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پنجمین قوانین و مقررات عمومي
 شي دانشجویان پسر و دختر المپياد فرهنگي ورز 

 دااگشنه جامع علمي كارربدی

 
 

  مقدمه  
ورزش به عنوان یك پدیده اجتماعي در دنيا و از جمله در کشور ما پذیرفته شده است. امروزه ورزش به عنوان یك ابزار 

فراغت و روابط اجتماعي  چند بعدی با تاثيرات گسترده جایگاه و نقش خود را در اقتصاد، سالمتي افراد، گذراندن اوقات

 متجلي ساخته است.

های های ورزشي جزیي از فرهنگ هر ملت است. ورزش همگاني ابزاری برای سالمتي، نشاط، رشد ظرفيتورزش و فعاليت

 اخالقي و رفتارهای اجتماعي و عاطفي است.

خصوص د اهداف تعليم و تربيت بههای بدني و تقویت روحيه سالم افراد در پيشبرتوسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروی

 مربيان نسل جوان، صرفاً از طریق مشارکت؛ مثبت و کارساز خواهد بود. 

های دانشگاه مبني های همگاني و قهرماني و با توجه به سياستهای جسماني و توسعه ورزشبا توجه به ضرورت فعاليت

گاهي و جذب بيشتر دانشگاهيان به ویژه دانشجویان به بر اولویت رشته های ورزشي فراگير به منظور گسترش ورزش دانش

و در مورد اهميت ورزش قهرماني؛ معاونت فرهنگي )مدظله العالي( چنين تاکيدات مقام معظم رهبری های ورزشي و همفعاليت

شار دانشگاهي دانشجویي دانشگاه اقدام به تدوین دستورالعمل برگزاری مسابقات نموده است. اميد است با همكاری کليه اق

 ای نزدیك اقدامات موثرتری صورت پذیرد.ریزی و اجرای رویدادهای ورزشي در آیندهدر برنامه

 

 اهداف   

 بهبود نگرش دانشگاهيان نسبت به نقش ورزش در سالمت جسماني و رواني افراد  -

 های همگاني از طرف دانشگاهيان در سطح جامعه سازی فرهنگ ورزشنهادینه -

 در بين دانشگاهيان  ه و گسترش ورزشتوسع -

 غني سازی اوقات فراغت دانشجویان  -

 ایجاد خاطرات به یادماندني در یك زندگي اردویي و ورزشي  -

 ایجاد شادابي و شور و نشاط در دانشجویان دانشگاه  -

 تقویت روحيه مشارکت و زندگي اجتماعي -
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 :هاي ورزشیرشته (1

 گردد.رشته ورزشي در گروه دختران برگزار مي 1در گروه پسران و شته ورزشي ر 88 در این دوره از مسابقات

 

 شرایط شرکت دانشجویان در مسابقات: (2

که در  حق شرکت در مسابقات را دارند يو صرفاً دانشجویان گرددبرگزار ميواحدهای استاني ( مسابقات بين دانشجویان 1

 گردند.وی رسمي دانشگاه محسوب ميو دانشج خاب واحد نمودهتان (39-31)ترم بهمن  جاریترم 

آن واحد در قالب تيم  ،حق شرکت در مسابقات ،ترم در مرکز مقصد/ مهمان در صورت گذراندن یك پودمان ی( دانشجو2

 دارد.استاني را 

نامه به معرفيباشد، ميمهمان برای شرکت در مسابقات باید از طرف آموزش مرکز مربوط که در آن مهمان  ی( دانشجو9

 همراه داشته باشد.

 حق شرکت در مسابقات را ندارد. خود را داده و با مرکز تسویه نموده امتحانات آخرین ترم یيدر صورتي که دانشجو( 4

در ها از سایر استانکمكي  یارکز خود در مسابقات شرکت نماید و استفاده از اباید با دانشجویان مر واحد استاني( هر 5

 باشد.مسابقات ممنوع مي

 

 سامانه المپیاد:در  پذیرشمدارك الزم جهت  (3

بایست جدید باشد و از بارگذاری کيلوبایت باشد(. )عكس مي 93بایست کمتر از )حجم فایل مي 9×4قطعه عكس  یك (1

 های مخدوش و فاقد کيفيت خودداری گردد(.عكس

 مشخصات فردی( 2

 مشخصات تحصيلي( 9

 ساعت قبل از مسابقه تحت پوشش بيمه ورزشي باشد(. 92ست حداقل بای( شماره بيمه ورزشي )ورزشكار مي4

همراه داشتن اصل کارت ملي، اصل کارت بيمه ورزشي و گواهي اشتغال به تحصيل در روز ورود مسابقات جهت دریافت * 

ID .کارت الزامي است 

 

 :زمان پذیرش (4

کننده از طریق سامانه پذیرش یرش نفرات شرکتپس از اعالم آمادگي قطعي نسبت به پذبایست ميواحدهای استاني 

بر اساس جدول زمانبندی از طریق نام کاربری و رمز عبور اقدام   http://info.uast.ac.ir/varzeshمسابقات به آدرس: 

 نمایند.

 

 کشی مسابقات:زمان قرعه (5

در خصوص ساعت و محل گردد )مراتب قبل از مسابقه برگزار مي های ورزشيکشي هر یك از رشتهجلسه هماهنگي و قرعه

 .گردد(ه کشي و وزن کشي در روز پذیرش اعالم ميبرگزاری جلسات فني، قرع
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 عمومی شرکت در مسابقات:فنی و قوانین و مقررات  (6

 در زمان تعيين شده. ( اعالم آمادگي شرکت در مسابقات1

 شرکت نماید. رشتهر یك تواند فقط دمي شرکت کننده( هر 1

در صورت نياز به تغييرات در خصوص وزن کشي و یا تقليل زمان و ) ( مسابقات براساس قوانين رسمي برگزار خواهد شد1

 .(نمایدگيری ميمواد برگزاری، شورای فني تصميم

ني یا تيمي تخلفي در هر مرحله از مسابقات صورت پذیرد، آن بازیكن و یا تيم از دور که از سوی بازیك( در صورتي4

)حتي اگر  جایزه و مقام پس گرفته خواهد شد ،دنمسابقات حذف خواهد گردید و اگر مقامي در مسابقات کسب کرده باش

 (.گردد اثباتمورد تخلف بعد از اتمام مسابقات 

 .خود را به همراه داشته باشندبيمه ورزشي کارت کارت مسابقات و  IDجهت شرکت در مسابقات، بایست مي کنندگانشرکتتمامي ( 5

های ورزشي متمرکز یا سایر مجموعه بایست جهت اخذ کارت بيمه ورزشي با مراجعه به هيئت پزشكي ورزشي استان وها مي( استان2

 اقدام نمایند.

باید اعتراض به صورت کتبي و از سوی مربي، نماینده یا  ،اری مسابقهدر صورت وجود هرگونه اعتراض در زمان برگز( 7

 ه گردد.یارا، هسرپرست تيم به مسئول برگزاری رشته مربوط

کشي به منزله کشي مسابقات الزامي است و عدم حضور نماینده تيم در مراسم قرعهحضور نماینده تيم در مراسم قرعه( 2

 . خواهد بودپذیرش مصوبات جلسه 

 باشد.نفر مي 9ها حضور حداقل رشته ماده/ اوزان در ( مالك برگزاری هر یك از9

 شود.امتياز نفرات اول تا ششم در هر رشته محاسبه ميی تيمي هر رشته، بند( در رده13

 های امدادی، مختلط و دوبل، فقط مدال ماده مالك محاسبه خواهد بود.( در ماده11

 یست متناسب با فرهنگ ایراني اسالمي باشد.با( پوشش ورزشي دانشجویان دختر دانشگاه مي11

 (امتياز 2امتياز و مدال برنز:  4امتياز، مدال نقره:  1ها به صورت )مدال طال: بندی نهایي استانها در رده( امتيازات مدال11

 باشد.مي

 مدال تعيين کننده واحد استاني برتر است. ( در صورتي که چند واحد استاني دارای امتياز برابر باشند رنگ14
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پنجمین راهنمای فني
 المپياد فرهنگي ورزشي دانشجویان پسر 

 دااگشنه جامع علمي كارربدی
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 تنیس روی میز
 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  نفر می باشد.  2نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست، جمعاً  4هر تیم متشکل از 

 مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین( المللی تنیس روی میزITTFبرگزار می ).شود 

 شود.برگزار می آسیایی مسابقات به شیوه حذفی 

  ند. آستین کوتاه در دو رنگ تیره و روشن و شورت تا زیر زانو بهمراه داشته باش هر تیم موظف است دو دست پیراهن ورزشی 

 دقیقه قبل از شروع مسابقه در سالن حضور داشته باشند. 13ها موظفند تیم 

 بایست یک دست و یکرنگ باشد.ها )پیراهن و شورت( میلباس تیم 

 .استفاده از پیراهن و شورت ورزشی به رنگ سفید و کرم ممنوع است 

  اعالم خواهد شد(. پ در بازار متعاقباًدر ثصورت نبود تو) باشدمی شائوفاتوپ مسابقات به رنگ سفید و از نوع 

  گردد.برگزار می استانداردمسابقات بر روی میز 

 بایست قانونی باشدراکت بازیکنان می.  

