آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشتﻪ کﺎراتﻪ همگﺎﻧی داﻧﺸگﺎه هﺎ وﻣوسﺴﺎت آﻣوزش عﺎلی سراسر کﺸور
ﻣﻘررات فنی:
 -1ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ 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 ﺑﻪ ﻣﺪت حﺪاکثﺮ  ۳دﻗیقﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮحلﻪ و ﺑﺎ حﺠﻢ کمﺘﺮ از  2۰ﻣﮕﺎﺑﺎﻳت ﻣیﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻓیلمبﺮداري 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.
 -4ﺑﺮاي ﺻحت سﻨﺠی ﻗبل از ﺷﺮوع ﻣسﺎﺑقﻪ کﺮﻧﻮﻣﺘﺮ روﺷن وﺗﺎ اﻧﺘهﺎي ﻣسﺎﺑقﻪ در جلﻮي دورﺑین ﻗﺮار ﺑﮕیﺮد.
 -5ﻗبل از ﺷﺮوع حﺮکﺎت ﻧﺎم،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔی،ﺷمﺎره داﻧشﺠﻮﻳی و داﻧشﮕﺎه ﻣحل ﺗحصیل را واضح در وﻳﺪﻳﻮ اﻋﻼم کﻨیﺪ.
 -6ﻫمﻪ رزﻣی کﺎران ﺑﺎ ﻫﺮ سطحی از درجﻪ کمﺮﺑﻨﺪ ﻣیﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣسﺎﺑقﺎت ﺷﺮکت کﻨﻨﺪ.
 -7ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗغییﺮ در ﻓیلﻢ (ﺗﺪوﻳن و ﻣﻮﻧﺘﺎژ) ﺑﺎﻋث حذف ﺑﺎزﻳﻜن از ﻣسﺎﺑقﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -8از ﻧظﺮ ﺻﻮﺗی ﺗﻨهﺎ ﺻﺪاي ورزﺷﻜﺎر و ﻣﻮزﻳک ﺑیکﻼم در ﻓیلﻢ ﺷﻨیﺪه ﺷﻮد.
 -9ﻓیلﻢ آﻣﻮزﺷی در سﺎﻣﺎﻧﻪ اداره کل ﺗﺮﺑیت ﺑﺪﻧی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه است.

تﺠهﻴزات ﻣورد ﻧﻴﺎز:
-1کﺮﻧﻮﻣﺘﺮ
-2دورﺑین جهت ﻓیلمبﺮداري
قواﻧﻴﻦ وﻧحوه ﺑرگزاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﻣتﻴﺎز دهی:
ورزﺷﻜﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧفﺮادي ﻳﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎي  2ﻳﺎ  ۳ﻧفﺮه ﻣیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮکت کﻨﻨﺪ .زﻣﺎن ﻣسﺎﺑقﻪ حﺪاکثﺮ  ۳دﻗیقﻪ ﻫمﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮسیقی ﺑیکﻼم است .ورزﺷﻜﺎران
ﻣلﺰم ﺑﻪ اجﺮاي حﺮکﺎت در  5سطح ﺗعیین ﺷﺪه ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ ) .دور اول؛ ﻓﺮم ﺷمﺎره  1ﺑﺎﻳﺪ اجﺮا ﺷﻮد .دور دوم؛ ﻓﺮم ﺷمﺎره  2ﺑﺎﻳﺪ اجﺮا ﺷﻮد .دور سﻮم؛ ﻓﺮم ﺷمﺎره
 ۳ﺑﺎﻳﺪ اجﺮا ﺷﻮد .دور چهﺎرم؛ ﻓﺮم ﺷمﺎره  4ﺑﺎﻳﺪ اجﺮا ﺷﻮد .دور پﻨﺠﻢ؛ ﻓﺮم ﺷمﺎره  5ﺑﺎﻳﺪ اجﺮا ﺷﻮد ) .ورزﺷﻜﺎران در ﻓیﻨﺎل ﻣسﺎﺑقﺎت ﻣلﺰم ﺑﻪ اجﺮاي حﺮکﺎت
اﺑﺪاﻋی ﺑﺎ ﻣﻮسیقی ﺑﺪون کﻼم ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ و از  4حﺮکت ( سﻮکی؛ ﻣﺎي ﮔﺮي؛ ﻣﻮاﺷی ﮔﺮي و رﻗص پﺎ ) ﺑﺎﻳﺪ ﺗلفیق ﺷﻮد .جﺪول ﻣسﺎﺑقﺎت ﺑﺮاسﺎس ﺗعﺪاد ﺷﺮکت
کﻨﻨﺪه ﺑﻪ چﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗقسیﻢ ﻣیﺷﻮد کﻪ از ﻫﺮﮔﺮوه  8ﻧفﺮ ﺑﻪ دور ﺑعﺪي راه پیﺪا ﻣیکﻨﻨﺪ و در پﺎﻳﺎن دو ﮔﺮوه  ۳ﻧفﺮه ﺑﺮاي ﻓیﻨﺎل جهت کسب ﻣﺪال ﺑﺎﻗی ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .فﻴلم  ۵سطح ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت جهت اجرا ورزشکﺎران در سﺎیت اداره کل ﻣوجود ﻣی ﺑﺎشد.

