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 : بالی والرشته  یو مقررات مسابقات مجاز نیقوان

 اسالمی کامل الزامی است .پوشیدن لباس ورزشی مناسب با شئونات اسالمی و پوشش  -1

برای بانوان پوشیدن کاپشن ورزشی /شلوار ورزشی یا پیراهن بلند ورزشی / مقنعه/جوراب و کفش  -2
 ورزشی الزامی است. 

 )از پوشیدن لگ ورزشی خودداری فرمائید( 
توجه: در صورتی که پوشش مطابق آنچه ذکر شده نباشد فیلم ارسالی مورد قضاوت قرار   

 گرفت.نخواهد 
 

گونه توقف از ابتدا تا انتهای فیلمبرداری  فیلمبرداری شود و هیچ حرکات ورزشی به شکل متوالی  -3
 صورت نپذیرد. 

و وضوح تصاویر در حد  ( نسبت به ورزشکار 45فیلمبرداری با زاویه در رشته هدف زنی والیبال )  -4
 ئولین فنی مسابقه باشد. مناسب و فاصله ورزشکار تا دیوار و مربع هدف ، قابل تشخیص توسط مس

 ارسال شود.   09194699104تصویر کارت پرسنلی از طریق واتساپ به شماره تماس  ✓

  6/1400/ 1    روز دوشنبه مورخ   یلم ف  مهلت ارسالخرین آ ✓

 : واریپنجه و ساعد به د یمسابقه مجاز یی دستورالعمل اجرا

 سابقات به صورت انفرادی برگزار می گردد. م -1

 مسابقه با توپ استاندارد والیبال برگزار می گردد.  -2

توپ استاندارد نباشد ، فیلم ارسالی مورد قضاوت و داوری قرار نخواهد  نکته: در صورتی که  
 گرفت. 

 

 شرکت کنندگان در طول دوره اجرای حرکت بایستی در فضای ضبط دوربین حضور داشته باشند.  -3
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بطوریکه ضربه   توپ والیبال از دو تکنیک ساعد و پنجه استفاده خواهد شد.هدف زنی با در مسابقات  -4
تکنیک ساعد ، توپ دریافت شده و باالی سر قرار خواهد گرفت و ضربه دوم با استفاده از  اول با 

 تکنیک پنجه به سمت هدف مورد نظر پرتاپ خواهد شد.

بار توپ والیبال به هدف تعیین شده برخورد می نماید و بعد از برخورد توپ به هدف در    10تعداد   -5
دریافت باالی سر و مجددا با چنجه به هدف فرستاده  برگشت توپ با ساعد دوباره دریافت می گردد .

 شود.

 آغاز مسابقه: -6

 از لحظه برخورد اولین توپ به ساعد دست ورزشکار ، زمان مسابقه محاسبه خواهد شد.

 پایان مسابقه:  -7

زمان برخورد توپ به ساعد دست ورزشکار پس از بازگشت توپ حاصل از دهمین ضربه پنجه به هدف  
 می باشد. 

 : ل برخورد توپ به دیوارتعیین مح

محاسبه قد به اضافه طول دست فرد تا نوک انگشت اندازه   فاصله از زمین تا مربع هدف براساس
 گیری می شود. 

 تعریف مربع هدف:

وار با شرایط  و یا کاغذی ( بر روی دیسانتی متر )رنگی  5وار چسب  نمربعی است در ابعاد نیم متر که با 
 تعیین شده خط کشی شود. 

 
نکته اول: ضلع پایینی مربع هدف بایستی در محل قرار گیری نوک انگشت دست ورزشکار   

 کشیده شود. 

نکته دوم: با توجه به اینکه نوار چسب مربع خط کشی شده برروی دیوار جز هدف محاسبه می  
 گردد



 

4 
 

طول نیم متر : از ابتدای نوار چسب یک ضلع مربع تا انتهای نوار چسب ضلع دیگر مربع  
 محاسبه خواهد شد. 

بار توپ را با تکنیک پنجه به داخل مربع بزند ، برنده   10ورزشکاری که در بازه زمانی کمتری تعداد  -8
 . مسابقات خواهد بود

 به زمین افتاده توپ خطا محسوب نمی شود.  -9

انالین  در صورت مساوی بودن رکورد زمانی ورزشکاران بین شرکت کنندگان برتر ، مسابقه بصورت  -10
 برگزار خواهد شد.

 برخورد توپ به نوار چسب کشیده شده بر روی دیوار صحیح بوده و شمارش خواهد شد. -11

ثانیه به رکورد زمانی فرد در پایان اجرای   2عدم برخورد توپ به مربع هدف خطا محسوب شده و  -12
 . مهارت اضافه خواهد شد.

 

 

  

                                                                                         
 

 

 نیم متر 

 نیم متر 
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سانتیمتر )یک و نیم متر ( می باشد که با نوار چسب رنگی   150فاصله فرد از دیوار : برای پرتاپ 
 بایستی بر روی زمین مشخص گردد.

 
 
 

 مسابقه به صورت شماتیک:فرآیند 
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