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 فني مسابقات مقررات

 ورزشي  مين المپيادهد چهار

 علوم پزشكي کشور هايدانشگاه پسر دانشجويان 

 (( 1401 شهريور -شهرکرد )) 



  

 

 (( دمینتونب))
 

 
 

 شود.می  المللی و مقررات فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران انجاممسابقات برابر قوانین بین  -1

ها در محل ستتاد برزتراری مستابقات بتا ح تور روز ورود تیم  22راس ساعت    جلسه هماهنگی مسائل فنی و مباحث داوری -2

 .زرددیل میهای شرکت کننده تشکسرپرستان و مربیان تیم

  .به مسابقات اعرام نمایندیک نفر مربی  و در صورت لرومبازیکن  2حداکثر و  1توانند حداقل های شرکت کننده میدانشگاه -3

 .می شود برزراربل دوو انفرادی بخش  دو مسابقات در -4

ر پایانی به صتورت یتک ر دوو د  زرددبصورت دوره ای انجام می  مسابقات دو نفره و یک نفره در دور مقدماتی در چند زروه -5

آزاد بندی نهائی، امکان شرکت در مسابقات دو نفتره بته صتورت دوبتل برزرار خواهد شد. )ضمنا به لحاظ تعیین رتبهحذفی  

 وجود نخواهد داشت و صرفا هر دو نفر باید از یک دانشگاه در مسابقات شرکت نمایند(.

زیم را به نفع خودش بته پایتان   2که  شود و بازیکنی برنده خواهد بود  زیم انجام می  3هر بازی بصورت    برابر مقررات جدید -6

 امتیازی خواهد بود. 21رسانده باشد و هر زیم بازی 

بتا  بازیکن)بازیکنتان(ره ای مسابقات، ازر امتیازات دو بازی در یک زروه برابر شد، مالک برتری نتیجه دیدار دو در مرحله دو -7

ها و در صتورت های بازیامتیازاتشان برابر زردد مالک برتری تفاض برد و باخت انزیکنیکدیگر خواهد بود در صورتی که با

ها در مسابقات بین نفترات یینفتع خواهتد بتود و در صتورت فاضل پوئنت  ،ها، و در صورت تساوی مجددتساوی تفاضل زیم

 کشی مشخص خواهد کرد.ها را قرعهتساوی تمام موارد فوق ترتیب مقام

 .باشدجوراب و کفش ورزشی می ،شلوارک ،زان شامل بلولباس بازیکن -8

 .)شاتل( پالستیکی از مارک استاندارد روز استفاده خواهد شدنوع توپ  -9

 000/000/2نتیجه مسابقه ، توسط سرپرست تیم بته ان تمام مبلت     اعالناعتراض باید به صورت کتبی و بالفاصله پس از   -10

 عتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد.وارد بودن ا شود. در صورت مسابقات تسلیمکمیته فنی ریال وجه نقد به 

 بینی نشده از اختیارات کمیته فنی مسابقات خواهد بود.تفسیر مقررات و هر زونه تصمیم در موارد پیش -11



  

 ((  زـ میتنیس روي) )

 

 
 

 .واهد شد زرار خ( بر  ITTF)    میرقوانین و مقررات فدراسیون جهانی تنیس روی مسابقات بر اساس آخرین  -1

 . شدخواهد  ها برزرار ورود تیمروز  22:00گی ساعت  جلسه هماهن -2

 . زردیددوبل انجام خواهد  ی و فرادمسابقات فقط در دو قسمت ان -3

 . نفر شرکت خواهد کرد 3  "بازیکن و یک مربی جمعا 2هر دانشگاه با حداکثر  -4

 ( میباشد .   DOUBLE FISHتوپ مسابقات به رنگ سفید از نوع دابل فیش  )   -5

د ستفی شرت آستین کوتاه , شورت و کفش ورزشی , که رنگ تتی شترت و شتورت نبایتدن شامل تی لباس بازیکنا -6

 شد .با

 باشد .   ITTFراکت بازیکنان باید قانونی و دارای مارک   -7

 زردد.  برزرار میبل ومسابقات دپس از پایان مسابقات انفرادی و برزرار مسابقات انفرادی ابتدا  -8

