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  فنی مسابقات فوتسال نمايهرا

  

 گردد.برگزار می فدراسیون فوتسالمسابقات طبق قوانین و مقررات  -

صورت کتبی و توسط نماینده تیم صورت در روز مسابقه، به حداکثر نیم ساعت پس از پایان هربازيهاي احتمالی رسیدگی به اعتراض -

 گیرد.می

 باشد. نفر می 12یا نماینده جمعاً  عالوه یک نفر مربی و سرپرسته نفر ب 10تعداد بازیکنان هر تیم  -

 بند و کفش ورزشی در مسابقات حضور یابند.قلم، در جلو و پشت پیراهن)دار هر تیم الزم است با لباس ورزشی متحدالشکل (شماره -

 کشی و هماهنگی مسابقات در زمان پذیرش اعالم خواهد شد.جلسه قرعه -

 گردد.می ءاهدا به رسم یادبود حکم قهرمانی و مدالجام،  ها و نفرات اول تا سومبه تیم -

  

  فنی مسابقات والیبال نمايهرا

  

 والیبال برگزار خواهد گردید. فدراسیونمسابقات براساس قوانین و مقررات  -

 باشد.مینفر  12سرپرست جمعاً  ونفر بازیکن به اضافه یک مربی  10تیم متشکل از  هر -

 دار در جلو و پشت پیراهن) در مسابقات شرکت نمایند.تیم باید با لباس ورزشی متحدالشکل (شماره هر -

 لیبرو باید با سایر بازیکنان متفاوت باشد.رنگ لباس  -

 گردد.گیم و بصورت رالی برگزار می 3گیم از  2صورت مسابقات به

صورت کتبی و توسط نماینده تیم صورت در روز مسابقه، به حداکثر نیم ساعت پس از پایان هر بازيهاي احتمالی رسیدگی به اعتراض -

 گیرد.می

 سابقات در روز پذیرش اعالم خواهد شد.کشی و هماهنگی مجلسه قرعه -

 گردد.میاهداء  ها و نفرات اول تا سوم جام، حکم و مدالبه تیم -

  

  راهنماي فنی مسابقات فوتبال دستی

  

 گردد.برگزار می دستیفوتبالبراساس آخرین قوانین و مقررات انجمن مسابقات   -

 توانند ذخیره داشته باشند.نفر هم می 2نفر بوده که یک تا  2صورت تیمی و هر تیم متشکل از تعداد نفرات: این بازي به -

 5پردازند و زمان استراحت بین هر نیمه اي با یکدیگر به رقابت میدقیقه 15زمان  5زمان بازي: در مسابقات تیمی و انفرادي ورزشکاران در  -

که توپ در اختیار ورزشکار اي داشته باشند، وقت استراحت فقط در زمانیثانیه 30وقت استراحت  2د توانندقیقه است. در هر تایم ورزشکاران می

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.است می

 شود.عنوان تیم یا ورزشکار برنده محسوب میگیم دست یابد به 3گیم از  2ورزشکار یا تیمی که به  -

 گل برسند برنده گیم محسوب خواهند شد. 10شده زودتر به امتیاز یینچنانچه ورزشکاران بتواند در زمان تع -

 باشد.میو به صورت کتبی  حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقههاي احتمالی رسیدگی به اعتراض -

 گردد.هاي اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهداء میبه نفرات و تیم -
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  فنی مسابقات دارت نمايهرا

  

 برگزار خواهد شد. دارتانجمن مسابقات طبق قوانین رسمی  -

 گیرد.میصورت در محل برگزاري قبل از شروع مسابقات  کشیمراسم قرعه -

 هر دارتی را که به تخته برخورد کرده و بر روي آن نماند را نباید مجدداً پرتاب کرد. -

 به زمین بیافتد را نباید به حساب آورده و شمارش کرد.هر دارتی را که قبل از کامل شدن پرتاب از روي تخته دارت  -

