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 سرپرستان محترم مدیریت امور پردیسهای استان های سراسر کشور

سالم علیکم

        با احترام و آرزوی سالمتی و تندرستی و توفیقات و تحیات الهی برای جنابعالی و همکاران ارجمند بدینوسیله 
به استحضار می رساند معاونت دانشجویی در راستای"گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی سردار دل ها" و به 
منظور حفظ نشاط و پویایی و غنی سازی اوقات فراغت و هم افزایی دانشجومعلمان در نظر دارد جشنواره کشوری 

ورزش های همگانی را با حفظ کامل شئونات اسالمی و رعایت پروتکل های بهداشتی در رشته های:  

الف: دارت برخط (آنالین)  در بین دانشجو معلمان دختر و پسر 

ب: طناب زنی با اخذ ویدئو در بین دانشجو معلمان پسر 

ج: شطرنج بر خط(آنالین)  در بین دانشجو معلمان (دختر) 

به میزبانی مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی و مطابق جدول ذیل برگزار نماید. 

بر این اساس در جهت فراهم آوری مشارکت حداکثری و حضور پر رنگ دانشجو معلمان، موجب امتنان خواهد بود 
دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته بهاطالع عالقهمندان به این رشته های ورزشی در پردیس ها و واحدهای 

آموزشی رسانده شود. 

ضمناً دستورالعمل فنی و اجرایی و فرم اعالم آمادگی قطعی مسابقات دارت و طناب زنی برخط (آنالین) و شطرنج 
به پیوست ارسال می گردد.

توضیحات میزبان زمان برگزاری 
مسابقه

آخرین مهلت 

ارسال مدارک

روش 

مسابقه

جنسیت 

برگزاری

عنوان 

مسابقه
ردیف

استان ها اعالم آمادگی 
قطعی خود را به استان 

خراسان رضوی ارسال نمایند 
و پیگیر برگزاری مسابقه در 

تاریخ  اعالمی باشند.

٢٣ و ٩٩/١٢/٢٤ ١٣٩٩/١٢/٢٠ آنالین
ویژه دختران 

و پسران
دارت ١

ویدئو های جمع آوری شده و 
سپس به آدرس استان میزبان 

ارسال گردد.
- ١٣٩٩/١٢/٢٤ اخذ ویدئو ویژه پسران طناب زنی ٢

استان ها عالم آمادگی قطعی 
خود را به استان میزبارسال 

نمایند و پیگیر برگزاری 
مسابقه در تاریخ  اعالمی 

باشند.

مدیریت 
امور 

پردیس 
های 
استان 

خراسان 
رضوی

١٣٩٩/١٢/٢٥ ١٣٩٩/١٢/٢٠ آنالین ویژه دختران شطرنج ٣

<< پیامبر اکرم (ص): رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه طلب آمرزش کنید.>>
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نکات عمومی مورد توجه جهت شرکت در مسابقات سه رشته(دارت، طناب زنی و شطرنج): 

استان ها در معرفی تعداد ورزشکاران در سه رشته محدودیتی ندارند، پس ضروری است به ورزشکاران خود  
تاکید نمایند که قبل از شروع مسابقه اطالعات کافی جهت انجام مسابقات کسب نموده تا در جریان بازی 

دچار مشکل نشوند. 
دو رشته دارت و شطرنج بهصورت برخط(آنالین) و رشته طناب زنی بهصورت مجازی(اخذ ویدئو)  

برگزار خواهد شد.
به رسم یادبود به شش نفر برتر در هر رشته جوایز و لوح تقدیر از سوی سازمان مرکزی اهداء  

خواهد شد. 
از بین تمامی شرکت کنندگان در سه رشته که مقامی کسب ننموده اند به قید قرعه به ۱۵ نفر (هر  

رشته ۵ نفر) هدیه ای به رسم یادبود اهداء خواهد شد.
hm92361@  ویدئو های اخذ شده در رشته طناب زنی در بخش پسران از طریق ایمیل 

gmail.com به استان میزبان ارسال گردد.