 شود.مسابقات در سه قسمت تیمی، انفرادی، دوبل دانشگاهی برگزار می 

 تیمی سوم مشترک منظور خواهد شد. تدر مسابقا 

  باشد.گیم می 5گیم از  1مسابقات انفرادی بصورت تک حذفی و 

  باشد.گیم می 5گیم از  1مسابقات دوبل دانشگاهی بصورت تک حذفی و 

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 شد. دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم های حاضر انتخاب خواهد -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی و آئینتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهند نمود.
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 ها:ل و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیمنحوه توزیع مدا  

 های اول، دوم و سوم مشترک جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به تیم -

 ای اول تا سوم مشترک مسابقات مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود.هبه نفرات تیم -

 د.به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات انفرادی مدال و حکم قهرمانی اهدا می شو -

 

 به نفرات اول تا ششم:در رده بندی نهایي  -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .واجب دیني و یک واجب سياسي استورزش یک 

 )مقام معظم رهبری(
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 شنا
 

 

 

 :قوانین و مقررات فنی  

 بقات شنا طبق مقررات فدراسیون جهانی شنامسا (FINA) .برگزارمی گردد 

  باشد.نفر می 9نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست، جمعاً  7هرتیم متشکل از 

  ماده شرکت نمایند. 5ماده تیمی و جمعاً در  1ماده انفرادی و  1هر شناگر مجاز است در 

 دو شرکت کننده و در تیمی یک تیم داشته باشد. تواندهر واحد استانی در هر رشته انفرادی می 

 شوند.بندی میار و شناگران بر اساس رکورد دستهمتری برگز 53 یا 15 مسابقات در استخر 

  شود.ماده تیمی برگزار می 1انفرادی و ماده  11مسابقات در 

 باشد.می رپذیتغییر در ارنج مسابقات تیمی تا یک ساعت قبل از شروع مسابقه همان روز امکان 

 باشد.پذیر نمیارنج انفرادی امکان تغییر در 

 گردد.ی مسابقات بصورت نهایی برگزار میای تیمی و انفرادهدر رشته 

 :نحوه برگزاری و برنامه مسابقات 

 روز سوم روز دوم روز اول

 متر آزاد 133 متر آزاد53 متر آزاد 133

 متر پروانه 53 ---------- متر قورباغه 53

 متر کرال پشت 133 متر قورباغه 133 متر پروانه 133

 متر قورباغه 133 متر کرال پشت 53 متر مختلط انفرادی 133

 متر آزاد تیمی 4×133 متر مختلط تیمی 4×133 متر مختلط تیمی 4×53 

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 سرداور -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 موارد پیش بینی نشده:  

فنی  نامه فنی را کمیتهآئیندر بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی و تربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 :هانحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیم  

 های اول تا سوم جام و حکم اهدا خواهد شد.به تیم -

 به نفرات اول تا سوم هر ماده مدال و حکم قهرمانی اهدا می گردد. -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) ه ازای مقام اولبه ترتیب ب

 

 

 

 د.ورزش قهرماني سنگ بنا و پشتواهن حقیقي ورزش عمومي مي باش

 (معظم رهبری )مقام  
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ني   دو و ميدا
 

 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  باشد.نفر می 9مربی و یک سرپرست، جمعاً نفر ورزشکار، یک  2هر تیم متشکل از 

 ( مسابقات دو و میدانی بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی دو و میدانیIAAFبرگزار می ).شود 

 ماده امدادی ( شرکت کند.  1ماده انفرادی و  1)ماده   1تواند در هر شرکت کننده می 

 گردد.برگزار می متری 433ای آزاد پیست مسابقات در فض 

 باشد. س ورزشکاران شامل پیراهن، شلوارک، کفش و جوراب ورزشی میلبا 

 ها باید متحدالشکل باشددر مسابقه امدادی لباس تیم. 

 .شماره سینه ورزشکاران از طرف مسئول فنی مسابقات داده خواهد شد 

 متر به صورت نهایی برگزار خواهد شد. 133کلیه مواد بجز  مسابقات در 

 

 مواد برگزاري مسابقات:  

 متر امدادی 4×433مترامدادی، 4×133مانع ،  113 متر، 5333متر، 1533متر، 233متر، 433متر، 133متر، 133 -

 پرش طول -

 پرش سه گام -

 پرش ارتفاع -

 پرتاب نیزه -

 پرتاب دیسک -

 پرتاب وزنه -

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 ر از کمیته داورانیک نف -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی انشگاه جامع علمی کاربردی و آئینبدنی دبیتتر اداره کلنامه عمومی را لیه موارد پیش بینی نشده در آئینک

 مسابقات حل و فصل خواهند نمود.

 

 نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی مسابقات:  

 های اول تا سوم جام و حکم اهدا خواهد شد.به تیم -

 شود.های اول تا سوم هر ماده حکم و مدال اهدا میبه مقام -

 شود.یم های امدادی فقط یک مدال محاسبهرشته درکسب مقام  -

 شود.امتیازات انفرادی تا رده شانزدهم و امتیازات تیمی تا رده هشتم مسابقات محاسبه می -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 باشد.محاسبه امتیازات و نحوه امتیازدهی به شرح ذیل می -

 نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول تعداد شرکت کنندگان

نفر به باال 2نفر یا  2  7 5 4 1 1 1 

نفر 5  2 4 1 1 1  

نفر 4  5 1 1 1   

نفر 1  4 1 1    

 گیرد.های طال، سپس نقره و در مرحله بعد برنز مورد ارزیابی قرار میها در امتیـاز مساوی بودند ابتدا مدالچنانچه تیم -

 

 .ش یک ضرورت و نياز زندگي انسان استورز

 )مقام معظم رهبری(
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 كاراهت
 

 

 

 قوانین ومقررات فنی:  

 مقررات فدراسیون جهانی کاراته مسابقات براساس آخرین قوانین و (WKFبرگزار ) گردد.می 

 باشد.نفر می 2به همراه مربی و سرپرست جمعاً  نفر ورزشکار 2 هر تیم متشکل از 

 داشتن اصل حکم فدراسیونی الزامی است( باشدای و مشکی مید مسابقات دهندگان قهوهرده کمربن(. 

  گردد.ترلی برگزار مینهای ک)انفرادی( و در سبک کاتا و کومیتهمسابقات در دو رشته 

 شود.+( برگزار می24، -24، -75، -27 -23، -55) مسابقات کومیته انفرادی در اوزان 

 د.نباشیته ملزم به همراه داشتن دستکش، ساق بند و روپایی، محافظ لثه و کمربند قرمز و آبی میشرکت کنندگان رشته کوم 

 گیرد.در کومیته حداکثر ارفاق وزن یک کیلوگرم و وزن کشی با شورت انجام می 

 توانند در یک وزن مسابقه دهندشرکت کنندگان در کومیته فقط می. 

 شرکت نمایند توانندنمينندگان کاتا در کومیته شرکت کنندگان کومیته در کاتا و شرکت ک. 

 توانند در هر دو بخش شرکت نمایند.کسانی که در کاتا انفرادی یا تیمی مقام کسب نمایند در صورت تمایل می 

 کاتا و در دور بعد کاتای انتخابی خودشان را اجرا کنند.شرکت کنندگان کاتا در دور اول، باید شیتی 

  باشند.ملزم به همراه داشتن کمربند قرمز و آبی میشرکت کنندگان کاتا 

  .هر گونه اعمال ناشایست یا اعتراضاتی از طرف مربی یا بازیکن که خالف شئونات کاراته باشد باعث حذف تیم مذکور خواهد شد 

 باشد.جدول مسابقات کاتا و کومیته به سیستم رپه شارژ می 

  ورزشی پوشیده و کارت شناسایی را به همراه داشته باشند.مربیان بایستی در تمامی مدت مسابقات لباس 

 .وزن کشی مسابقات در روز قبل از مسابقه انجام می شود 

 

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت کل ادارهنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 :نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی مسابقات  

 جام و حکم قهرمانی اهدا می شود. کومیته( های اول تا سوم مسابقات )مجموع کاتا وبه تیم -

 حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. )انفرادی و تیمی( مدال و به نفرات اول، دوم و سوم مشترک مسابقات کاتا -

 حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. دوم و سوم مشترک مسابقات کومیته مدال و به نفرات اول، -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .را هم سالم مي كند ورزش همان طور هک بدن را رتبیت و سالم مي كند ،عقل

  امام خمیني)ره()
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 تکواندو
 

 

 

 :قوانین و مقررات فنی  

  باشد.نفر می 13ورزشکار به همراه مربی و سرپرست جمعاً  2هر تیم متشکل از 

 مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تکواندو (WTFبرگزار می ).شود 

 شود.ر سه راند دو دقیقه ای برگزار می+( د27و  -27،  -23، -74،- 22، -21، -52، -54شت وزن )مسابقات در ه 

 ها موظفند کالهتیم( جوراب الکترونیکی سنسوردار ،Daedo, keen و ).لوازم ایمنی به همراه داشته باشند 

 رد تایید فدراسیون تکواندو باشند.دانشجویان شرکت کننده در مسابقات باید حداقل دارای کمر بند قرمز به باال مو 

 .اوزان فرد در روز دوم ورود و مسابقات اوزان زوج در روز سوم ورود برگزار خواهد شد 

  شود.روز قبل از مسابقه انجام می 19الی 17گرم ارفاق در ساعت  133وزن کشی کلیه اوزان با 

 

 

 راهنماي فنی مسابقات پومسه   

 ن مسابقات بر اساس آخرین قوانی( و مقررات فدراسیون بین المللی تکواندوWTFبرگزار می )شود. 

