آیین نامه فنی مسابقات مجازی قهرمانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور تابستان 1400

قوانین و مقررات عمومی:

 حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد.
 رعايت شئونات اسالمي ،انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است.
 ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي ،گواهي سالمت الزامي است.
 به نفرات برتر مسابقات حكم قهرماني و جوايزي اهدا خواهد شد.

قوانین و مقررات فنی مسابقات قهرمانی مجازی تکواندو پومسه دانشجویان دختر و پسر

مقررات فني:
 -۱مسابقات به صورت غير حضوري و انفرادي برگزار ميگردد.
-۲دانشجويان شركت كننده در مسابقات بايد حداقل داراي كمربند قرمز به باال باشند.
 -۳ارسال تصوير گواهي كمربند تكواندو ( مورد تاييد فدراسيون تكواندو يا هيات تكواندو استانها )
 -۴ويدئوهاي ارسالي بايد با صدا و يک تيكه و بدون وقفه بوده و چهره فرد شركت كننده كامال مشخص باشد.
 -۵حجم فيلم هر فرم ميبايست ازچهل مگ بيشتر نباشد و تصويربرداري به صورت افقي انجام شود.
 -۶تهيه فيلم ارسالي بايد با معرفي ورزشكار ( نام و نام خانوادگي ،نام دانشگاه) همراه باشد.
 -۷در مرحله مقدماتي پنجاه در صد شركت كنندگان كه امتياز باالتري را كسب نمايند به دور نيمه نهايي راه
مي يابند و در مرحله نيمه نهايي  8نفر كه امتياز بيشتري را كسب نمايند به فينال راه پيدا خواهند نمود.
 -8اجراي هر سه فرم ( مقدماتي ،نيمه نهايي و فينال) همزمان در سه فايل جداگانه از طريق لينک سامانه ستاو
ورزش دانشجويي ارسال گردد.
 -۹پوشيدن لباس تكواندو معمولي الزامي است.
فرم هاي مسابقات غير حضوري تكواندو ( پومسه ) دانشجويان دختر و پسر
مقدماتي

نيمه نهايي

نهايي

فرم ۵

فرم ۶

فرم ۷

)تگوگ اٌ جانگ(

)تگوگ يوک جانگ(

(تگوگ چيل جانگ)

آیین نامه مسابقات مجازی شطرنج دانشجویان دختر و پسر

آیین نامه:

 -۱مسابقه هر دو بخش دختران و پسران در سايت  lichess.orgو به روش سوئيسي بر اساس قووانين فدراسويون
بين المللي (فيده) برگزار و اصالحات مورد نياز طبق قوانين ،در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.
تبصره  -۱تمامي بازيكنان مكلف به انجام حوداقل  ۳0بوازي در سوايت  lichess.orgبوا زموان  ۳دقيقه(بودون
پاداش زماني) قبل از تاريخ  ۱0مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز به حضوور در مسوابقه مرحلوه مقودماتي
نخواهند بود.
تبصره  :۲كليه شركت كنندگان مجاز به بستن اكانت هاي تا  ۲هفته پس از مسابقات نيستند.
ارائه معرفينامه براي تمامي دانشجويان الزامي است و دانشگاه ها ،مجاز به معرفي هر تعداد بازيكن براي شوركت
در اين مسابقه مي باشند .همچنين يک نفر از كارشناسان دانشگاه با ارائه شماره همراه ،بعنووان سرپرسوت تويم
معرفي شوند.
 -۲كليه شركت كنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت .به محض
ثبت نام ،گروه دختران ،پسران و گروه كارشناسان در پيام رسان واتس اپ تشكيل و اطالع رساني اخبار مسابقه،
از اين طريق انجام خواهد شد.
 -۳مسابقه به صورت  ۲مرحله اي برگزار خواهد شد:
 مرحله مقدماتي :با حضور تمامي شركت كنندگان دختر و پسر(در جداول جداگانه) در روز ... مرحله نهايي :با حضور  ۱۲نفر برتر مرحله مقدماتي(بصورت جداگانه) در روز ... -۴مسابقات مرحله اول در تعداد دور مشخص(متناسب با تعداد شركت كنندگان) به روش سوئيسي و با زمان ثابوت
 ۳دقيقه (بدون افزايش زمان) براي هر بازيكن ،برگزار مي شود و بين هر دور از بازي ها  ۱دقيقه استراحت وجود
دارد .مسابقه مرحله دوم متعاقبا اعالم خواهد شد.
تبصره :در صورت نياز ،مسابقه با زمان ديگري قابل برگزاري است كه متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.
 -۵مسابقه به صورت رسمي (ريتد اينترنتي) برگزار مي گردد و بر روي ريتينوگ اكانوت كواربري بوازيكن تاثيرگو ار
است.
-۶
-۷
-