 نکات اختصاصی مورد توجه جهت شرکت در مسابقات سه رشته(دارت، طناب زنی و شطرنج)

الف: دارت 

فرم های اعالم آمادگی قطعی(پیوست) توسط کارشناس مسئول/کارشناس/مسئولین اجرایی فعالیت  
های ورزشی استان تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برای استان میزبان ارسال گردد تا نسبت به 

برنامه ریزی دقیق مسابقات اقدامات الزم صورت پذیرد.

مسابقات مطابق قوانین و مقررات اعالمی در دستوالعمل (پیوست) بصورت برخط(آنالین) در دو  
بخش دختران و پسران بصورت مجزا برگزار خواهد شد.

ورزشکارمیتواند از هر نوع تخته دارتی استفاده کند به شرطی که تخته دارت دارای ۸۲ قسمت  
باشد و دوایر دبل و تریپل و بولزای در تخته دارت مشخص باشد.

تمامی ورزشکاران موظف هستند شخصاً روند اجرای مسابقه و قرعه کشی و ... را مطابق اطالع  
رسانی برگزار کننده مسابقات پیگیری نموده و اطالعات کسب نماید؛ و در صورتی که به موقع برای 

بازی حضور نداشته باشند از ادامه مسابقات محروم خواهند شد.  
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ب: طناب زنی

مسابقات مطابق قوانین و مقررات اعالمی در دستوالعمل (پیوست) فقط در بخش پسران برگزار خواهد شد. 
اجرای کار در منزل یا فضای روباز ( فرمت اعالمی) انجام گرفته و ویدئو اخذ شده مطابق فرمت درج شده در  

آیین نامه به استان میزبان ارسال گردد. 
در صورت یکسانی رکورد/ امتیاز، کارگروه فنی استان پس از هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی سازمان فرمت  

جدیدی از مسابقه طناب زنی را جهت اجرا در بین شرکت کنندگان هم امتیاز ابالغ خواهد نمود.
در شروع فیلمبرداری ورزشکار رو به دوربین نام، نام خانوادگی، پردیس/ واحد آموزشی، شماره دانشجویی و  

شماره تلفن همراه خود را با صدای بلند بیان میکند سپس به اجرای فعالیت میپردازد، مرحله معرفی ورزشکار  
خارج از زمان رکوردگیری است.

به دلیل جلوگیری از افزایش حجم ویدئوها لطفاً از دوربین های حرفه ای استفاده نگردد. 
برای شروع حرکت، طناب پشت پا و به محض راه افتادن کرنومتر، طناب از پشت پا حرکت کرده و با هر بار  

رد شدن از زیر هر دو پا یا یک پا شمارش آغاز و یک بار محسوب می شود.
   ویدیوها به صورت افقی تهیه شود. 

تعداد تکرار در طول مدت ٣٠ ثانیه رکورد فرد در آن ماده محسوب شده و اخذ ویدئو ها دقیقاً از زمان شروع  
حرکت تا اتمام زمان ٣٠ ثانیه انجام شود.

ج: شطرنج 

مسابقه بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی(فیده) به روش سوئیسی برای دانشجو معلمان دختر برگزار  
خواهد شد و اصالحات مورد نیاز مطابق قواعد این فدراسیون و بروزرسانی های سایت؛ در هر مرحله قابل 

انجام خواهد بود.
مسابقات به صورت رسمی (ریتد اینترنتی) برگزار می گردد و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن در سایت  

 lichess.org تاثیرگذار است.
در صورت ایجاد هرگونه تغییر در نحوه برگزاری مسابقات سوئیسی توسط  lichess.org، مسابقات مطابق  

آن تغییرات انجام می پذیرد.  

الزم به یادآوری است در صورت داشتن هر گونه سوال و هماهنگی الزم در رشته های دارت، طنابزنی و شطرنج با 

نماینده استان خراسان رضوی آقای نوروزی با شماره ۰۹۱۵۵۲۱۹۳۳۷ تماس حاصل فرمایید.  