 یک نفر در بخش انفرادی و سه  نفر بازیکن از نفرات اعزامی خود را جهت مسابقات پومسه معرفی نماید 1 تواند حداکثرهر تیم می(

 .باشند(نفر نیز در بخش تیمی پومسه می

 .مسابقات در گروه آزاد برگزار می شود 

 یان شرکت کننده در مسابقات باید حداقل دارای کمربند قرمز یا مشکی دان یک به باال مورد تایید فدراسیون تکواندو باشند.دانشجو 

 شود.مسابقات در سه راند و با یک دقیقه استراحت مابین فرم اول و دوم برگزار می 

 د به % بازیکنی که امتیاز باالتری را کسب نماین53نمایند و کشی شده اجباری اول را اجرا میفرم قرعه (1) بازیکنان در راند اول دو

 .دیابندور نیمه نهایی راه می

 بازیکنی که امتیاز باالتری کسب نمایند به مرحله  2نمایند و فرم مشخص شده اجباری دوم را اجرا می (1) ، دوبازیکنان در راند دوم

 فینال راه پیدا خواهند کرد.

 فرم مشخص شده را به فاصله یک دقیقه استراحت اجراء خواهند کرد و بر اساس امتیازات کسب شده،  (1) بازیکنان در فینال دو

 ت اول تا هشتم مشخص خواهند شد.نفرا

 

 

 :های مسابقاتفرم

 های اجباری دور نيمه نهایي و فينالفرم های اجباری دور مقدماتيفرم

 بگ، پيوان وان، سيب چين ، تهکومگانگ ، کوریویوك چانگ، چيل جانگ ، پال چانگ
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 اعضاي کمیته فنی:  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم که در جلسه هماهنگی ازدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13 اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر

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

 هد رسید.از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خوا

 

 موارد پیش بینی نشده:  

و آئین نامه فنی را کمیته فنی  تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی اداره کلکلیه موارد پیش بینی نشده در آئین نامه عمومی را 

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 ها:نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیم  

 های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به تیم -

 به نفرات اول، دوم و سوم مشترک هر وزن مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 د.گیر( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

نيد کلیف الهي بدا  .ورزش را یک ت

 مقام معظم رهبری()
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 کشتي آزاد
 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  باشد.نفر می 11نفر ورزشکار به همراه مربی و سرپرست جمعاً  13هر تیم متشکل از 

 اتحادیه جهانی کشتیمقررات  قوانین و آخرین مسابقات براساس  (U.W.W.برگزار خواهد شد ) 

 شود.کیلوگرم برگزار می (115و  97، 91، 22، 79، 74، 73، 25، 21، 57) وزن 13 مسابقات در 

 موقع وزن کشی بایستی کارت شرکت در مسابقات را همراه داشته باشند. کلیه شرکت کنندگان در 

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

 گردد.سوی کمیته برگزاری تعیین خواهد شد برگزار می ستان در محلی که ازجلسه هماهنگی مربیان و سرپر 

 جلسه هماهنگی الزامی است. شرکت کلیه مربیان و سرپرستان در 

 اطالع سرپرستان محترم خواهد رسیدها به تغییرات احتمالی از طریق دبیرخانه المپیاد در محل برگزاری بازی. 

 و اعالنات فنی توجه داشته باشند.سرپرستان موظفند همه روزه به تابل 

 

 :نحوه برگزاري و برنامه مسابقات  

 خواهد بود. ورودروز  19:33 لغایت 12:33ساعت از (کیلوگرم 97و  22، 74، 25، 57) اوزان مسابقات کشیوزن 

 اهد بود.خواول روز  14:13لغایت  14:33کیلوگرم( از ساعت  115و  91، 79، 73، 21) وزن کشی مسابقات اوزان 

 کشی خواهد بود.شروع مسابقات در هر وزن صبح فردای وزن 

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

و اعالم نتیجه و قبل از شروع مسابقه بعدی ورزشکار آن مسابقه وقت دقیقه پس از پایان  15ضات باید بصورت کتبی و حداکثر اعترا

توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن  )معادل صد هزار تومان(ریال  333/333/8 به همراه مبلغمربوطه 

 هد شد.اعتراض وجه دریافتی مسترد خوا

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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 ها:امتیازات در رده بندي نهایی تیم نحوه توزیع مدال و محاسبه  

 شود.ی اول تا سوم جام و حکم اهدا میهابه تیم -

 شود.، دوم و سوم مشترک هر وزن مدال و حکم قهرمانی اهدا میبه نفرات اول -

 

 :پنجم مشتركبه نفرات اول تا در رده بندی نهایي  -

 گیرد.امتیاز تعلق می (1) پنجم مشترک(، 4)مشترک  (، سوم5) (، دوم2) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .ر، ربای سالمتي و حفظ تندرستي خود کوشا باشيدرد تمامي عم 

 (()امام حسین)ع 
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 فرنگيکشتي 
 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  باشد.نفر می 11مربی جمعاً یک نفر ورزشکار به همراه  13هر تیم متشکل از 

 اتحادیه جهانی کشتیمقررات  قوانین و آخرین مسابقات براساس  (U.W.Wبر ).گزار خواهد شد 

 شود.کیلوگرم برگزار می( 113و  97، 27، 21، 77، 71، 27، 21، 23، 55) وزن 13 مسابقات در 

 موقع وزن کشی بایستی کارت شرکت در مسابقات را همراه داشته باشند. کلیه شرکت کنندگان در 

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

 گردد.سوی کمیته برگزاری تعیین خواهد شد برگزار می مربیان و سرپرستان در محلی که از جلسه هماهنگی 

 جلسه هماهنگی الزامی است. شرکت کلیه مربیان و سرپرستان در 

 ها به اطالع سرپرستان محترم خواهد رسید.تغییرات احتمالی از طریق دبیرخانه المپیاد در محل برگزاری بازی 

 ه روزه به تابلو اعالنات فنی توجه داشته باشند.سرپرستان موظفند هم 

 

 :نحوه برگزاري و برنامه مسابقات  

 خواهد بود.روز ورود  19:33 لغایت 12:33ساعت از (کیلوگرم 97و  21، 71، 21، 55) اوزان مسابقات کشیوزن 

 خواهد بود.روز اول  14:13لغایت  14:33کیلوگرم( از ساعت  113و  27، 77، 27، 23) وزن کشی مسابقات اوزان 

 کشی خواهد بود.شروع مسابقات در هر وزن صبح فردای وزن 

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از -

 

 :عتراضاتا  

و اعالم نتیجه و قبل از شروع مسابقه بعدی ورزشکار آن مسابقه وقت دقیقه پس از پایان  15اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن  )معادل صد هزار تومان(ریال  333/333/8 به همراه مبلغمربوطه 

 افتی مسترد خواهد شد.اعتراض وجه دری

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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 ها:امتیازات در رده بندي نهایی تیم نحوه توزیع مدال و محاسبه  

 شود.های اول تا سوم جام و حکم اهدا میبه تیم -

 شود.به نفرات اول، دوم و سوم مشترک هر وزن مدال و حکم قهرمانی اهدا می -

 

 به نفرات اول تا پنجم مشترك:در رده بندی نهایي  -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1)پنجم مشترک (، 4)مشترک  (، سوم5) (، دوم2) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .رد تمامي عمر، ربای سالمتي و حفظ تندرستي خود کوشا باشيد

 (()امام حسین)ع 
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 جودو
 

 

 :قوانین و مقررات فنی  

  باشد.نفر می 9 جودوکار، یک مربی و یک سرپرست جمعاً 7تعداد نفرات شرکت کننده هر استان متشکل از 

 مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراس( یون جهانی جودوIJFبرگزار می ).شود 

  باشد.+ کیلوگرم می133و  -133،  -93،  -21،  -71،  -22،  -23اوزان مسابقات 

  شود.کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می 1مسابقات با 

  دقیقه است. 4زمان هر مسابقه 

 نفر بیشتر نشود.  7از ورزشکار معرفی کند به شرطی که تعداد ورزشکاران  1تواند در هر وزن هر تیم می 

 نفره  7کاتا( شرکت نمایند مشروط بر این که از همان تیم  -از هر واحد استانی فقط یک تیم دو نفره میتوانند در مسابقه کاتا )ناگه نو

 ( باشند. 1بوده و از قبل اعالم آمادگی نموده و شرکت کنندگان کاتا حداقل دارای دان یک )

 و به باال از فدراسیون باشند. همراه داشتن اصل و کپی  1یستی حداقل دارای حکم رسمی کمربند کیو کلیه شرکت کنندگان شیایی با

 حکم کمربند الزامی است.