رده بندي بر اساس مجموع امتيازات كسب شده است .چنانچه  ۲يا چند بازيكن مجموع امتيازات يكساني كسب
كنند از روش سون بورن برگر براي گره گشائي استفاده خواهد شد.
در حين برگزاري مسابقات و پس از اتمام مسابقات ،تمام بازي هاي بازيكنوان(بويهه  ۱۲نفور برتور) توسو تويم
داوري بررسي خواهد شد و در صورتي كه مشخص شود بازيكني يكي از موارد تقلب را انجام داده باشد:
استفاده از نرم افزارهاي شطرنجي در حين بازي
بازي كردن فرد ديگري بجاي بازيكن
ساير موارد تقلب

اين بازيكن از جدول رده بندي ح ف و مراتب به اداره كل تربيت بدني وزارت علووم و دانشوگاه مبودا گوزارش
خواهد شد .همچنين تيم داوري مجاز به اعمال روش هاي مختلف راستي آزمايي قبل ،هنگوام و بعود از مسوابقه
مي باشد و بازيكنان مكلف به همكاري در كليه مراحل راستي آزمايي در زمان و مكان تعيين شوده توسو تويم
برگزاري مي باشند.
بنابر اين تيم داوري مجاز است پس از انجام مسابقه ،برخي بازيكنان را جهت بررسي عملكردشان ،به دانشگاه يا
هيئت شطرنج شهرستان دعوت و  ۴دست بازي آزمايشي با ايشان برگزار نمايد.
نظر تيم داوري در موارد تقلب ،قطعي و غير قابل اعتراض است.
همچنين تمامي بازيكنان در صورت نياز مكلف به نصب دوربين و ساير نرم افزارهاي كنترل و نظارت موورد نظور
تيم داوري در دورهاي اعالم شده خواهند بود .نحوه نصب نرم افزارهاي مورد نياز در گروه واتس اپ ،اعالم خواهد
شد.

مقررات فنی مسابقات مجازی ووشو در دو بخش تالو و ساندا(دختران – پسران)

ساندا:
 اجراي تكنيک شادو به مدت ۱00ثانيه انجام شود. نحوه ايستادن ،گارد گرفتن و جابه جايي به مدت  ۱0ثانيه شادو(سايه زدن) ضربات دست كاربردي به مدت  ۲0ثانيه شادو(سايه زدن) ضربات پا كاربردي به مدت  ۲0ثانيه شادو(سايه زدن) تركيب ضربات دست و پا كاربردي به مدت  ۲0ثانيهاجراي حداقل چهار نوع درگيري هاي تخصصي ساندا بصورت سايه اي به مدت  ۱0ثانيه اجوراي تركيوب ضوربات دسوت و پوا بوه هموراه تكنيوک هواي درگيوري بصوورت سوايه اي بوه مودت ۲0ثانيه
*الزم بوه ذكور اسوت اجوراي تكنيوک هوا در جهوات مختلوف و در حالوت ايسوتا و حركوت بوه سومت جلوو ،
عقب و
چرخش باشد.
 در صورتيكه فرد شركت كننوده حركوات را فرامووش نمايود و مكو واضو نشوان دهود نموره پوايين مويگيرد.
 به خالقيت هنري ،نوآوري و آراستگي از نظر ظاهري و روحي امتياز داده مي شود. به نمايش قدرت و نفوذ حركات و بكارگيري قدرت عضالني امتياز داده مي شود. حركات دست  ،پا و استقرارها بصورت صحي اجرا گردد. همچنين اجراهايي نمره بااليي كسوب موي كننود كوه بدونوه وقفوه ،متنووع بوا كمتورين تكورار تكنيوک هواو از
هماهنگي ،ريتم ،قدرت و سرعت مناسبي برخوردار باشند.
مواد مسابقات  :تالو

