکن باقیمانده در تیم -16

 ).زمین مسابقات بازگشت خواهد نمود انتخاب مربی به حالت یکی از بازیکنان تیم وسط بنابر
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 امتیازات: 
 امتیاز براي تیم وسط 2 = دریافت گل     -1

 امتیاز براي تیم کنار 2 حذف بازیکن =  -2

 :روش امتیاز گیري 

 .می باشد 8یه امتیاز در هرمسابقه پا -1

امتیاز دریافت  8بازیکن تیم وسط نماید  4) مبادرت به حذف دقیقه 5واند تا قبل از پایان نیمه اول (تیم کنار بت اگر -2

 .دامتیاز دریافت خواهد نمو 2تیم کنار در زمین مسابقه  نموده و به تعداد هر بازیکن حاضر

نیمه در زمین مسابقه باقی بمانند، به تعداد هر بازیکن (جدا از صورتیکه تعدادي از بازیکنان تیم وسط در پایان هر در -3

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 2) امتیاز گل هاي دریافتی

 .امتیازات کسر خواهد شداج از جمع ، عمدي و اخرتوضیح: خطاهاي فنی

به نفع تیم حاضر) ثبت ( 0بر  16هنگام مسابقه، تیمی انصراف دهد نتیجه مسابقه  اگر پس از زمان قرعه کشی یا در -4

 خواهد شد.

 برنده مسابقه  : 

اسکوربورد) درج و اعالم خواهد  –شماره انداز دوتیم بر روي تابلوي امتیازات ( ، فقط امتیازاتدر پایان نیمه اول -1

 شد.

 ) امتیازات نیمه اول و دوم جمع گردیده و تیم برنده اعالم خواهد گردید.مه دومپایان نیپایان مسابقه ( در -2

 ، یکی ازشرایط ذیل را احراز کرده باشد:برنده مسابقه در پایان دو نیمه، تیمی است که به ترتیب -3

 الف: بیشترین امتیاز.

 زمان حضور تیم وسط در زمین یا کمترین زمان حذف کردن بازیکنان تیم وسط توسط تیم کنار. ب: بیشترین

 .را دارد تیمی که بیشترین کسب امتیازات (دریافت گل، حذف کننده) :ج

 .د: تیمی که کمترین کسر امتیازات (خطاي فنی، عمدي، اخراج) را دارد

 مسابقه امتیاز طالئی: 
، با اعالم نظر سرپرست فنی مسابقات "یا در شرایط خاص"یازي در بین دو تیم مساوي باشد در صورتیکه همه موارد امت

 ، بمنظور تعیین تیم کنار و وسط برگزار خواهد شد.در دو نیمه با انتخاب سکه مسابقه امتیاز طالئی

 خطاها: 
 :خطاها شامل سه بخش می باشند

  نمره منفی) = بدون حذف بازیکن 1خطاي فنی ( -1 

  آن مسابقه حذف بازیکن ازنمره منفی) =  2خطاي عمدي ( -2

 .)بل بازگشت به آن دوره از مسابقاتغیرقارت قرمز و منجربه اخراج بازیکن () = دریافت کانمره منفی 3اخراج ( -3

 

 := خطاهاي فنی بازیکنان تیم کنار الف

 وسط. داور سوت سرداور یا ي مسابقه یا در زمان توقف مسابقه، قبل از صدايپرتاب توپ درابتدا -1

٥  

 



 
 
 
 ).(بغیر از زمان خروج توپ از زمینخروج از محوطه تعیین شده در زمان برگزاري مسابقه  -2

 .ورود پا  به محوطه زمین تیم وسط -3
  .فریادهاي بی مورد در زمان اجراي مسابقه -4
 صحبت هاي بی مورد با مربی و سرپرست تیم. -5
 ضربه آبشار، ...). ا، سر، شانه، آرنج،تاب توپ به وسیله پپراب توپ برخالف قوانین و مقررات (پرت  -6
 پرتاب توپ از محوطه خارج از زمین مسابقات.  -7
 ).Vحرکت کل زمینی یا بشکل ضربه به زمین (پرتاب توپ بش -8
طاي به اخذ خپاس دادن توپ بشکل هوایی توسط یک بازیکن و تکرار پاس هوایی توسط بازیکن دیگر (منجر   -9

 بازیکن دوم).فنی توسط 
 ).ثانیه 4ن توپ یا پاس کاري بیش ازنگه داشتتلف کردن زمان ( -10

 
 :ب= خطاهاي فنی بازیکنان تیم وسط

 ).ازخط کنار زمین درهنگام مسابقه (خط طولی زمینخروج پا به بیرون  -1

 ورود به محوطه زمین تیم کنار. -2

 مسابقات.خروج بازیکن جهت برداشت توپ  به بیرون از زمین  -3

 ).ثانیه 4 نگه داشتن توپ بیش اززمان ( تلف کردن -4

 فریادهاي بی مورد در زمان اجراي مسابقه. -5

 صحبت هاي بی مورد با مربی و سرپرست تیم. -6
 .ضربه زدن به توپ و سپس گرفتن آن -7

 

 :ج = خطاهاي عمدي
نج، آر ،توپ با پا، سر، شانهپرتاب فنی (ملیات مسابقه برخالف قوانین مصوب، پس از اخذ خطاي اجراي مجدد ع  -1

 ، ضربه آبشار، ... ) توسط بازیکن تیم کنار.ساعد
 عدم رعایت مقررات و شئونات اخالقی و انضباطی درمسابقه. -2

 ، سرپرست تیم مقابل.اهانت به بازیکنان، مربی -3

 ، اهانت و سرپیچی از راي و دستورات داوران مسابقه.اعتراض -4

 ).دوپینگ (داروهاي انرژي زا و ممنوعهزاستفاده ا -5

 تمارض و اقدام به گول زدن داور. -6

 حضور فردي دیگر، بجاي بازیکن اصلی. -7

 

 :د : اخراج ( کارت قرمز )

 اعالم کارت قرمز و اخراج شخصشدت خطاي عمدي زیاد باشد نسبت به  رتیکه بنابر تشخیص سرداور مسابقه،در صو

 ) اقدام خواهد شد.بازگشت به آن دوره از مسابقاتبل غیرقااشخاص خاطی (یا 

٦  

 



 
 
 

 : توضیح

 ، مجاز به همراهیهدایت به بیرون از صحنه مسابقات : درصورت دریافت کارت قرمز، بازیکن خاطی پس از اخراج والف

 تیم درآن دوره ازمسابقات نخواهد بود.

  )زمین مسابقات و نیمکت تیم مربوطهدر (ابقات بعدي ) در مسب: حضور بازیکن اخراجی (دریافت کننده کارت قرمز

 از آن دوره ازمسابقات خواهد بود.منجر به حذف تیم 
 

 تعویض بازیکنان: 
 .ز به تعویض بازیکنان نخواهند بود، تیم وسط مجاهنگام برگزاري مسابقه در -1

 ) مبادرت به تعویض دو بازیکن در هر نیمه نماید.تیم کنار مجاز است (درصورت نیاز -2

کنان زشک مسابقه و با انتخاب مربی تیم، یکی از بازی، پس از تائید په بازیکنی دچار مصدومیت جدي گرددصورتیک در -3

 ) جایگزین وي خواهد شد.از بازیکنان خاطی عمدي یا اخراجیبه غیر ذخیره (

یم مربوطه لوي نیمکت ته با بازیکن ذخیره، در ج، مربی تیم می بایست همرانظور اجراي تعویض یا تعویض پزشکیبم -4

 ، درخواست تعویضشان دادن شماره بازیکن داخل زمیناي دست و ن(نزدیک به داوروسط) قرارگرفته و با حرکت اشاره

 نمایند.

 ) انجام می گردد.قف مسابقه و با  اجازه داوروسط (با اجراي حرکت اشاره ايتعویض بازیکنان در زمان تو -5

 محوطه تیم کنار انجام پذیرد. زمان حذف و همچنین تعویض می بایست از کنار در خروج و ورود بازیکنان تیم -6

زمان حذف و همچنین تعویض می بایست از قسمت خط وسط زمین انجام  خروج و ورود بازیکنان تیم وسط در -7

 پذیرد.

 زیکن (تحت عنوان خطايیض پزشکی، منجر به اخراج باتمارض و اقدام به گول زدن داور بمنظور بهره جوئی از تعو -8

 ) خواهد شد.عمدي

 

 قانون اعتراض: 
از  بایست بالفاصله پسپایان نیمه اول یا دوم) سرپرست تیم معترض می درصورت بروز اعتراض از راي صادره (در -1

وت و سقبل از نواخته شدن صداي  -در پایان نیمه اول و قبل ازشروع نیمه دوم راي در تابلوي نمایش امتیازات ( نمایش

 ، مراتب اعتراضد و مراجعه به میز سرداور مسابقه) با بلند کردن دست خوي توسط سرداور در پایان نیمه دوماعالم را

خود را بمنظور توقف در اعالم راي اظهار نموده و سپس اعتراض کتبی خود را همراه با پرداخت حق اعتراض مصوب 

 د.شده درمسابقات مذکور، به کمیته فنی تحویل نمای

ابقه ، نسبت به توقف اعالم راي توسط سرداور مساعتراض از سوي سرپرست تیم معترض بایست با اعالمکمیته فنی، می-2

 تا پایان مرحله رسیدگی به اعتراض) اقدام نماید.رآغاز نیمه دوم یا مسابقه بعدي (و توقف د

طه (سرپرست فنی، سرداور، منشی، داوروسط، و مشورت با اعضاء کمیته مربوبررسی فرم داوري  ، پس ازکمیته فنی -3

 ) نتیجه نهایی را اعالم خواهد نمود.دو داور خط

 حق راي می باشد. 2، داراي توضیح: سرپرست فنی

۷  

 



 
 
 
 نماید. کمیته فنی می تواند در صورت نیاز، اقدام به بازبینی فیلم مسابقه مذکور -4

) م مذکورلمبردار در کنار نیمکت تیتوسط یک نفر فیربوطه (مسابقه برعهده تیم م هر توضیح: مسئولیت فیلمبرداري از

 می باشد.

