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   ی دانشگاهبدنتیترب ریمد                                                                                                  

 و امضاءمهر                                                                                              

---------------------------------------------------------- 

 به دبیرخانه ارسال گردد. 05138795204از طریق دورنگار  27/2/1401فرم اعالم آمادگی اولیه می بایست حداکثر تا تاریخ  تذکر مهم:* 

 سمت ردیف
 تعداد نفرات

 کشتی فرنگی آزاد کشتی دو و میدانی شنا

      ورزشکار 1

     مربی 2

     سرپرست 3

     راننده 4

     تعداد کل نفرات

 شماره :

 تاریخ :
 1پیوست شماره 



 شناقوانین و مقررات فنی 

 می گردد. مسابقات شنا طبق مقررات شنا برگزار 

  ماده شركت نمايند. 5ماده تيمی و جمعاً در  2ماده انفرادي و  3هر شناگر مجاز است در 

 .هر دانشگاه در هر رشته انفرادي ميتواند دو شركت كننده و در تيمی يك تيم داشته باشد 

  متري برگزار و شناگران بر اساس ركورد دسته بندي می شوند. 50مسابقات در استخر 

 ماده تيمی برگزار می شود. 3ماده انفرادي و  11ر مسابقات د 

 .در رشته هاي تيمی و انفرادي مسابقات بصورت نهايی برگزار می گردد 

 شرايط برگزاري مسابقات و نظر كميته فنی مواد مسابقات قابل تغيير خواهد بود و مسابقه هررشته به 3تبصره : با توجه به 

 هد شد. تيم برگزار خوا 3شناگر يا  3شرط حضور 

  انجام می گيرد.  21روز ورود تيم ها ساعت جلسه فنی هماهنگی با مربيان، سرپرستان و مسئولين برگزاري 

 :نحوه برگزاري  و برنامه مسابقات 

 سوم: دور دوم: دور اول: دور

 متر آزاد 200 متر آزاد50 متر آزاد 100

 متر پروانه 50 ---------- متر قورباغه 50

 متر كرال پشت 100 متر قورباغه 100 متر پروانه 100

 متر قورباغه 200 متر كرال پشت 50 متر مختلط انفرادي 200

 متر آزاد تيمی 4×100 متر مختلط تيمی 4×100 متر مختلط تيمی 4×50 

 

مربيان و تاييد سرپرست فنی مسابقات در جلسه هماهنگی  ،نحوه برگزاري و برنامه مسابقات براساس توافق سرپرستان تبصره:

 قابل تغيير است.

  ریال )معادل  2.000.000مبلغ دقيقه پس از پايان وقت آن مسابقه به همراه  15اعتراضات بايد بصورت كتبی و حداكثر

جه دريافتی مسترد توسط سرپرست تيم به كميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض ودویست هزار تومان( 

 خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

 

 :ليه موارد پيش بينی نشده در آئين نامه عمومی را اداره كل تربيت بدنی سازمان امور دانشجويان و ك موارد پيش بينی نشده

 حل و فصل خواهند نمود. ی مسابقاتكميته فنآئين نامه فنی را 

  نحوه توزيع مدال، محاسبه امتيازات در رده بندي نهايی: 

 به تيم هاي اول تا سوم حكم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

 امتيازات انفرادي تا رده شانزدهم و امتيازات تيمی تا رده هشتم مسابقات محاسبه می شود. -

 .اهدا می گردد به نفرات اول تا سوم هر ماده حكم قهرمانی -

 :اعضای کمیته فنی مسابقات 

 رئيس انجمن )يا نماينده انجمن( -

 سرپرست فنی مسابقات -

 يك داور منتخب -

 دو نفر از مربيان كه در جلسه هماهنگی از طرف كليه مربيان يا سرپرستان تيمهاي حاضر انتخاب خواهند شد. -

  كرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد.رعايت پروتكل هاي بهداشتی بر اساس آخرين مصوبات ستاد ملی 

  

