معاونت فرهنگي
اداره كل تربيت بدني

آيين نامه عمومي
چهاردهمين جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران
اداره كل تربيت بدني دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور توسعه ی ورزش دانشجويان دانشگگاه و در راسـگگای تيگوير ورزخگي گودب متگابياد مهگارد ي
جشنواره ی ورزخي دانشجويان دانشگاه را بر اساس ضوابط و خرايط ذيل برگزار كند.
زمان برگزاری جشنواره
1
2
3
9
5
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-

خروع پذيرش :خنبه  99/8/9لغايت  98ساعت قبل از خروع متابياد رخـه ای مربوطه
قرعهكشي رخـه ای اجـ اعي پتران :دوخنبه  99/8/11ساعت  9صبح
قرعهكشي رخـه ای اجـ اعي د ـران :دوخنبه  99/8/11ساعت  19بعدازظهر
خروع متابياد :روز خنبه مورخ  99/8/11لغايت روز مهارخنبه مورخ 99/9/18
ا ــاميه :مهارخنبه 1399/9/23
اعالم آمادگي اوليه رخـه ا99/8/11:

 - 7جهت اطالع از آخرين اطالعات و تغييرات احتمالي در برنامه رقابت ها به آدرس سايت اداره كل مراجعه فرمايند:

پايگاه وب اطالع رساني اداره كل تربيت بدني دانشگاه تهران

gope.ut.ac.ir

شركت كنندگان:
متابياد بي  22پرديس بدانشكده ب موسته و مركز ذيل برگزار ميخود:
پرديس ابوريحانب پرديس فارابي ب پرديس كشاورزی و منابع طبيعيب پرديس علومب پرديس نر ای زيباب پرديس فنگيب پگرديس كگيپب پگرديس ارسب پگرديس
البرزب دانشكده ادبياد و علوم انتانيب دانشكده الهياد ب دانشكده اقـصادب دانشكده تربيت بدني و علوم ورزخيب دانشكده جغرافياب دانشكده حيوق و علگوم سياسگيب
دانشكده دامپزخكيب دانشكده روانشناسي و علوم تربيـيب دانشكده ادبيان و زبان ای ارجيب دانشكده علوم اجـ اعيب دانشكده محيط زيتتب دانشكده مگديريتب
دانشكده كارآفرينيب مؤسته ژئو فيزيكب دانشكده مطالعاد جهانب مركز تحييياد بيوخي ي و بيوفيزيكب دانشكده علوم اطالعاد و دانپخناسيب دانشگكده علگوم
وفنون نوي .
رشتههای ورزشي
 در اي دوره از جشنوارهب برگزاری متابياد در  15رخـه ورزخي زير در نظر گرفـه خده است:بخپ تي ي :واليبال -بتكـبال -فوتتال – ندبال – فوتبال -تنيس روی ميز -دارد
بخپ انفرادی :خنا -تنيس روی ميز -بدمينـون -خطرنج -دو و ميداني -كشـي آزاد و فرنگي  -آمادگي جت اني  -تكواندو
ر پرديس /دانشكده ميتواند ج عاً  219ورزخكارد ـر و پتر را بر اساس جدول ذيل در متابياد خركت د د:
رشته ورزشي

تعداد

رشته ورزشي

تعداد

دختر

پسر

واليبال

21

21

شطرنج

فوتسال

21

21

شنا

6

بسكتبال

21

21

تكواندو

-

8

هندبال

21

21

كشتي آزاد

-

8

فوتبال

-

28

كشتي فرنگي

-

8

بدمينتون

5

5

آمادگي جسماني

5

5

دو و ميداني

5

5

دارت

5

5

تنيس روی ميز

5

5

جمع كل

دختر

پسر

5

5
6

 121نفر

جشنواره ورزشي دانشجويي
1

مقررات عمومي
-متابياد براساس ميرراد درج خده در اي آيي نامه كه در دو بخپ به صورد ع ومي و فني تنظير خده است برگزار ميخود.

1
- 2دانشجويان دانشگاه تهران كه در نير سال اول سال تحصيلي 95-99

خاغل به تحصيل باخند ب مجاز به خركت در اي دوره از متابياد مي باخند.
تبصره :1ارائه كارد دانشجويي با برمتب ني تال اول 95-99يا گوا ي اخـغال به تحصيل عكتدار با امضای معاون آمو زخي ضروری است
تبصره  :2دانشجويان فارغ الـحصيل ني تال دوم  99-93يا تابتـان  99كه تتويه حتاب كرده يا نكرده اند ن يتوانند در متابياد خركت كنند.
تبصره :3دانشجوياني كه در مر صي تحصيلي تـندب ن يتوانند در متابياد خركت كنند.
 - 3ر پرديس/دانشكده تنها ميتواند در ر رخـهب از يك ورزخكار تير ملي اسـفاده كند.
تبصره :تخلف از اي بندب در ر مرحله از متابياد كه باخد منجر به حذف تير مـخلف ميخود.
-دانشجويان فيط با عنوان دانشكده ود ميتوانند در متابياد خركت ن ايند .