سابقه امتیاز م ا تصمیم گیري سرپرست فنی مسابقات، نسبت به  برگزاري، بکمیته فنی مجاز است در شرایط خاص -5

 اقدام نماید. طالئی

 فنی می باشند.، ملزم به پیروي و اطاعت از راي کمیته یکنان تیم معترض، مربی و بازسرپرست -6

تواند مبادرت به ارائه مشاوره فنی به سرپرست تیم باشد و فقط میاعتراض نمی امور مربی تیم مجاز به دخالت در -7

 مربوطه نماید.

) به سرپرست ان حق الزحمه بررسیبعنو( % 50 ) پس از کسردرصورت تائید اعتراض، مبلغ دریافتی (حق اعتراض -8

 هد شد.تیم معترض عودت داده خوا
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 متر 18

 متر 9

 کمیتھ داوران

 داور چک

 کمیتھ انضباطي

 کمیتھ ھماھنگي

 

 متر براي آقایان  3

     

 

 مسئول جدول
 سرداور
 منشي

 

 

 

 کمیتھ پزشكي

 

 داور وسط

 محل استقرار
 توپ رسان

 محل استقرار
 توپ رسان

 کمیتھ برگزاری مسابقات

 

متر برای   ٦
 آقایان

     

 

 محل ثابت استقرار

 سرپرست و مربي

 ۲ تیم  
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 سرپرست و مربي
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 داورخط
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 كمیتھ فني

 گزارشگر
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 »فریزبی«

 .می باشداز هر دانشگاه ورزشکار  2 نفرات شرکت کننده شامل )1

 .موظفند نیم ساعت قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند شرکت کنندگان )2

  .حل و فصل خواهد نمود تصمیم گیري و کلیه موارد پیش بینی نشده را کمیته فنی مسابقات )3

 .شودانجام میبا حضور مربی یا سرپرست تیم ها  مسابقه قبل از هماهنگی شبدر جلسه  نفراتقرعه کشی  )4

هاي مسابقات  شرایط و محدودیت  (WFDF)کمیته فنی مسابقات بر اساس مقررات فدراسیون جهانی دیسک پرنده

 :هاي دیسک پرنده را به شرح ذیل تدوین نموده است پزشکی کشور رقابتدانشجویان دانشگاه هاي علوم 

 مقررات عمومی:

زانو) یا  شورت ورزشی (تا باالي، شامل پیراهن ورزشی (نیمه آستین یا آستین بلند) پسران،لباس بازیکنان تیم  .1

باشد. کفش ورزشی بایستی فاقد استوك فلزي میشلوار ورزشی، جوراب ورزشی (ساق کوتاه یا بلند) و کفش ورزشی 

 باشد. 

ی و شلوار ورزشی، جوراب ورزش ،شامل پیراهن ورزشی بلند تا زانو با آستین بلند دختران،لباس بازیکنان تیم  .2

 باشد. کفش ورزشی بایستی فاقد استوك فلزي باشد.  ش مقنعه و داراي حجاب کاملکفش ورزشی با پوش

 بند که احتمال آسیب داشته باشد، ممنوع بوده و دراستفاده از هر گونه اشیاي زینتی مثل ساعت، انگشتر و گردن .3

 صورت نیاز به استفاده از عینک، بازیکن مربوطه باید کتباً قبل از مسابقه مسئولیت استفاده از آن را به عهده بگیرد. 

برگزاري مسابقات، کمیته برگزاري مسابقه در مورد چگونگی مدت زمان  هاي شرکت کننده وتیم بسته به تعداد .4

 گیري خواهد نمود.برگزاري مسابقات تصمیم

متر بازي سانتی 27تا  25گرمی و قطر بین  180تا  160مسابقات با دیسک سبک آلتیمیت داراي وزن حدود  .5

 شود. می

ش فریزبی (تدوین شده از طرف فدراسیون هاي ورزنامه شرکت در فعالیتکنان ملزم به امضاء و رعایت تعهدبازی .6

 جهانی دیسک پرنده) هستند.

در صورت هرگونه اعتراض به نتیجه یک مسابقه، تا دو ساعت پس از پایان مسابقه، باید موضوع اعتراض به  .7

 هزار تومان به مسئول برگزاري مسابقات تحویل داده شود. جوابیه در سریعترین زمان 100صورت کتبی و با پرداخت 

 باطی، اعالم خواهد شد. هاي فنی و انضی و مشورت با کمیتهممکن پس از بررس

 باشد.ها الزامی میتیم همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی براي تمامی ورزشکاران و اعضاي .8

و در صورت مشاهده هرگونه  استها الزامی موارد فنی و انضباطی از سوي تیم ها رعایتدر تمام مراحل بازي .9

 تخلف یا رفتار نادرست، موارد توسط کمیته فنی و انضباطی بررسی و در صورت لزوم به مراجع باالتر ارجاع خواهد شد.

انتخاب تیم منتخب یا بازیکنان تیم منتخب دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی براي شرکت در مسابقات  .10

 وسط کمیته فنی مسابقات انجام خواهد گرفت.جهانی دانشجویان بر اساس ضوابط، ت

۱۰  

 



 
 
 

(بیشترین  MTAآیتم دقت، مسافت و  3ها در رقابت سبک میدانی با تصمیم کمیته فنی در این دوره از مسابقات، .11

تواند باشد هر تیم در هر آیتم میبازیکن و یک سرپرست می 2زمان پرتاب) انجام خواهد شد. هر تیم حداکثر متشکل از 

 آیتم فوق خواهد بود. 3 آیتم از 2فر بازیکن داشته باشد و هر بازیکن مجاز به شرکت در ن 2حداکثر 

در هر آیتم براي  رتبه نفرات اول تا آخرد. به نفرات اول تا سوم هر آیتم حکم، مدال وجایزه اهدا خواهد گردی  .12

 شود.امتیاز همه ورزشکاران محاسبه می محاسبه رتبه تیمی مشخص شده و با روش استاندارد

دو آیتم دیگر  شود وداخل سالن برگزار میبا نظر کمیته فنی آیتم دقت در  درصورت نامساعد شدن شرایط جوي .13

این آیتم شبیه  .داخل سالن برگزار خواهد شد دریافت)-دویدن–(پرتاب  TRCبه جاي آن آیتم  برگزار نخواهد شد و

MTA کند و مجددا با یک دست دریافت میي زمان، مسافتی که پرتاب کننده دیسک را پرتاب میباشد فقط به جامی

 شود.گیري میکند، اندازه

 
 هاخالصه قوانین و مقررات سبک میدانی

 )Accuracyآیتم دقت ( .۱
 

قرار دارند به نقطه که در فواصل و زوایاي مختلف نسبت به یک دروازه  7پرتاب از  28در این رقابت شرکت کننده باید 
هاي درون دروازه بیشتر باشد امتیاز پرتابگر بیشتر چه تعداد پرتاب پرتاب) هر 4هر نقطه  درون آن دروازه انجام دهد (از

 خواهد بود.
 متر ارتفاع از سطح زمین 1متر و  5/1متر در  5/1 مشخصات دروازه:

 :کل زیر نشان داده شده استزه در شفواصل و زوایاي نقاط پرتاب از نماي باال نسبت به دروا

 
 

حدودیت فضا و زمان تعداد درصورت م باشددقیقه می 5پرتاب،  28براي انجام مدت زمان مجاز براي هر ورزشکار 

 ها کاهش خواهد یافت.ها و زمان مجاز پرتابایستگاه

۱۱  

 



 
 
 

ایستگاه نزدیکتر  3فقط براي  و بازیکن برتر، فقط براي تعیین رتبه اول تا سوم پرتابها3 در صورت تساوي دوبازیکن از 

 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.  (مساوي شده) تکرار خواهد شد ولی براي محاسبه امتیاز تیمی همان پرتابهاي دور اول

 
 )Maximum Time Aloft)(MTAطوالنی ترین زمان پرواز( .۲

 
 تواند پرتابوسط میدان و در هر جهت دلخواه میبراي انجام این آزمون داوران نیاز به کورنومتر دارند. پرتاب کننده در 

خود را انجام دهد و باید پرتاب خود را با توجه به جهت و سرعت وزش باد به نحوي انجام دهد که دیسک بیشترین 

مجاز  ستباید دیسک را قبل از برخورد با زمین با یک دست (دو د وا پرواز کند و پرتاب کننده حتماًزمان ممکن را در ه

در اختیار گیرد. زمان ثبت شده از لحظه جدا شدن دیسک از دست پرتاب کننده تا لحظه تماس  ت) مهار کرده و کامالًنیس

زمان به عنوان رکورد ثبت می  3داور زمان را اندازه گیري می کنند و میانگین  3مجدد دیسک با او اندازه گیري می شود. 

زمان نشد، میانگین دو زمان اندازه گیري شده توسط دو داور دیگر محاسبه  شود. اگر یکی از داوران موفق به اندازه گیري

می شود و اگر فقط یکی از داوران موفق به اندازه گیري زمان شود، تکرار پرتاب ضروري است. در این آزمون چون 

وجود ندارد و دان هدف فقط اندازه گیري مدت زمان پرواز دیسک می باشد، محدوده خاصی براي پرتاب کننده در می

تواند در هر جهت دلخواه و در هر موقعیت مکانی پرتاب خود را انجام دهد. پرتاب کننده با اعالم داور پرتاب کننده می

ثانیه فرصت دارد پرتاب خود را انجام دهد و اگر پرتاب را انجام ندهد امتیاز صفر براي آن پرتاب ثبت می شود.  15

بندي پرتاب انجام دهد که بهترین زمان به عنوان رکورد ایشان ثبت می شود ودر رده 3پرتاب کننده مجاز است حداکثر 

بین پرتاب کنندگان در نظر گرفته شده و به این ترتیب نفرات برتر بر اساس بهترین رکوردها مشخص می شوند و اگر دو 

 شخص شود.پرتاب انجام می دهند تا نفر برتر م 3 "نفر رکورد مساوي داشتند هر کدام مجددا

 نحوه محاسبه امتیاز ورزشکاران هرتیم جهت تعیین رتبه تیمی همانند آیتم دقت خواهد بود.
 

