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 اداره مسابقات و تیم های ورزشیمسابقات  آئین نامه فنی واجرایی 
 دانشگاه علوم پزشکی تهرانو کارکنان و اعضا هیات علمی  دانشجویانویژه 

 (0011پاییز –هفته تربیت بدنی )
 

 :شرایط عمومی

 .ار می گرددکلیه مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیونها و انجمن های مربوطه برگز -1

 .شد موارد فنی مورد نیاز و جزئیات شیوه برگزاری مسابقات در رشته های مختلف، در روز برگزاری مسابقه مربوطه به شرکت کنندگان اعالم خواهد -2

 .دانشجویان فارغ التحصیل امکان حضور در این جشنواره ورزشی را ندارند -3

 .زشی مناسب می باشندکلیه شرکت کنندگان ملزم به داشتن لباس ور -4

 .معتبر جهت حضور در مسابقات الزامی است و کارت پرسنلی ارائه کارت دانشجویی -5

 .قبل از زمان شروع مسابقات برگزار می گردد یکروزمراسم قرعه کشی شرکت کنندگان در کلیه رشته های ورزشی،  -6

 .در محل برگزاری مسابقات حضور داشته باشند شرکت کنندگان می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات، -8

همگانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر قهرمانی و نفرات برتر در هر رشته ورزشی، جهت حضور در اردوهای آمادگی مسابقات المپیاد ورزش  -9

 .به اردوهای ورزشی مربوطه دعوت خواهند گردید،  1411 - 11 کشور در سال

 .ک از رشته های ورزشی مقام سوم مشترک وجود ندارددر هیچ ی -11

 .به نفرات برتر در هر رشته ورزشی، احکام و جوایزی به رسم یادبود اهداء می گردد -11

 

 :شرایط اختصاصی

  :تنیس روی میـز  
 .مسابقات بصورت انفرادی برگزار خواهد شد -0

 .گیم برگزار خواهد شد 3گیم از  2مسابقات بصورت  -2

 .توپ استاندارد جدید که مورد تایید فدراسیون می باشد، برگزار می گردد مسابقات با -3

 .مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در اختیار بازیکنان قرار خواهد گرفت راکت تنیس روی میز توسط در صورت نیاز، -0

 .مسابقات سوم مشترک ندارد -5

 :بدمینتون
بنابراین سوم مشترک نخواهیم  ه ای بین مقام سوم و چهارم مقام سوم تعیین می گرددنردبانی تشکیل می شود و در مسابق بازیها بصورت تک حذفی -

 ..داشت

 .برگزار می گردد 21بازی با امتیاز  3بازی از  2مسابقات بصورت انفرادی و   -

 .در بازی از توپ یونکس پالستیکی و راکت فردی یا از راکتهای همگانی استفاده می گردد  -

 .با تی شرت و شلوار ورزشی همراه باکتونی مناسب در زمان تعیین شده در مسابقه حضور یابد هر بازیکن باید  -

 
 
 



 : تنیس
 . مسابقات بصورت انفرادی  انجام می گیرد -

 .می باشد( 9ad)گیمه9که یک سته . مسابقات  در غالب یک جدول بصورت تک حذفی  برگزار می گردد -

 .دقیقه بعد زمان تعیین شده به نفع حریف مقابل امتیاز اعالم می گردد 15در صورت حاضر نشدن هر بازیکن پس از  -

 .برگزار می گردد ITFبرگزاری مسابقه طبق قوانین رسمی فدراسیون  -

 :نفره 2والیبال  -
بوطه و رعایت مر دانشکده معاون دانشجوییمعرفی نامه کتبی از  ارائهبا  تواننددانشگاه علوم پزشکی تهران میزیرمجموعه  دانشکده هایکلیه  -

 .با یک یا چند تیم در مسابقات شرکت نمایند ،دستورالعمل ذیل

مشروط به اینکه کلیه ، مربوطه معاون دانشجویینامه کتبی از  با معرفی (نفر 3جمعاً )، (نفر ذخیره 1نفر اصلی و  2)بازیکن 3تواند با  هر تیم می ـ -

 .ابقات شرکت نمایددانشجویان همان دانشکده باشند در مساز  تیم بازیکنان

 .لحاظ می گردددر مسابقه ذخیره بازیکن احتیاج نمی باشد فقط یک  مربی و سرپرست  در این مسابقات -

-  

 .امتیازی خواهد بود 15امتیاز و گیم نتیجه  25گیم برگزار می گردد، هر گیم  3گیم از  2مسابقات بصورت  ـ -

 .قانون چرخش سرویس اعمال می شود نفر بوده و  2تعداد نفرات اصلی داخل زمین مسابقه ـ  -

پیراهن و شورت ورزشی شماره دار در جلو و عقب، جوراب ساق کوتاه و کفش ورزشی مناسب )کلیه تیمها می بایست با لباس کامل و یکدست شامل  ـ -

 .در مسابقات شرکت نمایند، در ضمن شماره هر بازیکن تا پایان مسابقات ثابت خواهد بود ( 

 .سانتیمتر در زیر شماره جلو پیراهن مشخص شود  2*8باید با نواری به پهنای  کاپیتان هر تیم -

 .نحوه امتیازدهی مسابقات ابتدا تعداد بردها ، امتیاز و در صورت تساوی تعداد ست های برده محاسبه می گردد -
 .                             ار می گردد کلیه مسابقات طبق برنامه در سالن چند منظوره مجموعه ورزشی شهید فتحی کوی دانشگاه برگز   -