4
- 5برای خركت در متابياد تي

ي و انفرادیب ارائه ليتت اسامي كه ن ونه ی آن در پايگاه اطالعرساني اداره كل تربيت بدني موجود اسگتب ضگروری اسگت.
ض ناً معرفي يك سرپرست برای رخـه ای تي ي الزامي است .
تبصره :1مربي و سرپرست ن يتواند يك نفر باخ د؛ لذا ر تير بايد به صورد جداگانه يك مربي و يك سرپرست معرفي ن ايد .در رخـه ورزخي واليبگال حضگور
مربي در سال الزامي است.
تبصره  : 2رگونه در واست و يا اعـراض ب صرفا از طرف سرپرست تير پذيرفـه مي خود و به ساير در واست ا ترتيب اثر داده نخوا د خد.
- 6پرديس ا و دانشكده ايي كه در رخـه ای تي يب تير معرفي مي ن ايندب الزم است در ليتت اسامي ود يك كارمند رس يب پي اني يا قگرار دادی را بگه
عنوان سرپرست و يك نفر را به عنوان مربي معرفي ن ايند حضور سرپرست تير ا در جلتهی قرعهكشي و سال برگزاری متابياد الزامي است.
تبصره 1:مربيان و سرپرسـان تير ا انند دانشجويان حكر دريافت ميكنند.
تبصره:2حضور مربي و سرپرست مشـرك در رخـه ای مـعدد اخكالي ندارد .
 - 7ر دانشجو فيط مجاز است در  2رخـهی ورزخي در متابياد خركت ن ايد ( 2رخـه تي ي يا  2رخـهی انفرادی يا يك انفرادی و يك تي ي).
تبصره :1در رخـه ای ورزخي انفرادی كه به صورد ماده ای يا وزني برگزار مي خودب ر دانشجو فيط مجاز است در يك مگاده/وزن خگركت ن ايگد .مگاده و وزن
متابيه ای بازيك ب بايتـي در فرم پذيرش مشخص خود.
تبصره  :2در رخـه ای ورزخي كه به صورد ماده ای/وزني برگزار مي خودب ر دانشكده تنها ميتواند يك نفر خركت كننده در ر ماده يا وزن داخـه باخد.
تبصره :3در صورتي كه مشخص خود بازيكني در بيپ از دو رخـه خركت كرده استب در رخـه ای تي ي ب تير ايي كگه بگازيك مـخلگف در آن گا حضگور داردب
بازنده اعالم ميخوند و يا با توجه به خرايط ب تابع تص ي اد متئوالن برگزاری وا ند بود .در رخـه ای انفرادی نيز بازيك مـخلف در گر مرحلگه از متگابياد
كه باخد از رخـه ای كه اضافه خركت كرده استب حذف وا د خد ( .افرادمـخلف به مدد يك سال از خركت در كليه متابياد دانشگاه محروم و جهگت بر گورد
انضباطي به دانشكده يا پرديس مربوطه معرفي وا ند گرديد)
-حضور اعضای تير ای رخـه ای تي ي يا انفرادی با لباس ورزخي مـحدالشكل (خ اره دار ) در متابياد الزامي است.

8
- 9در رخـه ای تي ي به غير از ورزخكاران دو تير متابيه د نده و سرپرسـان و مربيان آنها يچ فردی اجازه نشتـ در ني كت بازيكنان را ندارد.
 - 11با توجه به اينكه انصراف بازيكنان يا تي ها از ادامه متابياد در بر ي رخـه ا موجب تضييع حيوق ساير خركت كننگدكان مگي خگود ب تگرك جگدول
متابياد برای دانشجويان و تي ها موجب محروميت از متابياد سال آينده و ن ره منفي برای تير دانشكده يا پرديس وا د خد.

 -به

11
 - 12به راه داخـ
 - 13داخـ كارد بي

راه داخـ لوازم فني ر رخـه كه در آيي نامهی فني قيد خده استب الزامي است .
كارد دانشجويي در در كليه متابياد الزامي است.

هی ورزخي(كه حداقل يك ماه زود تر از خروع متابياد تهيه خده است) و دفـرمه بي ه الزامي است.
تبصره :ورزخكاران موظفاند در ت امي متابياد دفـرمهی بي ه ی ود را راه داخـه باخند و سرپرسـان الزم است قبل از حضگور در سگال ايگ موضگوع را بگه
آنان يادآوری كنند.

14

 ر دانشكده يا پرديس الزم است قبل از خروع متابياد ب يك نفر (متئول ورزش يا يكي از كاركنان آن واحگد) را بگه عنگوان سرپرسگت كگل كگاروانورزخي طي معرفي نامه رس ي به اي اداره كل اعالم ن ايد .فرد مورد نظر ن يتواند دانشجو باخد.

15

 در رخـه ای انفرادی كه متابياد آن به صورد ماده ای يا وزني برگزار ميخودب در صورتي كه افراد خركت كننده در ر ماده ك ـر از  5نفر باخندباعالم ميام در آن وزن يا ماده  -1وا د بود.
 -در صورد بروز موارد پيپ بيني نشده؛ تير اب ورزخكارانب مربيان و سرپرسـان تابع تص ي اد متئوالن برگزاری و ك يـه فني متابياد وا ند بود.