 2پیوست شماره 



 دو و میدانیقوانین و مقررات فنی 

 ( مسابقات دو و ميدانی بر اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بين المللی دو و ميدانیIAAF.برگزار می شود ) 

  شركت كننده داشته باشد. 2هر دانشگاه می تواند در هر ماده 

  دو ماده انفرادي و يك ماده امدادي ( شركت كند. ماده  3هر شركت كننده می تواند در( 

 .چنانچه تيم ها در امتيـاز مساوي بودند ابتدا مدال هاي طال، سپس نقره و در مرحله بعد برنز مورد ارزيابی قرار می گيرد 

  د.می بايست متحدالشكل و يك رنگ باشدر امدادي لباس ورزشكاران هر تيم 

 .شماره سينه ورزشكاران از طرف مسئول فنی مسابقات داده خواهد شد 

 به صورت نهايی برگزار خواهد شد.متر 100مسابقات دركليه مواد بجز 

 :مدارک مورد نياز 

  3×4معرفی نامه دانشگاه، كارت دانشجويی همراه با پرينت آخرين ترم، كارت بيمه ورزشی، اصل شناسنامه، يك قطعه عكس. 

  انجام  می گيرد. 21ساعت جلسه هماهنگی روز ورود تيم ها 

 :مواد مسابقه 

، پرتاب ديسك، پرتاب پرتاب وزنه، پرش ارتفاعپرش سه گام، مانع، پرش طول، 110،انعم3000متر، 1500متر، 800متر، 400،متر 100

 امدادي 4×400متر پياده روي،  3000نيزه، پرتاب چكش، 

  امتیازات در رده بندی نهایینحوه توزیع مدال، محاسبه: 

 به تيم هاي اول تا سوم حكم قهرمانی در محل اجراي مسابقات دو و ميدانی اهدا می شود. -

 به مقامهاي اول تا سوم هر ماده حكم اهدا می شود. -

 در رشته هاي امدادي فقط يك مقام محاسبه می شود. -

 :اعتراضات 

ریال )معادل دویست  2000.000مبلغ دقيقه پس از پايان وقت آن مسابقه به همراه  30اعتراضات بايد به صورت كتبی و حداكثر 

توسط سرپرست تيم به كميته فنی تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد خواهد شد. پاسخ  هزار تومان( 

 فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا 

 :موارد پیش بینی نشده 

تصمصم گيري در مورد كليه موارد پيش بينی نشده در آيين نامه عمومی اداره كل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 

 همچنين آيين نامه فنی مسابقات بر عهده كميته فنی مسابقات می باشد.

 :اعضای کمیته فنی مسابقات 

 رئيس انجمن )يا نماينده انجمن( -

 سرپرست فنی مسابقات -

 يك داور منتخب -

 دو نفر از مربيان كه در جلسه هماهنگی از طرف كليه مربيان يا سرپرستان تيمهاي حاضر انتخاب خواهند شد. -

 در مسابقات الزامی می باشد.رعايت پروتكل هاي بهداشتی بر اساس آخرين مصوبات ستاد ملی كرونا براي حضور 

 

  



 کشتی آزاد و فرنگیقوانین و مقررات فنی 

 ( مسابقات براساس قوانين و مقررات اتحاديه جهانی كشتیU.W.W.برگزار خواهد شد ) 

 ( شامل اوزان:  6در مسابقات )وزن المپيكی 

  :كيلوگرم 125، 97، 86، 74، 65، 57آزاد 

  :برگزار می شود. كيلوگرم 130، 98، 85، 75، 66، 59فرنگی 

 : شرايط وزن كشی 

  ساعت  10وزن كشی ساعت  8الی  7:30وزن كشتی فرنگی از  سابقات نيز از  صبح همان روز در تمامی اوزان آغاز  10روز اول  م

 خواهد شد.