 حذفی پیشرفته خواهد بود .حله پایانی بصورت و دوبل بصورت دوره ای و مرحله نخست مسابقات انفرادی رم -9

  .ن از یک دانشگاه در مسابقات دوبل شرکت کنند باید لباس متحدالشکل داشته باشندیکباز ازر دو -10

 بازیهای انفرادی و دوبل تا پایان بصورت سه زیم از پنج زیم انجام میشود . -11

 مشترک سومی اعمال خواهد شد .های انفرادی و دوبل مقام  زیبادر  -12

 اعالم زردد . نیت فقسممسابقات به ز شروع قبل ااسامی باریکنان باید  -13

 مستابقات ریال وجه نقد به مسئول برزتراری  000/000/2به ان مام مبل   توسط سرپرست تیم  اعتراض باید کتباً   -14

 دریافتی مسترد خواهد شد.شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه تحویل 

 

 

 

 

 



  

 

 شود.های دوومیدانی برزرار میوناسیفدرالمللی نیبمسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات انجمن   -1

 شود.تشکیل می هامورود تیروز  22ساعت  جلسه فنی مسابقات   -2

نفتر  8جمعتاً )سرپرستت نفتر یتک روم در صتورت لتمربتی و نفتر ورزشکار، یک نفر   6  شامل  تیمهر  تعداد نفرات   -3

 .(باشدمی

 شته باشد.نفر شرکت کننده دا  2تواند در هر ماده  هر دانشگاه می -4

 ماده شرکت نماید. 2تواند در  رکت کننده میش هر -5

مستابقات تحویتل   سرپرست فنتیبرگ ارنج تیم باید توسط مربی و سرپرست مربوطه تنظیم و در جلسه فنی به   -6

 زردد.

نفتر   8یا    6اری مسابقات  برزر  شود )متناسب با پیست محلایی برزرار میله مقدماتی و نهر در دو مرحمت  100ماده   -7

 (.خواهند یافتبهترین زمان مرحله مقدماتی به مرحله نهایی راه ان  ندزز بین دارا

قه ورزشکاران با ارائه کارت شرکت در مسابقات و نصب شماره در جلو سینه و پشت مجتاز بته ح تور در مستاب -8

 خواهند بود.

 بود. هندخوانه پرتاب وز متر با مانع، پرش طول و 110متر،  3000متر،  400متر،  100 ی مسابقات :مواد برزرار -9

 شود.شود و فقط به نفرات برتر هر ماده مدال و حکم اهدا میمسابقات در این دوره بصورت انفرادی برزرار می -10

بته ان تمام مبلت  توستط سرپرستت تتیم پس از اعالن نتیجه مستابقه  دقیقه  30اعتراض باید کتباً و حداکثر تا    - 11

شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی تحویل    قاتمساب  ریال وجه نقد به مسئول برزراری  000/000/2

 مسترد خواهد شد.

 د کرد.کمیته فنی مسابقات حل و فصل خواهندر موارد پیش بینی نشده  -12



  

 ((  شنـا))  

 
 

 شود. می برزرار شنا وناسیفدر موجود ینقوان آخرین قطببر  مسابقات -1

 بود. خواهد ی ویک سرپرست(مربیک ، دانشجوی شنازر نفر 6 نفر)شامل 8  جمعااع اء هرتیم  -2

برزترار   (انفرادی  50×4پروانه و    50قورباغه،    100و    50  تکرال پش  100و    50آزاد،    100و    50  ماده)  8در  مسابقات   -3

 .خواهد شد

 شرکت نمایند. می توانندماده   هر در نفر 2 حداکثر نافرادی شماده ان هر دانشکده در ه یادانشگا  هر از -4

 شرکت نماید. سه ماده انفرادی، در کثرحدا  تواندمی هرشنازر -5

 اوربته سترد ات آن نیمتروزقبستاعت قبتل ازشتروع مستا  یتک  هردانشگاه یادانشکده بایتد  ترکیب نفرات شنازران -6