  (Distance)مسافت .۳
در این تکنیک قدرت پرتاب پرتاب کننده سنجیده می شود. یعنی بیشترین مسافتی که او قادر است دیسک را در مسیر 

 تعیین شده پرتاب کند اندازه گیري می شود.
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همانطور که در شکل مشاهده می کنید یک محور در میدان مشخص می شود که معموال باید این محور (خط) عمود بر 

جهت وزش باد باشد و یک خط شروع در ابتداي محور مشخص شده است. پرتاب کننده باید پرتاب خود را در پشت 

نباید خط شروع و بعد از آن را لمس نماید  نندهخط شروع و در امتداد محور انجام دهد. در لحظه پرتاب بدن پرتاب ک

در غیر اینصورت خطا صورت گرفته و امتیاز پرتاب صفر در نظر گرفته می شود. پس از مشخص شدن اولین نقطه تماس 

 :شوددازه گیري توسط داور انجام میدیسک با زمین دو ان

 فاصله نقطه شروع تا نقطه روبروي محل فرود دیسک بر رویمحور   )1

 فاصله نقطه فرود دیسک از محور   )2

دهد پرتاب انجام می 3براي پرتاب کننده ثبت می شود. هر پرتاب کننده  1از  2و در نهایت مسافت پرتاب با کم کردن 

رپایان نفرات برتر بر اساس بهترین رکوردها مشخص و بهترین پرتاب او به عنوان رکورد ایشان ثبت نهایی می شود و د

 پرتاب انجام میدهند تا نفر برتر مشخص شود. 3 "می شوند. اگر دو نفر رکورد مساوي داشتند هر کدام مجددا

 نحوه محاسبه امتیاز ورزشکاران هرتیم جهت تعیین رتبه تیمی همانند آیتم دقت خواهد بود.

 
 )and Catch Throw Run) (TRCپرتاب دویدن و گرفتن ( .٤
در این آزمون پرتاب کننده  ضمن اینکه سعی به پرتاب دیسک به مسافت دورتر دارد باید با توجه به زاویه پرتاب به  

دست  برخورد با زمین با یک نحوي پرتاب را انجام دهد که بتواند با دویدن سریع پس از پرتاب بتواند دیسک را قبل از

مون جهت پرتاب بدلخواه پرتاب کننده است منتهی باید در لحظه پرتاب در دایره اي به شعاع مهار کند در این آز کامالً

متر که در وسط زمین مشخص شده قرار داشته باشد و به محض جدا شدن دیسک از دست اجازه خارج شدن از دایره  2

امتیاز پرتاب صفر در نظر و دویدن براي گرفتن مجدد دیسک را خواهد داشت درغیر اینصورت خطا صورت گرفته و 

گرفته می شود داور فاصله بین نقطه دریافت مجدد(موقعیت دیسک در نظر گرفته می شود نه خود فرد و یا محل تماس 

ثانیه فرصت دارد پرتاب  15او با زمین) و محیط دایره پرتاب را اندازه گیري و ثبت می نماید پرتاب کننده با اعالم داور 

پرتاب 3 اگر پرتاب را انجام ندهد امتیاز صفر براي آن پرتاب ثبت می شود هر پرتاب کننده حداکثر  خود را انجام دهد و

پرتاب انجام  1تند هر کدام مجدداً انجام می دهد و بهترین  رکورد او ثبت می شود و اگر دو نفر رکورد مساوي داش

 دهند تا نفر برتر مشخص شود.می

 
 

 هرتیم جهت تعیین رتبه تیمی همانند آیتم دقت خواهد بود. نحوه محاسبه امتیاز ورزشکاران

هاي متی بر اساس جمع امتیازات نفرات هر تیم، در پایان مسابقات نفرات اول تا سوم هر آیتم مشخص خواهند شد و

 اول تا سوم مشخص خواهند شد.
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 »زنیطناب«

 برگزار فدراسیون ورزش هاي همگانی  قوانین و مقررات رسمی انجمن طناب زنیآخرین مسابقات براساس  )1

 .می شود

 .باشدمربی از هر دانشگاه می1 و  ورزشکار 4 نفرات شرکت کننده شامل  )2

 آي دي کارت هنگام مسابقات الزامی است. همراه داشتن )3

 شرایط عمومی شرکت کنندگان:  

 (عدم ممنوعیت پزشکی) داشتن سالمت کامل بدنی .1

 زنی مقدماتی و پایه طنابهاي آشنایی و اجراي مهارت .2

 المپیاد دیدگی و بیماري خاص قبل از برگزاري عدم آسیب .3

 لوازم و تجهیزات مورد نیاز شرکت کنندگان    

 )  cm10*10البسه ورزشی مناسب و یکدست تیمی با درج شماره پیراهن بازیکنان در قسمت جلو (در ابعاد  .1

 کفش و جوراب ورزشی مناسب براي طناب زنی  .2

 طناب ورزشی انفرادي ، طناب بلند و طناب سرعتی  .3

 :مسابقات مواد  

 تعداد ابعاد زمین  زمان  ماده

 نفر 4 5×5 ثانیه 4×30 امدادي جاگینگ سرعت و

 نفر از هر تیم  2 5×5 دقیقه  3 سرعت و استقامت جاگینگ

 طناب بلند امدادي

 

 نفر  3 5×5 دقیقه  3

 مهارتی( چهار نفره)
 

 نفر  4 9×9 دقیقه  2حداکثر   
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     نفره (مهارتی) 4 نمایشی تیمی ماده -1

نمایش خالقانه اي از مهارتهاي پایه طناب زنی به روشی جذاب همراه با موسیقی  هدف اساسی از اجراي این ماده،

 در مدت تیم هر ماده این در باشد.ریتمیک با ضرب آهنگ دلنشین و هنري در ترکیب با مهارتهاي هاي طناب زنی می

  .ظ کردن موارد زیر اجرا خواهد کرد، برنامه خود را با لحا9*9در محدوده زمین به ابعاد دقیقه  2اکثر حد

  اجراي برنامه تیمی  بصورت هماهنگ و یکدست 

 اجراي مهارت ها در برنامه تیمی بصورت خالقانه و زیبا 

 تیم  به روشی که همه افراد، همزمان مهارتهاي  اجراي همزمان همه بازیکنان  بصورت یکپارچه در غالب یک

 مختلف را اجرا کنند

  موزیک انتخابی باید بی کالم و مجاز  همراه با موزیک مناسب ورزشیاجراي برنامه تیمی بصورت ریتمیک)

 باشد) 

  انتخاب موسیقی مناسب و ریتمیک ورزشی که هماهنگی زیبایی با برنامه تیم داشته باشد 

 ي برنامه نمایشی با ریتم و ضرب آهنگ موزیک هاهماهنگی بخش 

   تنوع در اجراي انواع مهارتها پایه 

 پویایی و جابجایی در حین اجراي برنامه 

  و عدم وقفه در طول اجراي برنامه اجراي برنامه بصورت روتین 

 اجراي برنامه در محدود زمانی و مکانی تعیین شده 

 ن اجراي برنامه تیم با فرم بدنی زیبا و روا 

 :و امتیاز دهی برنامه نمایشی تیمیکلی  يمالك ها

 موزیک  : خالقیت                      ج: الف: تنوع در اجراي انواع مهارتهاي پایه              ب

 : مهارتهاي پایه شامل  

 زنی طناب ریتمیک پاي رقص انواع                 پرش ساده و پرش با مکث روي پاها                         

 پنجه – پاشنه                   (قیچی پاها از جلو و پهلو)               انواع قیچی پاها 

 )زیگزاگ( طرفین جفت          پنجه                                                      –انواع پنجه 

 سوینگ ساید دابل و سوینگ ساید        جفت جلو و عقب                                                       

 پا تک بلند انواع  زانو        گهواره از جلو و پهلو                                                   

 درجه) 360و  180ها (چرخش  چرخش انواع         ضربدر دست ها                                                        

 کمر چرخش                                جاگینگ                                          

 رانینگ                                                                                                                 
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 هاي طناب زنی  به صورتیکه همراه با چرخش طناب باشد. ترکیب مهارت هاي ایروبیک با مهارت

 ها ستد ترکیب ساید + ضربدر :بصورت زیبا و خالقانه براي مثال هاي پایه ترکیب مهارت

 : رقص پاي کردي و آذري مثال انواع رقص پاي ایرانی براي 

 و سایر مهارتهاي متتوع پایه طناب زنی ...

 

 تذکر : 
 ها در برنامه هر تیم آزاد است. انتخاب انواع مهارت 

 باشدها در برنامه تیمی آزاد میتکرار و ترتیب  مهارت.  

 آزاد هستند. نوع پرش {پرش ساده و یا پرش با مکث روي پاها} بازیکنان تیم در انتخاب 

 هاي خارج از سطح تعریف شده فاقد امتیاز و خطا محسوب می شود اجراي مهارت 

  ت.اس» ممنوع«هر گونه مهارت ژیمناستیک و یا حرکتی که باعث آسیب دیدگی ورزشکار شود فاقد امتیاز و 
 

 ثانیه امدادي  4×30 امدادي جاگینگ و سرعت ماده  -1

 .امدادي به روش زیر مسابقه را اجرا کنند بصورتباشد که همه ورزشکاران می ورزشکار 4 شامل تیم هر

 :اجرا روش

 دوم نفر شروع بالفاصله تعویض ـ ثانیه 20ـ ثانیه10 ـ سوت یا زنگ صداي با شروع ـ آماده بازیکنان ـ آماده داوران 

 ثانیه10 چهارم نفر شروع بالفاصله تعویض ـ ثانیه 20- ثانیه10ـ سوم نفر شروع بالفاصه  تعویض ـ ثانیه20 ـ ثانیه10

 .تمام ـ ثانیه 20ـ

 :تذکر

 .زمان مسابقه بصورت روان و بدون توقف می باشد 

 زیکنان رکورد نهایی تیم خواهد شدمجموع رکورد هاي همه با. 

