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 مقدمه

 و با سالم و عرض ادب خدای قادر متعال به نام

 به توجه با و قهرمان  و همگان  هایورزش توسررعه و جسررمان  هایفعالیت اهمیت  ضرررور  به با عنایت به 

  بیشتر جذب و دانشگاه  ورزش گسترش منظور به فراگیر ورزش  هایرشته اولویت بر مبن  دانشگاه هایسریاست 

 قهرمان مسابقا  دوره ورزش  بویژه در شرایط همه گیری ویروس کرونا، هشتمین هایفعالیت سمت  به دانشجویان

 کاربردی علم  جامع دانشگاه میزبان  به ،دار  رشته در کشور کاربردی علم  جامع دانشگاه دانشرجویان  کشروری 

 :شودم  برگزار زیر شرایط با و آنالین صور  به قزوین استان

 مقررات عمومی:

 حضور کلیه شرکت کنندگان تابع قوانین و مقررا  آیین نامه عموم  مسابقا  قهرمان  دانشجویان م  باشد. −

 رعایت شئونا  اسالم ، انضباط ورزش  و احترام به قوانین و مقررا  الزام  است. −

انشجوی ، رشته نام و نام خانوادگ ، شماره دشامل: خود دانشجویان  مشخصا   واحدهای استان  موظف هستند −

 به کمیته برگزاری مسابقا  اعالم نمایند. را  و شماره همراه واتساپ  تحصیل ، شماره مل 

کش   در قرعه شود تا امکان حضورارسال  در موعد مقرر بایدبا تایید واحد استان    شرکت کنندگان مشخصا فرم  −

 باشد.گروه ها 

 مهمترین شاخص در مسابقا  دار  آنالین، احترام به حریف، بازی صادقانه  و رعایت قوانین است. −

 

 : شرایط اختصاصی0ماده

 باشد.رعایت شئونا  اسالم  در زمان برگزاری مسابقا  ضروری م  -

 اشد.ن الزام  میبشر  یا پیراهن برای آقایاپوشیدن مقنعه و مانتو یا سارافون جلو بسته برای بانوان و ت  -

برای مسابقا  اجباری بوده و نحوه کار آموزش داده   google meetو نرم افزار  Gmailداشتن حساب  -

 خواهد شد.

 نحوه برگزاری مسابقات :2ماده 

 برگزار م  گردد. آقایانو  بانواندر دو بخش  مسابقا  −

 شود.مسابقا  به صور  انفرادی  برگزار م  −

 تبصره:

 نفر پسر برای مسابقا  معرف  کند. 8نفر دختر و  8 حد اکثر  هر استان میتواند  -1

 خور شرایط و تعداد شرکت کننده را دارد.اکمیته برگزاری اختیار تغییر نوع مسابقا  را به فر -2

 .شودبرگزار م  "حذف "و در مرحله دوم به صور   "گروه  )دوره ای("مسابقا  در مرحله اول به صور   -3

لگ( و در مرحله حذف  به صور   3لگ از  2)  فیکس 311به صور    بانوان  مسابقا  در مرحله  گروه  -4

 شود.برگزار م  و در فینال دبل پایان لگ(  3لگ از  2) فیکس 311
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و در مرحله حذف  به صور   لگ( 3لگ از  2)  فیکس 511به صور   آقایان  مسابقا  در مرحله  گروه   -5

 نوبت پرتاب ناموفق فیکس م  شود.( 5)بعد از  شود.لگ( برگزار م  5لگ از  3) دبل پایان 511

 

 بندی برگزاری مسابقات:زمان 3ماده 

   1411بهمن ماه  22لغایت  12 :و ارسال فرم اعالم آمادگی زمان ثبت نام -

  : مسابقاتتاریخ  -

           اسفند ماه 2و  1 :بانوان( 1 -

 اسفند ماه 4و  3: آقایان (2 -

 نحوه  محاسبه امتیازات: :0ماده 

امتیاز  5امتیاز و باخت صفر امتیاز محاسبه م  شود. ضمنا نفرا  اول هر گروه  2هر برد در مرحله گروه   -

 کسب خواهند نمود.امتیاز نیز  3و نفرا  دوم هر گروه 

 بازی رودر رو  مشخص خواهند شد. و نفرا  برتر هر گروه به ترتیب بر اساس امتیاز، تفاضل لگ تبصره:

 : قوانین مسابقه5ماده 

 باشد. نوع تخته دار  تیغه ای یا میله ای با ابعاد و الیاف استاندارد -

 بهتر است مسابقا  در محل واحد استان  یا یک  از مراکزی که تخته دار  مناسب دارند برگزار شود. -

  .شب م  باشد 8صبح تا  8زمان مسابقا  از  -   

 برگزار میشود. در ساعت اداریدارند ترجیحا ن مناسب بازی های ورزشکاران  که صفحه دار  شخص  -

 پرتاب ها بصور  نوبت  انجام م  شود و در حین پرتاب حریف، نفر مقابل حق پرتاب ندارد. -

 .کامل دیده شود  واضح و امتیازا  برای حریف بصور در مقابل دوربین تصویر صفحه دار  باید -

دقیقه قبل از هر مسررابقه با حریف خود از یریق پیامو و یا تماس تلفن  ارتباط برقرار کنند.  15نان باید بازیک -

 .گرددمسابقه هر بازیکن از قبل مشخص م الزم به ذکر است که روز و ساعت 

دقیقه از زمان تعیین شررده در ارتباط تصررویری جهت انجام مسررابقه   15در صررورت  که بازیکن مقابل  بعد از   -

 )همراه با اسکرین شا  مستندا (؛ بازنده خواهد بود. شرکت نکند

 گروه واتساپ ایالع داشته باشند)از یریق  تمام  بازیکنان موظف هسرتند که شرخصرا از روند اجرای مسابقا     -

 اشته باشند از ادامه مسابقا  محروم خواهند شد.ور ندت  که به موقع برای بازی حضمسابقا ( و در صور

ر ) البته د. کمیته برگزاری مسرابقا  حق تغییر شرایط مسابقا  در شرایط خا  را برای خود محفو  م  دارد  -

 (خواهد شد. ایالع رسان صور  تغییرا  احتمال  حتما به بازیکنان 

ضرمن اینکه کمیته مسرابقا  به صرور  تصادف  در هر    حضرور داور انجام م  شرود.   هماهنگ  و با  بازی ها با  -

 وارد پخش زنده خواهد شد. ر بازیلحظه  برای نظار  بر ه
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 تذکر  مهم:

خواهد بود. ورزشکاران با استفاده از لینو مسابقا  که  bracketو در نرم افزار   جداول مسابقا  به صور  آنالین -

 پیگیری نمایند. در روز مسابقه در گروه واتساپ  فرار م  گیرد ، باید جداول را شخصا

 اعتراضات:

محل برخورد دار  به صررفحه دار ، امتیاز هر دار  یا هر راند و....( ) دارد ازیکن هر اعتراضرر  که  حین بازیب -

داور اعالم نماید. بعد پایان هر راند و ثبت  خود را به داور و سرازی را متوقف کرده و اعتراض ظه بباید در همان لح

 .امتیاز و شروع راند بعدی اعتراض پذیرفته نیست

 موارد پیش بینی نشده:

 کلیه موارد پیش بین  نشده در آئین نامه فن  را کمیته فن  مسابقا  حل و فصل خواهند نمود. -

 

   اهدا م  گردد. یبق مقررا  دانشگاه  و تخفیف شهریه به نفرا  اول تا سوم مسابقا  حکم قهرمان 

 

  ار  د کمیتهجناب آقای دانشمایه، رییس محترم  با ،مسابقا در خصو  این  در صور  نیاز به راهنمای  لطفا

(  و جناب آقای حسین خان  )رییس اداره فرهنگ  و دانشجوی  دانشگاه علم  12124814125) زوینقاستان 

 حاصل فرمایید.تماس کاربردی استان قزوین( 

 

 ارورزشک دانشجویانرابطین واحد های استان  و  به موقع  سریع و  معرف  بابتبویژه  ،از همکاری همه بزرگواران  

 صمیمانه سپاسگزاریم.، مستقر در واحد استان  قزوین گزاری مسابقا به کمیته براز یریق چارگون اداری 

 

     جهت هماهنگ  زمان بازی ها و ارتقاء دانشجویان در فرم مشخصا  معرف  سررپرسرت ورزشرکاران هر اسرتان ،

روحیه مشرارکت و مسرئولیت پذیری در قبال حضرور منظم و به موقع دانشجویان در مسابقا  موجب امتنان    

 است.

 

 

 آرزوی سالمتی و موفقیت برای همه ورزشکاران گرامیبا 

 

 

 

 
 