 شود همراه داشته باشند ها صادر میورزشکاران در هر مسابقه باید الزاما کارت شرکت در مسابقات را که از طرف کمیته برگزاری بازی

 د.شوآنان در آن رقابت جلوگیری می در غیر اینصورت از حضور

 .هر مسابقه دهنده موظف است با خود حداقل یک دست لباس سفید و یک دست لباس آبی استاندارد همراه داشته باشد 

  به صورت رسمی  11الی  13/11به صورت آزمایشی و از ساعت  13/11الی  13/13وزن کشی همه اوزان شب قبل از مسابقه ساعت

 انجام خواهد شد.  )فقط یک دفعه(

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران -

 های حاضر انتخاب خواهد شد.طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/1 آن مسابقه به همراه مبلغوقت پایان دقیقه پس از  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

  

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را نکلیه موارد پیش بینی نشده در آئی

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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 ها:م قهرمانی در رده بندي نهایی تیمنحوه توزیع مدال ، حکم و جا   

 سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. به تیم های اول تا -

 مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود. سوم مشترک و به نفرات اول تا سوم -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

  .باالرتین نعمتها ست صحت و سالمتي

 )ع( ( )امام علي
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 شطرنج
 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

 باشد.نفر می 7 نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست جمعاً 5 هر تیم متشکل از 

  م خواهد شد.انجا )انفرادی( ماده برق آساو  )انفرادی( ماده سریع ،تیمی(انفرادی و استاندارد )ماده  4مسابقات در  

  آوردن گوشی همراه و هرگونه وسایل الکترونیکی به سالن، توسط بازیکن، مربی، سرپرست یا همراهان اکیداً ممنوع است و به بازیکن

 شود.خاطی باخت داده می

 اهد شد.ادامه تمام دورهای بازی برای همه شرکت کنندگان الزامی است و ترک مسابقات موجب محرومیت از مسابقات آینده خو 

  به باال انتخاب خواهد شد. 1هیئت ژوری دور اول مسابقات با استفاده از مربیان دارای کارت داوری درجه 

 باشند.کلیه بازیکنان، مربی و سرپرست هر تیم موظف به پوشیدن لباس یک مدل و یک رنگ می 

 باشد.پوشیدن دمپایی در سالن مسابقات اکیداً ممنوع می 

 ت در جلسه قرعه کشی الزامی است.حضور مربی یا سرپرس 

 

 استاندارد مسابقات شطرنج:قوانین و مقررات ماده   

 لیه قوانین فیده در مسابقات اعمال می شودک. 

 تعیین خواهد شد(های  تیم متناسب با تعدادشود )تعداد دورها  به روش سوئیس تیمی برگزار می ماده استاندارد مسابقات. 

 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت خواهد بود 13دقیقه برای هر بازیکن به اضافه  23مان بازی ها ز. 

 منظور خواهد شد)بازی انجام نشده( ها خواهد شد و برای حریف یک امتیاز دقیقه بازیکنان منجر به باخت آن 13اخیر بیش از ت. 

 ت. رقابت خواهند پرداخ به میز 4که بر روی  می باشد بازیکن اصلی و یک نفر ذخیره( 4)بازیکن  5ر تیم متشکل از ه 

 .قواعد اعالم ارنج اصلی و ارنج دورهای مسابقه، در جلسه هماهنگی اعالم خواهد شد 

 از تیمی غایب باشند برای  )یا بیشتر( بازیکن حضور حداقل سه بازیکن از  هر تیم برای شروع مسابقه الزامی است. در صورتی که دو

 ور خواهد شد.نتیجه، باخت تیمی منظ

 .اعضای هیات ژوری در جلسه هماهنگی تعیین خواهند شد 

 شده  کسب امتیازات مجموع بر اساس ها تیم بندیرده(Game Point) شود می تعیین مسابقات پایان در. 

 شد خواهد استفاده زیر شرح به امتیاز شکستن روش از تیم، چند یا دو تساوی صورت در: 
      تيمي برگر – مستقيم              ج دیدار -ب  (Match Point) مسابقه  امتياز  الف(

  از دورها 53% از دورها برای میزهای اول تا چهارم و حداقل 23حدنصاب تعداد بازی الزم برای رتبه بندی انفرادی، حضور در حداقل %

 باشد. می 5برای میز 

 درصد باالیي رده بندی نهایي تيمي قرار داشته باشند. 53د که جایگاه تيم ایشان در ها مشمول مدال انفرادی خواهند شتبصره: صرفاً بازیكنان تيم

  به ترتیب مد نظر قرار خواهد گرفتبرای تعیین نفرات برتر میزها، ضوابط زیر: 
 د( زونه بورن برگر               ج( رویارویي مستقيم   ب( امتياز  الف( درصد
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 :ابقات شطرنجقوانین و مقررات ماده سریع مس  

 .مقررات فدراسیون جهانی شطرنج بر این مسابقه حاکم خواهد بود 

 شرکت کننده تعیین خواهد شد(بازیکنان شود )تعداد دورها به نسبت  برگزار می انفرادی سابقات به روش سوئیسم  

  بازیکن(، بصورت انفرادی در مسابقه شرکت خواهند کرد. 5ها )هر تیم حداکثر بازیکنان تیم 

 در شرایط خاص، در این خصوص تصمیم  باشد.ازای هر حرکت برای هر بازیکن می بهثانیه پاداش  1دقیقه به عالوه  13 ،هابازی زمان

 مقتضی توسط سرداور مسابقات اتخاذ خواهد شد.

 و یا چند بازیکن پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه د بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن دررده

 :امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد

 تسد: مجموع بوخ هول         8بوخ هولتس قطع شده ج:     زونه بورن برگر     ب:           الف: رویارویي مستقيم

 

 

 :آسا مسابقات شطرنجت ماده برققوانین و مقررا  

 ررات فدراسیون جهانی شطرنج بر این مسابقه حاکم خواهد بود.مق  

 شرکت کننده تعیین خواهد شد(بازیکنان )تعداد دورها به نسبت  .شود برگزار می انفرادی سابقات به روش سوئیسم  

  ه شرکت خواهند کرد.بازیکن(، بصورت انفرادی در مسابق 5ها )هر تیم حداکثر بازیکنان تیم 

  ازای هر حرکت برای هر بازیکن می باشد. بهثانیه پاداش  1دقیقه به عالوه  1زمان بازی ها 

 بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن درپایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن دهر

 .ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر به ترتیب اولویت استفاده خواهد شدتبه آنامتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین ر

 تسد: مجموع بوخ هول            8بوخ هولتس قطع شده ج:      زونه بورن برگر     ب:           الف: رویارویي مستقيم

 

 

 اعضاي کمیته فنی:  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران -

 ر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم های حاضر انتخاب خواهد شد.دو نف -

 

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین اه جامع علمی کاربردیبدنی دانشگتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 نحوه توزیع مدال، حکم و جام قهرمانی در رده بندي نهایی تیم ها:  

 به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.-

 به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود. -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .من ورزش را ربای همه الزم مي دانم

 )مقام معظم رهبری(
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 بدمینتون
 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

 باشدنفر می 2 جمعاً سرپرست یک و مربی همراه یک به ورزشکار نفر 4حداکثر  و 1حداقل  از متشکل هرتیم. 