  شود شمارش خواهد شد.سرعتی رد میتعداد طناب هایی که از زیر پاي راست  با مهارت جاگینگ 

 خطاها :

 هنگامیکه اولین ورزشکار زودتر از فرمان داور شروع به طناب زدن می کند: خطاي استارت

طناب  سوم و چهارم زودتر از فرمان داور (صداي سوت) تعویض شده و –هنگامی که ورزشکاران دوم  خطاي تعویض:

 .بزنند
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 : ماده سرعت و جاگینگ استقامتی  -2

رت جاگینگ دقیقه مها 3. بدین صورت که هر ورزشکار در مدت زمان یم با دو نماینده شرکت خواهد کرددر این ماده هر ت

 تعداد طناب هایی که از زیر پاي راست شود رکود نهایی ورزشکار محاسبه خواهد شد.سرعت را باید اجرا کند 

 :روش اجرا

 تمام  – دقیقه 2 –دقیقه  1 -فرمان داور (صداي سوت یا زنگ) استارت    –ورزشکاران حاضر  –داوران حاضر 

  امتیاز منفی 3استارت کسر  خطاي شامل: خطاها

 شد نخواهد شمارش مهارت شود اجرا غلط اساسا جاگینگ مهارت صورتیکه در. 

 شد خواهد کسر بازیکن نهایی رکورد از منفی امتیاز 3 استارت خطاي در. 

  از محوطه زمین اجرا شود شمارش نخواهد شد.رکوردهایی خارج 

 :ماده سرعت و طناب بلند امدادي – 4

اجرا خواهد شد. شروع با فرمان داور (صداي  دقیقه روان 3زمان و در مدت  نفر 3این ماده تعداد ورزشکاران هر تیم در 

م کنند و نفر سوچرخاندن میطناب بلند را شروع به سوت) بدین ترتیب که بعد از شنیدن صداي سوت دو نفر اول 

ود را با نفر مقابل بالفاصله وارد طناب شده و با یک پرش ساده وارد طناب شده و بعد از رد کردن طناب بلند جاي خ

از طناب خارج شده و با نفر  ،د نفر اول بعد از پرش  و رد کردنکند سپس نفر دوم وارد طناب شده ماننخود تعویض می

رکورد نهایی تیم انجام خواهد شد  دقیقه بصورت مداوم و روان 3این توالی تا شود سوم تعویض میمقابل خود یعنی نفر 

 و بدون گیر کردن محاسبه خواهد شد. از مجموع پرش هاي صحیح

 تذکر :

 .هر ورزشکار باید با نفر مقابل خود تعویض شود 

 .ورزشکاران تیم نباید از محوطه زمین خارج شوند 

 روان و بدون وقفه می باشد. زمان مسابقه بصورت 

  پرش با یک پا و دویدن خطا بوده و بازیکنان باید بصورت صحیح وارد طناب شده و ضمن پرش ساده با نفر

 مقابل خود دسته طناب را تعویض کنند. 

  باشدسه مترو بیست سانتی متر( 02:3طول طناب بلند امدادي  حداقل باید (. 
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 :بازبینی درخواست و اعتراض نحوه       

 خطاي .باشد می برگزاي نحوه و داوري از اعم مسابقات بر حاکم شرایط پذیرش معناي به مسابقات در حضور .1

 شده یفتعر شرایط از خارج اعتراض گونه هر بوده استانی و کشوري مسابقات مقتضیات از بخشی داوران احتمالی

 .باشد قبول می غیرقابل

سئولین م با مکتوب بصورت را خود سازنده انتقادات و پیشنهادات می شوددرخواست  ها تیم سرپرستان و مربیان .2

 . نمایند مطرح وزارت بهداشت زنی طناب انجمن ها وتربیت بدنی دانشگاه

 الزاما اردمو باشد، داشته را مسابقات از موضوعی به رسیدگی درخواست یا و اعتراض تیم سرپرست صورتیکه در .3

 .کند اعالم مسابقات فنی ناظر به مشخص ماده در و موضوع دقیق ذکر با و کتبی بصورت

 قبول مورد فنی جلسه در اعتراض صورتیکه باشد درمی ریال 000/000/1 مسابقات از هرماده براي اعتراض هزینه .4

 .بازگردانده نخواهد شد شده تعیین مبلغ نگردد واقع

 بررسی باطیانض کمیته در موارد شود تشنج ایجاد یا و مسابقات اجراي روند در اخالل به منجر که اعتراضی هرگونه .5

 .شد خواهد اعمال متخلفین براي مقتضی تصمیمات و

 جلسه رد موارد شود تلقی هاتیم اسکان محل و برگزاري طول در تنش و شبهه ایجاد هدف با اعتراضی صورتیکه در .6

 .گرفت خواهد قرار جدي رسیدگی مورد باطیانض کمیته

رست در دستورالعمل فنی از اختیارات سرپ مورد اتفاقات غیر قابل پیش بینی و خارج موارد ذکر شدهدر گیري تصمیم .7

 فنی و تایید ناظر فنی مسابقات خواهد بود. و همه تیم ها موظف به پذیرش تصمیم اتخاذ شده می باشند.
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 »دارت«                                                             

 .برگزار می شودهاي ورزشی دراسیون انجمنفقوانین و مقررات رسمی انجمن دارت آخرین مسابقات براساس 

 .باشدورزشکار می 1نفرات شرکت کننده از هر دانشگاه شامل  )1

 .  برگزار خواهد شد انفراديمسابقات بصورت  )2

 آي دي کارت هنگام مسابقات الزامی است. همراه داشتن )3

 .شود برگزار میلگ  3لگ از  2  دبل پایان 501 امتیاز مسابقات بصورت )4

 عدد دارت به همراه داشته باشد.  3هر بازیکن موظف است یک دست دارت شامل  )5

 .شوددارت برگزار می ) ایستگاه8(مسابقات بر روي  )6

جهت ( به همراه کفش چرمی متحدالشکلاي شلوار پارچه وکن تیشرت یا پیراهن آستین کوتاه لباس بازی )7

سانت  5شلوار تیره رنگ و کفش جلو بسته با پاشنه زیر ، ه تیره رنگمقنع، دانشجویان پسر) و مانتو یا سارافون

 .باشدمی (جهت دانشجویان دختر)

اي غیر از لباس رسمی دارت در این مسابقات کاله و البسه ،کتانی ،از شرکت بازیکنانی که با شلوار گرمکن )8

ها موظفند نیم ساعت قبل از شروع زمان بازي در سالن حضور داشته تیم .آیدعمل میهحضور پیدا کنند جلوگیري ب

 .باشند

ـا حضور ب سئول فنی مسابقه در جلسه هماهنگیهاي شرکت کننده، شب قبل از مسابقه توسط مقرعه کشی تیم  )9

 .شد سرپرست دانشگاه ها انجام خواهد

 .کلیه موارد پیش بینی نشده را کمیته فنی مسابقات حل و فصل خواهد نمود )10

کس پرتاب نزدیکتري به مرکز تخته دارت انجام هر( نفع خود کندشروع کننده بازي کسی است که میدل را به  )11

 .کند) اول بازي را شروع میMiddleپرتاب دهد؛ 

 شود. ه قرار دارد محاسبه میحروي صف هکدارتی  )12

 .یردگ، مورد بررسی یا تایید قرار میهاورد امتیاز کسب شده یا اعالم شده، قبل از جدا کردن دارتاعتراض در م )13

اند و دارت پرتاب شده به هایی از هم جدا شدهمتیازي روي تخته دارت که با میلهامتیاز هر دارت بنا به قسمت ا )14

 .برخورد کرده محاسبه خواهد شدآن قسمت 

 .ود مورد محاسبه قرار نخواهد گرفتامتیاز دارتی که قبل از شمارش داور از تخته جدا ش )15

هرگونه اعتراض نسبت به بازیکن، باید به صورت کتبی حداکثر تا نیم ساعت بعد از مسابقه توسط سرپرست یا  )16

 .به مسئول برگزاري مسابقات ارائه شود ریال  000/000/1مربی تیم و بـا ضمیمه کردن مبلغ 

 نوع جدول بازیها توسط کمیته فنی تعیین خواهد شد.  )17

  شود.می مدال اهداء حکم و ، دوم و سوم مشتركاولهاي به مقام )18
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 »طناب کشی«

 سرپرست خواهد بود. یایک مربی ، یک بازیکن ذخیره و بازیکن اصلی 4 بازیکن، 5 متشکل ازهر تیم  -1

 کیلوگرم است. 360±5 )اصلی نفر 4(هر تیم آقایان  بازیکنان مجموع وزن -2

 کیلوگرم است.  280 ± 5 )نفر اصلی 4(هر تیم بانوان  مجموع وزن بازیکنان -3

بازیکن مسابقه را  3ها مجبور شوند با از نمایند. اگر در طی مسابقه تیمبازیکن آغ 4ها حتما باید مسابقه را با تیم -4

و تیم  باشدپذیر نمیبازیکن تحت هیچ شرایطی امکان 3کمتر از ادامه مسابقه با ادامه دهند اشکالی ندارد ولی 

 شود.مذکور بازنده محسوب می

 شود.تعویض نفر ذخیره یکبار در هر مسابقه انجام می -5

 یض، وزن کل تیم مذکور نباید بر اثر وزنوزن فرد ذخیره باید کمتر یا مساوي فرد تعویضی باشد. در این تعو -6

 فرد ذخیره افزایش یابد حتی اگر وزن آن تیم در اصل از حداکثر حد مجاز نیز کمتر باشد.

شود در محدوده وزنی مجاز قرار گیرد موفق نمیه گیرد و تیمی کوزن کشی مسابقات فقط یکبار انجام می -7

 تواند یکبار دیگر وزن کشی نماید.می

 با درج نام تیم باشند. وجوراب) شلوارك یا شورت ورزشی (تیشرت، ید داراي لباس متحدالشکلها باتیم -8

 کشی داخل سالن اجباري است.پوشیدن کفش ورزشی طناب -9

استفاده  تواند از دستکشباشد و فقط نفر آخر تیم میها فاقد هرگونه پوشش یا دستکش میدر طول مسابقه دست -10

 نماید.