 تلقی می زردد.ورت انصراف نصای درغیرو  مسابقات تسلیم 

 زیرد. اعالم شده توسط مربیان انجام می دسته بندی واختصاص خطوط به شنازران ازروی رکورد -7

 زردد.مشخص می  حاصله  براساس رکورد وتعیین مقام نفرات ،برزرار مسابقات طی دوروز -8

ابقات ازمتدیران کیفتی مست  ستط عدم امکان برزراری رقابتهای ورودی ودرراستای ارتقاء هرچه بیشتر  باتوجه به -9

جهت شرکت   را  فقط دانشجویانی  می زردد  تقاضا  ردانشگاه ها/دانشکده های علوم پرشکی کشوبدنی  محترم تربیت

 ماده باشند. ربرای ه  ن های اعالم شدهمعادل زما یا کمتر هرماده معرفی فرمایند که دارای رکوردی در

 رزرار خواهد شد.ها بدر روز ورود تیم یقرعه کش فنی وجلسه  -10

منتختب ازبتین مربیتان   نفر  دو  نماینده داوران و،  سرپرست فنی مسابقات،  نفر)رئیس انجمن  5متشکل ازکمیته فنی   -11

اع تاء کمیتته فنتی  هرکتدام از رسیدزی بته اعتراضتات،  در  اشت.د  خواهندمسابقات نظارت    روند  بر  تیمهای شنا(

 داشت. نخواهند جلسه را در حق ح ور چنانچه یینفع باشند

 ان تمام آن ماده توسط سرپرست تیم به تیجهدقیقه پس ازاعالم ن 30تبی وحداکثربصورت ک  هرزونه اعتراض باید -12

ریتافتی د  بودن اعتتراض وجته نقتد  درصورت وارد  .ارائه زرددمسابقات    وجه نقد به سرداورریال    000/000/2مبل   

 خواهدشد.  مسترد

 نمود.خواهد زیری م بیت بدنی وزارت تصمیتر دحدیصال اب انجمن شنا ،مواردپیش بینی نشدهدر  -13

 مسابقاتزمان بندي برنامه 

 صبح متر قورباغه  50 –متر کرال پشت  100 – متر آزاد  100

 روز اول 

 بعد از ظهر پشت رال ک متر  50 -  متر قورباغه  100 -  متر پروانه 50

 روز دوم  صبح متر مختلط انفرادي  4×50 - متر آزاد 50

 



  

 ((  دازيـتيران))  

 

 
 

 دد.و این دستورالعمل برزرار میگرتیراندازی نین فدراسیون بین المللی  مقررات و قواراساس این مسابقات ب -1

  .تیر میباشد ۶۰بادی و بصورت فرم کامل تپانچه مسابقات در دو ماده تفنگ و  -2

 تیرانداز مجاز به شترکت،  نچهنفر درماده تفنگ و یک نفر درماده تپا  )یکمسابقات بصورت انفرادی برزرار میگردد   -3

                                                       .(نمی باشدماده ورزشی    در دو

 .ابقه فینال راه پیدا خواهد نمودهشت نفر اول در مرحله مقدماتی به مس -4

 .نمایدهمراه بازیکنان خود اعرام   سرپرست یا  مربی را بعنوان هردانشگاه مجاز است تنها یک نفر -5

با راندازی از قبیل لباس و دستکش و کفش تیراندازی و غیره که مغایرت  ت تیو تجهیرااستفاده از سالح و ساچمه    -6

بعهتده دانشتگاه  مربوطته زی نداشته باشتد بالمتانع استت و تهیته تجهیتراتقوانین فدراسیون بین المللی تیراندا

 .میباشد

ی تیراندازان تمرین رسمبه  می پذیرد و صب  روز بعد    ها انجامدانشگاه  روز ورود    ۲۲قرعه کشی مسابقات ساعت   -7

  .اختصاص خواهد یافت

سته د و ح ور مربی در ایتن جلی مسابقات در جلسه فنی توضی  داده میشوسایر موارد فنی توسط سرپرست فن -8

   .الرامی می باشد . ضمنا از پذیرش ورزشکاران در جلسه فنی معذوریم

 .میباشد انفرادی نتایج و توزیع مدال بصورت -9

بتی توسط مرتبی بوده و درحین برزراری مسابقه یا بالفاصله پس از اعالم نتیجه  باید بصورت ککلیه اعتراضات    -10