16
 - 17اعـراضاد بايد توسط سرپرست تير به صورد كـبي و حداكثر نير ساعت پس از متابيه به متئوالن برگزاری تتلير خود.

جشنواره ورزشي دانشجويي
2

چني نگام اعالم اعـراض مبلغ  511/111ريال وجه نيد از فرد معـرض دريافت مي خود كه در صورد وارد بگودن اعـگراض متگـرد مگيخگود و در غيگر ايگ
صورد به نفع اداره كل تربيت بدني ضبط ميخود.

18

 -پذيرش در روز متابياد به يچ عنوان انجام نخوا د خد.

مدارك الزم برای پذيرش مسابقات رشتههای ورزشي اجتماعي و انفرادی جشنواره
 - 1ليتت دو امضا هی اسامي تير ( موجود در سايت اداره كل )
 - 2گوا ي اخـغال به تحصيل عكسدار خركت كنندگان(عكس حـ ا مهر آموزش داخـه باخد)
 - 3يك قطعه عكس برای صدور كارد خركت در متابياد
تبصره  :1مدارك مي بايتت حداقل  98ساعت قبل از خروع متابياد ر رخـه تك يل و جهت صدور كارد به متئول پذيرش تحويل داده خود
.بديهي است پس از اي تاريخ اع ال يچگونه تغيير در اسامي ميدور نخوا د بود .
تبصره  :2مدارك ناقص به يچ وجه پذيرش نخوا د خد.

نحوهی تقدير از مقامآوران
الف -تيمها و ورزشكاران مقامآور
 .1به تير ايي كه در رخـه ای اجـ اعيب ميام ای اول تا سوم را كتب كردهاند؛ كاپ و حكر قهرماني ا دا ميخود.
 .2در رخـه ای انفرادی به دارندگان ميام ای اول تا سومب حكر و مدال ا دا مي خود و امـياز مدال آنان در ردهبندی نهايي نـايجب بگرای معرفگي برتگري گا
محاسبه ميخود.
 .3به ورزخكاران ميامآور اول تا سوم ديه ای به رسر يادبود تيدير وا دخد.
تبصره :1در صورتي كه ورزخكاری در دو رخـه ميام آورده باخدب اي ديه تنها به باالتري ميام ورزخكار ا دا ميخود .بديهي است ا دای جايزه بگرای گر ميگام
ورزخكار بر عهدهی پرديس ا و دانشكده است.
تبصره  :2حضور كليه ی ورزخكاران ميام آور در مراسر ا ــاميه ی جشنواره برای دريافت حكر و يادبود ضروری است؛ بنابراي ب اداره كل تربيگت بگدني از تحويگل
دادن حكر و يادبود ميام آوران در روزی غير از روز ا ــاميه و به فردی غير از فرد ميامآور معذور است.
تبصره  -3حضور ن اينده يا سرپرست رس ي تير ای ميام آور پرديس ا و دانشكده ا برای دريافت حكر و كاپ قهرماني در مراسر ا ــاميه ضروری است.
ب -پرديسها/دانشكدههای برتر
 .1ردهبندی پرديس ا و دانشكده ا براساس مج وع امـيازاد آن ا در ميام ای اكـتابي اول تا مهارم (طال  5امـيازب نيره  3امـيازب برنز  2امـيگازب مهگارم )1
تنها در يك جدول صورد وا د گرفت و در نهايت سه پرديس/دانشكده به عنوان برتر معرفي ميخوند .
توضيح :اعـباری برای ريد تجهيزاد ورزخي در قالب اعـبار تشوييي خپ ما ه به اي سه پگرديس/دانشگكده پردا گت مگيخگود كگه پگس از ارزيگابي ع لكگرد
پرديس ا و دانشكده ا در خپ ما هی دوم سال صورد وا د گرفت.
 .2به يك پرديس/دانشكدهای كه در جدول ردهبندی جشنواره نتبت به جدول ردهبندی سال گذخـه بيشـري ارتياء رتبه را داخـه باخدب به ازای ر پله رخگدب
مبلغ  511.111ريال ك ك مالي در قالب اعـبار خپ ما ه پردا ت وا دخد.
تبصره :3حضور معاون محـرم دانشجويي و فر نگي پرديس ا/دانشكده ای برتر برای دريافت حكر و تنديس ويژهی جشنواره ضروری است.
ج-مسئوالن ورزش برتر(متعاقبا اعالم خواهد شد)

جلسات قرعهكشي رشته های تيمي چهاردهمين جشنوارهی ورزشي درون دانشگاهي( پاييز )2931
پسران
نام رشته

ساعت

نام رشته

فوتسال

3:11

فوتسال

21:11

واليبال

21:11

واليبال

21:91

21:91

بسكتبال

هندبال

22:11

هندبال

25:91

فوتبال

22:91

-

-

بسكتبال

روز

دختران

دوشنبه

تاريخ

31/8/22

روز

دوشنبه

تاريخ

31/8/22

جشنواره ورزشي دانشجويي
3

ساعت

25:11

شرايط قرعه كشي
سالن شماره يك اداره كل تربيت بدني

مكان بر گزاری جلسات قرعه كشي مسابقات:

 .1جلتاد قرعه كشي و ا نگي متابياد طبق جدول باال برگزار ميخود .
.2قرعه كشي رأس ساعت ميرر و بدون يچگونه تا ير انجام ميخود.
حضور يك ن اينده رس ي از ر دانشكده/پرديس برای خركت در مراسر قرعه كشي الزامي است( .ن ايندهی تير مي بايتت كارمند رس يب پي اني و يگا قگراردادی
دانشكدهی مـبوع باخد).
تبصره : 1در صورتي كه نام تي ي با توجه به اعالم آمادگي اوليه و يا حضور ن اينده تير در جلته قرعه كشيب در قرعه كشگي قگرار گيگرد ولگي تگير در متگابياد
حضور نيابد  21ن ره منفي به سرپرست كاروان تعلق وا د گرفت.
تبصره  : 2عدم حضور ن ايده ر واحد در جلته قرعه كشي به منزله پذيرش ت امي تص ي اد و توافياد جلته وا د بود.

َبرنامهی مسابقات تيمي يكروزه و انفرادی چهاردهمين جشنواره ی ورزشي درون دانشگاهي (پاييز )2931

دختران
رشته

روز

تاريخ

ساعت شروع

محل بر گزاری

دارت

شنبه

31/8/26

3:11

سالن شماره يك

شطرنج

يكشنبه

31/8/27

3:11

سالن شماره يك

بدمينتون

دوشنبه

31/8/28

3:11

سالن شماره دو

آمادگي جسماني

سه شنبه

31/8/23

3:11

سالن شماره يك

شنا

چهارشنبه

31/8/11

21:11

دانشكده تربيت بدني

دو و ميداني

شنبه

31/8/19

21:11

دانشكده تربيت بدني

تنيس روی ميز

سه شنبه

31/8/16

3:11

سالن شماره يك

پسران
رشته

روز

ساعت شروع

تاريخ

محل بر گزاری

دارت

شنبه

31/8/26

21:11

سالن شماره يك

شطرنج

يكشنبه

31/8/27

3:11

سالن شماره يك

بدمينتون

يكشنبه

31/8/27

3:11

سالن شماره دو

آمادگي جسماني

دوشنبه

31/8/28

21:11

سالن شماره يك

شنا

سه شنبه

31/8/23

29:11

دانشكده تربيت بدني

تكواندو

چهارشنبه

31/8/11

21:11

سالن شماره يك

دو و ميداني

يكشنبه

31/8/11

21:11

دانشكده تربيت بدني

تنيس روی ميز (تيمي)

يك شنبه

31/8/11

3:11

سالن شماره يك

تنيس روی ميز(انفرادی)

دوشنبه

31/8/15

با نظر كادر برگزاری

سالن شماره يك

كشتي فرنگي

شنبه

31/3/7

21:11

دانشكده تربيت بدني

كشتي آزاد

يكشنبه

31/3/8

21:11

دانشكده تربيت بدني

توضيحات:
 - 2ساعت مشخص شده در جداول باال برای مسابقات انفرادی ،ساعت شروع مسابقه است و لذا يك ساعت قبل از شروع مسابقه پذيرش و
قرعه كشي انجام مي شود و عدم حضور انصراف تلقي ميشود.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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 - 1آدرس محل بر گزاری مسابقات:
سالن شماره  :2ميدان انقالب -جنب سينما بهمن
سالن شماره  :1خيابان  26آذر – نبش كوچه پارسي
دانشكده تربيت بدني:كارگر شمالي -باالتر از خيابان پانزدهم

بر نامه مسابقات رشتههای اجتماعي چهاردهمين جشنواره دانشجويي (پاييز )2931
محل بر گزاری

رشته

تاريخ

ساعت برگزاری

فوتبال پسران

از شنبه تاريخ 31/8/26

از  3صبح

هندبال پسران

از شنبه تاريخ 31/8/19

 21:11الي 23

سالن شماره دو اداره كل

هندبال دختران

از شنبه تاريخ 31/8/19

 8:91الي 29:11

سالن شماره دو اداره كل

بسكتبال دختران

از شنبه تاريخ 31/8/91

 8:91الي 29:11

سالن شماره يك اداره كل

بسكتبال پسران

از چهارشنبه تاريخ 31/8/17

 21:11الي 11

سالن شماره يك اداره كل

فوتسال دختران

از شنبه تاريخ 31/8/91

 8:91الي 29:11

سالن شماره دو اداره كل

فوتسال پسران

از شنبه تاريخ 31/8/91

 21:11الي 11:

سالن شماره دو اداره كل

واليبال دختران

از دوشنبه تاريخ 31/3/3

 8:91الي 29

سالن شماره يك اداره كل

واليبال پسران

از دوشنبه تاريخ 31/3/3

 21الي 11

سالن شماره يك اداره كل

زمين چمن مجموعه شماره
سه(انتهای كارگر شمالي ،روبروی
سازمان انرژی اتمي)

توجه

1

:

الزم است فرم اعالم آمادگي كليهی رشته ها كه در سايت اداره كل موجود است ،تا پايان وقت اداری مورخ  31/8/21برای برنامهريزی ،ازطريق اتوماسيون به كارتابل مسئول پذيرش (خانم اقدامي ) ارسال شود.

