
 وموسسات آموزش عالی سراسر کشورها ه نشگادا همگانی فریزبیرشته زي مجات ئين نامه مسابقاآ

 

 مقررات فنی:

در  مخا رتصو به ارفزا منر گونه هر با يشايرو ونبدرا  يديوداده و و منجارا ا ها يتمآ 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

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

به نحوي در ويديو صورت گيرد که براي داوران قابل قبول باشد.)مانند مترکردن ونشان  بايدشرکت کننده تا هدف متري ۵نشان دادن فاصله -۴

 دادن عدد روي متر(

 .باشد مشخص کامآل 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

 تجهيزات مورد نياز:

)در صورت عدم دسترسي به ديسک فريزبي دانشجويان مي توانند با توجه به خالقيت خود از ساير وسايل مشابه در ابعاد ديسک  ک فريزبيديس-۱

 استفاده نمايند(.  

 داد.که بتوان بوسيله ديسک فريزبي مورد هدف قرار  ليتري ۵/۱بطري -۲

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

 کرنومتر-۴

 دوربين جهت فيلمبرداري-۵

 :و امتياز دهی قوانين ونحوه برگزاري مسابقه

 مي گردد. اربرگز انپسرو  انخترد بخشدر دو  تمسابقا-۱

 ندارد. دجوو هنشگادا هراز  هکنند شرکت  ننشجويادا ادتعد صخصودر  يتيودمحد-۲

کردن ديسک فريزبي مانع را مورد اصابت قرار دهد.سپس با سرعت به سمت مانع  تابپرمتري از هدف بايستتد و با ۵ورزشكار بايد در فاصله -۳

 بارتكرار شود(۵گرداند.ديسک را بردارد وسر جاي خود برگردد.)اين کار بايد ردويده آنرا به حالت اوليه ب

 رانشكاورز الذ ،شد هداخو بمحسو رشكاورز زمتياا، رين اصابت ديسک فريزبي با هدفخآ نپايا تا حرکت ليناو وعشر لحظهاز  هشد طي نماز-۴

 .شد هنداخو بنتخاا برتر اتنفر انعنو به هشد ثبت نماز کمترين با

 نميباشد. نكته:پس از پرتاب پنجم واصابت فريزبي با هدف زمان متوقف مي شود و ديگر نيازي به دويدن و رسيدن به هدف

mehran
Typewriter
کشوری



 

  داور رسمي در رشته فريزبي مورد بازبيني و قضاوت قرار خواهد گرفت.۵مسابقات توسط 

 ددگر مي اهدا جوايزي تمسابقا مسو تااول  اتنفر به. 

 

 متر 5                                                                            

 

 

 




