
وموسسات آموزش عالی سراسر ها ه نشگادا همگانیطناب زنی رشته زي مجات ئين نامه مسابقاآ

 کشور

 

 

 

 مقررات فنی:

در سامانه  مخا رتصو به ارفزا منر گونه هر با يشايرو ونبدرا  يديوو و طناب زده توقف ونبد هباشگا ياآزاد  يفضا يا لمنزدر  رانشكاورز-۱

 بارگزاري کنند.در بخش مسابقات مربوطه  https://setav.ir/stay-homeبه آدرس / ستاو 

 .دشو همشاهد داريفيلمبر لطودر  بيندور جايي جابه ونبدطناب زدن  ايجرا صحنه متماو  دپذير منجاا ثابت رتبصو بايد داريفيلمبر-۲

 شود. معالا يديودر و ضحرا وا تحصيل محل هنشگاو دا نشجوييدا رهشما،گيادخانونام ،نام تحرکا وعشراز  قبل-۳

 تجهيزات مورد نياز:

 مناسب طناب-

 :و امتياز دهی قوانين ونحوه برگزاري مسابقه

انتخاب زاويه مناسب دوربين . دقيقه مهارت ساده زني را با رعايت موارد زير اجرا مَي کنند ۱در مدت شرکت کننده  (: هرساده زني )جفت پا 
جمله معرفي خود )من.....دانشجوي....رشته .....از دانشكاه.....در مسابقات طناب . بِه نحوي که چهره بازيكن و اجراي ان قابل تشخيص باشد

ناب افتادن ط از قبيل خطاانجام هرگونه درصورت . شروع زمان با اعالم باشده شود. گفت زني شرکت مَي کنم(قبل از شروع ضبط فيلم
. به سه نفر برتر جوايزي اهدا شمارش رکورد با عبور طناب از زير جفت پا مَي باشد. ادامه دهد به طناب زدن تا پايان زمان خود بايدو....فرد 

 مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ساده انفراديطناب زنی همگانی)-1

 

mehran
Typewriter
کشوری - درون دانشگاهی



 

 

 مقررات فنی:

در سامانه  مخا رتصو به ارفزا منر گونه هر با يشايرو ونبدرا  يديوو و طناب زده توقف ونبد هباشگا ياآزاد  يفضا يا لمنزدر  رانشكاورز-۱

 بارگزاري کنند.در بخش مسابقات مربوطه  https://setav.ir/stay-homeبه آدرس /ستاو 

 .دشو همشاهد داريفيلمبر لطودر  بيندور جايي جابه ونبدطناب زدن  ايجرا صحنه متماو  دپذير منجاا ثابت رتبصو بايد داريفيلمبر-۲

 شود. معالا يديودر و ضحرا وا تحصيل محل هنشگاو دا نشجوييدا رهشما،گيادخانونام ،نام تحرکا وعشراز  قبل-۳

 تجهيزات مورد نياز:

 مناسب طناب-

 :و امتياز دهی قوانين ونحوه برگزاري مسابقه

 

انتخاب زاويه مناسب دوربين بِه نحوي که چهره بازيكن . دبا رعايت موارد زير اجرا مَي کن ثانيه مهارت جاگينك را۳٠ورزشكاران در مدت هر
جمله معرفي خود )من.....دانشجوي....رشته .....از دانشكاه.....در مسابقات طناب زني شرکت مَي کنم(قبل از . و اجراي ان قابل تشخيص باشد

به  ن خودتا پايان زما بايدافتادن طناب و....فرد  لاز قبي خطاانجام هرگونه درصورت . شروع زمان با اعالم باشده شود. گفت شروع ضبط فيلم
 .شمارش رکورد با عبور طناب از زير پاي راست انجام ميگيرد. ادامه دهد طناب زدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جاگينگ سرعتیطناب زنی همگانی)-2

 



 

 

 مقررات فنی:

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

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

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

 .کنيد معالا يديودر و ضحرا وا تحصيل محل هنشگاو دا نشجوييدا رهشما،گيادخانونام ،نام تحرکا وعشراز  قبل-۳

 تجهيزات مورد نياز:

  يك عدد طناب -

 قوانين ونحوه برگزاري مسابقه و امتياز دهی:

 مي گردد. اربرگز انپسرو  انخترد بخشدر دو  تمسابقا-1

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

طناب زدن از جلو به عقب، پاشنه به پاشنه، زانو بلند، زيگزاک پهلو به پهلو به دلخواه ،از بين مدلهاي ضربدري، يك پا  هر شرکت کننده -۳