تبصره  :ارسال فرم اعالم آمادگي بعد از زمان مشخص شده قابل پذيرش نيست .

2

مسئوالن محترم ورزش الزم است ليست شركت كنندگان را طبق ليست موجود در پايگاه اطالع رساني اداره كل تربيت بدني برای پذيرش ازتاريخ  31/8/3تا  18ساعت قبل از شروع هر مسابقه ( كه پس از اين تاريخ هيچگونه تغييری در ليست قابل پذيرش نيست ) به همراه
گواهي ا شتغال به تحصيل عكسدار و يك قطعه عكس برای صدور كارت شركت در مسابقات به واحد پذيرش ارائه نمايند .

تذكر  :با توجه به پذيرش حضوری در اين دوره از جشنواره  ،مدارك ارسالي خارج از زمان قيد شده پذيرفته نخواهد شد.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات فوتبال پسران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :







مكان برگزاری مسابقات  :زمين چمن شماره  9اداره كل تربيت بدني
مسابقات طبق مقررات فدراسيون بين المللي فوتبال  FIFAبرگزار ميشود.
تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.
تعداد بازيكنان هر تيم  28نفر به عالوه يك نفر مربي و يك سرپرست مي باشد.
هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل (شماره دار در جلو و پشت پيراهن) و محافظ ساق پا در مساابقات حضاور
يابد.

تبصره :داشتن محافظ ساق پا برای ورزشكاران الزامي است .در غير اين صورت از حضور بازيكن جلوگيری ميشود.












پوشيدن كفش استوك فلزی ممنوع است.
ورزشكاران از كفش استوك پالستيكي ( ژلهای ) استفاده نمايند .
هر تيم ملزم است دو عدد ساق به رنگ تيره و روشن به همراه داشته باشد.
زمان مسابقه دو وقت  11دقيقه ای با احتساب  25دقيقه وقت استراحت برگزار ميشود.
حضور تيم ها  11دقيقه قبل از شروع بازی در سالن الزامي است.
با توجه به فشرده بودن مسابقات  21دقيقه برای تاخير تيمها ( فقط بازی اول هر روز ) در نظر گرفته ميشود و سپس برای
تيم متاخر باخت فني منظور خواهد شد.
چنانچه تيمي در دو ديدار متوالي يا متناوب حضور پيدا نكند ،از جدول مسابقات حذف و با آن تيم برابر با مقررات
انضباطي كميتهی فني برخورد ميشود.
كارتهای زرد(  1كارت) و قرمز تا دور آخر بازیها به قوت خود باقي ميماند.
پس از ارسال برنامه ی مسابقات به هيچ عنوان مسابقات جا به جا و يا به روزهای ديگر موكول نميشود ،مگر در شرايط
پيش بيني نشده كه با تصميم كميته فني صورت ميگيرد.
در صورت تساوی امتياز دوتيم  ،برای تعيين تيم برتر به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
 -2تفاضل گل
 -1گل زده بيشتر
 -9نتيجه بازی رو در رو
 -1قرعه كشي






در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي برای كليه بازيكنان در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در محل مسابقه در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا دانشاكده
قابل پيگيری است.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات فوتسال پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :

 مكان برگزاری مسابقات  :سالن شماره دو اداره كل تربيت بدني

 مسابقات طبق مقررات فدراسيون بين المللي فوتبال  FIFAبرگزار ميشود.
 تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.

 هر تيم از  21نفرورزشكار ،يك مربي و يك سرپرست (جمعا  21نفر ) تشكيل ميشود.

 هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل (شماره دار در جلاو و پشات پياراهن) و محاافظ سااق پاا در
مسابقات حضور يابد.
تبصره :داشتن محافظ ساق پا برای ورزشكاران الزامي است .در غير اين صورت از حضور بازيكن جلوگيری ميشود.

 هر تيم فقط با دانشجويان دانشكده خود ميتواند در مسابقات شركت نمايد.

 مسابقات در دو زمان  25دقيقهای رونده با احتساب  5دقيقه استراحت بين دو نيمه برگزارميشود.






هرگونه توقف در زمان بازی با صالحديد سرداور مسابقه خواهد بود.
مسابقه ی رده بندی و فينال در دو زمان  11دقيقهای رونده بدون وقت اضافه و  7دقيقه استراحت بين دو نيمه برگزار
ميشود.
حضور تيمها  11دقيقه قبل از شروع بازی در سالن الزامي است.
با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط  21دقيقه برای تاخير تيمها ( فقط بازی اول هر روز )در نظر گرفته ميشود و سپس
برای تيم متاخر باخت فني ثبت ميشود .تصميم گيری در موارد خاص بر عهده كميته فني خواهد بود.