تکیه دادن  -2نشستن یک نفر یا بیشتر افراد روي زمین با نظر داور  -1 :شودها ثبت میبراي تیم هخطاهایی ک  -11

(بیرون  قدم گذاشتن برطرفین -6 خارج شدن از تونل ،جایی دستجابه -5حالت پارو زنی  -4گرفتن طناب  -3

 رفتن از عرض محوطه) 

رنده ب که به دوکشش از سه کشش دست یابد یمیو هر ت باشدمیهر مسابقه شامل سه کشش و مسابقه تیمی   -12

        شود.ها داده میش انجام شده زمان استراحت به تیمکش هو با توجه ب است

 گردد.برگزار میمسابقه در محل  روز مسابقاتوزن کشی   -13

 گردد.برگزار می  مسابقات شب قبل از ،کشی مسابقات با حضور سرپرستانقرعه  -14

 نشده در جلسه قرعه کشی اعالم خواهد شد.بینی  موارد پیش  -15
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 »روبیک«                                                         

 باشد.می نفر1 از هر دانشگاه  گانشرکت کنند تعداد )1

 .ودشمسابقات بصورت انفرادي برگزار می )2

تو، شلوار مان (براي پسران) وبه همراه کفش چرمی اي شلوار پارچه و شرت یا پیراهن آستین کوتاهلباس بازیکن تی )3

 .باشدمتحدالشکل می (براي دختران) اي و کفش غیر ورزشیپارچه

 م برگزار می شود. یتمسابقات در یک آ )4

توضیحات  و شد و توسط مسئول فنی مسابقه انجام خواهد ور بازیکنان قبل از شروع مسابقاتبـا حض جلسه هماهنگی )5

 داده می شود. الزم به ورزشکاران

  است.دي کارت در هنگام مسابقات الزامی ي همراه داشتن آ )6

 .به عهده ورزشکار می باشد 3×3در اندازه روبیک داشتن مکعب  )7

 نوع مکعب مهم نیست و ورزشکاران با توجه به سلیقه خود آن را تهیه کرده و همراه دارند. )8

 برگزار می شود.مرحله  یکمسابقات در  )9

 انجام خواهد شد. بار رکوردگیري 5 باشد و براي هر نفر میگیري حل مکعب رکوردمسابقات بر اساس  )10

ی ده نتیجه مسابقه را تعیین مبهترین و بدترین زمان حذف و میانگین سه زمان باقی مان در هر مرحله از رکوردگیري )11

 . کند

ن کمکعب و بعد از این زمان بازیهم ریختگی ب ،هر نفر وقت می دهند جهت بررسی ثانیه به 15گیري ران رکوردداو )12

 .ملزم به شروع مسابقه می باشد

ه می باشد، زداختیار گذاشته می توسط خود بازیکن با تایمر مخصوص که در )مکعب(حل  شروع و پایان مسابقه )13

 .شود

 .و شانس و تصادف در کار نیست استبهم ریختگی مکعب براي تمام نفرات یکسان  )14

 ،دقیقه پس از اعالم نتیجه 30اکثر حد صورتی که تیمی اعتراض داشته باشد، سرپرست تیمپس از اعالم نتیجه در  )15

 نماید. خواست را به سرپرست فنی ارائه میبراي هر در ریال 000/000/1درخواست کتبی به همراه مبلغ 

 کلیه موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی حل و فصل خواهد شد. )16
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 »آمادگی جسمانی پسران«
 . گرددورزشکار از هر دانشگاه برگزار می 1صورت انفرادي و با حضور مسابقات به -1

 . پذیردانجام می هاي متفاوت بطور مجزادر دو روزپارکور  هاي تک ایستگاهی ومسابقات در دو آیتم تست - 2

 باشد.پوشش شرکت کنندگان شامل لباس استرج ورزشی به همراه کتانی ورزشی می - 3

 شود.گردد و تعداد حرکات صحیح شمارش شده و نوشته میدر تست هاي تک ایستگاهی، خطاها شمرده نمی – 4

 باشد.ها میگردد. رتبه نهایی هر ورزشکار، مجموع امتیازات آیتمدر هر آیتم، نمره دهی به طور جداگانه محاسبه می – 5

 .باشدمی 5/1کور که داراي امتیاز با ضریب ها، داراي امتیاز برابر هستند بجز آیتم پارهمه آیتم – 6

 .ها طبق چیدمان پارکور و به ترتیب مشخص شده الزامی استاجراي تک تک تست – 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانیه. 45اولین حرکت : شنا سوئدي دست زدنی به مدت 
ها در باالي حرکت کشیده و صاف است. سر و سینه و باسن  نحوه.اجرا :  دست

 90ها حداقل زاویه  قرار دارد. در هنگام پایین آمدن، آرنجصاف و در یک راستا 
 درجه دارند. پاها جفت می باشد .

 کیلویی از پشت سر   4حرکت : پرتاب توپ مدیسن بال  دومین

  ( پرتاب اوت فوتبالی )

نحوه اجرا : همانند پرتاب اوت فوتبال اجرا می شود.پرتاب از باالي سر و با هر 
می گیرد. تعادل ورزشکار پس از پرتاب باید حفظ شود.هر دو دو دست صورت 

کف پا می تواند از روي زمین بلند پا به صورت جفت کنار هم قرار می گیرد.
 پنجه پا نباید بلند شود.شود اما 

 متري به مدت سانتی 46روي باکس جامپ ومین حرکت : پرش جفت پا س                     

  قیقهیک د    
نحوه اجرا : پرش حتما باید جفت پا باشد. پس از پریدن روي باکس جامپ، 

. در صورت افتادن باکس جامپ ، شمارش صورت نمی باید تعادل حفظ گردد 
 گیرد.

             

   

 

 هارمین حرکت : پالنک عادي روي زمین چ   
نحوه اجرا : سر و سینه و باسن در یک راستا و پاها جفت است. در صورت تغییر 

 می گردد.  متوقفحالت بدنی، بالفاصله کرنومتر
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 ) متر 18×  9(  والیبال زمین ابعاد در پارکور: حرکت پنجمین

 1397علوم پزشکی کشور در سال پارکور مسابقات آمادگی جسمانی المپیاد 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 - جابجایی 

توپ  

تعادل پویا -3  

A
 

F
 

E B
 

D
 

C
 

 توپمحل 

 توپمحل 

 توپمحل 

 نقطه پایان

1 - چابکی  

2 - عبور از 

مانع  

 نقطه شروع
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 راهنماي فنی مسابقه 

 ستگاه اول: آزمون چابکی سوئديای
گیرد، پس از اعالم آمادگی و با شروع : ورزشکار ابتدا روي زمین دراز کشیده و حالت استارت خوابیده را مینحوه اجرا

و از آنجا دور مخروط   Bرفته و آن را دور زده و سپس دور مخروط  Aاز طرف سرداور، به سمت مخروط  "رو"فرمان 

C  وD  زده و به سمت مخروطE  و از آنجا مخروطF  رفته و به سمت مخروطC   رفته و از آنجا دور مخروطD  و بعد

 رود. رد شده و به ایستگاه بعدي می Bکند . سپس از کنار مخروط همانند شکل طی میرو A دور مخروط 

 .کندخطاها : در صورتیکه ورزشکار مسیر را اشتباه برود با راهنمایی داور بازگشته و مسیر را به درستی طی می

 شود. در صورت افتادن مخروط ها هر کدام یک ثانیه خطا در نظر گرفته می

 سانتیمتر. 80سانتیمتر و عبور از زیر مانع به ارتفاع   60پرش تک پا از روي مانع به ارتفاع  :دومایستگاه 

عبور از زیر مانع به صورت یک  2پرش از روي مانع و   3مانع (  5نحوة اجرا:  همانند شکل رسم شده در مسابقه، جمعا 

 باشد. متر می 90/2لۀ بین هر مانع گیرد. فاصانجام می صورت تک پادر میان ) توسط ورزشکار و به 

 . شودخطا: در صورت افتادن هر مانع، یک خطا معادل یک ثانیه زمان در نظر گرفته می

ها، ورزشکار با هدایت داور، بازگشته و حرکت را به طور صحیح اجرا نکته: در صورت رعایت نکردن نحوة صحیح پرش

 کند.می

 تعادلی یا حلقه هوالهوپعدد توپ  10بور از ع :ایستگاه سوم

 کند با حفظ تعادل از داخل حلقه ها گذر کند.: ورزشکار به صورت دویدن زیگزاگ و تک پا سعی مینحوه اجرا

 اي در نظز گرفته می شود.: در صورتیکه پاي ورزشکار داخل حلقه نرود، ، یک خطا یک ثانیهخطا

 کیلوگرمی 3دیسن بال جابجایی توپ م :ایستگاه چهارم

 دهد.: ورزشکار همانند شکل، توپ را برداشته و آن را در جایگاه بعدي توپ قرار میوه اجرانح

: درصورتیکه توپ در جایگاه قرار نگیرد، ورزشکار بازگشته و توپ را سر جاي خود قرار می دهد. همچنین اگر توپ خطا

  از دست کسی رها شد، خود ورزشکار باید آن را برداشته و سر جایش بگذارد.

