آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشتﻪ فوتبﺎل همگﺎﻧی(پﺴران) داﻧﺸگﺎه هﺎ وﻣوسﺴﺎت آﻣوزش عﺎلی سراسر کﺸور

ﻣﻘررات فنی:
-۱ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ  4آﻳﺘﻢ را اﻧﺠﺎم داده و وﻳﺪﻳﻮ را ﺑﺪون وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم در
سﺎﻣﺎﻧﻪ سﺘﺎو  https://setav.ir/stay-home/در ﺑخﺶ ﻣسﺎﺑقﺎت ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﺎرﮔﺰاري کﻨﻨﺪ.
-۲ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد کﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮاي ﻣسﺎﺑقﻪ ﺑﺪون ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دورﺑﻴﻦ در طﻮل ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
-۳ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ سﻨﺠﻲ ﻗﺒل از ﺷﺮوع ﻣسﺎﺑقﻪ کﺮﻧﻮﻣﺘﺮ روﺷﻦ وﺗﺎ اﻧﺘهﺎي ﻣسﺎﺑقﻪ در ﺟﻠﻮي دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
-4ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵ﻣﺘﺮي ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در وﻳﺪﻳﻮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد کﻪ ﺑﺮاي داوران ﻗﺎﺑل ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ(.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮکﺮدن وﻧﺸﺎن
دادن عﺪد روي ﻣﺘﺮ)
-۵ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵ﻣﺘﺮي ﺑﻴﻦ ورزﺷﻜﺎر و ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺼب ﻧﻮارﭼسب ﻳﺎ ﻣﺎژﻳککﺎﻣﻶ ﻣﺸخﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
-۶ﻗﺒل از ﺷﺮوع ﺣﺮکﺎت ﻧﺎم،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤل ﺗﺤﺼﻴل را واﺿﺢ در وﻳﺪﻳﻮ اعﻼم کﻨﻴﺪ.
-7ﻣسﺎﺑقﺎت وﻳژه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘسﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد.

تﺠهﻴزات ﻣورد ﻧﻴﺎز:
-۱ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﺎ ﻓﻮﺗسﺎل
-۲سﺒﺪ لﺒﺎس
-۳ﻣﺘﺮ و ﻧﻮار ﭼسب ﻳﺎ ﻣﺎژﻳک(ﺟهﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻫﺪف)
-4کﺮﻧﻮﻣﺘﺮ
-۵دورﺑﻴﻦ ﺟهﺖ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري
قواﻧﻴﻦ وﻧحوه ﺑرگزاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﻣتﻴﺎز دهی:
آیتم اول :روپﺎیی زدن ﺑﺎ توپ فوتبﺎل
ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺮدوﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل روﭘﺎﻳﻲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺎ در ﻳک دﻗﻴقﻪ ﺑﻪ عﻨﻮان رکﻮرد ﻓﺮد در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺧطﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ آﻳﺘﻢ زدن دو ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺘﻮالﻲ ﺑﺎ ﻳک ﭘﺎ و اﻓﺘﺎدن ﺗﻮپ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ اسﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺧطﺎ ﺷﻤﺎرش از اول ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد.
آیتم دوم  :سر زدن ﺑﺎ توپ فوتبﺎل
ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ سﺮ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ سﺮ در ﻳک دﻗﻴقﻪ ﺑﻪ عﻨﻮان رکﻮرد ﻓﺮد در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺧطﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ آﻳﺘﻢ اﻓﺘﺎدن ﺗﻮپ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ غﻴﺮ از سﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺧطﺎ ﺷﻤﺎرش از اول ﺷﺮوع
ﻣﻲﺷﻮد.
آیتم سوم  :ضرﺑﻪ زدن ﺑﺎ ران
ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺮدو ران ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺎ در ﻳک دﻗﻴقﻪ ﺑﻪ عﻨﻮان رکﻮرد ﻓﺮد در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺧطﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ آﻳﺘﻢ زدن دو ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺘﻮالﻲ ﺑﺎ ﻳک ﭘﺎ واﻓﺘﺎدن ﺗﻮپ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ اسﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺧطﺎ ﺷﻤﺎرش از اول ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد.
آیتم چهﺎرم  :اﻧداختﻦ توپ فوتبﺎل در سبد
در اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪه در ﻳک ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵ﻣﺘﺮي از سﺒﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و سﻌﻲ ﻣﻲ کﻨﺪ ﺗﻮپ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ داﺧل سﺒﺪ ﺑﻴﺎﻧﺪازد .ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﻪ
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ داﺧل سﺒﺪ در ﻳک دﻗﻴقﻪ ﺑﻪ عﻨﻮان رکﻮرد ﻓﺮد در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﭼﺎلﺶ ﺗﻮپ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ داﺧل سﺒﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﺧﺮوج
ﺗﻮپ از سﺒﺪ ﺑﻪ عﻨﻮان اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮپ داﺧل سﺒﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪه ﺗﻮپ را از سﺒﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﻌﺪي آﻣﺎده ﻣﻲکﻨﺪ .ﺧطﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﺧﺮوج ﺗﻮپ از سﺒﺪ ،اﻓﺘﺎدن سﺒﺪ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ و ﻗﺮار دادن سﺒﺪ در کﻨﺎر دﻳﻮار و کﻤک ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﺑﺮاي
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮپ در داﺧل سﺒﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ سﻪ ﻧفﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻮاﻳﺰي اﻫﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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