
 

 

 برگزاری دستورالعمل

 همگانی های اولین دوره مسابقات مجازی ورزش

 استان گیالن عالیآموزش ها وموسسات   دانشگاه

 به مناسبت دهه مبارک فجر

 1399بهمن 

  



  بسمه تعالی

اولین دوره مسابقات مجازی ورزشهای همگانی دانشگاه ها و موسسات 

 مبارک فجرآموزش عالی استان گیالن به مناسبت دهه 

 1399بهمن 

 

 مسابقه راهنمای عمومی

 

 

 گردد.کارکنان برگزار می- اساتید و بخش دانشجویان2مسابقات در  -

مانیم  و از طریق با هدف در خانه ببه مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مسابقات بصورت مجازی و  - 

 15لغایت  5ازتاریخ هی  دانشگاهمدیریت تربیت بدنی واحد های و ارسال ویدئو به ضبط حرکات ورزشی 

  گیرد.انجام میبهمن ماه 

 باشد. بصورت افقیبایست گوشی در هنگام تهیه کلیپ می -

بایست  در ابتدای کلیپ نسبت به معرفی برای شرکت در مسابقات می کارکنان -، اساتید دانشجویان -

 خود اقدام نمایند.

 زمان مفید حتماً مد نظر قرار گیرد. کلیپ،در تهیه  -

بایست با پوشش کامل در رعایت مسایل اخالقی در هنگام تهیه کلیپ الزامی است و بانوان محترم می -

 شرکت نمایند. این مسابقات

 های ورزشی شرکت نماید.تواند در تمامی رشتههر شرکت کننده می -

 باشد.ارسالی نیز دارای امتیاز و حق تقدم می وضوح و کیفیت ویدئو در کنار مسایل فنی، -

 حجم و زمان ضبط هر ویدئو بر اساس میزان زمان هر رشته تنظیم گردد. -

 گردد.در صورتیکه ویدئو ارسال شده از کیفیت مناسب برخوردار نباشد، از بخش داوری حذف می -

 از مسابقه خواهد شد. دگاننهرگونه تغییر در فیلم )تدوین و مونتاژ( باعث حذف شرکت کن -

از نظر صوتی می بایست تنها صدای ورزشکار به دور از اصوات دیگر)تلویزیون، موزیک،سایر افراد و...(  -

 در فیلم شنیده شود.



 5تاریخ از شرکت کنندگان به مدیریت تربیت بدنی واحد دانشگاهی  مدت زمان و مهلت ارسال آثار  -

کلیپ نفرات برتر درهردانشگاه به همرا ه  اسامی سایر نفرات شرکت  .بهمن ماه می باشد 15لغایت 

بهمن ماه به دبیرخانه جهت انتخاب نفرات برتراستانی وشرکت درقرعه کشی ارسال  18کننده تا تاریخ 

ضمن تقدیراز نفرات برتر در هر حرکت ورزشی، به سایر شرکت کنندگان  بهمن ماه  21گردد .درروز 

 ات ازطریق قرعه کشی جوایزاهداء  می شود. دراین دوره ازمسابق

 

 

 

 

 :برگزاری های رشته

 طناب زنی )خواهران( -1

 روپایی )برادران( -2

 برادران( –دراز و نشست )خواهران   -3

 

 

 

 

 ها:قوانین و مقررات فنی رشته

 طناب زنی -1

 اجرا: ینحوه

 متر مربع3عاد بدر زمینی به ا -

 استفاده از طناب مناسب -

 رکورد وی محسوب می گردد.صحیح استفاده می کند و تعداد  پای جفتورزشکار از تکنیک  -

 زمان اجرا:

 دقیقه 2 −

 



 

 مسابقات روپایی  -2

 نحوه اجرا:

 استفاده ازتوپ مناسب -

 می شود. خارج شکار نباید در طول مسابقه از کادر دوربینورز -

 مسابقه خواهد بود.بیشترین تعداد روپایی را بزند برنده ورزشکاری که  -

 بالمانع می باشد پازدن ضربه با سر زانو و بغل  -

 زمان اجرا:

 دقیقه 2   −

 

 حرکت دراز و نشست -3

 :اجرا ینحوه

 .و قالب شده و بدون حرکت باشدتوسط یک همراه یا یک وسیله ثابت  ورزشکارپای  -

 ها از رویبدون اینکه دست ها را به صورت ضربدری به روی سینه قرار دهید و در هنگام بلند شدندست -

 سینه جدا شود، آرنج را باال آورده و زانو را لمس کند.

 کمر نباید از زمین جدا شود. -

 گردد.در صورت داشتن خطا، امتیاز حرکت اشتباه کسر می -

 زمان اجرا:

 دقیقه 1 −

 

 

 

 

 

 