 

 روز دوم مسابقات
نفر در هر گروه به رقابت    6نفر  6: به ترتیب قرعه، شرکت کنندگان دور زمین فوتبال 6متر معادل  2400آیتم دو استقامت  

 پردازند. می

اي باشد که کمیته فنی تشخیص دهد برگزاري مسابقه احتمال آسیب ورتیکه شرایط آب و هوایی به گونه: در صتبصره

 پذیرد.استقامت در سالن ورزشی انجام می دارد دو دیدگی و...
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 »آمادگی جسمانی دختران«
 :يبرگزار هنحو

 گردد.صورت کامال تفکیک شده برگزار میمسابقات در هفت ایستگاه به )الف

 شود.صبح و بعد از ظهر برگزار میدر دو نوبت روز  2در  ب) مسابقات

هاي قدرت، دو سرعت و چابکی و در بعدازظهر همان روز، توان ج) روز اول در نوبت صبح به ترتیب ایستگاه

 شود.(پرتاب توپ مدیسین بال) و استقامت عضالنی (پالنک) توسط ورزشکاران اجرا می

د. بعدازظهر شوهاي تعادل پویا و دو استقامت توسط ورزشکاران اجرا مید) روز دوم در نوبت صبح به ترتیب ایستگاه

 شود.یج انجام میروز دوم استخراج نتا

 .کنندیم شرکت مسابقه در قرعه بیترت به و شده یکشقرعه بر اساس تعداد دانشگاه ها نفرات) ـه    

 .دینما یط شده نییتع ریمس بیترترا به مسابقهمورد نظر در هر  يهاستگاهیا است الزم فرد هر) و  

 يبندهمحاسبه و رتبدر هفت ایستگاه  شده کسب ازاتیامت کل مجموع اساس بر برتر نفرات ،پس از اتمام مسابقه) ز

 .شوندیم

 
 :نحوه استقرار داوران

 باشد.الف) هر ایستگاه شامل دو داور و یک منشی می

: سرپرست کل مسابقات، سرپرست فنی، ناظر فدراسیون، مدیر اجرایی، مسئول استخراج ب) کادر اجرایی و تعداد داوران

 برگزاري استاندارد این سابقه مورد نیاز است.نتایج و چهارده داور، براي 

 
 : جینتا استخراج

 اساس مجموع زمان و نمرات منفی شرکت کنندگان و با نرم افزار اکسل محاسبه خواهد شد.نتایج مسابقات بر

 
 فنی مسابقه بانوان  راهنماي

 
 .کیلو گرم) 3دو عدد ایستگاه اول: حمل کیسه شن (

شود به سمت گیرد به حالت آماده باش خم میاعالم آمادگی پشت خط شروع قرار می: ورزشکار پس از حوة اجران

هاي شن را از جلوي پایش برداشته و همزمان روشن شدن کرنومتر از طرف داور، کیسه »رو«هاي شن با شروع فرمان کیسه

 شود.خاموش میمتر را طی نموده و با عبور از خط پایان کرنومتر توسط داور  10و با سرعت مسافت 

هر خطا  به ازاي) (پس از یک بار تذکر شروع باشدپاي ورزشکار در روي خط  -2حرکت قبل از فرمان داور  -1: خطا

 گردد.یک ثانیه به رکورد ورزشکار اضافه می

  ، زمان نهایی شرکت کنندهرفتهي زمان اضافه شده بابت خطاي صورت گبه اضافهنحوه امتیاز دهی: زمان ثبت شده  

 .باشدمی
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 متر 36: دو ایستگاه دوم
 

و همزمان روشن شدن کرنومتر از  »رو«گیرد با فرمان پس از اعالم آمادگی پشت خط شروع قرار می: ورزشکار اجرا هنحو

 شود.و با عبور از خط پایان کرنومتر توسط داور خاموش می دودمتر را می 36طرف داور، با سرعت مسیر 

 باشد.نحوه امتیاز دهی: زمان ثبت شده رکورد شرکت کننده می 

هر خطا  خط شروع باشد (پس از یک بار تذکر). به ازايپاي ورزشکار در روي  -2حرکت قبل از فرمان داور  -1: خطا

 گردد.یک ثانیه به زمان نهایی ورزشکار اضافه می
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 باشد.کیلویی از روي سینه به جلو می2پرتاب توپ مدیسین بال  :ایستگاه سوم
 

 

                                                     

 

ورزشکار پشت خط مشخص شده قرارگرفته، پاها به اندازه عرض شانه باز و توپ را برداشته و آن را از روي نحوه اجرا: 

کند، برخورد هر قسمت از بدن به خط پرتاب و منطقه پرتاب در حین پرتاب خطا محسوب سینه با هر دو دست پرتاب می
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ن آزمون باشد. ایگیري میتوپ از خط شروع مالك اندازه اثرنقطه گیرد). (به پرتاب همراه با خطا امتیاز تعلق نمی شودمی

 شود. گیرد و بهترین نتیجه رکورد ورزشکار محسوب میمرتبه انجام می 2براي هر شرکت کننده 

 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  

   خط شروع

 منطقه پرتاب                                                                                                             
 

                                                 .آزمون چابکی سوئدي ایستگاه چهارم:
 

 چابکی در عین حال داشتن تمرکز و هماهنگی کافی و مسیر یابی صحیح سنجش  يبرا

داور مسیر مشخص شده را می پیماید   »رو«ایستد و با فرمان مطابق شکل ابتدا ورزشکار پشت خط شروع می نحوه اجرا:

 .متر می باشد 2عرض آن  و متر 9خط پایان می رسد. طول مسیر  و به

 
به ازاء انداختن هر دوك یک ثانیه به زمان ورزشکار اضافه  بور از مسیرهاي مشخص شده.ها هنگام عخطا: انداختن دوك

 گیرد.طی نمودن مسیر مشخص شده اصالح مسیر صورت می شود در صورت خطا درمی

 نحوه امتیاز دهی: زمان ثبت شده رکورد شرکت کننده می باشد.

 
 حرکت میان تنه ایستگاه پنجم:

 عضالنی ایزومتریک براي کل بدن است.براي سنجش استقامت 

: مطابق شکل ورزشکار در این حرکت باید بدن خود را در وضعیت کامال صحیح براي مدت زمانی حفظ نحوة اجرا

درجه تشکیل شود، وضعیت پشت صاف  90ها مستقیم در موازات شانه روي زمین قرار گیرد تا با زمین زاویه نماید.آرنج
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را حفظ نموده( از اولین مهره گردنی تا آخرین مهره ستون فقرات در یک راستا قرار دهید) و ستون فقرات در حالت خنثی 

 قرار بگیرد و اجازه ندهید باسن خمیده شود. 

 -5    باال آوردن باسن -4باال نگه داشتن سروگردن  -3ها پایین اوردن ران -2دادن به کمر( قوز کزدن )  قوس -1نکته: 

، بالفاصله کرنومتر داور خاموش می کار از وضعیت صحیح حرکت خارج شودگود کردن کمر،  به طور کلی اگر ورزش

 شود.

 .باشد، رکورد شرکت کننده میشدهنحوه امتیاز دهی: زمان ثبت 

 
 تعادل پویا  :ششم ستگاهیا

متر و فاصله طولی سانتی25جایگاه دایره اي شکل قطر دایره ها 12پرش یک پا در میان، براي سنجش تعادل پویا روي 

ها از خط طولی زمین یک متر و فاصله دو دایره از خط طولی زمین متر، ارتفاع دایرهسانتی90ها از یکدیگر مرکز دایره

 متر است. 5/1

یب با رفته و به ترت شود. شخص ابتدا با یک پا روي دایره اولنحوه اجرا: این آزمون به صورت رفت و برگشت انجام می

 لی عبور می کند.  ها به شکل لی) از روي کل دایرهپاي متناوب (پاي راست و چپ

 -3       خوردن تعادل روي هر دایره در صورت به هم -2تماس هر قسمت از پا یا بدن به جز سینه پا با زمین  -1خطا: 

ورزشکار روي خط یا خارج از محوطه مشخص شده فرود آید. به ازاء هر خطا یک ثانیه اضافه به زمان نهایی  ورزشکار 

 .    اضافه می گردد
 
 
 
 
 
 
 

ه  رکت کنندي زمان اضافه شده بابت خطاي صورت گرفته ،زمان نهایی شنحوه امتیاز دهی: زمان ثبت شده به اضافه

 باشد.                                             می
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 .ترم 540دور معادل  10: دویدن نیمه  استقامت حدود ایستگاه هفتم
 شود.) انجام می9×18آزمون دو نیمه استقامت در سالن ورزشی و زمین والیبال به ابعاد (

و همزمان روشن شدن کرنومتر از طرف داور، مسیر  »رو«ایستد و با فرمان نحوة اجرا: ورزشکار پشت خط شروع می

 شود.مشخص شده را می پیماید و پس از اتمام تعداد دورهاي تعیین شده با عبور از خط پایان کرنومتر خاموش می

گردد. به ازاء هر که در چهارگوشه زمین از پشت موانع عبور نکند و یا افتادن موانع، خطا محسوب میخطا: در صورتی

 .گرددخطا یک ثانیه به رکورد ورزشکار اضافه می

 ي زمان اضافه شده بابت خطاي صورت گرفته ، زمان نهایی شرکت کننده نحوه امتیاز دهی: زمان ثبت شده به اضافه

 شود.                                           می

 نکات مهم و خطاي فنی:
ا هدر جلسه فنی و سرپرستی روز قبل از مسابقات و با قرعه کشی تیمهاي شروع کننده مسابقات، ترتیب دانشگاه  - 1

 گردد. اعالم  می

عد ب در هر ایستگاه ،ورزشکار با اعالم آمادگی کرنومتر توسط داور براي وي روشن  شده و. در ابتداي شروع حرکت - 2

 گردد.شود و زمان کلی ثبت می، کرنومتر براي او خاموش میایستگاه هراز عبور  از

در صورت انجام خطا در  .به ترتیب مشخص شده الزامی است چیدمان مسابقه و طبق اهآزمون تکاجراي تک   – 3

 گردد.به ازاي هر خطا یک ثانیه  به زمان نهایی ورزشکار اضافه می ،هاستگاهیااجراي 

 گردد.زمان نهایی هر ورزشکار به دست آمده و رتبه وي مشخص میبا جمع زمان خطاها و زمان کلی اجراي مسابقه،  – 4

 نماید. هر ایستگاه دو داور دارد. داور در پایان هرایستگاه با دست تعداد خطاي ورزشکار را اعالم می - 5

 شود. به ازاي هر خطا در اجراي آزمون حمل کیسه شن یک ثانیه به زمان نهایی ورزشکار اضافه می - 6

 گردد. متر یک ثانیه به زمان نهایی ورزشکار اضافه می 36زاي هر خطا در اجراي آزمون دو به ا– 7

 گردد.به ازاي هر خطا در آزمون چابکی سوئدي ، یک ثانیه به زمان نهایی ورزشکار اضافه می  - 8

 گردد.به ازاء هر خطا در تعادل پویا   یک ثانیه به زمان نهایی ورزشکار اضافه می– 9

 در صورت برابري زمان بین دو نفر ، فردي که خطاي کمتري داشته باشد برنده محسوب می شود. - 10