صتورت وارد بتودن اعتتراض   ال وجه نقد به کمیته فنی مسابقات تسلیم زردد و درری  000/000/2به ان مام مبل   

 .وجه دریافتی مسترد خواهد شد



  

 ((  كاراتـه))  

 
 

 برزرار میگردد.( WKFاوری فدراسیون جهانی کاراته)د قات کاراته طبق آخرین قوانین و مقرراتمساب-1

 ی و کومیته انفرادی برزرار می شود. مسابقات در سبک های کنترلی و در دو بخش کاتای انفراد -2

،  4نفر می باشد.)  7حداکثر تعداد افراد شرکت کننده  -3 نفر مربی   1فر سرپرست،  ن  1رادی،نفر کاتای انف  1نفر کومیته 

 از فدراسیون کاراته(  گرییدارای حکم مرب

 ر کاتا شرکت نماید. در صورتیکه دانشگاه فاقد کاتارو باشد یک نفر از کاراته کاهای کومیته می تواند د-4

قط در رزشکار فو هر و  ارفاق برزرار می زردد  کیلوزرم  1کیلوزرم( با    +75/-75/-67/-60کومیته انفرادی در اوزان)-5

 یک وزن میتواند شرکت کند. 

انتخاب    (جدول زیر)فدراسیون جهانیمورد تایید  کاتا    102وها موظف هستند کاتای انتخابی خود را از لیست  کاتار  -6

 . تکرار کاتا بعد از دور دوم و از دور سوم مجاز می باشد. نمایند

دار-7 که  نمایند  شرکت  مسابقات  در  توانند  می  کاراته  کحکم  ای  ورزشکارانی  فدراسیون  از  مشکی  یا  ای  قهوه  مربند 

 ارائه نمایند.  خود رادر زمان وزن کشی اصل حکم کمربند ورزشکاران باید   اشند.ب

 مر و آبی به همراه داشته باشند. ست کمربند قرکلیه شرکت کنندزان می بای-8

مر و آبی( جهت شرکت کنندزان در دستکش قرو    هوزو  ساق پا،  روپایی،  )لثه،امل  داشتن وسایل ایمنی استاندارد ش-9

 لرامی می باشد و برزرار کننده مسئولیتی جهت تهیه وسایل مذکور ندارد. بخش کومیته ا

موظف به استفاده از لثه بند محافظ مورد تایید پرشک و داور ندان می باشند  ورزشکارانی که دارای ارتودنسی د-10

 مسابقه میباشند. 

 هماهنگی روز ورود تیم ها اعالم خواهد شد.  ی و جلسهزمان و مکان وزن کش-11

به ان مام مبل  و به صورت کتبی  تیم  پس از اعالن نتیجه مسابقه توسط سرپرست    بالفاصلهاعتراض می بایست  -21

دریافتی   2.000.000 وجه  اعتراض  بودن  وارد  در صورت  و  ارائه شود  مسابقات  برزراری  مسئول  به  نقد  وجه  ریال 

 د شد. مستردد خواه

 بقات حل و فصل خواهد نمود کلیه موارد پیش بینی نشده را کمیته فنی مسا-13



  

 لیست کاتاهاي مورد تأیید فدراسیون جهانی(( ))
 

 

 

 



  

 (( تکواندو)) 

 

 دد.و این دستورالعمل برزرار میگردو تکوانمقررات و قوانین فدراسیون مسابقات براساس  -1

در هتر وزن یتک نفتر توانتد  هتر دانشتگاه میو  زتردد  برزرار می(  و ششم  پنجم  ،مچهار  ،م، سومدووزن )  5مسابقات در  

  .(فر مربی و یک نفر سرپرست، یک ننفر ورزشکار 5 )نفر شامل   8"جمعاتعداد اع ای تیم   *  .ورزشکار اعرام نماید