 فیکس) 101گردد. (برگزار می 3از  2ست و بصورت  3مسابقات در  -

 گردد.می ءاهدا به رسم یادبود اول، دوم، سوم و سوم مشترك حکم قهرمانی و مدال نفراتبه  -

  

  فنی تنیس روي میز نمايهرا

  

  .شدبرگزار خواهد  تنیس روي میزمسابقات براساس قوانین رسمی فدراسیون  -

 گردد.ر میصورت انفرادي برگزامسابقات به -

 گردد.میکشی مسابقات در زمان پذیرش اعالم زمان قرعه -

مراه هو کفش ورزشی بهبایست لباس رسمی رشته تنیس روي میز شامل: پیراهن ورزشی آستین کوتاه، شورت ورزشی کنندگان میشرکت -

 داشته باشند.

 استفاده از پیراهن به رنگ سفید ممنوع است. -

 الزامی است. ITTFهمراه داشتن راکت شخصی با آرم  -

 گردد.میمسابقات با توپ استاندارد سفید برگزار  -

 باشد.میو به صورت کتبی  حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقههاي احتمالی رسیدگی به اعتراض -

 گردد.می ءاهدا به رسم یادبود اول، دوم، سوم و سوم مشترك حکم قهرمانی و مدال نفراتبه  -

  

  

  کشیفنی مسابقات طناب نماي هرا

  

  گردد.متر برگزار میسانتی 3 -4متر با ضخامت  25-30مسابقات با طنابی به طول  -

 تیم برنده خواهد بود. حرکت یک عدد شاقول یا روبان در مرکز طناب، مشخص کننده -

باشد که این یک باشد. حضور یک نفر ذخیره در کنار تیم الزم مینفر می 6نفر اصلی و یک ذخیره جمعاً  5کنندگان در هرتیم تعداد شرکت -

کیلوگرم و در  400 نفر شرکت کننده اصلی در گروه پسران باید حداکثر 5جمع اوزان . تواند وظایف مربی یا سرپرست را هم انجام دهدنفر می

 کیلوگرم باشد. 350گروه دختران حداکثر 

کشی در همان روز مسابقه و وزن کشی نمایندهاي مناسب ورزشی و پاي برهنه وزنبایست با لباسکننده میکشی افراد شرکتزمان وزن در -

 پذیرد.صورت می

ت بدنی دستکش در اختیار شرکتربیت ادارهد (الزم به ذکر است، بایست از دستکش استفاده نماینکنندگان براي گرفتن طناب میشرکت -

 .دهد)کنندگان قرار می

 .)3از  2( دهد و در نهایت تیمی برنده است که دو مرحله را برده باشدمرحله با تیم مقابل مسابقه می 3تیم  هر -

 .باشدمتر از خط میانی می 2طول منطقه کشش براي تعیین تیم برنده مسابقات،  -

 باشد.متر می 2متر و عرض  25 -30فضاي مسابقه، کانالی به طول  -

 نماید.باشد و داور در صورت مشاهده آن نظر به نوع خطا و تکرار آن تصمیم مناسب را اتخاذ میمی زیرخطاهاي مسابقه به شرح  -

  نشستن ورزشکاران در حین مسابقه  - 1

  گره زدن طناب  - 2
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  گرفتن یاران خودي  - 3

  کشی)خارج شدن از محدوده(کانال طناب - 4

  متري کانال 2قرار گرفتن مربی در فاصله کمتر از  - 5

  ).بایست یا در سمت راست و یا در سمت چپ طناب آنرا به دست گیرندکنندگان میایستادن یک تیم در طرفین طناب(شرکت - 6

  ).ک خط مستقیم قرار گرفته و به طرف چپ یا راست متمایل نشوندقرار گرفتن افراد در وضعیت ناصحیح (افراد تیم باید در ی - 7

 گیرد.و توسط نماینده تیم صورت میمسابقه و بصورت کتبی  حداکثر نیم ساعت پس از اتمامهاي احتمالی رسیدگی به اعتراض -