 مقررات و قوانین آخرین طبق مسابقات ( فدراسیون جهانی بدمینتونB.W.Fبرگزار ) شد. خواهد 

 شود.مسابقات در دو قسمت تیمی و انفرادی برگزار می 

 باشد. داشته همراه به آستین کوتاه و شورت ورزشی همرنگ ورزشی پیراهن دست دو است موظف هرتیم 

  گردد.دور سبز برگزار می 153مسابقات با توپ پالستیکی یونکس 

  باشد. امتیازی می 11تعداد امتیازگیم های بازی 

 ای و در دورهای بعدی به صورت تک حذفی برگزار خواهد شد.مسابقات تیمی در دور اول به صورت دوره 

  یک  -گیرد. در ضمن ارنج به ترتیب )یک نفره اولبازی خواهد بود که در دور اول تمام بازی ها انجام می 5بازی از  1مسابقات تیمی

 دو نفره دوم و یک نفره سوم( خواهد بود. -دو نفره اول -نفره دوم

 گیرد که تیم دیگر را یمی در رده باالتر قرار میای در صورت تساوی دو تیم، از نظر برد یا باخت تدر مسابقات تیمی در مرحله دوره

 برده باشد.

 :در صورت تساوی بیش از دو تیم )سه تیم( در یک گروه 

 گيرد.های برده بيشتری دارد در گروه باالتر قرار ميتيمي که تعداد بازی -

-های برده و باخته انجام ميبه تفاوت بين مجموعه گيم بازبندی با توجه در صورتي که هر سه تيم گروه دارای امتياز برابر باشد، طبق بند الف رده -

 گيرد.گيرد و تيم با امتياز بيشتر در رده باالتر قرار مي

-بندی با توجه به تفاوت بين جمع امتيازات بازیهای برده و باخته انجام ميدر صورتيكه هر سه تيم گروه دارای امتياز برابر باشند طبق بند ب رده -

 گيرد.با امتياز بيشتر در رده باالتر قرار مي گيرد و هر تيم

تواند با حداقل نفرات در جدول یك نفره و دو نفره دانشگاهي حضور در صورتيكه هر واحد استاني نتواند در مسابقات تيمي شرکت نماید مي -

 داشته باشد.

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 رئیس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 مسابقه به همراه مبلغ آنوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 نشده:موارد پیش بینی   

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را لیه موارد پیش بینی نشده در آئینک

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 نحوه توزیع مدال، حکم و جام قهرمانی در رده بندي نهایی تیم ها:  

 رمانی اهدا خواهد شد.به تیم های اول تا سوم جام و حکم قه -

 شود.به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا می -

 شود.های اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا میبه نفرات تیم -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.از تعلق می( امتی1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 اهست.صحت و سالمتي باالرتین نعمت

 (امام علي )ع(
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زی   تیراندا
 

 

 

 :قوانین و مقررات فنی  

  باشد.نفر می 2 نفر در تپانچه بادی( به همراه مربی و سرپرست جمعاً 1نفر در تفنگ بادی و  1) ورزشکار 2هر تیم متشکل از 

 گردد.رات فدراسیون تیراندازی برگزار میمسابقات بر اساس قوانین و مقر 

  دقیقه هم  15دقیقه که  75تیر و بر اساس قوانین جدید در زمان  23مسابقات در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی به صورت فرم کامل

 شود.سازی و قلق خواهد بود برگزار میزمان آماده

 .هر تیرانداز مجاز به شرکت در یک ماده ورزشی خواهد بود 

 ر صورتی که واحد استانی فاقد تیم کامل باشد شرکت نفرات به صورت انفرادی خواهد بود.د 

 گردد. بر هشت نفر اول در مرحله مقدماتی هر ماده به مسابقه فینال راه پیدا خواهند کرد و فینال بر اساس قانون جدید برگزار می

 گردد.گردد تا نفرات اول تا هشتم تعیین میجدید برگزار میاساس این قانون امتیازات در مرحله فینال صفر شده و با روال 

 ها ایان دور مقدماتی، رتبه بندی تیم( تیرانداز خواهد بود که در پ1) )تفنگ بادی یا تپانچه بادی( مرکب از سه ترکیب تیم در هر رشته

 بر اساس نتایج کسب شده خواهد بود. 

 تفنگ بادی یا تپانچه بادی( را دارد. ق شرکت در یک رشتهنفر ح که تیم کامل ندارند هر واحدهای استانی ( 

 باشد. های شرکت کننده میها سالح شخصی به همراه داشته باشند تامین ساچمه سالح مربوطه بر عهده تیمدر صورتی که تیم

ی چمه )معمولی( از سوهای شرکت کننده سالح نداشته باشند سالح )با کیفیت معمولی( و ساهمچنین در صورتی که برخی از تیم

 گیرد.هیات تیراندازی تامین و در اختیار قرار می

 دستکش و کفش شخصی و ... که مغایرت با مقررات  -استفاده از سالح و ساچمه و وسایل تیراندازی از قبیل لباس تیراندازیISSF 

 باشد.نداشته باشد بال مانع می

 گردد.نفرادی تیراندازان تعیین مینتایج تیمی ماده ورزشی بر حسب مجموع امتیازات ا 

 تواند منجر به اخراج تیم یا هر گونه توهین و اهانت به مسئولین برگزاری مسابقات از طرف ورزشکار، مربی، سرپرست و همراه تیم می

 .) با تصمیم کمیته فنی مسابقه( ورزشکار از مسابقه گردد

 

 :اعضاي کمیته فنی  

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 بقه به همراه مبلغآن مساوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.
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 :موارد پیش بینی نشده  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 نحوه توزیع مدال، حکم و جام قهرمانی در رده بندي نهایی تیم ها:  

 ی اهدا خواهد شد.به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمان -

 های اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود.به نفرات تیم -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 

 اهست.صحت و سالمتي باالرتین نعمت

 ((م علي )عاما
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پنجمین فنيراهنمای 
 المپياد فرهنگي ورزشي دانشجویان دختر 

دااگشنه جامع علمي كارربدی
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 تنیس روی میز
 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  نفر می باشد.  2نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست، جمعاً  4هر تیم متشکل از 

 ن و مقررات فدراسیون بینمسابقات براساس آخرین قوانی( المللی تنیس روی میزITTFبرگزار می ).شود 

 شود.مسابقات به شیوه حذفی آسیایی برگزار می 

  آستین کوتاه در دو رنگ تیره و روشن و شورت تا زیر زانو بهمراه داشته باشند.  هر تیم موظف است دو دست پیراهن ورزشی 

 سابقه در سالن حضور داشته باشند.دقیقه قبل از شروع م 13ها موظفند تیم 

 بایست یک دست و یکرنگ باشد.ها )پیراهن و شورت( میلباس تیم 

 .استفاده از پیراهن و شورت ورزشی به رنگ سفید و کرم ممنوع است 

 باشد )در ثصورت نبود توپ در بازار متعاقباً اعالم خواهد شد(.توپ مسابقات به رنگ سفید و از نوع شائوفا می 

 گردد.قات بر روی میز استاندارد برگزار میمساب 

 بایست قانونی باشد. راکت بازیکنان می 

 شود.مسابقات در سه قسمت تیمی، انفرادی، دوبل دانشگاهی برگزار می 

 تیمی سوم مشترک منظور خواهد شد. تدر مسابقا 

  باشد.گیم می 5گیم از  1مسابقات انفرادی بصورت تک حذفی و 

 باشد.گیم می 5گیم از  1گاهی بصورت تک حذفی و مسابقات دوبل دانش 

 

 اعضاي کمیته فنی:  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهد شد. دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم -

 

 اعتراضات:  

 )معادل صد هزار تومان(ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

 مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی و آئینتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 ود.مسابقات حل و فصل خواهند نم
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 ها:نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیم  

 های اول، دوم و سوم مشترک جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به تیم -

 ای اول تا سوم مشترک مسابقات مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود.هبه نفرات تیم -

 کم قهرمانی اهدا می شود.به نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات انفرادی مدال و ح -

 

 به نفرات اول تا ششم:در رده بندی نهایي  -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .ورزش یک واجب دیني و یک واجب سياسي است

 )مقام معظم رهبری(
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 شنا
 

 

 :ن و مقررات فنیقوانی  

  باشد.نفر می 9 نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست، جمعاً 7هرتیم متشکل از 

 ( مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی شناFINA.بر گزار خواهد شد ) 

 ماده تیمی( 1شود. )ده ماده انفرادی و ماده  به شرح زیر برگزار می 11ر مسابقات د 

د انفرادیموا  مواد تيمي 

متر مختلط انفرادی 4*53 متر آزاد133  متر آزاد53  مختلط تیمی4*53   

متر آزاد133 متر قورباغه133  متر قورباغه 53  آزاد تیمی 4*53   

متر قورباغه133 مترکرال پشت133  متر کرال پشت53  آزاد تیمی4*133   

متر پروانه53 ------------ ------------  ------------ 
 

  رشته تیمی را دارد. 1ماده انفرادی و  1هر شناگر حق شرکت در 

  مجاز است در هر ماده انفرادی دو شرکت کننده و در هر ماده تیمی یک تیم معرفی نماید. واحد استانیهر 

 گردد.ورت نهایی و در یک روز برگزار میمسابقات به ص 

  کرال سینه -قورباغه -تکرال پش -پروانه :متر  مختلط انفرادی4*53ترتیب مسابقات 

  کرال سینه -پروانه -قورباغه -کرال پشت :متر  مختلط تیمی4*53ترتیب مسابقات 

  هر تیم موظف است رکورد شناگران خود را در رشته مورد نظر به طور دقیق در برگ ارنج ثبت نموده و در جلسه فنی )هماهنگی( به

 سرپرست فنی ارائه نماید. 