 مسابقات در كليه فرم هاي تالو برگزار مي گردد. مسابقات در سه سط فرمهاي استاندارد سري دوم  ،سوم و فرم هاي اختياري برگزار مي گردد. مسابقات در سبک هاي ( چانوگ چووان ،نوانچوان ،توايچي چووان ،دائوشوو ،جوين شوو ،چيانوگ شوو ،گووئنشو ،نن گوئن ،نن دائو و تايچي جين)
* فرم های سنتی:

شينگ يي چوان و دائو شو دوبل بوراي آقايوان و بواگوا جانوگ و جوين شوو دوبول بوراي بوانوان برگوزار موي
گردد.
الزم بوه ذكور اسوت هور ورزشوكار موي توانود فقو در دو فورم بوه رقابوت بپوردازد  ،و در صوورتي كوه تعوداد
شركت
كننده در يک فرم به حد نصاب نرسد با فرهاي ديگه تركيب و قضاوت خواهد شد.
*فرم هاي تايچي چوان

فرمهای استاندارد یانگ که شامل فرم های زیر می باشد:

-

فرم نسل سوم يانگ تاي چي چوان و تاي چي جين
فرم  ۲۴استاندارد يانگ
فرم  ۳۲استاندار يانگ و فرم  ۳۲جين
فرم ۴۳استاندارد يانگ و فرم  ۴۲جين

تمام فرم هاي سنتی یانگ دست و جین
فرم های استاندارد چن که شامل فرم های زیر می باشد:
 فرم نسل سوم چن تاي چي چوان و تاي چي جين فرم ده چن تاي چي چوان تمامي فرم هاي چن سنتي دست و جينگروه ویژه (فقط بانوان) شامل فرم های زیر می باشد:

 تمامي فرم هاي بادبزن سبک يانگ و چن -۱شركت كننده مي بايست ابتدا رو به دوربين احترام گ اشته همچنين خود را معرفي و نام فرم و
عنوان مسابقه را اعالم كند.
 -۲حجم فيلم ها نبايد بيشتر از  ۴0مگابايت باشد.
 -۳فيلم هاي ارسالي بايد واض و با كيفيت باشد.
 -۴فيلم ها بايد بصورت افقي ضب گردد.
 -۵پوشيدن يونيفورم ووشو در ماده تالو الزامي مي باشد.
 -۶درصورت عدم استفاده از يونيفرم مخصوص فرم در ماده تالو كسر امتيار لحاظ خواهد شد.
 -۷هرگونه تغيير در فيلم تدوين و مونتاژ باع ح ف ورزشكار خواهد شد.
 -8به كليه شركت كنندگان گواهي شركت در مسابقات اهدا خواهد شد.