 :دوومیدانی
 که هر شرکت کننده مجاز به شرکت در دو ماده می باشد . مسابقات بصورت انفرادی برگزار می شود -
 .، پرش جفت و پرتاب توپ مدیسین بال  انجام می شود  متر 811، سرعت  متر 111ماده  4مسابقه  در  -

 (مجازی )  :کاراته کاتا
 .شود رده کمربندی برگزار می تمام  بقات درمسا

 .شود برگزار می( شوتوکان، شیتوریو، وادوریو و گوجوریو) مسابقات در چهار سبک 

 .فایل های ارسالی باید واضح و قابل تشخیص باشد

 .آقای موسوی مراجعه کنید 19382698384برای ارسال فیلم های خود به شماره واتس آپ 

 
  (مجازی )  شطرنج

برگزار و اصالحات مورد نیاز طبق قوانین، در هر مرحله ( فیده)و بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی  lichess.orgمسابقه در سایت - 1

 .قابل انجام خواهد بود
 .به محض ثبت نام، گروهی در پیام رسان واتس اپ تشکیل و اطالع رسانی اخبار مسابقه، از این طریق انجام خواهد شد- 2

 :مطابق فرمت ذیل ارسال نمایند...  قمندان، پس از ثبت نام، مشخصات خودشان را از طریق پیام رسان واتس اپ به شماره عال
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  01ساعت  70/70/0077جمعه : زمان مسابقه

 روز قبل از روز شروع مسابقه 2: آخرین مهلت ارسال مدارک -1

برای هر ( بدون افزایش زمان)دقیقه  3به روش سوئیسی و با زمان ثابت ( متناسب با تعداد شرکت کنندگان)مسابقات در تعداد دور مشخص -6

 .دقیقه استراحت وجود دارد 0بازیکن، برگزار می شود و بین هر دور از بازی ها 

 .برگزار می گردد و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن تاثیرگذار است( ریتد اینترنتی)مسابقه به صورت رسمی  -8

یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب کنند از  2چنانچه . رده بندی مسابقه مرحله اول بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است -8

 .ی استفاده خواهد شدروش سون بورن برگر برای گره گشائ
توسط تیم داوری بررسی خواهد شد و در ( بویژه نفرات برتر)در حین برگزاری مسابقات و پس از اتمام مسابقات، تمام بازی های بازیکنان -9

 :صورتی که مشخص شود بازیکنی یکی از موارد تقلب به شرح ذیل را انجام داده باشد
 حین بازیاستفاده از نرم افزارهای شطرنجی در - 
 بازی کردن فرد دیگری بجای بازیکن- 
 یا سایر موارد تقلب- 

همچنین تیم داوری مجاز به اعمال . این بازیکن از جدول رده بندی حذف و تا یک سال حق شرکت در مسابقات دانشگاهی را نخواهد داشت
مکلف به همکاری در کلیه مراحل راستی آزمایی در زمان و روش های مختلف راستی آزمایی قبل، هنگام و بعد از مسابقه می باشد و بازیکنان 

بنابر این تیم داوری مجاز است پس از انجام مسابقه، برخی بازیکنان را جهت بررسی عملکردشان . مکان تعیین شده توسط تیم برگزاری می باشند

نظر تیم . دست بازی آزمایشی با ایشان برگزار نماید 0در روز مسابقه، به هیئت شطرنج شهرستان و یا دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دعوت و 

 .داوری در موارد تقلب، قطعی و غیر قابل اعتراض است

01-  

تا قبل از ) دقیقه بدون پاداش زمانی 3با زمان  lichess.org دست بازی رسمی در سایت 31تمامی بازیکنان مکلف به انجام حداقل 

 .مجاز به حضور در مسابقه مرحله مقدماتی نخواهند بودشهریور می باشند در غیر اینصورت  11تاریخ 

هفته پس از مسابقات نیستند و عدم رعایت این بند به منزله  2کلیه شرکت کنندگان مجاز به بستن اکانت های خودشان تا : تبصره 

 .تایید تخلف خواهد بود

 .نفر برتر جوایز نفیس و احکام قهرمانی اهداء خواهد شد 3به   -00

 :مراحل ذیل را اجرا نمایید  lichess.orgن اکانت در سایت برای ساخت  -01

 .را انتخاب نمایید registerابتدا وارد سایت بشوید و گزینه  -

اگر نام کاربری شما قبال مورد استفاده بازیکن . و یک گذرواژه برای خودتان انتخاب کنید  Hamid2121یک نام کاربری نظیر  -

 .اربری انتخاب را تغییر بدهیددیگری قرار گرفته باشد باید نام ک

 .این ایمیل در مواقعی که گذرواژه را فراموش کرده باشید مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ایمیلتان را وارد کنید -

 .چهار پروتکل قرمز رنگ را به رنگ سبز تغییر دهید که به معنی پذیرش پروتکل ها توسط شما می باشد -

 .ریافت خواهید کرد فعال کنید و اکانت شما اکنون ایجاد شده استد lichess.orgایمیلی که از سایت  -

 .و انجام تنظیمات دلخواه می توانید بازی های تمرینی انجام بدهید Create the gameبا استفاده از گزینه  -

 .ه در نظر گرفته شده استبرای اطالع رسانی رویدادهای این مسابق: ... و کانال اطالع رسانی: ... به آدرس... پایگاه اطالع رسانی   -01

 

 

 

 
 

 نام و نام خانوادگی ردیف
 اکانت سایت

lichess.org 

 تلفن همراه

 (واتساپ(
 رشته تحصیلی شماره دانشجویی

1      



 
 مدرییت رتبیت بدنی دااگشنه                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              اداره مسابقات و تیم اهی ورزشی                                                                                                                                                                         


