
 

 (8931)پاییز  ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالیالمپیاد ورزشی دانشگاه دومین هاینامه رشتهآیین

 هاموارد عمومی همه رشته

 نمایند تشرک مسابقات در توانندمی تحصیل محل موسسه و دانشگاه در فقط غیره و کاربردیعلمیعلوم پزشکی،  غیرانتفاعی، سما، آزاد، نور، پیام دولتی، هایدانشگاه دانشجویان. 

  است. الزامینام پذیرش و ثبتهنگام  8931. بیمه ورزشی 5. اصل کارت ملی و 4. برگه انتخاب واحد ترم جاری، 9. کارت دانشجویی، 2امضاء دانشگاه مربوطه،  4. فرم 8ارائه 

 گیردینور انجام م امیدر سالن اجتماعات دانشگاه پ 1931آبان  62 یکشنبهصبح روز  ::110ساعت  بسکتبالهای فوتسال، هندبال، والیبال، و رشته کشیو قرعه یجلسه هماهنگ. 

 گرددمی مشخص تیمی نتیجه امتیاز این اساس بر و گیرندمی امتیاز 1 ،6 ،9 ،۴ ،۵ ،۷ ترتیب به ششم تا اول نفرات و نفر 6 حداکثر دانشگاه هر از ماده یا وزن هر در ی انفرادی،هارشته تمامی در .

. گرددیم برگزار تیمی و انفرادی بخش دو در مجزا صورت به میز روی تنیس و بدمینتون شطرنج،. کند شرکت تواندمی تیمی 1 و انفرادی ماده 6 در حداکثر ورزشکار هر شنا و میدانی و دو در

میز، و بدمینتون در روز تعیین شده طبق جدول زمانبندی و در مکان مشخص شده در جدول مورد نظر که به پیوست مسابقات کاراته، تکواندو، کشتی، جودو، دو و میدانی، شنا، تنیس روی 

 گردد.آغاز می مسابقات صبح 3 و ساعت شود می وزن کشیکشی و قرعه صبح  1 گردد، ساعتارسال می

 توسط داور اعالم خواهد شد م حاضرنتیجه به سود تی مسابقات تیمی،دقیقه در  1۵صورت تأخیر بیش از  در. 

 باشند. حاضر محل در ساعت قبل از شروع مسابقات 1های انفرادی و در رشته مسابقه شروع از قبلنیم ساعت  موظفند هاتیمهای تیمی، در رشته 

 بود خواهد انضباطی و فنی کمیته با گیریتصمیم نشده قید راهنما این در که ایدرصورت بروز مسئله. 

 بوداهند کمیته داوران خو رئیسو  ،مسابقات یسرپرست فن ،هامسئول امور کمیته ،انریدبرئیس هیات، نائب رئیس، نائب رئیس بانوان، شامل در هر رشته ورزشی  یفن تهیکم ءاعضا. 

  ،دانشگاه بجنورد و سرپرست فنی مسابقات خواهند بود.حراست ریاست  ،هامسئول امور کمیته ان،ریدباعضاء کمیته انضباطی شامل رئیس هیات، نائب رئیس، نائب رئیس بانوان 

 ریال معادل صد هزار تومان توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت  1/:::/:::دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  :9باید بصورت کتبی و حداکثر  اعتراضات

 اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید. ردد و پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مووارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد ش

 موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی مسابقات حل و فصل خواهد شد. کلیه 

 داشت.امتیاز خواهد  1امتیاز و مدال برنز  6امتیاز، مدال نقره  9ها مدال طال بندی کلی دانشگاهدر رده 

دشومی اهدا قهرمانی حکم سوم تا اول هایتیمو همچنین نفرات  های مختلفرشته ها و اوزان مختلفمادهبرتر نفرات  به. 



 

 

 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 فوتسال. 8

  باشدنفر می 1۴ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست جمعا نفر  16هر تیم متشکل از. 

 ( مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی فوتبالFIFA.در بخش فوتسال برگزار خواهد شد ) 

 .همه بازیکنان موظفند از گارد محافظ پا )قلم بند( در جریان مسابقه استفاده نمایند 

  دقیقه روان که تنها در یک دقیقه پایانی به صورت وقت مفید منظورخواهد گردید. :6زمان  6مسابقات در 

 ه خواهد شد.در صورت تساوی دو تیم، در دور اول مسابقات ابتدا بازی رودررو، تفاضل گل، گل زده، و گل خورده جهت تعیین تیم صعود کننده در نظر گرفت 

 گرددبرگزار میای صورت دورهه مسابقات در دور اول ب. 

 ی و یک بازی بعدی محروم خواهد شد.کارت زرد بازیکنان تنها برای مسابقات نیمه نهایی حذف خواهد شد و اگر بازیکنی در طول مسابقات دو کارت زرد دریافت نماید از همان باز 

 گرفته نظر در دیگری ایمجر فنی کمیته نظر با و گرفت خواهد تعلق مقابل تیم به شده منظور هایچنانچه تیمی مقابل حریف حاضر نشود در شرایط رقابت برای صعود تنها سه امتیاز بازی و گل 

 .شد خواهد

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . هندبال2

 باشدنفر می 12سرپرست، جمعا نفر ورزشکار، یک مربی و یک  1۴تیم متشکل از  هر. 

 شودقوانین و مقررات فدراسیون بین المللی هندبال برگزار می آخرین اساس مسابقات بر. 

 شوددقیقه استراحت در بین دو نیمه انجام می :1دقیقه ای با  :9سابقات در دو زمان م. 

 سپس ضربات پنالتی تعیین کننده برنده خواهد بود شود ونظر گرفته می ای دردقیقه ۵دو وقت  دو تاشود  ای به وقت اضافه منجربندی مسابقهنانچه در مراحل حذفی، ضربدری و ردهچ. 

 د شدمنظور خواهو ارائه گزارش به کمیته انظباطی مسابقات  امتیاز  امتیاز، باخت بدون امتیاز و خروج از بازی باخت فنی و صفر 1امتیاز، مساوی  6ای، هر برد در هر مسابقه دوره. 



 

 

 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . والیبال9

 باشدینفر م 1۴سرپرست، جمعا  کیو  یمرب کینفر ورزشکار،  16متشکل از  میهر ت. 

 بالیوال یالملل نیب ونیو مقررات فدراس نیقوان نیبر اساس آخر مسابقات (FIVB) شودیبرگزار م. 

 دینمای معرف( برویل) آزاد کنینفر را بعنوان باز کیشده  ینفر معرف 16در طول برگزاری مسابقات از  باید میت هر. 

 باشد میت کنانیباز گریرنگ کامال متفاوت از رنگ لباس د دیبا برویل لباس. 

 شماره گذاری شده باشد :6تا  1از  دیبا میهر ت کنانیباز راهنیپ. 

 ستیدر طول مسابقات مجاز ن کنانیشماره باز رییتغ. 

 باشدیم ازیامت 1۵ جهیذکر است ست نت انی. شاگرددیست برگزار م 9ست از  6بصورت  مسابقات. 

 6برنده  میو ت ازیامت 1بازنده  میبرنده شود به ت 1بر  6برنده بازی را  میکه ت یصورت . درردیگیتعلق م ازیبازنده صفر امت میو به ت ازیامت 9بر صفر برنده شود  6که بازی را  یمیهر مسابقه به ت در 

 .داده خواهد شد یدر مسابقات حاضر نشود باخت فن کهی میبه ت رد،یگیتعلق م ازیامت

 ود.های از دست داده، و در نهایت بازی رو در رو مالک خواهد بهای کسب شده بر پوئنهای باخته، تقسیم پوئنستهای برده بر ای برای مشخص شدن مقام به ترتیب، برد، امتیاز، تقسیم ستدر جدول دوره 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . بسکتبال4

  باشدنفر می 1۴یک سرپرست جمعا  نفر ورزشکار، یک مربی و 16هر تیم متشکل از. 

 سابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی بسکتبالم (FIBA )برگزار خواهد شد. 

  ودداری نماید، صفر امتیاز منظور خواهدگرفتخ و در صورتی که تیم از ادامه بازی 1، تیم بازنده 6در طول برگزاری مسابقات امتیاز برای تیم برنده. 