مقررات فنی مسابقات مجازی رشته آمادگی جسمانی ( دختران و پسران)
 -۱ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه آيتم ها را به تعداد درج شده انجام مي دهنود و ويوديو را بودون
ويرايش با هر گونه نرم افزاري ضب نمايند.
 -۲فيلمبرداري بايد به صورت ثابت انجام پ يرد و تمام صحنه اجرا برنامه بدون جا به جوايي دوربوين در طوول
فيلم برداري مشاهده شود .
 -۳از مراحل آماده سازي زمين مسابقه با دقت فيلمبرداري شود (متراژها فيلمبرداري و با چسوب پهون عالموت
گ اري شود).
 -۴قبل از شروع حركت نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه محل تحصيل را واض در ويديو اعالم شود.
تجهیزات مورد نیاز:
 متر چسب پهن كاغ ي توپ واليبال( ۱عدد) كرنومتر دوربينقوانین و نحوه برگزاري مسابقه و امتیازدهی:
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار مي شود.
محدوديتي در خصوص تعداد دانشجويان شركت كننده از هر دانشگاه وجود ندارد.
هر شركت كننده  ۴آيتم برپي ،گام به چپ و راست و لمس خطوط عالمت گ اري شده ،پرتاب توپ واليبوال بوه
ديوار و لي لي با پاي چپ و راست را با رعايت موارد زير اجرا كند.
 انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي كه چهره بازيكن و اجراي آن قابل تشخيص باشد.در صورت انجام هر گونه خطا فرد بايد حركات را به پايان برساند. ثبت ركورد با شروع اولين حركت انجام مي شود.به  3نفر برتر جوایز و احکام قهرمانی تعلق می گیرد.

آیتم  .1حرکت بورپی
ورزشكار در حالي كه دستها را در كنار بدن قرار مي دهد بر روي خ شروع كه با چسوب نوواري رسوم كورده
است به پهلو ميايستد (دوربين حركت بورپي را از پهلو فيلم برداري مي كند) و با فرمان "رو" كرنومتر را به كار
مياندازد و به اين صورت شروع مي كند :ورزشكار دستهوا را روي زموين ،جلووي پاهوا قورار مويدهود (حالوت
چمباتمه) و با پرتاب پاها به سمت عقب ،حالت شنا مي گيرد به نحوي كه شانهها به صورت مسوتقيم در امتوداد
پاشنهها قرار گيرد .سپس ،دوباره به حالت چمباتمه برميگردد و در ادامه به وضعيت شروع برميگردد .ورزشكار
اين حركت را در  ۲0تكرار ( خانم ها) و  ۲۵تكرار( آقايان) با بيشترين سرعت انجام مي دهد.
خطا
در صورتي كه اجرا ناقص باشد مثل قرار نگرفتن در وضعيت عمودي ،پرتاب كردن پاها به سومت عقوب قبول از
قرارگيري دستها و درست قرار نگرفتن بدن در وضعيت شنا به ازاي هر حركت ناقص  ۳ثانيه به ركوورد نهوايي
اضافه مي شود.
آیتم  .2حرکت چابکی به طرفین
ورزشكار در خ وس ( با چسب پهن مشخص مي كند) رو به دوربين قرار مي گيرد و از پهلو به سومت راسوت
حركت كرده به نحوي كه پاي راست فرد خ سمت راست را لمس كند (فاصله  ۱/۲0متر كوه بوا چسوب پهون
مشخص شده است) ،سپس با حركت پهلو به سمت چپ رفته و خ چپ را با پاي چپ لمس مويكنود (فاصوله
 ۱/۲0متر كه با چسب پهن مشخص شده است) و به سمت راست برميگردد و اين عمل را در سومت راسوت توا
 ۱۵تكرار ( خانم ها ) و  ۲0تكرار ( آقايان) و در سمت چپ  ۱۵تكرار ( خانم ها ) و  ۲0تكرار ( آقايان) انجام مي
دهد.