  گردد.می ءاهدا حکم و مدالجام، هاي اول تا سوم، نفرات تیمها و تیمبه  -

 

  مسابقات شطرنجراهنماي فنی 

  

 گردد.برگزار می شطرنجبراساس قوانین فدراسیون مسابقات   -

 شود.صورت سوئیسی و انفرادي برگزار میمسابقات به -

 باشد.زمان بازي یک ساعت سیشر براي هر نفر می -

بازیکنی که مهره سفید را بازي کرده است    باشد، در صورت تساوي بازیکن برنده موظف به ارائه گزارش نتیجه بازي به هیئت داوران می -

 بایست نتیجه را گزارش دهد.می

 باشد.عهده کمیته فنی مسابقات میبینی نشده است بهگیري در مواردي که در قوانین و مقررات پیشتصمیم -

 سابقه دارد.کننده در متعداد مسابقه با توجه به زمان مفید برگزاري مسابقات بستگی به تعداد نفرات شرکت -

 باشد.میو به صورت کتبی  حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقههاي احتمالی سیدگی به اعتراضر -

  گردد.می ءاهدا به رسم یادبود اول، دوم، سوم و سوم مشترك حکم قهرمانی و مدال نفراتبه  -

  

  آزاد و فرنگیراهنماي فنی مسابقات کشتی

  

 گردد.مقررات فدراسیون کشتی برگزار میمسابقات برابر با قوانین و  -

  گرم برگزار می گردد.کیلو 125،  97، 86، 74، 65، 57 مسابقات آزاد  در اوزان  -

  برگزار می گردد. 130،  97، 87، 77، 67) 60تا  55اوزان (مسابقات فرنگی در  -

  انجام می شود. 1401/ 12/12روز جمعه  8:30تا  8کشی مسابقات از ساعت وزن -

  آدرس محل وزن کشی و برگزاري مسابقات : میدان خراسان، ابتداي خیابان شهید کاظمی، ورزشگاه شهید پناهی، خانه کشتی شهید پناهی -

  شود.کیلوگرم ارفاق انجام می 1وزن کشی در اوزان قانونی و با حداکثر - 

  صورت کتبی توسط سرپرست  و یا مربی تیم انجام خواهد شد. رسیدگی به اعتراضات احتمالی حداکثر یک ربع بعد از اتمام مسابقات  و به-

 به نفرات اول، دوم، سوم و سوم مشترك حکم و مدال قهرمانی اهدا می گردد.-

 گردند.گردد و در مجموع پس از محاسبه مراکز اول تا سوم اعالم میات بصورت انفرادي برگزار میمسابق -

  گردد.می ءاهدا به رسم یادبود اول، دوم، سوم و سوم مشترك حکم قهرمانی و مدال نفراتبه  -
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  زنیراهنماي فنی مسابقات طناب

  

 برگزار خواهد شد. زنیبراساس مقررات انجمن طنابمسابقات  -

 درپی را به معرض نمایش بگذارد.طناب پی 30بار جمعاً  6بایست در این مسابقه پنج فرم طناب و از هر فرم کننده میشرکت -

 هاي مختلف را بدون قطع کردن و با ایجاد فاصله و فقط با تغییر فرم انجام خواهد داد.کننده تکنیکشرکت -

از  اکننده مسابقه را ادامه خواهد داد ولی با هربار قطع و یا فاصله افتادن بین ضربات طناب، امتیاز آن ربا قطع شدن و فاصله حرکات، شرکت -

 دست خواهد داد.

 زنی: هاي طنابتکنیک

 صورت دویدن درجا (عبور طناب فقط یکبار از زیر پاي راست و یکبار از زیر پاي چپ).زنی بهطناب -

 صورت زیگزاگ (جفت پا به طرفین پریدن و عبور طناب از زیر پاها).طناب زدن به -

 (یکبار طناب و زدن با پاهاي باز و یکبار پاها جمع و رد شدن طناب).صورت حرکت پاها در نرمش پروانه طناب زدن به -

ها بصورت جامع ضربدري از زیر پاها عبور صورت ضربدر(یکبار طناب با دست باز از زیر پاها رد شود و یکبار طناب از زیر دستطناب زدن به -

 کند).