 باشد.ت بدون خط خوردگی در جلسه فنی )هماهنگی( الزامی میارائه برگه ارنج مسابقا 

   و باید به منشی مسابقات تسلیم گردد. پذیر استمسابقات همان روز امکان تیمی تا یک ساعت قبل از شروع موادتغییر در ارنج 

   باشد.ماده های انفرادی امکان پذیر نمیتغییر در ارنج 

  رنج ثبت گردیده و مقرر شود که در مسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیرپزشکی از حضور در در صورتی که نام شناگری در برگه ا

 ریال جریمه برای هر ماده دریافت خواهد گردید. 333/133مسابقه خودداری نماید، مبلغ 

 امتناع نماید، در صورت  در صورتی که شناگر بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مسابقه

 تایید پزشک، اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت.

 مسابقات: همبرنا  

 بعد از ظهر صبح

 متر پروانه  53 4 متر آزاد تیمی 4*53 1 انفرادی  مختلط متر133  5 متر آزاد 53 1

 متر آزاد 133 5 متر قورباغه 53 1 متر قورباغه  133 2 مترکرال پشت  133 1

 متر آزاد تیمی 4*133 2 متر آزاد 133 1 مختلط تیمی متر 4*53 7 متر قورباغه  133 1

 -------  -----  ---------- -- متر کرال پشت  53 4

 .امتیازات مسابقات انفرادی تا شانزدهم و تیمی تا رده هشتم محاسبه خواهد شد 
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 :اعضاي کمیته فنی  

 ییس انجمنر -

 سرپرست فنی -

 سرداور -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اره کلادنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 :نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیم ها  

 به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 ی می باشد.م نتایج تیمی بر اساس امتیاز بنداعال -

 به نفرات اول تا سوم هر ماده مدال و حکم قهرمانی اهدا می گردد. -

 

 به نفرات اول تا ششم:در رده بندی نهایي  -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 
 

 عمومي مي باشد ورزش قهرماني سنگ بنا و پشتواهن حقیقي ورزش

 )مقام معظم رهبری(
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ني  دو و ميدا
 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  باشد.نفر می 9نفر ورزشکار به همراه مربی و سرپرست، جمعاً  2هر تیم متشکل از 

 ( مسابقات دو و میدانی براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی دو و میدانیIAAFبرگزار ) شود.می 

 نفر شرکت کننده داشته باشد. 1تواند در هر ماده ر واحد استانی میه 

  ماده امدادی ( شرکت کند.  1ماده انفرادی و  1)ماده   1هر شرکت کننده می تواند در 

  متری برگزار می گردد. 433مسابقات در فضای آزاد پیست 

 قنعه مخصوص ورزشکاران ) مقنعه حجاب( می باشد.لباس ورزشکاران شامل بلوز آستین بلند تا روی زانو، شلوار بلند و م 

 .در مسابقات امدادی لباس ورزشکاران هر تیم می بایست متحدالشکل و یک رنگ باشد 

 .شماره سینه ورزشکاران از طرف مسئول فنی مسابقات داده خواهد شد 

  متر به صورت نهایی برگزار خواهد شد. 133مسابقات درکلیه مواد بجز 

 

 

 مواد برگزاري مسابقات:  

 متر امدادی 4×433مترامدادی، 4×133مانع ،  133متر، 5333متر، 1533متر، 233متر، 433متر، 133متر، 133 -

 پرش طول -

 پرش ارتفاع -

 پرتاب دیسک -

 پرتاب وزنه -

 

 برنامه مسابقات:  
 بعدازظهر روز اول -

 متر نهایی( 1533 – 17:45)ساعت  -1  نهایی( دیسکپرتاب  – 17:33)ساعت  -1

 متر نهایی( 133 – 12:45)ساعت  -4  پرتاب وزنه نهایی( – 12:15)ساعت  -1

 (متر نهایی 4×433 – 19:15)ساعت  -5
 

 صبح روز دوم -

 متر نهایی( 433 -13:13)ساعت  -1  متر مانع نهایی( 133 – 13:33)ساعت  -1

 متر نهایی( 5333 -11:33)ساعت  -4  طول نهایی( پرش -11:33)ساعت  -1
 

 بعداز ظهر دوم: -

 پرش ارتفاع نهایی( -17:13)ساعت  -1  متر نهایی( 233 -17:33)ساعت  -1

 متر نهایی( 133 – 12:45)ساعت  -4               متر نهایی( 4×133 -12:15)ساعت  -1
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 اعضاي کمیته فنی:  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 ک نفر از کمیته داورانی -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

 

 موارد پیش بینی نشده:  

کمیته فنی و آئین نامه فنی را  تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی اداره کلکلیه موارد پیش بینی نشده در آئین نامه عمومی را 

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 :نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیم ها  

 به تیم های اول تا سوم جام و حکم اهدا خواهد شد. -

 به مقامهای اول تا سوم هر ماده حکم و مدال اهدا می شود. -

 ود.ش یم رشته های امدادی فقط یک مدال محاسبه درکسب مقام  -

 امتیازات انفرادی تا رده شانزدهم و امتیازات تیمی تا رده هشتم مسابقات محاسبه می شود. -
 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 محاسبه امتیازات و نحوه امتیازدهی به شرح ذیل می باشد. -

 نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول تعداد شرکت کنندگان

 1 1 1 4 5 7 نفر به باال 2یا  نفر 2

  1 1 1 4 2 نفر 5

   1 1 1 5 نفر 4

    1 1 4 نفر 1

 چنانچه تیم ها در امتیاز مساوی بودند ابتدا مدال های طال، سپس نقره و در مرحله بعد برنز مورد ارزیابی قرار می گیرد. -

 

 

 ورزش یک ضرورت و نياز زندگي انسان است

 )مقام معظم رهبری(
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 هتكارا 
 

 

 

 :قوانین ومقررات فنی  

  باشد.نفر می 7 ، جمعاًنفر ورزشکار به همراه مربی و سرپرست 5هر تیم متشکل از 

 مقررات فدراسیون جهانی کاراته مسابقات براساس آخرین قوانین و (WKFبرگزار ) گردد.می 

 گردد.مشکی برگزار می -قهوه ای کمربند )انفرادی و تیمی( وکومیته انفرادی، در رده مسابقات در دو رشته کاتا 

 گردد. +کیلوگرم( برگزار می22و  -22، -21،  -55،  -53) مسابقات کومیته در اوزان 

 باشد.گرم می 533داکثر اضافه وزن مجاز ح 

 ای سبکه)شاخه ریووواد -گوجوریو -شیتوریو -شوتوکان از: گردد عبارتندهای کنترلی برگزار میمسابقه کاتا و کومیته جهت سبک-

 .های مذکور حق شرکت در مسابقات را دارند(

  در مسابقات کومیته زمان برگزاری مسابقات بر اساس قوانین جدید داوریwkf .خواهد بود 

  در مسابقات کاتا مسابقات بر اساس کاتاهای رسمی و قوانین داوریwkf .خواهد بود 

 باشندپوشیدن لباس سفید و بدون آرم می ورزشکاران ملزم به. 

 ه همراه داشته باشندمربیان بایستی در تمامی مدت مسابقات لباس ورزشی پوشیده و کارت شناسایی را ب. 

  باشند.مسابقات اعم از کاتا و کومیته میورزشکاران ملزم به داشتن اصل و کپی حکم کمربند کاراته و رضایت نامه شرکت در 

 بازیکن که خالف شئونات کاراته باشد باعث حذف تیم مذکور خواهد شد.  هر گونه اعمال ناشایست یا اعتراضاتی از طرف مربی یا 

 باشد.جدول مسابقات کاتا و کومیته به سیستم رپه شارژ می 

 عنوان ورزشکار نخواهند داشت. هسرپرست و مربی حق شرکت در مسابقات را ب 

 توانند در هر دو بخش کاتا و کومیته مسابقه دهند.شرکت کنندگان می 

 باید کارت شناسایی خود را به سینه نصب نمایند. مربیان 

 باشند.شرکت کنندگان کومیته ملزم به داشتن کمربند قرمز و آبی می 

  کلیه شرکت کنندگان در بخش کومیته باید دستکش )قرمز و آبی( کمربند )قرمز و آبی(، لثه بند، ساق بند، روپایی، و محافظ سینه به

 همراه داشته باشند.