خطا
در صورتي كه اجرا ناقص باشد و پاها خطوط چپ و راست را لمس نكنند به ازاي هر حركت ناقص  ۳ثانيوه بوه
ركورد نهايي اضافه مي شود.
آیتم  .3پرتاب توپ والیبال به دیوار
ورزشكار با توپ واليبال كه در دست دارد روبروي ديوار (فاصوله دومتوري از ديووار) قورار موي گيورد و در مربوع
۳0سانتي متري كه با چسب پهن بر روي ديوار مشخص كرده است (ضلع پاييني مربوع از زموين  ۲متور فاصوله
دارد) پرتاپ انجام مي دهد .پرتاپ ها تا  ۲0تكرار انجام مي شود .براي پرتاب ایستاده ورزشكار با پاهاي جفوت
پشت خ پرتاب ميايستد و توپ را به باال و پشت سر خود میبرد و سپس در مسیر رو به جلوو پرتواب
میکند( حرکت دست ورزشکار) .فرد ميتواند پس از پرتاب توپ يک گام به جلو بردارد.

خطا:
در صورتي كه حركت دست ورزشكار صحي نباشد و يا توپ اضالع مربع  ۳0در  ۳0را لمس كند يا به خوارج از
هدف پرتاب شود به ازاي هر حركت اشتباه  ۳ثانيه به فرد ركورد نهايي اضافه مي شود.
آیتم  .4لی لی با پاي چپ و راست
ورزشكار داخل مربع  ۳0سانتي متري كه با چسب پهن بر روي زمين ترسيم كرده است قرار مي گيرد و در حالي
كه توپ واليبال را جلوي سينه با دو دست نگه مي دارد با پاي راست ( خانم ها  ۲0تكرار و آقايوان  ۲۵تكورار) و
سپس با پاي چپ ( خانم ها  ۲0تكرار و آقايان  ۲۵تكرار) حركت لي لي را انجام مي دهد.

خطا:
در صورتي كه توپ از دست ورزشكار رها شود يا هنگام لي لي پاها اضالع مربع  ۳0سانتي متري را لمس كند به
ازاي هر حركت اشتباه  ۳ثانيه به فرد ركورد نهايي اضافه مي شود.
مقررات فنی مسابقات مجازی رشته کاراته (دختران)

مسابقات براساس قوانين و مقررات فدراسيون جهاني كاراته ( WKFمجازي) برگزار مي شود .مسابقات در رشته
كاتا انفرادي و كمربندي زيرقهوه اي و قهوه اي -مشكي برگزار خواهد شد .فق سبک هاي كنترلي مجاز به
شركت در اين مسابقات مي باشند .در رده قهوه اي-مشكي كاتا بدون تكرار بايد اجرا شود .در رده زير قهوه اي ۵
دور كاتا بدون تكرار و بعد از آن؛ هركاتا يكبار تكرار مجاز است.
*اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک شوتوكان  :هيان نيدان ،هيان شودان ،هيان ساندان ،هيان يوندان،
هيان گودان
*اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک شيتوريو  :پينان شودان ،پينان نيدان ،پينان ساندان ،پينان يوندان،
پينان گودان
* اسامي كاتاهاي زير قهو اي براي سبک وادوريو  :تايكيوكو ،گكي ساي داي ،سايفا ،سي ان چين
* اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک گوجوريو  :تايكيوكو هاي پنج گانه ،گيک ساي هاي يک و دو
*ورزشكاران ملزم به رعايت موارد ذيل هستند و در غير اين صورت موجب ح ف شركت كننده از مسابقات
شده و نمره صفر تعلق مي گيرد.
 -۱رعايت كردن كليه اصول و قوانين مسابقه كاتا جهت اخ نمره كامل.
 -۲اجراي كاتا در محي سالن يا فضاي منزل.
 -۳اجراي كاتا با لباس رسمي كاراته و پوشش كامل و رعايت حجاب.
 -۴پوشيدن لباس كاراته بدون آرم.
 -۵اجراي كاتا طبق قوانين با «ري» شروع شود و با «ري» به پايان برسد.
 -۶قبل از شروع كاتا و پيش از اداي احترام؛ نام و نام خانوادگي خود را اعالم كرده و سپس كاتا را اجرا نمايد.
 -۷ارسال فيلم تنها طبق شراي خواسته شده و رعايت تمام نكات آن.
 -8برداشتن وسايل اضافي در محل اجراي كاتا كه مانع از اجراي دقيق و كامل كاتا مي شود.
 -۹عدم استفاده از عينک؛ كفش و جوراب در حين اجراي كاتا.
شراي و نحوه ارسال فيلم:
§هر شركت كننده تنها مجاز به ارسال يک فيلم به مدت حداكثر  ۴دقيقه و با حجم كمتر از  ۲0مگابايت
ميباشد.
§فيلم بايد با موبايل به صورت افقي با كيفيت مناسب ارسال شود.
§فيلمبرداري بايد از روبرو باشد به نحوي كه دوربين به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حين اجراي
تكنيک ها واض و قابل تشخيص براي داوران باشد.