  غاز خواهد شد.صبح همان روز در تمامی اوزان آ 10روز دوم مسابقات نيز از ساعت  8الی  7:30وزن كشی كشتی آزاد از ساعت 

  كيلو ارفاق وزن انجام می شود. 2مسابقات كليه اوزان با 

 .كليه شركت كنندگان در موقع وزن كشی بايستی كارت شركت در مسابقات را همراه داشته باشند 

 .داشتن بيمه ورزشی الزامی است 

 :اعتراضات 
كند احتماالً داور اشتباه كرده، برابر قانون فيال صورت اعتراض بايستی توسط مربی يا سرپرست تيم در همان لحظه اي كه احساس می

ــتی قانونی و با آرامش در لحظه وقوع با  ــات بايس ست هزار تومان(2.000.000مبلغ پذيرد. كليه اعتراض به اطالع  ریال )معادل دوی

ست فنی و رئيس تشك در همان رئيس انجمن برسد، اعتراضات در صورتی كه ابهامی در رأي داوران باشد با نظر رئيس انجمن و سرپر

 .د. در غير اينصورت اعتراض وارد نخواهد بودلحظه از طريق بازبينی فيلم بررسی و رفع ابهام خواهد ش

 :موارد پیش بینی نشده 

ـــط  ـــده در آئين نامه عمومی اداره كل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آئين نامه فنی ، توس كليه موارد پيش بينی نش

 كميته فنی مسابقات حل و فصل خواهد شد.

 :نحوه توزیع مدال ، محاسبه امتیازات 

 به تيم هاي اول تا سوم حكم قهرمانی در محل اجراي مسابقات كشتی  اهدا می شود. -

 به نفرات اول ، دوم و سوم مشترک هر وزن به ترتيب حكم قهرمانی اهدا می شود. -

 مصوبات ستاد ملی كرونا براي حضور در مسابقات الزامی می باشد. رعايت پروتكل هاي بهداشتی بر اساس آخرين

 

  



 

 
داهی ورزشی کنندهشرکتتیم اهی  انمثبتفرایند   رد مسابقات توسط سیستم رخدا

از تاريخ   http://sems.um.ac.ir به آدرس: از طریق سایت پذیرش  صرفاً هادانشگاهو نفرات اعزامی از سوي  هاميت نامثبت .1

 .رديپذیمصورت  3/3/1401لغايت  28/2/1401

در امر فنی و آشنا با محيط كار در  یکی از کارشناسان خبرهتيم و نفرات اعزامی  نامثبتبراي سهولت در امر  شودیمتوصيه  .2

 هاعكسحقوقی درج اسامی و بارگزاري  تيمسئول( تعيين گردد و كنندهشركتنده دانشگاه )نماي نامثبتمسئول  عنوانبهاينترنت 

 به عهده وي و دانشگاه مربوطه خواهد بود.

 9به دبيرخانه منطقه و ، تكميل 27/2/1401فرم اعالم آمادگی را تا تاريخ بايد  اتي متقاضی براي شركت در مسابقهادانشگاه .3

 فاكس كنند. 

o پذيرفته نخواهد شد.یآمادگاعالم  وجهچيهبه شدهگرفتهشيد پس از تاريخ در نظر توجه داشته با 

o  توجه داشته باشيد اگر تيمی پس از اعالم آمادگی و پرداخت سرانه شركت در مسابقات، به هر دليلی از شركت در مسابقات

 برگشت داده نخواهد شد. وجهچیهبه شدهپرداختانصراف دهد، وجه 

يی كه فرم اعالم آمادگی در مسابقات را به دبيرخانه منطقه هادانشگاهشناسه و پسورد سيستم رخدادهاي ورزشی براي نماينده  .4

 .شودیمارسال  است، شده اعالمبه شماره همراهی که در فرم اعالم آمادگی برای نماینده دانشگاه  اندكردهفكس 

سه و رمز دريافت شده كه از طريق پيامك براي  نماينده دانشگاه ارسال خواهد شد، از شنا ستيبایم ورود به سایت پذیرشبراي   .5

 استفاده نماييد.