 طناب زدن با پاهاي جفت. -

آنها اضافه خواهد شد و با  امتیاز به جمع 10ها، امتیاز و در صورت قطع نشدن بین فرم طناب 50ز، جمعاً امتیا 10تنهایی  هر فرم طناب به -

 قطع شدن بین هر فرم نیمی از امتیاز آن کسر خواهد شد.

 باشد.میو به صورت کتبی  حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقههاي احتمالی سیدگی به اعتراضر -

  گردد.می ءاهدا به رسم یادبود دوم، سوم و سوم مشترك حکم قهرمانی و مدالاول،  نفراتبه  -

  

  تکواندو  مسابقات فنی راهنماي

 
  مسابقات برابر قوانین و  مقررات فدراسیون تکواندو  کشور برگزار خواهد شد. -1

 مسابقات در دو بخش کیوروگی و پومسه برگزار خواهد شد. -2

  + کیلو گرم) برگزار خواهد شد.78 و - 78،   - 67،  - 62، -57 ، - 53،  - 49،  -46 هاي (ورزشکار در وزنمسابقات کیوروگی دختران  -3

  . شد +کیلوگرم ) برگزار خواهد 87و  - 87،  - 78،  - 68،  - 63،  - 58،  - 54هاي (مسابقات کیوروگی پسران ورزشکار در وزن -4

 شد.(پسران و دختران)پومسه در یک رده سنی برگزار خواهد -5

  داشتن معرفینامه معتبر از دانشگاه مربوطه با ذکر سبک مسابقه کیوروگی(اوزان ورزشکار) پومسه (رده سنی) -6

  ارائه کارت دانشجویی معتبر در روز پذیرش.-7

  رش)ساعت قبل از شروع مسابقات باشد در روز پذی 72ارائه بیمه ورزشی سال جاري (تاریخ صدور بیمه حداقل -8

  باشد.ارایه اصل گواهینامه کمربند قرمز به باال صادره از فدراسیون الزامی می -9

  رو نوشت صفحه اطالعات شنماسنامه اي ویا بانک اطالعات فدراسیون را به همراه داشته باشند. -تبصره: در زمان پذیرش کلیه دانشجویان کپی

  مسابقات بصورت آزاد برگزار خواهد شد. -10

ات با هوگوي الکترونیکی برگزار خواهد شد لذا جهت حضور در مسابقه به همراه داشتن کلیه لورازم ایمنی استاندارد (جوراب مسابق -11

  نانشیم ) الزامی است. -ساعد بند -ساق بند -دستکش -لثه گیر -کاله -الکترونیکی

  ) انجام خواهد شد.waem-upوزن کشی یک روز قبل از مسابقات در محل فدراسیون تکواندو (سالن  -12

  وقت اداري دانشگاه واحد فدراسیون برگزار خواهد شد. 15تا ساعت  07/12/1401مهلت پذیرش ثبت نام مورخه  -13

  

  



۶ 
 

  

 11/12/1401پسران 

  

  

  

  

  

  12/12/1401دختران 

  

رشیپذ 10-12ساعت   زمان مسابقه 

یکش وزن 12-14ساعت     

  صبح8 مسابقات

  

  

  تبصره:

  وزن کشی با نیم کیلوگرم ارفاق انجام خواهد شد.-1

  الزم است پذیرش شدگان هنگام مسابقات کارت ملی خود را ارائه نمایند.-2

  شود صرفا دانشجویان معرفی شده از سوي دانشگاه ها  در جدول مسابقات ثبت نام خواهند شد.یاد آور می-3

