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 مقدمه 

هاي بدني و تقويت روحيه سالم افراد در پيشبرد اهداف تعليم و تربيت توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي

 خصوص مربيان نسل جوان، صرفاً از طريق مشاركت؛ مثبت و كارساز خواهد بود. به

اه هاي دانشگبه سياستهاي همگاني و قهرماني و با توجه هاي جسماني و توسعه ورزشبا توجه به ضرورت فعاليت

مبني بر اولويت رشته هاي ورزشي فراگير به منظور گسترش ورزش دانشگاهي و جذب بيشتر دانشگاهيان به ويژه 

چنين تاكيدات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در مورد اهميت ورزش هاي ورزشي و همدانشجويان به فعاليت

هفتمين دوره مسابقات قهرمان ،  91كشور و شيوع ويروس كويد  قهرماني؛ و همچنين با توجه به شرايط كنوني

 دانشگاه جامع علمي كاربرديكشوري دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور در رشته پومسه به ميزباني 

  .مي شودبا شرايط زير برگزار  به صورت مجازي و تهران شرق واحد استان

 

 شرایط شرکت کنندگان:

 دانشجويان مي بايست دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي بوده و در نيم سال جاري انتخاب واحد داشته باشند.  .9

 .11داشتن حداقل كمربند قرمز از فدراسيون تكواندو و عضويت در سايت فدراسيون و تمديد عضويت سال  .2

 

 زمان بندی برگزاری مسابقات:

  9911آذرماه  21غايت ل 91از ارسال فيلم هاي اجراي فرم .  9

 9911ماه  ديزمان قضاوت داوران و اعالم نتيجه .  2

 :سایر موارد قابل ذکر

 .محدوديتي در تعداد شركت كننده ندارند واحدهاي استاني .9

 در سه رده سني و با اجراي دو فرم برگزار مي گردد.مسابقات  .2

  93/93/9919تا  99/93/9931سال متولدین  93الی  91رده سنی مسابقات  -9

  1و  3اجرای فرم های: 

 93/93/9931الی  99/93/9931سال متولدین  03الی  99رده سنی  -2

 1و  93اجرای فرم های : 

  93/93/9931سال متولدین  09رده سنی باالی  -9

 99و  99اجرای فرم های : 

 رده سني، تقدير به عمل مي آيد.در رهر مشترك نفرات اول تا سوم  از .9

 فيلم هاي ارسالي توسط داوران رسمي فدراسيون تكواندو بازبيني شده و نفرات برتر مشخص خواهند شد. .4
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 مشخصات و نحوه ضبط ویدئوها:

ويدئوهاي ارسالي بايد با صدا و يك تكه ) بدون وقفه و تدوين كامپيوتري( بوده و چهره فرد اجرا كننده مشخص  .9

 باشد.

كليه بانوان بايد از ساق پا، ساق دست و مقنعه سفيد يا مشكي استفاده نموده و با حجاب كامل اسالمي فيلم هاي  .2

 خود را ضبط كنند.

 تصويربرداري بايد به صورت افقي انجام شود. .9

 مگابايت فراتر نرود. 22حجم فيلم ها از  .4

رم قبل از ف، استان و مركز محل تحصيل خود را كدملي،در ضبط ويدئو بايد ورزشكاران ابتدا نام و نام خانوادگي .1

 شفاف و دقيق اعالم نمايد و سپس فرم ها را اجرا نمايد.

 ثانيه استراحت انجام شود. 92هر دو فرم در يك فيلم با  .6

لباس رنگي پومسه مخصوص براي آقايان و بانوان اجباري نمي باشد و مي توانند از لباس سفيد استفاده نمايند  .7

 استفاده از لباس رنگي حتما بايد از رنگ استاندارد رده سني خود استفاده نمايند. ولي درصورت

    براي ضبط ويدئوها نيازي به حضور در باشگاه ورزشي نمي باشد و شركت كنندگان با رعايت فاصله اجتماعي .8

 مي توانند در منزل و يا هر فضاي مناسب ديگري نسبت به ضبط ويدئو اقدام نمايند.

 

 ی ارسال و بارگذاری فیلم برای شرکت در مسابقه دانشجویی:راهنما

براي كاربران آيفون  "سيب اپ"و  "اندرويد"را از پلي استور براي كاربران  TaekAppابتدا بايد اپليكيشن  .9

 دريافت كنيد.

 پس از نصب اپليكيشن با شماره همراه خود وارد شده و ثبت نام نمايند. .2

 شويد. "آزمون ها و رويدادهاي آنالين"بخش در صفحه اصلي اپليكيشن وارد  .9

 كليك كنيد. "مسابقات آنالين"بر روي دسته بندي  .4

 مسابقه دانشجويي دانشگاه هاي علمي كاربردي را انتخاب نمائيد. .1

 خود را انگليسي كنيد()براي وارد كردن اعداد حتماً كيبورد كدملي خود را وارد نماييد  .6

 پيگيري دريافت كنيد. منتظر بارگذاري كامل بمانيد و كد .7

 كدپيگيري را تا پايان اعالم نتايج نگه داريد. .8

ارسال  uast.varzesh@gmail.com، فيلم را به آدرس در صورت بروز مشكل در ارسال با اپليكيشنلطفاً تنها 

 نماييد.

 77681691-229همچنين در صورت بروز هر گونه مشكل و يا سوال درباره مسابقات مي توانيد با شماره تلفن  

 تماس برقرار نماييد. ، سركار خانم صنعتي 429داخلي 
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