
 وموسسات آموزش عالی سراسر کشورها ه نشگادا )پسران(همگانیفوتبال رشته زي مجات ئين نامه مسابقاآ

 

 مقررات فنی:

در  مخا رتصو به ارفزا منر گونه هر با يشايرو ونبدرا  يديوداده و و منجارا ا يتمآ 4 توقف ونبد هباشگا ياآزاد  يفضا يا لمنزدر  رانشكاورز-۱

 بارگزاري کنند.در بخش مسابقات مربوطه  https://setav.ir/stay-home/سامانه ستاو 

 .دشو همشاهد داريفيلمبر لطودر  بيندور جايي جابه ونبد مسابقه ايجرا صحنه متما که دپذير منجاا ثابت رتبصو بايد داريفيلمبر-۲

 دوربين قرار بگيرد. براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي-۳

به نحوي در ويديو صورت گيرد که براي داوران قابل قبول باشد.)مانند مترکردن ونشان  بايدشرکت کننده تا هدف متري ۵نشان دادن فاصله -4

 دادن عدد روي متر(

 .باشد مشخص کامآليا ماژيک  چسبارنونصب  بايد باورزشكار و هدف بين متري ۵ فاصله-۵

 .کنيد معالا يديودر و ضحرا وا تحصيل محل هنشگاو دا نشجوييدا رهشما،گيادخانونام ،منا تحرکا وعشراز  قبل-۶

  شرکت کنندگان از هر دانشگاه وجود ندارد. ادتعد صخصودر  يتيودمحدو  مي باشد انپسر ويژه دانشجويان  تمسابقا-7

 

 تجهيزات مورد نياز:

 توپ فوتبال يا فوتسال-۱

 سبد لباس-۲

 )جهت اندازه گيري فاصله شرکت کننده تا هدف(يا ماژيک و نوار چسب متر-۳

 کرنومتر-4

 دوربين جهت فيلمبرداري-۵

 :و امتياز دهی قوانين ونحوه برگزاري مسابقه

 روپایی زدن با توپ فوتبال  : آیتم اول

 شود.فته ميرکورد فرد در نظر گردقيقه به عنوان  يکشرکت کنندگان بايد با هردوپا با توپ فوتبال روپايي بزنند و تعداد ضربه ها با هر دو پا در  

 شود.بعد از انجام هر  خطا شمارش از اول شروع مي افتادن توپ بر روي زمين است. زدن دو ضربه  متوالي با يک پا و آيتمخطا هاي اين 

 سر زدن با توپ فوتبال : آیتم دوم 

 شود.دقيقه به عنوان رکورد فرد در نظر گرفته مي يکشرکت کنندگان بايد با سر به توپ فوتبال ضربه مي زنند و تعداد ضربه ها با سر در 



بعد از انجام هر  خطا شمارش از اول شروع  باشد.و ضربه زدن به توپ با هر جايي غير از سر مي افتادن توپ بر روي زمينآيتم طا هاي اين خ

 شود.مي

 ضربه زدن با ران  : آیتم سوم

ظر گرفته رکورد فرد در ن دقيقه به عنوانيک ها با هر دو پا در شرکت کنندگان بايد با هردو ران پا به توپ فوتبال ضربه مي زنند و تعداد ضربه 

 ود.شبعد از انجام هر  خطا شمارش از اول شروع مي .خطا هاي اين آيتم زدن دو ضربه  متوالي با يک پا وافتادن توپ بر روي زمين استشود. مي

 انداختن توپ فوتبال در سبد: آیتم چهارم 

ربه ندازد. تعداد ضيامتري از سبد قرار گرفته و سعي مي کند توپ را با ضربه زدن با پا به داخل سبد ب ۵شرکت کننده در يک فاصله  آيتمدر اين 

شود. در اين چالش توپ بايد حتما داخل سبد قرار بگيرد و خروج دقيقه به عنوان رکورد فرد در نظر گرفته مي يکهاي صحيح به داخل سبد در 

شود. بعد از اينكه توپ داخل سبد قرار گرفت شرکت کننده توپ را از سبد برداشته و خود را براي ضربه ه عنوان امتياز محاسبه نميتوپ از سبد ب

سبد بر روي زمين و قرار دادن سبد در کنار ديوار و کمک گرفتن از آن براي  نافتاد خروج توپ از سبد،خطا هاي اين آيتم  کند.بعدي آماده مي

 به سه نفر برتر جوايزي اهدا مي گردد.  باشد.انداختن توپ در داخل سبد مي
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