§هرگونه تغيير در فيلم ،تدوين و مونتاژ باع ح ف بازيكن از مسابقات خواهد شد.
§ از نظر صوتي تنها صداي ورزشكار به دور از ساير اصوات موزيک -تلويزيون و ساير افراد و ...در فيلم شنيده
شود.

مقررات فنی مسابقات مجازی رشته کاراته (پسران)

مسابقات براساس قوانين و مقررات سازمان فدراسيون جهاني  WKFبرگزار مي شود.

مسابقات در رشته كاتا (انفرادي و تيمي) در دو رده كمربندي زيرقهوه اي و قهوه اي مشكي برگزار خواهد
شد.
فق سبک هاي كنترلي مجاز به شركت در اين مسابقات مي باشند.

شركت كنندگان مي توانند در هر دو بخش كاتا (انفرادي و تيمي) شركت نمايند.
در رده قهوه اي مشكي كاتا بدون تكرار بايد اجرا شود.

در رده زير قهوه اي  ۵دور كاتا بدون تكرار و بعد از آن ،تكرار هركاتا يكبار مجاز است.
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک شوتوكان  :هيان شودان  ،هيان نيدان  ،هيان سان دان ،هيان يوندان،هيان گودان
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک شيتوريو  :هيان شودان  ،هيان نيدان  ،هيان سان دان ،هيان يون دان،هيان گودان
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک وادوريو  :هيان شودان  ،هيان نيدان  ،هيان سان دان ،هيان يون دان،هيان گودان
اسامي كاتاهاي زير قهوه اي براي سبک گوجوريو  :تايكيوكو) جوان،چودان،گدان ( ،گه گساي داي) ايچي ،ني(*ورزشكاران ملزم به رعايت موارد ذيل هستند و در غير اين صورت موجب ح ف شركت كننده از مسابقات
شده و نمره صفر تعلق مي گيرد.
- ۱رعايت كردن كليه اصول و قوانين مسابقه كاتا جهت اخ نمره كامل.
- ۲اجراي كاتا در محي سالن يا فضاي منزل.
- ۳اجراي كاتا با لباس رسمي كاراته بدون آرم.
-۴اجراي كاتا طبق قوانين با» ري « شروع شود و با » ري« به پايان برسد.
- ۵قبل از شروع كاتا و پيش از اداي احترام؛ نام و نام خانوادگي ،شماره دانشجويي و دانشگاه محل
تحصيل خود را اعالم كرده و سپس كاتا را اجرا نمايد.
-6برداشتن وسايل اضافي در محل اجراي كاتا كه مانع از اجراي دقيق و كامل كاتا مي شود.
-7عدم استفاده از عينک؛ كفش و جوراب در حين اجراي كاتا.
شرایط و نحوه ارسال فیلم:

هر شركت كننده تنها مجاز به ارسال يک فيلم به مدت حداكثر  4دقيقه و با حجم كمتر از  ۲۲مگابايت

