آئين نامه مسابقات مجازي رشته فریزبی همگانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور
پایيز سال 1400
مقررات فني:
 -۱ورزشكاران 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.homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگزاري کنند.
-۲فيلمبرداري بايد بصورت افقي و ثابت انجام پذيرد که تمام صحنه اجراي مسابقه بدون جابه جايي دوربين در طول فيلمبرداري
مشاهده شود .همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و اجراي آن قابل تشخيص باشد.
 -3قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل را واضح در ويديو اعالم شود.
-4براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيرد.
-5نشان دادن فاصله  3متري تمامي اضالع مربع بايد به نحوي در ويديو صورت گيرد که برراي داوران قابرل قبرول باشرد(.مانند
مترکردن ونشان دادن عدد روي متر) .
-6فاصله  3متري بين بطري ها بايد با نصب نوارچسب رنگي و يا قرار دادن کنز ورزشي کامآل مشخص باشد.
تجهيزات مورد نياز :
-۱ديسک فريزبي ( در صورت عدم دسترسي به ديسک فريزبي دانشجويان مي توانند با توجه به خالقيرت خرود از سراير وسرايل
مشابه در ابعاد ديسک استفاده نمايند ).
 –۲چهار عدد بطري ۱/5ليتري به عنوان ديسک فريزبي مورد هدف
 -3متر و نوار چسب رنگي جهت اندازه گيري فاصله بطري ها
-4کرنومتر
-5دوربين جهت فيلمبرداري
قوانين ونحوه برگزاري مسابقه و امتياز دهي :
مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار مي گردد .محدوديتي در خصوص تعداد دانشجويان شرکت کننده از هر دانشرگاه
وجود ندارد  .ورزشكار بايد پشت بطري شماره  4استقرار پيدا کرده (مطابق شكل زير) ضمن اينكه برا اولرين پرتراب بره سرمت
بطري و هدف زمان شروع خواهد شد .ورزشكار بايد تالش نمايد با ديسک بطري شماره  ۱را مورد اصابت قررار داده و بطرري را
واژگون نمايد( .در صورتي که ورزشكار پرتابي موفق نداشته باشد يعني به بطري برخورد نكند و يا بعد از برخورد بطري واژگرون
نگردد بايد بالفاصله به سمت ديسک دويده و بعد از برداشتن ديسک به جراي خرود برگرردد و مجردد ترالش نمايرد) .پر

از

واژگوني بطري شماره  ۱به سمت ديسک دويده و پشرت بطرري و مرانع  ۱اسرتقرار يافتره و هماننرد اجرراي اول اينبرار بطرري
شماره  ۲را هدف گيري نمايد تا بطري ها يكي پ

از ديگري واژگون شوند .در نهايت ورزشركار بره نقطره 3دويرده و از پشرت

بطري و مانع شماره  ، 3آخرين بطري (بطري شماره  )4را هدف گيري مي نمايد برا واژگروني بطرري  4زمران متوقرف شرده و
رکورد ورزشكار ثبت مي گردد .زمان طي شده از لحظه اولين پرتاب تا آخرين اصابت ديسک فريزبي با هدف(بطري) محاسربه و
امتياز ورزشكار محسوب خواهد شد ،لذا ورزشكاران با کمترين زمان ثبت شرده بره عنروان نفررات برترر انتخراب خواهنرد شرد.
ورزشكاران دقت نمايند که ديسک بايد بدون تماس با زمين و مستقيماً به بطري آب برخورد نموده و منجر به واژگوني آن شود.
در غير اين صورت اگر چنانچه ابتدا با زمين برخورد داشته باشد و در ادامه ديسک با غلتيدن روي زمين با بطري برخرورد کنرد
مورد قبول نخواهد بود .ورزشكار بايد سريعاً به سمت بطري و ديسک دويده و بطري را در محل خود به درسرتي اسرتقرار داده و
مجدد از پشت فاصله  3متري تعيين شده اقدام به پرتاب و نشانه گيري نمايد .مسابقات توسط 5داور رسرمي در رشرته فريزبري
مورد بازبيني و قضاوت قرار خواهد گرفت .به نفرات اول تا سوم مسابقات احكام همگاني و جوايزي اهدا خواهد شد.