  گردد. همچنین در صورتی که بازیکنی دیسکالیفه گردد تا بخود از یک بازی محروم می خطای فنی گردد خود 9طبق مقررات فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران اگر بازیکنی مرتکب

 انضباطی از بازی بعد محروم خواهد شد. تشکیل کمیته



 

 

 

 

 

 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . شطرنج5

 شود.تواند معرفی نماید که از امتیاز انفرادی تیم برتر مشخص میبازیکن را می ۵متشکل از  یشود و هر دانشگاه تیمصورت انفرادی برگزار میه مسابقات ب 

  باشد.ها به منزله باخت بازیکن میاعالم زمان بازیدقیقه از  :9تاخیر بیش از 

  کنندگان مشخص خواهد شد.ن  نسبت به  تعداد شرکتآمسابقات به روش سوییسی برگزار خواهد شد و تعداد دور 

 .قوانین فیده بر مسابقات حاکم است 

 شوند.و معرفی میتیم اعالم  بازیکن باالتر جدول از هر ۴امه با جمع امتیاز نسه تیم برتر طبق آیین 

 شودیا چند بازیکن از روش شکستن امتیاز زیر استفاده می درصورت هم امتیاز شدن دو. 

 )مجموع بوخ هولز ه(   6بوخ هولز متوسط  د(   1بوخ هولز متوسط  ج(   تعداد برد بیشتر ب(   رویارویی مستقیم الف 

 (8931و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز ها دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 شنا. 6

 دیشرکت نما یو امداد یانفراد از عمماده ا 9در  تواندیشرکت کننده داشته باشد و هر ورزشکار م 6در هر ماده  تواندیهر دانشگاه م. 

  شود. انجام می تیمی مختلط قورباغه، متر ::1 سینه، کرال متر ::1 پروانه، متر :۵ قورباغه، متر :۵ سینه، کرال متر :۵ شاملماده  ششمسابقات در 

 گرددیبرگزار م شنا ی فدراسیونالملل نیو مقررات انجمن ب نینسخه قوان نیمسابقات مطابق با آخر. 

  تفتعلق خواهد گر ازیامت 1 ،6 ،9 ،۴ ،۵ ،۷ ترتیب بههر ماده  ششمبه نفرات اول تا. 

 ته خواهد شدفها در نظر گرمدال تفایدر یبرتر بر اساس چگونگ یمت ازاتیامت یر صورت تساود. 



 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . شنا7

 .باشد داشته تیم کی یتیم در و کننده شرکت دو تواندمی انفرادی رشته هر در دانشگاه هر

 .دیشرکت نما تیمیو  یانفراد از عمماده ا 6در  تواندیورزشکار مهر 

 شود. انجام می تیمی مختلط و قورباغه، متر ::1 سینه، کرال متر ::1 پروانه، متر :۵ قورباغه، متر :۵ سینه، کرال متر :۵ شاملماده  ششمسابقات در 

 .شودیم حاسبهم ششم رده تا و تیمی انفرادی متیازاتا

 .تفتعلق خواهد گر ازیامت 1 ،6 ،9 ،۴ ،۵ ،۷ ترتیب بههر ماده  ششمبه نفرات اول تا 

 به مسئول ذیربط تسلیم و در غیر اینصورت به هیچ وجه رسیدگی نخواهد شد. مسابقهکلیه اعتراضات به صورت مکتوب توسط سرپرست تیم در پایان 

 .بود خواهد انضباطی و فنی کمیته با گیریتصمیم نشده قید راهنما این در که ایدرصورت بروز مسئله

 .گیردینور انجام م امیدر سالن اجتماعات دانشگاه پ 1931آبان  62 یکشنبهصبح روز  ::110ساعت  کشیو قرعه یجلسه هماهنگ

تان یک نفر از کمیته داوران، و دو نفر از مربیان یا سرپرستان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان یا سرپرس ،یسرپرست فن ،یدانشگاه هایورزش اتیههای و  مسئول امور کمیته ریشامل دب یفن تهیکم اعضای

 های حاضر انتخاب خواهند شد.تیم

ریال معادل صد هزار تومان توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض  :::0:::10دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  :9باید بصورت کتبی و حداکثر  اعتراضات

 ض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.اعترا ردوجه دریافتی مسترد خواهد شد و پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مو

 موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی مسابقات حل و فصل خواهد شد. کلیه

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . بدمینتون7

  باشد یو یک سرپرست م یورزشکار به همراه یک مرب نفر 2و حداکثر  ۴هرتیم متشکل از حداقل. 

