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 مقدمه

 تربيت و تعليم اهداف پيشبرد در افراد سالم روحيه تقويت و بدني نيرويهاي پرورش و ورزش تعميم و توسعه

 .بود خواهد كارساز و مثبت مشاركت؛ طريق از صرفاً جوان، نسل مربيان به خصوص

 دانشگاه هايسياست به توجه با و قهرماني و همگاني هايورزش توسعه و جسماني هايفعاليت ضرورت به توجه با

 ويژه به دانشگاهيان بيشتر جذب و دانشگاهي ورزش گسترش منظور به فراگير ورزشي هايرشته اولويت بر مبني

 ورزش اهميت مورد العالي( در مدظله( رهبري معظم مقام تاكيدات همچنين و ورزشي هايفعاليت به دانشجويان

 قهرمان مسابقات دوره هفتمين ، 91كويد ويروس شيوع و كشور كنوني شرايط به توجه با همچنين و قهرماني؛

 كاربردي علمي جامع دانشگاه ميزباني به دارت رشته در كشور كاربردي علمي جامع دانشگاه دانشجويان كشوري

 .شودمي برگزار زير شرايط با و آنالین صورت به شرقآذربايجاناستان

 مقررات عمومی:

 مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد.حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و  −

 رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام به قوانين و مقررات الزامي است. −

ارائه تصوير كارت بيمه ورزشي، گواهي سالمت، شناسنامه، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي اشتغال  −

 است.به تحصيل عکس دار الزامي 

دانشجويان موظفند مشخصات خود را  )نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، رشته تحصيلي، شماره ملي و  −

 شناسنامه، تاريخ تولد و ضعيت تحصيلي) فعال، فارغ التحصيل( به كميته برگزاري مسابقات اعالم نمايند.

 صورت در قرعه كشي قرار داده نخواهد شد.اسامي شركت كنندگان تا زمان اعالمي بايستي ارسال و در غير اين  −

 

 : شرایط اختصاصی9ماده

 باشد.رعايت شئونات اسالمي در زمان برگزاري مسابقات ضروري مي -

 دار براي آقايان الزاميشرت يا پيراهن يقهپوشيدن مقنعه و مانتو يا سارافون جلو بسته براي بانوان و تي -

 ميباشد.

براي مسابقات اجباري بوده و نحوه كار آموزش داده   google meetو نرم افزار  Gmailداشتن حساب  -

 خواهد شد.

 نحوه برگزاری مسابقات :2ماده 

 در دو بخش دختران و پسران برگزار مي گردد. مسابقات −

 شود.به صورت انفرادي  برگزار مي فقطمسابقات  −

 تبصره:

 د.نمسابقات معرفي كننفر پسر براي  چهارنفر دختر و  چهار هر استان ميتواند تا -9

 كميته برگزاري اختيار تغيير نوع مسابقات را به فرآخور شرايط و تعداد شركت كننده را دارد. -2
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 .شودبرگزار مي "حذفي"و در مرحله دوم به صورت  "گروهي )دوره اي("مسابقات در مرحله اول به صورت  −

دبل  109و در مرحله حذفي به صورت  لگ( 3لگ از  2دبل پايان )  109مسابقات در مرحله  گروهي به صورت   −

 شود.لگ( برگزار مي 1لگ از  3) پايان

 

 بندی برگزاری مسابقات:زمان 9ماده 

   9311آذر ماه  30لغايت  91 زمان ثبت نام: -

  : مسابقهتاریخ  -

           99دی ماه 8-7 خواهران:( 1 -

 11دي ماه  90-1: برادران (2 -

 نحوه  محاسبه امتیازات: :4ماده 

امتياز و  1امتياز و باخت صفر امتياز محاسبه مي شود. ضمنا نفرات اول هر گروه  2هر برد در مرحله گروهي  −

 كسب خواهند نمود.امتياز نيز  3نفرات دوم هر گروه 

 نفرات برتر هر گروه به ترتيب بر اساس امتياز، تفاضل لگ، بازي رودر رو  مشخص خواهند شد. تبصره:

 مسابقه: قوانین 5ماده 

 نوع تخته دارت تيغه اي يا يا ميله اي با ابعاد و الياف استاندارد -

 پرتاب ها بصورت نوبتي انجام مي شود و در حين پرتاب حريف، نفر مقابل حق پرتاب ندارد. -

 كامل ديده شود تتصوير صفحه دارت بايد واضح و امتيازات براي حريف بصور -

دقيقه قبل از هر مسااابقه در هر روز مسااابقه با حريف خود از طريق پيامی و يا تماس تلفني   91بازيکنان بايد  -

 .گرددمسابقه هر بازيکن از قبل مشخص ميارتباط برقرار كنند. الزم به ذكر است كه روز و ساعت 

ط تصااويري جهت انجام مسااابقه دقيقه از زمان تعيين شااده در ارتبا 90در صااورتي كه بازيکن مقابل  بعد از   -

 )همراه با اسکرين شات مستندات(؛ بازنده خواهد بود. شركت نکند

اگر در روز و ساعت مشخص شده براي مسابقه، دو حريف با هم هماهنگ نکرده باشند؛ دو بازيکن حذف خواهد       -

 شد.

)از طريق سايت مسابقات(   اطالع داشته باشند   تمامي بازيکنان موظف هستند كه شخصا از روند اجراي مسابقات     -

 اشته باشند از ادامه مسابقات محروم خواهند شد.تي كه به موقع براي بازي حضور ندو در صور

 هرگونه اشتباه در ارسال اطالعات ازسوي بازيکن بر عهده خود شخص خواهد بود. -

 مي دارد) البته در كميته برگزاري مسابقات حق تغيير شرايط مسابقات را در شرايط خاص را براي خود محفوظ     -

 (صورت تغييرات احتمالي حتما اطالعات به نحو مقتضي به بازيکنان اعالم خواهد شد.

بازي ها در صااورت تقاضاااي هر كدام از بازيکنان و يا تشااخيص كميته برگزاري با حضااور داور انجام مي شااود.  -

 وارد پخش زنده خواهد شد. ر بازيضمن اينکه كميته مسابقات به صورت تصادفي در هر لحظه  براي نظارت بر ه
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 اعتراضات:

بازيکن هر اعتراضااي كه  حين بازي ) محل برخورد دارت به صاافحه دارت، امتياز هر دارت يا هر راند و....( دارد  -

سرداور اعالم نمايد. بعد پايان هر راند و    ضي خود را به داور و  بايد در همان لحظه بازي را متوقف كرده و مورد اعترا

 امتياز و شروع راند بعدي هيچ اعتراضي پذيرفته نيستثبت 

 موارد پیش بینی نشده:

 كليه موارد پيش بيني نشده در آئين نامه فني را كميته فني مسابقات حل و فصل خواهند نمود. -

 به كليه شركت كنندگان در مسابقات گواهي شركت اهدا مي گردد. -

 مي گردد. به نفرات اول تا سوم مسابقات حکم قهرماني اهدا -

صوص اين    لطفا ه - سوالي در خ سابقات رگونه  سعلي(       آقاي) 01933913291شماره  با ،م شم صطفي  تماس م

 بگيريد.