 توانند در هر دو بخش شرکت نمایند.در صورت تمایل می ر کاتا انفرادی یا تیمی مقام کسب نمایندکسانی که د 

 .شرکت کنندگان در دور اول باید شیتی کاتا و در دور بعد کاتای انتخابی خودشان را اجرا نمایند 

 

 

 :ضاي کمیته فنیاع  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم های حاضر انتخاب خواهند شد. -
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 :اعتراضات  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 بقه به همراه مبلغآن مساوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

 

 :موارد پیش بینی نشده  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 :نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی مسابقات  

 شود.جام و حکم قهرمانی اهدا می میته(کو به تیم های اول تا سوم )مجموع کاتا و -

 به نفرات اول، دوم و سوم مشترک مسابقات کاتا ) انفرادی و تیمی( مدال وحکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 به نفرات اول، دوم و سوم مشترک کومیته مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) ای مقام اولبه ترتیب به از

 

 

 ورزش همان طور هک بدن را رتبیت و سالم مي كند،عقل را هم سالم مي كند

 )    امام خمیني)ره( ( 
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 تکواندو 
 

 

 

 :قوانین و مقررات فنی  

  باشد.نفر می 13ه مربی و سرپرست جمعاً اورزشکار به همر 2هر تیم متشکل از 

 مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تکواندو (WTFبرگزار می ).شود 

 ساعد و ساق بندو لثه( به همراه داشته باشند. هوگو و سایر لوازم ایمنی -ها موظفند کالهتیم( 

 شود.ر سه راند دو دقیقه ای برگزار می+( د71و  -71 ،– 27 ،– 21 ،– 57 ––) مسابقات در هشت وزن 

 .دانشجویان شرکت کننده در مسابقات باید حداقل دارای کمر بند قرمز به باال مورد تایید فدراسیون تکواندو باشند 

 روز قبل از مسابقه انجام می شود. 19الی 17گرم ارفاق در ساعت  133کشی کلیه اوزان با وزن 

 ی روز قبل از مسابقات در جلسه هماهنگی انجام خواهد شد.قرعه کش 

 .مسابقات اوزان فرد در روز دوم ورود و مسابقات اوزان زوج در روز سوم ورود انجام خواهد شد 

 

 راهنماي فنی مسابقات پومسه   

  مسابقات بر اساس آخرین قوانین( و مقررات فدراسیون بین المللی تکواندوWTFبرگزار می ).شود 

 یک نفر در بخش انفرادی و سه نفر  نفر بازیکن از نفرات اعزامی خود را جهت مسابقات پومسه معرفی نماید 1 تواند حداکثرهر تیم می(

 .باشند(نیز در بخش تیمی پومسه می

 .مسابقات در گروه آزاد برگزار می شود 

 شکی دان یک به باال مورد تایید فدراسیون تکواندو باشند.دانشجویان شرکت کننده در مسابقات باید حداقل دارای کمربند قرمز یا م 

 شود.مسابقات در سه راند و با یک دقیقه استراحت مابین فرم اول و دوم برگزار می 

 بازیکنی که امتیاز باالتری را کسب نمایند به دور53نمایند و کشی شده اجباری اول را اجرا میفرم قرعه (1) بازیکنان در راند اول دو % 

 .دیابننیمه نهایی راه می

 بازیکنی که امتیاز باالتری کسب نمایند به مرحله  2نمایند و فرم مشخص شده اجباری دوم را اجرا می (1) بازیکنان در راند دوم، دو

 فینال راه پیدا خواهند کرد.

 ت د و بر اساس امتیازات کسب شده، نفرافرم مشخص شده را به فاصله یک دقیقه استراحت اجراء خواهند کر (1) بازیکنان در فینال دو

 اول تا هشتم مشخص خواهند شد.

 

 

 های مسابقات:فرم

 های اجباری دور نيمه نهایي و فينالفرم های اجباری دور مقدماتيفرم

 بگ، پيوان وان، سيب چين ، تهکومگانگ ، کوریویوك چانگ، چيل جانگ ، پال چانگ
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 اعضاي کمیته فنی:  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -

 

 اعتراضات:  

 )معادل صد هزار تومان(ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13 اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر

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

 هد رسید.مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خوا

 

 موارد پیش بینی نشده:  

و آئین نامه فنی را کمیته فنی  تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی اداره کلکلیه موارد پیش بینی نشده در آئین نامه عمومی را 

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 ها:نحوه توزیع مدال و محاسبه امتیازات در رده بندي نهایی تیم  

 های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.به تیم -

 به نفرات اول، دوم و سوم مشترک هر وزن مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 د.گیر( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

نيد کلیف الهي بدا  .ورزش را یک ت

 مقام معظم رهبری()
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 بدمینتون
 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

 باشدنفر می 2جمعاً  سرپرست یک و مربی همراه یک به ورزشکار نفر 4حداکثر  و 1حداقل  از متشکل هرتیم. 

 مقررات و قوانین آخرین طبق مسابقات ( فدراسیون جهانی بدمینتونB.W.Fبرگزار ) شد. خواهد 

 شود.مسابقات در دو قسمت تیمی و انفرادی برگزار می 

 باشد. داشته همراه به ورزشی آستین کوتاه و شورت ورزشی همرنگ پیراهن دست دو است موظف هرتیم 

  گردد.دور سبز برگزار می 153مسابقات با توپ پالستیکی یونکس 

  شد. باامتیازی می 11تعداد امتیازگیم های بازی 

 ای و در دورهای بعدی به صورت تک حذفی برگزار خواهد شد.مسابقات تیمی در دور اول به صورت دوره 

  یک  -گیرد. در ضمن ارنج به ترتیب )یک نفره اولبازی خواهد بود که در دور اول تمام بازی ها انجام می 5بازی از  1مسابقات تیمی

 فره سوم( خواهد بود.دو نفره دوم و یک ن -دو نفره اول -نفره دوم

 گیرد که تیم دیگر را برده ای در صورت تساوی دو تیم، از نظر برد یا باخت تیمی در رده باالتر قرار میدر مسابقات تیمی در مرحله دوره

 باشد.

 :در صورت تساوی بیش از دو تیم )سه تیم( در یک گروه 

 گيرد.قرار ميهای برده بيشتری دارد در گروه باالتر تيمي که تعداد بازی -

-های برده و باخته انجام ميبندی با توجه به تفاوت بين مجموعه گيم بازدر صورتي که هر سه تيم گروه دارای امتياز برابر باشد، طبق بند الف رده -

 گيرد.گيرد و تيم با امتياز بيشتر در رده باالتر قرار مي

-بندی با توجه به تفاوت بين جمع امتيازات بازیهای برده و باخته انجام ميبق بند ب ردهدر صورتيكه هر سه تيم گروه دارای امتياز برابر باشند ط -

 گيرد.گيرد و هر تيم با امتياز بيشتر در رده باالتر قرار مي

هي حضور تواند با حداقل نفرات در جدول یك نفره و دو نفره دانشگادر صورتيكه هر واحد استاني نتواند در مسابقات تيمي شرکت نماید مي -

 داشته باشد.

 

 

 اعضاي کمیته فنی:  

 رئیس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران  -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -
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 اعتراضات:  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

 

 موارد پیش بینی نشده:  

امه فنی را کمیته فنی نو آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 نحوه توزیع مدال، حکم و جام قهرمانی در رده بندي نهایی تیم ها:  

 به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 شود.به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا می -

 شود.حکم قهرمانی اهدا می های اول تا سوم مدال وبه نفرات تیم -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 اهست.صحت و سالمتي باالرتین نعمت

 امام علي )ع((
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 شطرنج
 

 

 

 :قوانین و مقررات فنی  

 باشد.نفر می 7 نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست جمعاً 5 هر تیم متشکل از 

  ماده استاندارد )انفرادی و تیمی(، ماده سریع )انفرادی( و ماده برق آسا )انفرادی( انجام خواهد شد.  4مسابقات در 

 رست یا همراهان اکیداً ممنوع است و به بازیکن آوردن گوشی همراه و هرگونه وسایل الکترونیکی به سالن، توسط بازیکن، مربی، سرپ

 شود.خاطی باخت داده می

 .ادامه تمام دورهای بازی برای همه شرکت کنندگان الزامی است و ترک مسابقات موجب محرومیت از مسابقات آینده خواهد شد 

  انتخاب خواهد شد.به باال  1هیئت ژوری دور اول مسابقات با استفاده از مربیان دارای کارت داوری درجه 

 باشند.کلیه بازیکنان، مربی و سرپرست هر تیم موظف به پوشیدن لباس یک مدل و یک رنگ می 

 باشد.پوشیدن دمپایی در سالن مسابقات اکیداً ممنوع می 

 .حضور مربی یا سرپرست در جلسه قرعه کشی الزامی است 

 

 قوانین و مقررات ماده استاندارد مسابقات شطرنج:  

 وانین فیده در مسابقات اعمال می شودلیه قک. 