 بدمینتون یاساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون جهان مسابقات بر (B.W.F )شودیبرگزار م. 

 شود یبرگزار م یدوبل دانشگاهو  ،یانفراد ،یسابقات در سه قسمت تیمم. 

 برگزار خواهد شد یبه صورت تک حذف یبعد یو در دورها یادر دور اول به صورت دوره یمسابقات تیم. 

 بود خواهد یک نفره اول یک نفره دوم دونفره اول دو نفره دوم و یک نفره سوم در ضمن ارنج به ترتیب .گیردیها انجام مدر دور اول تمام بازی وخواهد بود  یباز ۵از  یباز 9 یمسابقات تیم. 

 دو نفره انجام دهد ییکنفره و یک باز یتیم دانشگاه خود یک باز یتواند برایر بازیکن حداکثر مه. 

 امتیازی میباشد. 61و فقط بازی فینال و رده بندی  باشدیم یامتیاز 1۵ یباز یهایمگ 

 خواهد بود که دو گیم از سه گیم را برده باشد یبرنده باز یبازیکن. 

 تیم دیگر را برده باشد که گیردیدو تیم از نظر برد یا باخت در رده باالتر قرار م یدر صورت تساو یادر مرحله دوره یر مسابقات تیمد. 

 0بیش از دو تیم در یک گروه یدر صورت تساو 

 .گیردیدارد در گروه باالتر قرار م یبرده بیشتر یهایکه تعداد باز یالف0 تیم       

م با امتیاز بیشتر در رده گیرد و هر تییبرده و باخته انجام م یهاگیم بازی مجموع با توجه به تفاوت بین یبندامتیاز برابر باشند طبق بند الف رده یکه هر سه تیم در یک گروه داراب0 در صورتی      

 .گیردیباالتر قرار م

با امتیاز بیشتر در رده  گیرد و هر تیمیبرده و باخته انجام م یهاامتیازات بازی جمع تفاوت بین با توجه به یبندامتیاز برابر باشند طبق بند ب رده یج0 در صورتیکه هر سه تیم در یک گروه دارا      

 .گیردیباالتر قرار م

 حضور داشته باشد یدانشگاه نفره تواند با حداقل نفرات در جدول یکنفره و دویشرکت نماید م ینتواند در مسابقات تیم یدر صورتیکه دانشگاه. 

  باشد از جداول یکنفره یا دونفره حضور داشته یتواند در یکیهر بازیکن م ینفره دانشگاه یکنفره و دودر مسابقات. 

 نماید ینفره معرف جدول دو یجدول یکنفره و دو تیم برا یتواند حداکثر چهار بازیکن برایم یهر دانشگاه. 

 خواهد بود یصورت تک حذفه مسابقات یکنفره و دونفره ب. 



 

 

 

 

 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هایرشتهنامه آیین

 . دو و میدانی1

 دیشرکت نما یو امداد یانفراد از عمماده ا 9در  تواندیشرکت کننده داشته باشد و هر ورزشکار م 6در هر ماده  تواندیهر دانشگاه م. 

  شود. انجام می دیسک پرتابو  نیزه، پرتاب وزنه، پرتاب طول، پرش امدادی، ۴*::1 ،متر :::9 ،متر ::1 ،متر ::۴ ،متر ::6 ،متر ::1شامل ماده  دهمسابقات در 

 های دو و میدانی ی فدراسیونالملل نیو مقررات انجمن ب نینسخه قوان نیمسابقات مطابق با آخر(IAAF Rule Book 2018-2019 )  گرددیبرگزار م. 

  تفتعلق خواهد گر ازیامت 1 ،6 ،9 ،۴ ،۵ ،۷ ترتیب بههر ماده  ششمبه نفرات اول تا. 

 ته خواهد شدفها در نظر گرمدال تفایدر یبرتر بر اساس چگونگ یمت ازاتیامت یر صورت تساود. 