  براي کلیه ورزشکاران در زمان پذیرش الزامی است. 19ارائه کارت الکترونیکی واکسن کوید -4

  شایان ذکر است که باالترین مدال کس شده در جدول محاسبه خواهد شد.(اهدا جوایز روز مسابقات)-5

  به نفرات اول تا سوم مشترك حکم قهرمانی+ مدال اهدا خواهد شد.-6

  

  اورلیفتینگپ مسابقات فنی راهنماي

  

 گردد.بدنسازي و پرورش اندام برگزار می مسابقات طبق قوانین و مقررات فدراسیون 

  مسابقات: اوزان

  آقایان : 

 53 ،59 ،66 ،74 ،83 ،93 ،105 ،120-  ،120+  

 :بانوان  

 43 ،47 ،52 ،57 ،63 ،72 ،84-  84و+  

  حرکات پاورلیفتینگ

 اسکات  

 پرس سینه  

 (ددلیفت) لیفت مرده  

اسکات) سه حرکت انجام دهد -پرس سینه-ها (ددلیفتی از حرکتمی گردد که هر شرکت کننده می تواند در یکمسابقه به این صورت برگزار 

  و بهترین وزنه جابجا شده در هر یک از لیفت ها براي ورزشکار منظور می گردد.

  ه وزن سبکتري داشته باشد اگر دو ورزشکار به مجموع یکسانی برسند ورزشکاري مقام باالتر دارد ک -

رشیپذ   زمان مسابقه  10-12ساعت 

یکش وزن     12-14ساعت  

  صبح8 مسابقات
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  مسابقات آمادگی جسمانی فنی راهنماي

  

  )4آزمون پله سه دقیقه اي (ضریب امتیازيایستگاه اول : 

  )2ایستگاه دوم : آزمون پالنک (ضریب امتیازي 

  )1) ( ضریب امتیازي sit & reach (ایستگاه سوم : آزمون انعطاف پذیري 

  )2استقامتی( ضریب امتیازي ایستگاه چهارم : آزمون میل گرفتن 

  )1ایستگاه پنجم : آزمون تعادل فرشته ( ضریب امتیازي 

 

 .مسابقات در پنج  ایستگاه به صورت کامال تفکیک شده برگزار می گردد  

 .هر فرد الزم است در تمامی ایستگاه هاي مورد نظر رکورد خود را ثبت نماید 

  .ضرایب محاسبه امتیازات آیتم ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود 

  ثانیه  15ثانیه پس از اجرا، ضربان قلب ورزشکار به مدت  15ثانیه با ضرب آهنگ مترونوم انجام خواهد شد و  180آزمون پله به مدت

 ثبت خواهد شد. ( ضربان قلب پایین تر نشانگر امتیاز بیشتر است)

 

  
 

 صورت زمان قرار گیري صحیح در حالت پالنک خواهد بود و زمان بیشتر نشانگر امتیاز بیشتر خواهد بود. آزمون پالنک به 



٨ 
 

  

 

  ) آزمون انعطاف پذیريsit& reach.به صورت استاندارد با حذف خطاهاي مربوط به ویژگی هاي آنتروپومتریکی انجام خواهد شد ( 

 ت گرفت دو میل ورزش پهلوانی در دستان راست و چپ، دستان خود را از دو طرف در آزمون میل گرفتن استقامتی، ورزشکار با در دس

 در امتداد شانه قرار داده و پس از آن زمان نگهداري دست ها در آن وضعیت به عنوان رکورد او ثبت خواهد شد.

  بدن قرار خواهد گرفت و یک پا ( به  درجه به جلو خم خوهد شد. دست ها از طرفین در امتداد 90در آزمون تعادل فرشته تنه با زاویه

انتخاب ورزشکار) باال خواهد رفت تا در امتداد تنه قرار گیرد. زمان ثابت ماندن در این وضعیت بدون حرکات اضافی به عنوان رکورد 

  ورزشکار ثبت خواهد شد.

 

 

  

 