مي باشد.
فيلم بايد با موبايل به صورت افقي با كيفيت مناسب ارسال شود.
فيلمبرداري بايد از روبرو باشد به نحوي كه دوربين به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حين
اجراي تكنيک ها واض و قابل تشخيص براي داوران باشد.
هرگونه تغيير در فيلم (تدوين و مونتاژ) باع ح ف بازيكن از مسابقات خواهد شد.
از نظر صوتي تنها صداي ورزشكار به دور از ساير اصوات (موزيک تلوزيون و ساير افراد و ( ...در فيلم
شنيده شود.
نكته  : ۱ورزشكاران ملزم به داشتن گواهي سالمت كارت بيمه معتبر اصل و كپي حكم كمربند كاراته و
همچنين رضايت نامه شركت در مسابقات مي باشند.
نكته  : ۲تعداد شركت كنندگان آزاد خواهد بود.
نكته  : ۳تاريخ قرعه كشي يک هفته قبل از شروع زمان برگزاري مسابقات اعالم مي شود.
به كليه شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد.به نفرات اول تا سوم مسابقات حکم قهرمانی اهدا می گردد.

مقررات فنی مسابقات مجازی رشته جودو (پسران)

 مسابقات بدون محدودیت سنی برگزار می گردد.شركت كنندگان بايد داراي حداقل درجه كمربند قهوه اي باشند. . اجراي كاتا در فرم ناگه نوكاتا مي باشد. استفاده از ماسک سفيد براي كاتاكاها اجباري مي باشد. استفاده از لباس جودو سفيد براي كاتاكاها اجباي مي باشد. اجراي كاتا بر روي تاتامي به ابعاد  8*8يا  ۱0*۱0مي باشد. بر روي تاتامي مسابقه فاصله  ۶متر(فاصله بين اوكه و توري  ،قبل از شروع كاتا)ونيز مركز تاتامي مي بايست بانصب نوارچسب كامآل مشخص باشد.
 بانوان كاتا رو هنگام اجراي كاتا مي بايست نسبت به رعايت حجاب كامل(طبق قوانين و مقررات) اقدام نمايند. فيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پ يرد كه تمام صحنه اجراي كاتا بدون جابه جايي دوربين در طولفيلمبرداري مشاهده شود.

 دوربين فيلمبرداري را بر روي مركز تاتامي قرار دهيد و ارتفاع آن را تا  ۱۱۵سانتي متر از كف زمين تنظيمنماييد.
 چنانچه از گوشي موبايل به عنوان دوربين فيلمبرداري استفاده مي گردد ،حتمآ گوشي را به صورت ثابت وافقي قرار دهيد.
 محل دوربين دقيقاً حكم ديد داور وس را دارد كه در ميان چهار داور ديگر قرار گرفته است. فيلم هاي ارسالي توس  ۵داور رسمي كشور مشاهده و طبق قوانين برگزاري مسابقات جهاني كاتا امتياز دادهخواهد شد.
 به كليه شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد. -به نفرات اول تا سوم مسابقات حكم قهرماني اهدا مي گردد.

مقررات فنی مسابقات مجازی رشته تنیس روی میز(دختران و پسران)
عنوان مسابقه :آزمون تکنیک درایو فورهند و درایو بک هند تنیس روی میز
تجهیزات:

ميز تنيس روي ميز ،راكت و توپ
دوربين فيلم برداري يا گوشي هوشمند
روش اجرا:

 اجرا كننده دوربين را به صورتي تعبيه مي كند كه داور بتواند اجراي تكنيک هاي او را از روبرو به خوبي وكامال قابل تشحيص اجراي تكنيک ،شامل حركت بدن ،دست ها و مسير حركت راكت را ببيند.
 اجرا كننده بايد ضربه درايو فورهند را با ده تكرار پشت سرهم (ده رالي متوالي) با تكنيک صحي اجرا كند. اجرا كننده بايد ضربه درايو بكهند را با ده تكرار پشت سرهم (ده رالي متوالي) با تكنيک صحي اجرا كند. محل فرود توپ آزمون دهنده در زمين خود و حريف براي تكنيک درايو فورهند و بازيكنان راست دست گوشهسمت راست ميز مي باشد(ضربدري).