 (8931 ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییزدومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . تنیس روی میز3

 باشند.نفر می ۴نفر و حداکثر  9بایست با یک تیم شرکت کند که حداقل هر دانشگاه می 

 .حضور حداقل یک مربی یا سرپرست به همراه تیم ضروریست 

 است(. ۵از  9گردد )به جز فینال انفرادی که گیم برگزار می 9گیم از  6ها به صورت تمام بازی 

  فدراسیون جهانی تنیس روی میز بر مسابقات حاکم است.آخرین قوانین 

 یابد.در مرحله بعدی مسابقات تیمی، مسابقه به صورت حذفی ادامه می 

 حضور پیدا کنند. غیر سفید رنگ بازیکنان باید با البسه ورزشی 

  گردد.می برگزارابتدا مسابقات تیمی و سپس مسابقات انفرادی 

 های بازیکنان دارای مارک راکت(ITTFباشد ). 



 

 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . کاراته80

 شود.مسابقات در دو بخش کاتا )انفرادی و تیمی( و کومیته برگزار می 

 باشد.می کیلوگرم 1حداکثر اضافه وزن مجاز  گردد و مسابقات کومیته در اوزان زیر برگزار می 

 + کیلوگرم21، و -21، -۵۵بانوان0 

 + کیلوگرم۷۵، و -۷۵، -2۷آقایان0 

 شود.مسابقات بر اساس اخرین قوانین و مقررات فدراسیون جهانی کاراته برگزار می 

 باشند.های کنترلی مجاز به شرکت میفقط سبک 

 باشند.ورزشکاران ملزم به پوشیدن لباس کاراته بدون آرم می 

  مربیان باید کارت شناسایی خود را به سینه نصب کنندسرپرست و. 

 .هرگونه رفتار از طرف مربی یا بازیکن که خالف شئونات کاراته باشد، باعث حذف تیم مذکور خواهد شد 

  باشند.می مشکیو  ایقهوهشرکت کنندگان ملزم به داشتن کمربند 

  گیرد.انجام میصبح(  1وزن کشی یک ساعت قبل شروع مسابقات )ساعت 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . تکواندو88

  0کیلوگرم2۷، 2۷، ۵۷، ۴3اوزان بانوان + 

  0کیلوگرم:1، :1، 21، ۵1اوزان آقایان + 

  گردد(.و باالتر برگزار می 1ماه( و باالتر )طبق بخشنامه فدراسیون تکواندو مسابقات قهرمانی کشور فقط با کمربند مشکی دان  2)سابقه  آبیارائه کمربند 

 گردد.مسابقه با هوگوی معمولی برگزار می 

  گیرد.صبح( انجام می 1وزن کشی یک ساعت قبل شروع مسابقات )ساعت 



 

 

 

 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . جودو82

 کیلوگرمی ۵/1+ کیلوگرم با ارفاق ::1،-::1،-:3،-11،-۷9،-22،-:02 انفرادی اوزان 

 شود.مسابقات در رده سنی آزاد انجام می 

  داشته باشند. ۷جودوکاران باید حداقل کمربند سبز کیو 

  بایست حداقل یک نفر به عنوان مربی یا سرپرست جهت حضور در مسابقات معرفی نماید.دانشگاه میهر 

 .تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات هیچگونه محدودیتی ندارد 

  گیرد.صبح( انجام می 1وزن کشی یک ساعت قبل شروع مسابقات )ساعت 

 (8931ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی )پاییز دومین المپیاد ورزشی دانشگاه هاینامه رشتهآیین

 . کشتی89

 0کیلوگرم 16۵، 3۷، 12، ۷۴، 2۵، ۵۷ اوزان رشته آزاد 

 0کیلوگرم :19، 3۷، 1۷، ۷۷، 2۷، :2 اوزان رشته فرنگی 

  کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد. 6مسابقات با 

  قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.جدول مسابقات و قوانین برگزاری رقابت ها بر اساس 

 تواند شرکت کند.هر دانشگاه در این مسابقات  در هر رشته با یک تیم کامل می 

 سرپرست معرفی نماید. 1مربی و  9تواند هر تیم می 

 باس گرم ورزشی باشند.مربی جهت هدایت ورزشکار در کنار تشک حضور یابد و حتما دارای ل 6تواند به همراه هر کشتی گیر می 

  گیرد.صبح( انجام می 1وزن کشی یک ساعت قبل شروع مسابقات )ساعت 