 زرم ارفاق انجام خواهد شد. 200روز قبل از شروع مسابقات با  وزن کشیثبت نام و  -2

 .  شدخواهد ها برزرار ورود تیمروز  22:00ت  ساعهنگی  فنی و هماجلسه  -3

در ایتن دروه از مستابقات از هوزتوی واندو در ایتن مستابقات ح تور یابنتد)  ی تکلیه ورزشکاران باید با لباس رسمک -4

 . (معمولی استفاده خواهد شد

دستتکش و   لثته  محتافظم،  نانشتیمنی، هوزتو، ستاق بنتد، ستاعدبند،  کاله ایتجهیرات ایمنی شامل)    باان باید  ورزشکار -5

 .در مسابقات شرکت نمایند( مخصوص

 ح ور یابند.شی ورزو کفش لباس آیدی کارت مسابقات و با ه در محوطه مسابقمربیان باید    -6

مسابقات ارائته نمایتد. کمیته برزراری به تکمیل و رزه ارنج را بپس از ثبت نام و زرفتن آیدی کارت سرپرست تیم باید   -7

 خواهد بود( .امکان هیچگونه تغییری در برزه ارنج امکان پذیر نزه ارنج )پس از تحویل بر

ده و در هنگام ثبت نتام و وزن کشتی فدراسیون تکواندو بو رکمربند قرمرسمی حکم  دارای  ید حداقل  کلیه ورزشکاران با -8

 رین حکم کمربند خود را ارائه نمایند. اصل و کپی آخ

در فدراستیون  تمدید و عکس فرد آپلود شتده باشتد.)بانک اطالعتاتی    1401ال  در سکد بانک اطالعاتی ورزشکاران باید   -9

  .بررسی خواهد شد(توسط کمیته برزراری  کشی وزنثبت نام و زمان  

ریتال وجته نقتد   000/000/2بته ان تمام مبلت   بقه  مساپس از اعالم نتیجه  بالفاصله  و  باید بصورت کتبی  اعتراضات   -10

صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد   لیم زردد و درابقات تسبه کمیته فنی مستوسط سرپرست تیم  

 .شد

 

 



  

 (( شطرنج))

 

 .دور برزرار می شود 9مسابقات بر اساس قوانین فیده و به روش سوییس انفرادی در  -1

 ثانیه اضافه به ازای هر حرکت می باشد. 30دقیقه برای هر بازیکن به عالوه  90زمان بازی  -2

بازیکن،مربی،سرپرست و کلیه همراهان ممنوع می باشد و لکترونیکی به سالن مسابقات توسط  وسیله ا  آوردن هرزونه -3

 .به بازیکن خاطی باخت داده می شود

ادامه تمامی دورهای مسابقات برای کلیه بازیکنان الرامی بوده و ترک جدول منجتر بته محرومیتت بتازیکن و دانشتگاه  -4

 .خواهد شدآینده   یمربوطه از مسابقات سال ها

 سالن مسابقات ممنوع می باشد.  دمپایی درپوشیدن  -5

دقیقته بعتد از اتمتام آن   30ازر بازیکنی به رای سرداور معترض باشد می بایست اعتراض خود را به صورت کتبی تتا   -6

ت ژوری ارائتته دهتتد.در صتتورت وارد بتتودن اعتتتراض مبلتت  ریتتال بتته هیتتا 000/000/2ان تتمام مبلتت   بتتازی بتته

 خواهد شد.شت داده  پرداختی،بازز

 سابقات به نفرات برتر حکم و مدال اهدا می زردد.در پایان م -7

 می می باشد.اح ور بازیکن یا مربی در جلسه قرعه کشی الر -8

از قانون پوئن شکنی بته شترح و ترتیتب زیتر استتفاده   ،به منظور رده بندی نهاییدر صورت تساوی امتیاز بازیکنان -9

   خواهد شد:

 ..بازی مجدد4 برزر سونه برن. 3ع شده یک هولر قط .بوخ2بازی رودررو  * 

الحدید کتادر فنتی،در روز برزراری جلسته همتاهنگی و بتا صت  با توجه به تعداد شرکت کنندزان و شرایط مسابقات،در -10

 صورت نیاز تغییراتی در بندهای آیین نامه اعمال شده و در جلسه به بازیکنان اعالم می زردد.

 
 