 صدکهر گونه اعتراض به همراه مستندات باید صرفاً از طریق سرپرست تیم و به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ ی - 11

د بودن اعتراض، کل مبلغ عودت داده پس از بررسی در صورت وار .ه سرپرست فنی مسابقات اعالم گرددب هزارتومان

 .شودمی

ها (ایستگاه اول تا ایستگاه هفتم) نتواند آن ایستگاه را به اتمام رساند، امتیاز چنانچه ورزشکار در هرکدام از ایستگاه -  12

 باشد.آن ایستگاه صفر می

د، هفتم) به صورت عمداً ایستگاه را به تمام نرسانها (ایستگاه اول تا ایستگاه رزشکار در هر کدام از ایستگاهچنانچه و - 13

 گردد.ورزشکار از ادامه مسابقات محروم (دیسکالیفه) می

 

 

۲۹  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 »يمیزفوتبال رو«

 بازیکن خواهد بود. 2گردد و هر تیم ورزشی متشکل از نفره) برگزار می 2مسابقات به صورت دوبل (

 نحوه برگزاري مسابقات:

 بازیها در. شودانجام میگروه بندي  وکشی کننده، پس از برگزاري مراسم قرعههاي شرکتتعداد تیممسابقات با توجه به 

دور اول هیچ  يهاپایان رقابت در و گرددبصورت تک گیم پنج گله برگزار می اي در هرگروه ودور اول بصورت دوره

دور دوم که بصورت تک حذفی اند در جدول ینگ و امتیازي که کسب نمودهها طبق رنکتیمی حذف نخواهد شد و تیم

 گیرند.میقرار  است

 ،یمبرنده دو گیم از سه گ و شودمیشایان ذکر است بازیها در دور تک حذفی بصورت سه گیم پنج گله برگزار  -

 برنده بازي خواهد بود.

 قوانین ومقررات بازي:

 است. الزامی کنانبازی لباس روي بر تیمها نام قید باشند، داشته برتن مناسب ورزشی کفش و لباس بایستمی بازیکنان -1

 شروع مسابقات با پرتاب سکه انجام می شود و برنده می تواند زمین بازي یا توپ را انتخاب نماید. -2

 شود.) آغاز می(اگر انتخابش توپ باشدو توسط برنده قرعه  بازي از آدمک وسط میله پنج تائی -3

 گرفتن براي ثمک زمان حداکثر نمایدمی شروع را بازي مقابل تیم از تائید شنیدن و حاضر کلمه گفتن با قرعه برنده تیم -4

 روعش را بازي تواندمی تاس برنده تیم ننماید، تائید حریف مدت این در صورتیکه در باشدمی ثانیه 3 حریف از تائید

 نماید.

 شود انجام تائی پنج میله وسط آدمک با پاسکاري یک ابتدا بایستمی و کرد شوت مستقیما تواننمی بازي شروع در -5

 شود. انجام بازي ادامه سپس و

اهد ها بازنده گیم قبلی شروع کننده خودر مابقی گیم ،گرددبازي با قرعه مشخص می به غیر از گیم اول که شروع کننده -6

 بود.
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ثانیه درخواست  30 به حالت ساکن است و در هر بار بمدتبار زمانیکه مالک توپ و توپ  2د تواندر هر گیم هرتیم می-7

، شروع بازي دقیقا از جایی که بازي متوقف شده است  با پس از پایان زمان تایم استراحت داشته باشد.تایم استراحت 

 ي ) آغاز می شود.پاسکار گرفتن تائید و –رعایت شرایط شروع اول بازي (اعالم حاضر به حریف 

 ، گل قبول است.اگر توپ وارد گل شده و خارج شود -8

 اگر به این طریق گل زده شود گل مردود است.درجه خطا محسوب می شود،  360ش از چرخش میله ها بی -9

 ، گل محسوب می شود.گل به خودي -10

 شود.خطا محسوب می حریف، تقه زدن، لمس کردن و یا گرفتن میله تکان دادن میز، فشار به میز -11

در صورتیکه  باشد.ثانیه می 10تایی ثانیه و در میله پنج 15تایی بان وسههاي دوتایی و دروازهتایم مالکیت توپ در میله -12

 .شودهاي نامبرده بیش از حد قانونی باشد خطا محسوب میکیت توب در میلهزمان مال

روع مجدد ش ، مالکیت توپ از آن تیم مدافع وین بازي به بیرون پرتاب شوداز زمدر صورتیکه توپ در جریان بازي  -13

 ذیرد.صورت می پ )وپاسکاري تائید گرفتن – حریف به حاضر اعالم(از میله پنج تائی با رعایت شرایط شروع بازي 

ج تائی هاي پنپشت میلهاگر توپ  شود،زمانیکه پاي هیچکدام از آدمکها به توپ نرسد اصطالحا توپ مرده نامیده می -14

) اسکاريپ و تائید گرفتن – حریف به حاضر اعالم(، بازي از میله دوتائی همان سمت با لحاظ شرایط شروع بازي بمیرد

 ، تیمی که آخرین بار شروع کننده بوده بازي را شروع خواهد کرد.هاي پنج تائی بمیردین میله، اگر توپ بآغاز خواهد شد

به  ها در گیم شماري مساوي باشند بازي گردد در صورتیکه تیمبازیها بصورت سه گیم برگزار میدر مسابقاتی که  -15

بازي به دو خواهد شد چنانچه  7مساوي باشند تا امتیاز  4در صورتیکه در گیم سوم در امتیاز  .شودگیم سوم کشیده می

 .ند زننده گل هشتم برنده بازي استباهم برابر شو 7در امتیاز 

آدمکی که  و درحین پاسکاري میله به میله (هافبک به فوروارد یا بالعکس) توپ باید در حرکت باشد و ساکن نباشد -16

 تواند پاس دهد. نمی ،آوردتوپ را به حرکت در می

گر دی ه و گیم بعدي را در طرفتوانند پس از یک گیم تغییر مکان دادها میدر بازیهایی که بیش از یک گیم باشد تیم -17

 اگر در گیم دوم جابجا نشوند در گیم سوم امکان جابجایی نخواهد بود. ادامه دهند. میز

 یا ایجاد صدا که باعث به هم زدن تمرکز حریف در حین بازي شود خطا محسوب می گردد. هرگونه صحبت و -18

یا مربی تیم و قبل از  ریال توسط سرپرست1 /000/000 هرگونه اعتراض صرفا به صورت کتبی وبا پرداخت مبلغ -19

 اتمام آن بازي پذیرفته و قابل پیگیري می باشد.