 های شرکت کننده تعیین خواهد شد( تیم متناسب با تعدادشود )تعداد دورها  به روش سوئیس تیمی برگزار می ماده استاندارد مسابقات. 

 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت خواهد بود 13دقیقه برای هر بازیکن به اضافه  23مان بازی ها ز. 

 منظور خواهد شد)بازی انجام نشده( ها خواهد شد و برای حریف یک امتیاز دقیقه بازیکنان منجر به باخت آن 13از  اخیر بیشت. 

 ت. رقابت خواهند پرداخ به میز 4می باشد که بر روی  بازیکن اصلی و یک نفر ذخیره( 4)بازیکن  5ر تیم متشکل از ه 

 ر جلسه هماهنگی اعالم خواهد شد.قواعد اعالم ارنج اصلی و ارنج دورهای مسابقه، د 

 از تیمی غایب باشند برای  )یا بیشتر( بازیکن حضور حداقل سه بازیکن از  هر تیم برای شروع مسابقه الزامی است. در صورتی که دو

 نتیجه، باخت تیمی منظور خواهد شد.

 .اعضای هیات ژوری در جلسه هماهنگی تعیین خواهند شد 

 شده  کسب امتیازات جموعم بر اساس ها تیم بندیرده(Game Point) شود می تعیین مسابقات پایان در. 

 شد: خواهد استفاده زیر شرح به امتیاز شکستن روش از تیم، چند یا دو تساوی صورت در 
      تيمي برگر – مستقيم              ج دیدار -ب  (Match Point) مسابقه  امتياز  الف(

  از دورها 53% از دورها برای میزهای اول تا چهارم و حداقل 23رتبه بندی انفرادی، حضور در حداقل حدنصاب تعداد بازی الزم برای %

 باشد. می 5برای میز 

 درصد باالیي رده بندی نهایي تيمي قرار داشته باشند. 53ها مشمول مدال انفرادی خواهند شد که جایگاه تيم ایشان در تبصره: صرفاً بازیكنان تيم

 ن نفرات برتر میزها، ضوابط زیر به ترتیب مد نظر قرار خواهد گرفت:برای تعیی 
 ج( رویارویي مستقيم               د( زونه بورن برگر  ب( امتياز   الف( درصد
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 قوانین و مقررات ماده سریع مسابقات شطرنج:  

 .مقررات فدراسیون جهانی شطرنج بر این مسابقه حاکم خواهد بود 

 شرکت کننده تعیین خواهد شد(بازیکنان شود )تعداد دورها به نسبت  برگزار می انفرادی وئیسسابقات به روش سم  

  بازیکن(، بصورت انفرادی در مسابقه شرکت خواهند کرد. 5ها )هر تیم حداکثر بازیکنان تیم 

 ر شرایط خاص، در این خصوص تصمیم د باشد.ازای هر حرکت برای هر بازیکن می بهثانیه پاداش  1دقیقه به عالوه  13 ،هابازی زمان

 مقتضی توسط سرداور مسابقات اتخاذ خواهد شد.

 پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن  بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن دررده

 به شرح زیر به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد:امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز 

 تسد: مجموع بوخ هول         8بوخ هولتس قطع شده ج: زونه بورن برگر         ب:           الف: رویارویي مستقيم

 

 آسا مسابقات شطرنج:قوانین و مقررات ماده برق  

 ررات فدراسیون جهانی شطرنج بر این مسابقه حاکم خواهد بود.مق  

 شرکت کننده تعیین خواهد شد(بازیکنان )تعداد دورها به نسبت  .شود برگزار می انفرادی سابقات به روش سوئیسم  

  بازیکن(، بصورت انفرادی در مسابقه شرکت خواهند کرد. 5ها )هر تیم حداکثر بازیکنان تیم 

  بازیکن می باشد.ازای هر حرکت برای هر  بهثانیه پاداش  1دقیقه به عالوه  1زمان بازی ها 

 بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن درپایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن دهر

 .ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر به ترتیب اولویت استفاده خواهد شدامتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آن

 تسد: مجموع بوخ هول            8بوخ هولتس قطع شده ج: زونه بورن برگر          ب:           ي مستقيمالف: رویاروی

 

 اعضاي کمیته فنی:  

 رییس انجمن -

 سرپرست فنی -

 یک نفر از کمیته داوران -

 نتخاب خواهد شد.دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیم های حاضر ا -

 

 اعتراضات:  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

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

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

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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 ه توزیع مدال، حکم و جام قهرمانی در رده بندي نهایی تیم ها:نحو  

 به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.-

 به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود. -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.( امتیاز تعلق می1) ( و ششم1) (، پنجم1) چهارم (،4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 .من ورزش را ربای همه الزم مي دانم

 )مقام معظم رهبری(
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زی   تیراندا
 

 

 

 قوانین و مقررات فنی:  

  باشد.نفر می 2جمعاً  نفر در تپانچه بادی( به همراه مربی و سرپرست 1نفر در تفنگ بادی و  1ورزشکار ) 2هر تیم متشکل از 

 گردد.مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون تیراندازی برگزار می 

  دقیقه هم  15دقیقه که  75تیر و بر اساس قوانین جدید در زمان  23مسابقات در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی به صورت فرم کامل

 شود.سازی و قلق خواهد بود برگزار میزمان آماده

 یرانداز مجاز به شرکت در یک ماده ورزشی خواهد بود.هر ت 

 .در صورتی که واحد استانی فاقد تیم کامل باشد شرکت نفرات به صورت انفرادی خواهد بود 

 گردد. بر هشت نفر اول در مرحله مقدماتی هر ماده به مسابقه فینال راه پیدا خواهند کرد و فینال بر اساس قانون جدید برگزار می

 گردد.گردد تا نفرات اول تا هشتم تعیین مین قانون امتیازات در مرحله فینال صفر شده و با روال جدید برگزار میاساس ای

 ( مرکب از سه )ها ( تیرانداز خواهد بود که در پایان دور مقدماتی، رتبه بندی تیم1ترکیب تیم در هر رشته )تفنگ بادی یا تپانچه بادی

 د بود. بر اساس نتایج کسب شده خواه

 .واحدهای استانی که تیم کامل ندارند هر نفر حق شرکت در یک رشته ) تفنگ بادی یا تپانچه بادی( را دارد 

 باشد. های شرکت کننده میها سالح شخصی به همراه داشته باشند تامین ساچمه سالح مربوطه بر عهده تیمدر صورتی که تیم

ی ننده سالح نداشته باشند سالح )با کیفیت معمولی( و ساچمه )معمولی( از سوهای شرکت کهمچنین در صورتی که برخی از تیم

 گیرد.هیات تیراندازی تامین و در اختیار قرار می

 دستکش و کفش شخصی و ... که مغایرت با مقررات  -استفاده از سالح و ساچمه و وسایل تیراندازی از قبیل لباس تیراندازیISSF 

 اشد.بنداشته باشد بال مانع می

 گردد.نتایج تیمی ماده ورزشی بر حسب مجموع امتیازات انفرادی تیراندازان تعیین می 

 تواند منجر به اخراج تیم یا هر گونه توهین و اهانت به مسئولین برگزاری مسابقات از طرف ورزشکار، مربی، سرپرست و همراه تیم می

 ورزشکار از مسابقه گردد ) با تصمیم کمیته فنی مسابقه(.

 

 

 اعضاي کمیته فنی:  

 سرپرست فنی -

 نفر از کمیته داوران  یک -

 های حاضر انتخاب خواهند شد.که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان و سرپرستان تیمدو نفر از مربیان یا سرپرستان  -
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 اعتراضات:  

)معادل صد هزار ریال  333/333/8 آن مسابقه به همراه مبلغوقت دقیقه پس از پایان  13صورت کتبی و حداکثر اعتراضات باید ب

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

 پرست تیم معترض خواهد رسید.شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به اطالع سر

 

 موارد پیش بینی نشده:  

نامه فنی را کمیته فنی و آئین بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردیتربیت اداره کلنامه عمومی را کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین

 مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

 

 ایی تیم ها:نحوه توزیع مدال، حکم و جام قهرمانی در رده بندي نه  

 به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 های اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود.به نفرات تیم -

 

 به نفرات اول تا ششم:رده بندی نهایي  در -

 گیرد.ق می( امتیاز تعل1) ( و ششم1) (، پنجم1) (، چهارم4) (، سوم5) (، دوم7) به ترتیب به ازای مقام اول

 

 

 

 اهست.صحت و سالمتي باالرتین نعمت

 امام علي )ع((
 

 