 دقيقه( 4)در مجموع دقيقه انجام دهد.  ۳٠مدل را انتخاب نموده و هر مدل را به مدت  4

 امتياز دريافت نمايد. 4مدل انتخابي را بدون قطع نمودن و صحيح انجام دهد   ثانيه ۳٠هر نفر -4

در صورتي که مثال دو مدل از چهار مدل  به مجموع امتيازات فرد اضافه مي نمايد.امتياز  4،مدل اول که سخت تر مي باشد 4انتخاب -5

سه مدل سخت تر و  رامتياز به کل امتيازات اضافه مي شود . اگ ۲را انجام دهند  ندهست اول انتخاب و دو مدل از مدلهاي بعدي که آسان تر

 گردد.مي امتياز به کل امتيازات اضافه  ۳يك مدل آسانتر انتخاب شود 

 رکتسرعت، روان بودن حتعدادتكرارها ،  مالک تصيم گيري توسط سرداور مسابقات بر اساس  ،چند نفربين درصورت تساوي امتيازات -6

 و .... تعيين مي گردد.

 خطاها:

 نمره از امتياز کسر مي شود. ۱دقيقه حرکت به ازاي هر بار قطع شدن حرکت  ۲در زمان  -۱

 

 

 

 

 

 (انتخابی طناب زنی همگانی)انفرادي

 



 

 

 

 مقررات فنی:

 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/در سامانه ستاو 

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

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

 .کنيد معالا يديودر و ضحرا وا تحصيل محل هنشگاو دا نشجوييدا رهشما،گيادخانونام ،نام تحرکا وعشراز  قبل -4

 تجهيزات مورد نياز:

 يك عدد طناب -۱

 کرنومتر-۲

 دوربين جهت فيلمبرداري-۳

 نفرات:تعداد 

 نفره( 4مسابقات تيمي )

 قوانين ونحوه برگزاري مسابقه:

 مي گردد. اربرگز انپسرو  انخترد بخشدر دو  تمسابقا-۱

دقيقه پاي چپ(،طناب زدن  ۱دقيقه پاي راست  ۱از بين مدلهاي ضربدري، يك پا ) نفر مي باشد بدين صورت که  4هر تيم متشكل از  -۲

مدل را انتخاب نموده و هر نفر از اعضاي تيم يك  4از جلو به عقب، پاشنه به پاشنه، زانو بلند، زيگزاک و پهلو به پهلو دانشجويان  به دلخواه 

 سايت اداره کل موجود مي باشد(. دقيقه انجام مي دهند.) فيلم اموزشي در ۱مدل را به مدت 

 نحوه امتياز دهی:

 امتياز دريافت مي نمايد. 5هر نفر دو دقيقه مدل انتخابي خود را بدون قطع نمودن و صحيح انجام دهد  -۱

امتياز به مجموع امتيازات تيم اضافه مي کند. در صورتي که هر تيم مثال دو مدل  4مدل اول که سخت تر مي باشد.  4انتخاب  -۲

امتياز به کل امتيازات اضافه مي شود .اگر  ۲چهار مدل اول را انتخاب و دو مدل از مدلهاي بعدي که آسان ترند را انجام دهند از 

 امتياز به کل امتيازات اضافه مي گردد. ۳سه مدل سخت تر و يك مدل آسانتر انتخاب شود 

امتياز به کل  ۳تا  ۱مي و محلي و اجراي متفاوت بين داشتن خالقيت براي هر تيم مثال لباس متحدالشكل، پوشيدن لباس بو -۳

 امتيازات تيم اضافه مي شود.

 نفر بازيكن به اضافه امتيازات اضافه امتياز کلي محسوب مي شود.  4در مجموع براي هر تيم امتياز هر  -4

 (تيمی انتخابیطناب زنی همگانی)-1

 



ني ن حرکت... پيش بيدرصورت تساوي امتيازات تيم ها مالک تصيم گيري توسط سرداور مسابقات بر اساس سرعت، روان بود -5

 مي شود.

 خطاها:

 نمره از امتياز کسر مي شود. 5/٠دقيقه حرکت به ازاي هر بار قطع شدن حرکت  ۱در زمان  -۲

هر نفر بايد يك مدل را انتخاب نمايد در صورتي که از يك تيم دو بازيكن يك مدل مشترک را انتخاب نمايد.امتياز يك بازيكن  -۳

 خواهد شد. ٠کال 

 

 

 

مدل مسابقه طناب زنی شرکت نمایند اما در صورت کسب امتياز کامل تنها  4شجویان می تواند در هر داننکته : 

 یک بار به عنوان نفر برتر معرفی و جایزه خواهند گرفت.