 هرگونه رفتار و اخالق غیر ورزشی خطا محسوب میشود. -20

 ، سرپرست اجرائی مسابقات تصمیم گیرنده خواهد بود.ر خصوص تمام موارد پیش بینی نشدهتبصره: د
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	توضیح پرتاب زمینی: توپی که توسط بازیکن تیم کنار بشکل زمینی (بمنظور اتلاف زمان و سوخت توپ) حرکت داده شود، توپ زمینی محسوب خواهد شد.
	5- پاس دادن توپ بشکل هوایی توسط یکی از بازیکنان تیم کنار و تکرار پاس هوایی توسط بازیکن دیگر، منجربه اخذ خطای فنی توسط بازیکن دوم خواهد شد.
	توضیح پاس هوایی: پرتاب توپ زمانی، پاس هوایی محسوب می گردد که بشکل هلالی پرتاب شود و بازیکن تیم وسط نتواند در حالت ایستاده و پرش به توپ برسد.
	6- برخورد توپ به زمین مسابقات بمعنای سوخت توپ خواهد بود.
	7- دريافت توپ توسط بازیکنان تیم وسط، بشكل نشسته - درازکش و جهشی بلامانع است.
	8- دريافت و پرتاب توپ با یک دست بلامانع می باشد.
	9- پرتاب توپ توسط بازیکن تیم کنار بشکل نشسته یا جهشی در محدوده مشخص شده بلامانع می باشد.
	10- درهنگام دريافت گل، مسابقه با نواخته شدن صدای یک سوت بلند و اجرای حركت اشاره اي توسط داور وسط متوقف (تائید) و امتیاز گل توسط منشی مسابقه ثبت خواهد شد.
	11- درهنگام حذف هريك از بازيكنان (براثر برخورد توپ) مسابقه با نواخته شدن صدای یک سوت بلند و اجرای حركت اشارهاي داور وسط متوقف و بازيكن مذكور ميبايست از زمين مسابقات خارج گرديده و به نيمكت تيم مربوطه مراجعه نمايد.
	12- درصورت انجام خطای فنی توسط هريك از بازيكنان، مسابقه با نواخته شدن صدای یک سوت بلند و حركت اشارهاي داور خط متوقف و پس از تائید داور وسط (با تکرار حركت اشارهاي داورخط) فقط خطای فنی فرد خاطی توسط منشی مسابقه با کسر 1 امتیاز در فرم داوری ثبت می گردد...
	13- درصورت انجام خطای عمدی توسط هريك از بازيكنان، مسابقه با نواخته شدن صدای یک سوت بلند و حركت اشارهاي داورخط متوقف و پس ازتائید داور وسط (با تکرار حركت اشاره اي داورخط) بازیکن خاطی از مسابقات فوق حذف خواهد شد.
	14- در صورتيكه هريك از بازيكنان تيم وسط بر اثر برخورد توپ حذف گردد به ازاي دريافت هرگل، يكي از بازيكنان حذف شده یا ذخیره (بنابرانتخاب مربي) قابل بازگشت به داخل زمين مسابقات خواهد بود.
	15- درصورتيكه تيم وسط داراي امتياز گل باشد، بازيكني كه توپ به وي برخورد كرده حذف نگردیده و فقط از امتياز گل تيم، كسرخواهد شد.
	توضيح: در اين حالت، منشی مسابقات مراتب را به سرداور مسابقه اعلام نموده و سرداور با حركت اشارهاي دست بشکل ایستاده (حركت گل گرفتن) به داور وسط اطلاع رسانی خواهد نمود.
	16- به آخرين بازيكن باقيمانده در تيم وسط درصورت 10 دفعه جاخالي دادن، امتياز گل تعلق خواهد يافت (در اين حالت يكی از بازيكنان تيم وسط بنابر انتخاب مربي به زمين مسابقات بازگشت خواهد نمود).
	 امتیازات:
	1- دریافت گل    =  2 امتیاز برای تیم وسط
	2- حذف بازیکن =  2 امتیاز برای تیم کنار
	روش امتياز گيري:
	1- پايه امتیاز در هرمسابقه 8 مي باشد.
	2- اگر تيم كنار بتواند تا قبل از پايان نيمه اول (5 دقيقه) مبادرت به حذف 4 بازيكن تيم وسط نمايد 8 امتياز دريافت نموده و به تعداد هر بازيكن حاضر تيم كنار در زمين مسابقه 2 امتياز دريافت خواهد نمود.
	3- در صورتیکه تعدادي از بازيكنان تيم وسط در پايان هرنيمه در زمين مسابقه باقي بمانند، به تعداد هر بازيكن (جدا از امتياز گل هاي دريافتي) 2 امتياز تعلق خواهد گرفت.
	توضیح: خطاهای فنی، عمدی و اخراج از جمع امتیازات کسر خواهد شد.
	4- اگر پس از زمان قرعه کشی یا در هنگام مسابقه، تیمی انصراف دهد نتیجه مسابقه 16 بر 0 (به نفع تیم حاضر) ثبت خواهد شد.
	 برنده مسابقه:
	1- در پایان نیمه اول، فقط امتیازات دوتیم بر روی تابلوي امتيازات (شماره انداز – اسکوربورد) درج و اعلام خواهد شد.
	2- در پايان مسابقه (پايان نيمه دوم) امتيازات نيمه اول و دوم جمع گرديده و تيم برنده اعلام خواهد گرديد.
	3- برنده مسابقه در پایان دو نیمه، تیمی است که به ترتيب، يكي ازشرايط ذيل را احراز كرده باشد:
	الف: بيشترين امتياز.
	ب: بیشترین زمان حضور تیم وسط در زمین یا کمترین زمان حذف کردن بازیکنان تیم وسط توسط تیم کنار.
	ج: تیمی که بیشترین کسب امتیازات (دریافت گل، حذف کننده) را دارد.
	د: تیمی که کمترین کسر امتیازات (خطای فنی، عمدی، اخراج) را دارد.
	 مسابقه امتیاز طلائی:
	در صورتیکه همه موارد امتیازی در بین دو تیم مساوی باشد "یا در شرایط خاص" با اعلام نظر سرپرست فنی مسابقات، مسابقه امتیاز طلائی در دو نیمه با انتخاب سکه، بمنظور تعیین تیم کنار و وسط برگزار خواهد شد.
	 خطاها:
	خطاها شامل سه بخش مي باشند:
	1- خطاي فني (1 نمره منفی) = بدون حذف بازیکن
	2- خطاي عمدي (2 نمره منفی) = حذف بازیکن از آن مسابقه
	3- اخراج (3 نمره منفی) = دریافت کارت قرمز و منجربه اخراج بازیکن (غیرقابل بازگشت به آن دوره از مسابقات).
	الف = خطاهاي فني بازيكنان تيم كنار:
	1- پرتاب توپ درابتداي مسابقه يا در زمان توقف مسابقه، قبل از صداي سوت سرداور يا داور وسط.
	2- خروج از محوطه تعيين شده در زمان برگزاری مسابقه (بغیر از زمان خروج توپ از زمین).
	3- ورود پا  به محوطه زمين تيم وسط.
	4- فريادهاي بي مورد در زمان اجرای مسابقه.
	5- صحبت های بی مورد با مربی و سرپرست تیم.
	6-  پرتاب توپ برخلاف قوانین و مقررات (پرتاب توپ به وسیله پا، سر، شانه، آرنج، ضربه آبشار، ...).
	7-  پرتاب توپ از محوطه خارج از زمین مسابقات.
	8- پرتاب توپ بشكل زميني يا بشكل ضربه به زمين (حركت V).
	9-  پاس دادن توپ بشکل هوایی توسط یک بازیکن و تکرار پاس هوایی توسط بازیکن دیگر (منجر به اخذ خطای فنی توسط بازیکن دوم).
	10- تلف كردن زمان (نگه داشتن توپ يا پاس كاري بيش از4 ثانيه).
	ب= خطاهاي فني بازيكنان تيم وسط:
	1- خروج پا به بیرون ازخط كنار زمین درهنگام مسابقه (خط طولي زمين).
	2- ورود به محوطه زمین تيم كنار.
	3- خروج بازیکن جهت برداشت توپ  به بیرون از زمین مسابقات.
	4- تلف كردن زمان (نگه داشتن توپ بيش از 4 ثانيه).
	5- فريادهاي بي مورد در زمان اجرای مسابقه.
	6- صحبت های بی مورد با مربی و سرپرست تیم.
	7- ضربه زدن به توپ و سپس گرفتن آن.
	ج = خطاهاي عمدي:
	1-  اجراي مجدد عمليات مسابقه برخلاف قوانين مصوب، پس از اخذ خطای فنی (پرتاب توپ با پا، سر، شانه، آرنج، ساعد، ضربه آبشار، ... ) توسط بازیکن تیم کنار.
	2- عدم رعایت مقررات و شئونات اخلاقي و انضباطي درمسابقه.
	3- اهانت به بازیکنان، مربی، سرپرست تیم مقابل.
	4- اعتراض، اهانت و سرپیچی از رای و دستورات داوران مسابقه.
	5- استفاده ازدوپینگ (داروهای انرژی زا و ممنوعه).
	6- تمارض و اقدام به گول زدن داور.
	7- حضور فردي ديگر، بجاي بازيكن اصلي.
	د : اخراج ( کارت قرمز ):
	در صورتیکه بنابر تشخیص سرداور مسابقه، شدت خطای عمدی زیاد باشد نسبت به اعلام کارت قرمز و اخراج شخص یا اشخاص خاطی (غیرقابل بازگشت به آن دوره از مسابقات) اقدام خواهد شد.
	توضيح:
	الف: درصورت دريافت كارت قرمز، بازيكن خاطی پس از اخراج و هدایت به بیرون از صحنه مسابقات، مجاز به همراهي تيم درآن دوره ازمسابقات نخواهد بود.
	ب: حضور بازیکن اخراجی (دریافت کننده کارت قرمز) در مسابقات بعدی (در زمین مسابقات و نیمکت تیم مربوطه)  منجر به حذف تیم از آن دوره ازمسابقات خواهد بود.
	 تعويض بازيكنان:
	1- در هنگام برگزاری مسابقه، تيم وسط مجاز به تعویض بازیکنان نخواهند بود.
	2- تیم کنار مجاز است (درصورت نیاز) مبادرت به تعویض دو بازیکن در هر نیمه نماید.
	3- در صورتیکه بازیکنی دچار مصدومیت جدی گردد، پس از تائید پزشک مسابقه و با انتخاب مربي تيم، یکی از بازیکنان ذخیره (به غیر از بازیکنان خاطی عمدی یا اخراجی) جایگزین وی خواهد شد.
	4- بمنظور اجراي تعویض یا تعويض پزشکی، مربي تيم می بایست همراه با بازيكن ذخيره، در جلوی نیمکت تیم مربوطه (نزدیک به داوروسط) قرارگرفته و با حرکت اشارهای دست و نشان دادن شماره بازيكن داخل زمین، درخواست تعويض نمايند.
	5- تعويض بازيكنان در زمان توقف مسابقه و با  اجازه داوروسط (با اجراي حركت اشاره اي) انجام مي گردد.
	6- خروج و ورود بازيكنان تيم كنار در زمان حذف و همچنين تعويض مي بايست از محوطه تيم كنار انجام پذيرد.
	7- خروج و ورود بازيكنان تيم وسط در زمان حذف و همچنين تعويض مي بايست از قسمت خط وسط زمين انجام پذيرد.
	8- تمارض و اقدام به گول زدن داور بمنظور بهره جوئی از تعویض پزشکی، منجر به اخراج بازيكن (تحت عنوان خطای عمدی) خواهد شد.
	 قانون اعتراض:
	١- درصورت بروز اعتراض از رای صادره (در پایان نیمه اول یا دوم) سرپرست تیم معترض ميبایست بلافاصله پس از نمایش رای در تابلوی نمایش امتیازات (در پایان نیمه اول و قبل ازشروع نیمه دوم - قبل از نواخته شدن صدای سوت و اعلام رای توسط سرداور در پایان نیمه دوم) ...
	2-كميته فني، میبایست با اعلام اعتراض از سوی سرپرست تیم معترض، نسبت به توقف اعلام رای توسط سرداور مسابقه و توقف درآغاز نیمه دوم یا مسابقه بعدی (تا پایان مرحله رسیدگی به اعتراض) اقدام نماید.
	3- كميته فني، پس از بررسی فرم داوری و مشورت با اعضاء كميته مربوطه (سرپرست فنی، سرداور، منشی، داوروسط، دو داور خط) نتیجه نهایی را اعلام خواهد نمود.
	توضیح: سرپرست فنی، دارای 2 حق رای می باشد.
	4- كميته فني می تواند در صورت نیاز، اقدام به بازبینی فیلم مسابقه مذکور نماید.
	توضیح: مسئولیت فیلمبرداری از هر مسابقه برعهده تیم مربوطه (توسط یک نفر فیلمبردار در کنار نیمکت تیم مذکور) می باشد.
	6- سرپرست، مربی و بازیکنان تیم معترض، ملزم به پیروی و اطاعت از رای کمیته فنی می باشند.
	7- مربی تیم مجاز به دخالت در امور اعتراض نميباشد و فقط میتواند مبادرت به ارائه مشاوره فنی به سرپرست تیم مربوطه نماید.
	8- درصورت تائيد اعتراض، مبلغ دريافتي (حق اعتراض) پس از كسر 50 % (بعنوان حق الزحمه بررسی) به سرپرست تيم معترض عودت داده خواهد شد.
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