آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشتﻪ ووشو همگﺎﻧی داﻧﺸگﺎه هﺎ و ﻣوسﺴﺎت آﻣوزش عﺎلی سراسر کﺸور
ﻣﻘررات عموﻣی و فنی:
 -1ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ سه ﻓرم ﻣقﺪﻣﺎﺗی 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.
 -2ﻫر ﺷرکتکﻨﻨﺪه ﺗﻨهﺎ ﻣﺠﺎز ﺑه ارسﺎل ﻳک ﻓیلم که ﺷﺎﻣل سه اجرا ﺑﺎ زﻣﺎن کمتر از ﻳک دﻗیقه و حﺠم کمتر از  2۰ﻣﮕﺎﺑﺎﻳت ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻓیلمبرداري ﺑﺎﻳﺪ از روﺑرو ﺑﺎﺷﺪ ﺑه ﻧحﻮي که دورﺑین ﺑه ﺻﻮرت ثﺎﺑت ﻧصب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗمﺎم ﺑﺪن در حین اجراي ﺗﻜﻨیکﻫﺎ واضح و ﻗﺎﺑل ﺗشخیص
ﺑراي داوران ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﻗبل از ﺷروع حرکﺎت ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔی ،ﺷمﺎره داﻧشﺠﻮﻳی و داﻧشﮕﺎه ﻣحل ﺗحصیل را واضح در وﻳﺪﻳﻮ اﻋﻼم کﻨیﺪ.
 -5کلیه داﻧشﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗمﻨﺪ ﻣیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ استفﺎده از ﻓیلم آﻣﻮزﺷی ارائه ﺷﺪه در سﺎﻣﺎﻧه اداره کل در ﻣسﺎﺑقﺎت ﺷرکت کﻨﻨﺪ (ﺑﺠﺰ داﻧشﺠﻮﻳﺎﻧی که
داراي ﻋﻨﺎوﻳن ﻗهرﻣﺎﻧی کشﻮري در ﺑخﺶ ﺗﺎلﻮ ووﺷﻮ ﻫستﻨﺪ).
 -6ﻫرﮔﻮﻧه ﺗغییر در ﻓیلم (ﺗﺪوﻳن و ﻣﻮﻧتﺎژ) ﺑﺎﻋث حذف ﺑﺎزﻳﻜن از ﻣسﺎﺑقﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -7ﻓیلم آﻣﻮزﺷی در سﺎﻣﺎﻧه اداره کل ﺗرﺑیت ﺑﺪﻧی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه است.
 -8ورزﺷﻜﺎران ﻣی ﺑﺎﻳست ﺑﺎ پﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎسب ﺑخصﻮص داﻧشﺠﻮﻳﺎن دﺧتر ﺑﺎرﻋﺎﻳت ﺷئﻮﻧﺎت اسﻼﻣی ﺑه اجراي ﻓرم ﺑپردازﻧﺪ.
 -9ﻣسﺎﺑقﺎت در دو ﺑخﺶ دﺧتران و پسران ﺑرﮔﺰار ﻣی ﮔردد.
 -1۰ﻣحﺪودﻳتی در ﺧصﻮص ﺗﻌﺪاد داﻧشﺠﻮﻳﺎن ﺷرکت کﻨﻨﺪه از ﻫر داﻧشﮕﺎه وجﻮد ﻧﺪارد.

قواﻧﻴﻦ وﻧحوه ﺑرگزاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﻣتﻴﺎز دهی:
ﻫر ورزﺷﻜﺎر ﻣی ﺑﺎﻳست سه ﻓرم ﻣشخص ﺷﺪه که ﻓرم اول پﺎﻳه از سه سبک ووﺷﻮ (چﺎﻧگ چﻮان  ،ﻧﺎﻧچﻮان و ﺗﺎﻳچی چﻮان )ﻣی ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ کﻮﺗﺎه ﺑین
ﻫر ﻓرم پشت سر ﻫم اجرا ﻧمﺎﻳﺪ.
ورزﺷﻜﺎراﻧی از ﻧمره ﺑﺎالﺗري ﺑرﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ که :
 -1ﻫر ﻓرم را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اجرا کﻨﻨﺪ ( .ﺗﻮﻗﻒ کﻮﺗﺎه ﺑین ﻫرﻓرم و ﺷروع ﻫر ﻓرم ﺑﺎ اداي احترام ووﺷﻮ)
 -2استقرار ﻫﺎ را طبق ﺷراﻳط ذکر ﺷﺪه در ﻓیلم آﻣﻮزﺷی اجرا کﻨﻨﺪ.
 -3ﻫیچ حرکت اضﺎﻓه اي ﺑﺠﺰ ﺗﻜﻨیک ﻫﺎي ذکر ﺷﺪه ﻧﺪاﺷته ﺑﺎﺷﻨﺪ (.حتی ﻗﺪم اضﺎﻓه و ﻳﺎ لغ ﺧﻮردن)
 -4اجرا از سرﻋت ،ﻗﺪرت و استﺎﻳل ﻣﻨﺎسبی ﺑرﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻧمره ﻧهﺎﻳی اجراي ورزﺷﻜﺎر ﻣیﺎﻧﮕین ﻧمره ﻫﺎي سه ﻓرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -6ﺑه ﻧفرات ﺑرﺗر که ﺗﻮسط کمیته داوران اﻧتخﺎب ﻣی ﺷﻮﻧﺪ جﻮاﻳﺰي اﻫﺪا ﻣی ﺷﻮد.