چنانچه تيمي در دو ديدار متوالي يا متناوب حضور پيدا نكند ،از جدول مسابقات حذف و با آن تيم طبق مقررات انضباطي
در كميته فني برخورد ميشود.
كارتهای زرد و قرمز تا دور آخر بازیها به قوت خود باقي ميماند .
پس از ارسال برنامه ی مسابقات به هيچ عنوان مسابقات جا به جا و يا به روزهای ديگر موكول نميشود ،مگر در شرايط
پيش بيني نشده كه با تصميم كميته فني صورت ميگيرد.
در صورت تساوی امتياز دوتيم  ،برای تعيين تيم برتر به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
 -2تفاضل گل
 -1گل زده بيشتر
 -9نتيجه بازی رو در رو



 -1قرعه كشي
در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا دانشاكده
قابل پيگيری است.






در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات واليبال پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :








مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره يك اداره كل تربيتبدني.
مسابقات طبق مقررات فدراسيون واليبال  FIVBبرگزار ميگردد.
تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.
هر تيم متشكل از  21ورزشكار( 6نفر اصلي و  6نفر ذخيره) يك مربي و يك سرپرست و جمعا  21نفر مي باشد..
تيمهای شركت كننده حتماً بايد دارای پيراهن ،شورت و جوراب متحدالشكل و شماره دار باشند.
پيراهن بازيكنان هر تيم بايد از شماره  2تا  28شمارهگذاری شده باشد كه شماره روی سينه بايد حداقل به بلندی 25
سانتيمتر و در پشت حداقل  11سانتيمتر و پهنای شماره حداقل  1سانتيمتر باشد.






كاپيتان تيم بايد در زير شمارهی سينهی پيراهنش يك نوار  8×1سانتيمتر داشته باشد.
لباس ليبرو بايد متفاوت از رنگ لباس ديگر بازيكنان باشد.
مسابقات با توپ ميكاسا  200 Mvpبرگزار خواهد شد.
با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط  21دقيقه برای تاخير تيمها ( فقط بازی اول هر روز )در نظر گرفته ميشود و سپس
برای تيم متاخر باخت فني ثبت ميشود .تصميم گيری در موارد خاص بر عهده كميته فني خواهد بود.




حضور مربي در زمان مسابقه تيم ها الزامي است.
چنانچه تيمي در دو ديدار متوالي يا متناوب حضور پيدا نكند ،از جدول مسابقات حذف و با آن تيم طبق مقررات انضباطي
كميته فني برخورد مي شود.







در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي و توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده قابل پيگيری است.
در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات بسكتبال پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني:














مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره يك اداره كل تربيتبدني
مسابقات طبق مقررات فدراسيون بسكتبال  FIBAبرگزار ميشود.
تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.
هر تيم متشكل از  21ورزشكار ،به عالوه يك مربي و يك سرپرست جمعا  21نفر مي باشد.
هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل (شماره دار در جلو و پشت پيراهن از شماره های  1الي 25در جلو به
بلندی21سانتيمتر و در پشت  11سانتيمتر) در مسابقات حضور يابد.
هر تيم فقط با دانشجويان همان دانشكده ميتواند در مسابقات شركت كند.
مسابقات پسران با توپ استاندارد دو رنگ  Moltenسايز 7برگزار ميشود.
مسابقات دختران با توپ استاندارد دو رنگ  Moltenسايز 6برگزار ميشود.
زمان هر بازی  1 ،كوارتر  21دقيقه ای رونده مي باشد .
به تيمهای اول تا سوم كاپ و حكم و به ورزشكاران تيمهای برتر ،حكم و مدال اهدا ميشود.
با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط  21دقيقه برای تاخير تيم ها (فقط بازی اول هر روز) در نظر گرفته ميشود و سپس
باخت فني برای تيم متاخر ثبت ميشود.
چنانچه تيمي در دو ديدار متوالي يا متناوب حضور پيدا نكند ،از جدول مسابقات حذف و با آن تيم طبق مقررات انضباطي
كميته فني برخورد مي شود.








مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره يك اداره كل تربيتبدني
در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا دانشاكده
قابل پيگيری است.
در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آيين نامه ی مسابقات هندبال پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :
















مكان برگزاری مسابقات  :سالن شماره  1اداره كل تربيت بدني
مسابقات طبق مقررات فدراسيون هندبال برگزار ميشود.
تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.
تعداد بازيكنان هر تيم  21نفر ( دونفر دروازه بان و  21نفر بازيكن)به عالوه يك نفر مربي و يك سرپرست ميباشد.
مسابقه در  1زمان  25دقيقه رونده با احتساب  5دقيقه زمان استراحت بين دو نيمه برگزار مي شود.
هر تيم الزم است با لباس ورزشي متحدالشكل (شماره دار در جلو و پشت پيراهن) در مسابقات حضور يابد.
رنگ لباس دروازه بانان بايد متفاوت با لباس بازيكنان باشد.
هر تيم فقط با دانشجويان همان دانشكده ميتواند در مسابقات شركت نمايد.
با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط  21دقيقه برای تاخير تيمها (فقط بازی اول هر روز) در نظر گرفته مايشاود و ساپس
باخت فني برای تيم متاخر ثبت ميشود.
در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا دانشاكده
قابل پيگيری است.
در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
11

آييننامهی مسابقات شنای پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقرارت فني:















مكان برگزاری مسابقات :استخر سرپوشيده دانشكده تربيت بدني ،واقع در انتهای خيابان كاارگر شامالي ،بااالتر از كوچاه
پانزدهم .
مسابقات بر اساس قوانين و مقرارت فدراسيون بين المللي شنا  FINAبرگزار ميشود.
تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.
مسابقات در 6ماده شامل  51متر قورباغه ،كرال سينه ،كرال پشت و پروانه211 ،متركرال سينه و قورباغه برگزار خواهد شد.
هر شناگر تنها ميتواند در يك ماده شركت كند.
از هر دانشكده نيز تنها  2نفر شناگر ميتواند در هر ماده حضور داشته باشد.
در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا دانشاكده
قابل پيگيری است.
در رشته های ورزشي ای كه به صورت ماده ای برگزار مي شود تعيين ماده هر فرد در ليست پذيرش اولياه الزاماي اسات و
قابل تغيير نمي باشد.
حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.
در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
11

آييننامهی مسابقات بدمينتون پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :
















مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره  1اداره كل تربيت بدني
مسابقات طبق قوانين فدراسيون بدمينتون  B.W.Fبرگزار ميشود
تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.
مسابقات به صورت انفرادی و دوبل برگزار ميشود.
در قسمت دوبل  ،هرپرديس /دانشكده فقط مجاز به معرفي يك تيم دوبل مي باشد.
مسابقات با توپ يونكس پالستيكي  951و  551برگزار ميشود.
دانشجويان بايد راكت و لباس ورزشي شامل تي شرت و شورت ورزشي به همراه داشته باشند.
قرعهكشي يك ساعت قبل از شروع مسابقه برگزارميشود.
در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا دانشاكده
قابل پيگيری است.
حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.
در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.
همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.
حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.
اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرسات فناي -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
12

آييننامهی مسابقات تنيس روی ميز دختران و پسران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :


مكان برگزاری :سالن شماره يك اداره كل تربيت بدني



مسابقات طبق قوانين فدراسيون بين المللي تنيس روی ميز ITTFبرگزار ميشود



تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.



مسابقات به صورت تيمي و انفرادی برگزار ميشود.



حضور بازيكنان از آغاز بازیها تا زمان حذف آنها از دور رقابتها الزامي است.



همراه داشتن لباس ورزشي شامل تي شرت آستين كوتاه ،شورت ورزشي ،كفش ورزشي ،راكت شخصي با آرم ITTF
الزامي است ( .اداره كل هيچ گونه مسئوليتي در تأمين راكت برای بازيكنان ندارد).



استفاده از پيراهن به رنگ سفيد و كرم ممنوع است .



مسابقات با توپ سفيد مورد تاييد فدراسيون و بر روی ميز آبي تيره برگزار خواهد شد .



در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي حداكثر  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تايم ياا
دانشكده قابل پيگيری است.



حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.



در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.



همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.



حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرست فني -ياك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات شطرنج پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :


مكان برگزاری  :سالن شماره يك اداره كل تربيت بدني



مسابقات طبق مقررات فدراسيون بين المللي شطرنج ( )FIDEبرگزار ميشود.



تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.



مسابقات به صورت انفرادی و به روش سويسي برگزار ميشود (.تعداد دورها  ،متناسب با تعداد شركت كنندگان در روز
مسابقه مشخص ميشود).



قرعه كشي يك ساعت قبل از شروع مسابقه انجام ميشود.



مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره  2اداره كل تربيتبدني مي باشد.



در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده
قابل پيگيری است.



حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.



در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.



همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.



حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.



بازيكناني كه در اين دوره از مسابقات ( ، )31اقدام به ترك جدول بنمايند از شركت در مسابقات جشنواره سال 35
محروم خواهند شد.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرست فني -يك نفر از تيم داوری -دو نفر مربي يا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات كشتي آزاد -فرنگي پسران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :


مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره  2اداره كل تربيت بدني



مسابقات طبق قوانين رسمي فدراسيون كشتي  FILAبرگزار ميشود.



تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.



مسابقات فقط به صورت انفرادی برگزار ميشود.



وزن كشي مسابقات آزاد و فرنگي ،صبح روز شنبه  31/3/7ازساعت  8الي  22انجام خواهد شد.



مسابقات آزاد در  8وزن  37 ، 86، 71 ،71 ،65 ،62 ،57و  215كيلو برگزار ميشود.



مسابقات فرنگي در  8وزن  38،291 ، 85 ، 81 ،75 ، 72 ،66 ،53برگزار ميشود.



مسابقات با 1كيلوگرم ارفاقِ وزن برگزار ميشود.



در هر وزن از هر دانشكده  2نفر شركت كننده ميتواند حضور داشته باشد.



پس از اتمام زمان وزن كشي به هيچ عنوان از ورزشكاران غايب پذيرش نميشود



در زمان وزن كشي همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است .



در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تيم



حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.



در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.



همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.



حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرست فني -يك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات دو و ميداني دختران و پسران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني:


مكان برگزاری مسابقات :پيست شماره يك دو و ميداني دانشكده تربيت بدني



مسابقات طبق قوانين و مقررات فدراسيون دووميداني  IAAFبرگزار ميشود.



تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.



همراه داشتن لباس ورزشي ( شلوار بلند -پيراهن آستيندار و بلند تا باالی زانو برای دختران)



الزامي است.



مسابقات در  5مادهی 211متر 111 ، ،متر 2511 ،متر  ،پرش طول و پرتاب وزنه برگزار ميشود.



در رشته های ورزشي ای كه به صورت ماده ای برگزار مي شود تعيين ماده هر فرد در ليست پذيرش اوليه الزامي اسات
و قابل تغيير نمي باشد.



مسابقات در شرايط جوی نامساعد نظير بارندگي نيز اجرا خواهد شد.



هر ورزشكار تنها ميتواند در مسابقات يك ماده شركت كند.



از هر دانشكده نيز ،تنها  2نفر ورزشكار ميتواند در هر ماده حضور داشته باشد.



در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپاياان مساابقه و توساط نماينادة رسامي تايم ياا
دانشكده قابل پيگيری است.



حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.



در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.



همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.



حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرست فني -يك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات تكواندو پسران و دختران جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني :


مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره  2اداره كل تربيت بدني



مسابقات طبق قوانين رسمي فدراسيون تكواندو(  ) WTFبرگزار ميشود.



تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.



مسابقات فقط به صورت انفرادی برگزار ميشود.



همراه داشتن كاله ،هوگو و ساير لوازم ايمني ( ساعدوساق بند ،لثه وكاپ) به برای بازيكنان الزامي است.



مسابقات پسران در  8وزن  +87 ، -87 ، -81 ، -71 ، -68 ، -69 ، -58 ، -51و در سه راناد دو دقيقاهای برگازار
ميگردد.



وزن كشي بدون لباس انجام خواهد شد.



در هر وزن از هر دانشكده  2نفر ورزشكار ميتواند حضور داشته باشد.



به ورزشكاران اول تا سوم هر وزن ،حكم و مدال اهدا ميشود.



وزن كشي از ساعت  22الي  29با  111گرم ارفاق يك روز قبل از شروع مسابقه در سالن شماره ياك اداره كال تربيات
بدني برای پسران برگزار ميشود .پرديس های خارج از تهران مي توانند صبح روز مسابقه (يك ساعت قبال از شاروع
مسابقات)وزن كشي نمايند.



در زمان وزن كشي همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است .



در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپاياان مساابقه و توساط نماينادة رسامي تايم ياا
دانشكده قابل پيگيری است.ژ



برای شركت در مسابقه بازيكن بايد حداقل دارای كمربند قرمز بوده و حكم فدراسيون برای كمربند مذكور را به هماراه
داشته باشد



حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.



در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.



همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.



حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرست فني -يك نفار از تايم داوری -دو نفار مرباي ياا
سرپرست تيم های حاضر.
.

جشنواره ورزشي دانشجويي
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آييننامهی مسابقات آمادگي جسماني جشنوارهی ورزشي دانشجويان دانشگاه
مقررات فني:


مكان برگزاری مسابقات :سالن شماره يك

 تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا ميشود.


مسابقات بر اساس تست ايفرد برگزار خواهد شد.



تست ايفرد شامل موارد ذيل است :
 دو  511متری دو 3*1 پرش طول دراز و نشست انعطاف پذيری -بارفيكس



در طي برگزاری مسابقات اعتراض به صورت كتبي  91دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده
قابل پيگيری است.



نحوه امتيازدهي و تعيين نفرات برتر هر ماده  ،بر اساس بهترين ركورد بازيكنان متناسب با تعداد شركت كنندگان مي
باشد .
بعنوان مثال ،امتياز نفر اول در يك جدول  25نفره برابر با  25خواهد بود.



حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است.



در صورت بروز شرايط خاص  ،اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.



همراه داشتن كارت دانشجويي در تمامي مراحل مسابقات برای دانشجويان الزامي است.



حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاری مسابقات الزامي است.



اعضای كميته فني عبارتند از  :مسئول برگزاری مسابقه – سرپرست فني -يك نفر از تيم داوری -دو نفر مربي يا
سرپرست تيم های حاضر.
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زمان فعاليت

عنوان فعاليت
فوتبال

3

دارت دختران-پسران

1

3

شطرنج پسران-دختران

1

بدمينتون پسران

2

بدمينتون دختران
آمادگي جسماني پسران

3

3

3

2
1

آمادگي جسماني دختران

1

شنا پسران

دا

شنا دختران

دا

تکواندو پسران

1

هندبال دختران

2

هندبال پسران

2

دو و ميداني دختران

دا

2

2

2

2

2

2

2

2

دو و ميداني پسران

دا

تنيس روي ميز پسران

1

تنيس روي ميز دختران
بسکتبال پسران

1
1
1

1

1

1

1

بسکتبال دختران

1

1

1

1

1

1

فوتسال پسران

2

2

2

2

2

2

2

فوتسال دختران

2

2

2

2

2

2

2

كشتي فرنگي
كشتي آزاد

2

2

2

1
1

واليبال دختران

1

1

1

1

1

1

واليبال پسران

1

1

1

1

1

1

1
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