اعالم شده است. با توجه به نزديك بودن  1شماره اعضاي تيم به ازاي هر رشته در جدول  نامثبتباز بودن سيستم جهت  زمانمدت .6

ابقه و نياز به قطعی شدن و اطالع از تعداد افراد اعزامی به مسابقات جهت بازه ثبت نامی در نظر گرفته شده به روز آغازين هر مس

ي تيم و واريزي سرانه شركت در مسابقات را به روزهاي آخر اعضا نامثبتآمادگی دانشگاه ميزبان، اين بازه تمديد نخواهد شد. لذا 

 موكول نفرماييد.

عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته )نام و نام خانوادگی(، یاعزاماسامی نفرات  اندموظف هادانشگاه .7

)فعال، فارغ التحصيالن تحصیلی، شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد، شماره سریال بیمه ورزشی و وضعیت تحصیلی 

 ند.صحيح در سايت پذيرش ثبت نماي صورتبه...  وواجد شرايط مندرج در آيينامه المپيادهاي سراسري( 

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه،  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبيل  اندموظف هادانشگاه .8

 اطالعات مندرج در شناسنامه در سايت پذيرش تكميل نمايند. بر اساستاريخ تولد و ... را 

توسط نماينده دانشگاه ميسر خواهد بود. پس از كليك بر  نامبتثامكان درج، ويرايش، حذف اعضاي تيم و همراهان تا قطعی كردن  .9

تغييري وجود نخواهد داشت، لذا تقاضا  گونهچيهدر سيستم رخدادها امكان  نامثبتگزينه تائيد و تكميل اطالعات در مرحله سوم 

 خود را قطعی كنيد. نامثبتي كافی هایبررسبا دقت و  شودیم

تصویر فیش واریزی سرانه )در صورت وجود( و  امضای همراهان 3فرم ،  ی تیماعضاامضاء  5فرم  اندموظف هادانشگاه .10

كه مبلغ آن توسط سيستم متناسب با نوع دانشگاه )دولتی يا غيردولتی( و تعداد روزهاي برگزاري مسابقات  شرکت در مسابقات

 محاسبه و اعالم خواهد شد را پيوست كنند.

 3پیوست شماره 
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o  و  ديكنیماعضاي تيم از سيستم رخدادهاي ورزشی دريافت كرده، پرينت  نامثبتامضا پس از قطعی كردن  3امضا و  5فرم

 .ديكنیمنسبت به گرفتن امضاهاي مدنظر اقدام 

o ديكنیمي مشخص بارگذاري هامحلرا اسكن كرده و در  هافرم. 

o  خواهد شد.امضا و فيش واريزي ثبت نام نهايی  5با بارگذاري فرم 

o  امضا در اين فرم وجود نداشته باشد، پذيرش تيم انجام نخواهد شد. 5از امضاها و مهرهاي فرم  هركدامچنانچه 

 

 .شودیمقطعی  نامثبتي شركت در مسابقات، چاپ و هاكارتدر سيستم رخدادها،  نامثبتپس از پايان مهلت  .11

ي بيمه هاكارتي دانشجويی و هاكارتهاي واريزي،  ضاي همراهان، فيشام 3، فرم كنندهشركتي هاميتامضا  5 ارائه اصل فرم .12

 ورزشی هنگام ورود تيم ها الزامی است.

دكمه زرد رنگی با عنوان راهنما وجود دارد كه  http://sems.um.ac.ir در صفحه ورودي سامانه رخدادهاي ورزشی به آدرس:  .13

لطفاً را مشاهده نمائيد.  نامثبتفيلم در نظر گرفته شده جهت راهنمايی انجام مراحل  ديتوانیمدن روي آن با كليك كر

 ، ابتدا فیلم راهنما را مشاهده کنید.دیانکردهبا این سیستم کار  تاکنون کهیدرصورت

o  09155057819مهندس احمديان كارشناس ارشد سيستم رخدادهاي ورزشی با شماره تلفن  خانم باجهت راهنمائی می توانيد 

 تماس بگيريد.
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