 محل فرود محل فرود توپ آزمون دهنده در زمين خود و حريف براي تكنيک درايو فورهند و چپ دست هاگوشه سمت چپ ميز مي باشد(ضربدري).
 محل فرود و ارسال توپ ها براي تكنيک درايو بک هند و بازيكنان راست دست ،سمت چپ ميز مي باشد(ضربدري) .
 محل فرود و ارسال توپ ها براي تكنيک درايو بک هند و بازيكنان چپ دست ،سمت راست ميز مي باشد(ضربدري).
 شایان ذکر است در ارزیابی تکنیک به موارد زیر امتیاز داده می شود: حالت آماده باش ،زواياي بدن ،زاويه راكت قبل ،بعد و هنگام ضربه ،هماهنگي ضربات ،ريتم ضربات،سرعت توپ و تعداد ضربات( ۱0تكرار)
پس از انجام و تهيه ويدئو براي تكنيک درايو فورهند ،همين ويدئو براي تكنيک درايو بک هند نيز بايد تهيه
شود.
داوران مسابقات پس از ارزيابي و امتياز دهي بهترين اجراها را معرفي خواهند كرد و به سه دانشجوي برتر جوايز
اهدا خواهد گرديد.
پس از جمع آوري ويديو هاي اين دو تكنيک و اعالم برندگان ،مسابقات ديگر تكنيک ها اعالم خواهد شد.

مقررات فنی مسابقات مجازی رشته فوتسال(دانشجویان دختر و پسر )
شرایط عمومی:

 -1عدم ممنوعيت پزشكي براي انجام فعاليت هاي ورزشي
 -۲رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي مربوط بِه كرونا
-۳رعايت اصول بهداشتي در انتخاب محل ضب فيلم رعايت فاصله الزم از لحاظ ايمني و ساير مالحظات مربوطه
لوازم و تجهیزات مورد نیاز شرکت کنندگان:

لباس ورزشي مناسب-۲كفش و جوراب ورزشي
 -۳توپ فوتسال يا فوتبال
-۴مانع به تعداد  ۵عدد در صورت عدم دسترسي قرار دادن آجر يا سنگ و فاصله بين موانع  ۳0سانتي متر
 -۵دروازه گل كوچک (در صورت عدم دسترسي قرار دادن دو مانع ( آجر يا سنگ) به فاصله  ۱۳0متر

-۶لباس ورزشي براي پسران دانشجو مَي تواند پيراهن و شورت باشد و براي دختران لباس ورزشي با پوشش
مناسب با عرف جامعه
 -۷شراي سني :دانشجويان در هر مقطع تحصيلي
روش و مراحل برگزاری مسابقات:

مسابقات در ايستگاه هاي م كور به شرح ذيل برگزار مَي گردد.
ایستگاه اول – حمل توپ با كف پا به فاصله  ۲0متر و مسير برگشت آن حمل توپ با حركات نمايشي به دلخواه
ایستگاه دوم – زدن  ۳0ضربه روپايي با دو پا ) درصورت خطا افتادن توپ مَي تواند تا پايان تعداد خواسته شده
ادامه دهد) .
ایستگاه سوم – پاس بغل پا و پرش از  ۵مانع بدون توپ
ایستگاه چهارم – حمل توپ (دريبلينگ) از بين موانع (فاصله موانع  ۳0سانتي متر بدون برخورد با موانع)
ایستگاه پنجم – زدن  ۲0ضربه روپايي آزاد
ایستگاه ششم – بالفاصله بعد از زدن ضربات روپايي ،شوت به دروازه گل كوچک از فاصله  ۲0متري(در صورت
عدم دسترسي از دو مانع به فاصله  ۱/۳0متري استفاده شود.
نکات مهم:

در انتخاب نفرات برتر ،تكنيک اجراي صحي  ،دقت،زمان و سرعت در نظر گرفته خواهد شد.

