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قوانین و مقررات عمومی اولین المپیاد ورزش های همگانی مجازی:



کلیه شرکت کنندگان بایستی در اپلیکیشن واتس آپ آی دی کاربری داشته باشند.



پوشیدن لباس ورزشی مناسب با شئونات اسالمی و پوشش اسالمی کامل الزامی است.

دانشجویان پسر :پوشیدن لباس و کفش ورزشی مناسب الزامی است.
دانشجویان دختر :پوشیدن کاپشن ورزشی/شلوار ورزشی یا پیراهن بلند ورزشی/مقنعه/جوراب و کفش
ورزشی الزامی است.
( از پوشیدن لگ ورزشی خودداری فرمایید)

موارد تخلفات که در کمیته انضباطی مسابقات مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

)1

ورزشکاران تنها مجاز به حضور در یک رشته ورزشی هستند در صورتی که در این زمینه تخلفی صورت
گیرد مسئولیت این امر بر عهده مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه خواهد.

)2

دانشجویان معرفی شده از سوی دانشگاه ها در صورت ثبت نهایی موظف به حضور در مسابقات خواهند
بود .چنانچه بدون دلیل و بدون اطالع قبلی از شرکت در مسابقه انصراف دهند کمیته انضباطی مسابقات
درباره آنان تصمیم گیری خواهد کرد.

)3

چنانچه برای هریک از دانشجویان ثبت نام شده حادثه پیش بینی نشده رخ دهد انصراف آن ورزشکار
بایستی طی نامه ای رسمی بصورت مکتوب ب ه اداره توسعه ورزش های همگانی وزارت بهداشت ارسال
گردد.

)4

دانشجویان حین مکالمات خود در گروه های مجازی ملزم به رعایت احترام و ادب در گفتار با یکدیگر  ،با
اعضای کادر اجرایی و کادر فنی برگزار کننده مسابقات می باشند .در صورتی که کالمی خارج از شئونات
و به شکل توهی ن آمیز در گروه های مجازی از سوی ورزشکاران مطرح شود  ،دانشجوی متخلف به
کمیته انضباطی مسابقات ارجاع داده خواهد شد.
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آیین نامه رشته دارت مجازی
نحوه برگزاری:
 )1ثبت نام ورزشکاران در سامانه سیناسا در بخش المپیاد ورزش های همگانی مجازی
 )2مسابقات بصورت تیمی برگزارخواهد شد.
 )3هر تیم شامل  2ورزشکار می باشد.
قوانین و مقررات فنی:
 مسابقات در فضای  Google meetو بصورت تصویری برگزار میگردد.
 لینک حضور در مسابقات (فضای ) Google meetدر گروه های واتس اپ برای ورزشکاران شرکت
کننده ارسال خواهد شد.
 مسابقات گروهی و حذفی  101و سه لگ از  1لگ برگزار میگردد
 مسابقه فینال  101و چهار لگ از  7لگ برگزار میگردد.
 رعایت کلیه موارد مندرج در قوانین و مقررات عمومی مسابقات الزامی میباشد .
 سکوت در حین مسابقات بایستی از سوی بازیکنان رعایت گردد .
 شروع بازیها با میدل ( پرتاب به سمت مرکز صفحه ) آغاز میگردد ،نزدیکترین پرتاب به مرکز شروع
کننده بازی خواهد بود .
 ارتفاع تخته برای نفرات ایستاده  173سانتی متر
 فاصله از خط پرتاب  237سانت متر ویا فاصله وتر از مرکز صفحه تا خط پرتاب  293سانی متر میباشد.
 از هر جدول گروهی تیم های اول و دوم به جدول حذفی صعود خواهند کرد
 مالک صعود در جداول گروهی امتیازات کسب شده از طرف ورزشکاران بوده و در صورت تساوی
امتیازات تفاضل لگ های برده و باخته و بازی رودرو مالک خواهد بود .
 تیم های اول جدول گروهی مستقیم به جدول حذفی صعود می کنند و تیم های دوم به قید قرعه و بر
اساس قوانین فدراسیون جهانی دارت  Wdfدر جدول قرار خواهند گرفت
 بازیکنان بایستی برای مشخص بودن خود در هنگام پرتاب کنار صفحه دارت خود یک آیینه حداقل در
ابعاد 10در  11استفاده نمایند  ،بازیکنانی که بدون آیینه اقدام به بازی نمایند حذف خواهند شد
 هر تیم در هر روز در جداول گروهی  ،در ایام مسابقه فقط یک بازی برگزار می نماید
 اسامی تیم ها از سوی دانشگاه های مربوطه به برگزار کننده اعالم میگردد
 با توجه با تعداد شرکت کنندگان جداول گروهی  3یا  4و یا  1تیمی خواهد بود .
 در هنگام مسابقه فیلمبرداری از دوربین پشت موبایل که دارای کیفت بهتری میباشد انجام میگردد .
 فیلمبرداری می تواند به صورت ثابت و یا بصورت کمکی باشد .
 در هر صورت در هنگام پرتاب ،دوربین باید صفحه دارت را نمایش دهد وشرکت کنندگان می تواند قبل
از مسابقه از بازیکنان مقابل بخواهند دوربین خود را تنظیم نمایند .
 امتیاز  00و باال تر بایستی کامال به رویت حریف رسیده و پس از تایید ،دارت از صفحه جدا شود .
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 در زمان اصابت دبل در پایان بازی ،باید دوربین  ،دبل مورد اصابت را به حریف نشان دهد (.با درخواست
حریف )
 ورزشکاران در تاریخ مقرر و راس ساعت تعیین شده باید بازی خود را آغاز نمایند .
 تاخیر در شروع بازی و بعد از  20دقیقه  ،منجر به اعالم نتیجه به نفع حریف آماده خواهد شد .
 پس از  20دقیقه و آماده نشدن حریف  ،تاخیر از سوی بازیکنان  ،با اسکرین شات یا از سوی داوربه
برگزار کننده اعالم گردد .
 اعتراض به نحوه بازی  ،فیلمبرداری و شمارش حریفان و یا قطع عمدی دوربین از سوی بازیکنان  ،قبل از
اتمام بازی بایستی گزارش شود تا تمهیدات الزم مبذول گردد .
 پس از پایان بازی و اعالم نتیجه درهر بازی  ،اعتراض از سوی هیچ بازیکنی پذیرفته نیست داور تام
االختیار است .
 در صورت تخلف یا بی انضباطی از سوی هر یک از بازیکنان در مسابقات  ،که منجر به اخذ سه اخطار از
سوی کمیته برگزار کننده گردد  ،بازیکن خاطی از مسابقات جاری محروم میگردد .
 دارتی که از صفحه می افتد فاقد امتیاز خواهد بود .
 در هنگام شمارش امتیازات با تایید شمارش امتیازات از سوی داور  ،می توانید دارت ها را از صفحه جدا
نمایید .
 در زمان چک شدن( پایان بازی ) بایستی امتیازدبل مورد اصابت در دید کامل حریف قرار گیرد .
برگرداندن دوربین از روی صفحه حتی برای یک لحظه  ،در موقع نمایش دبل اصال قابل قبول نبوده و
راند شما سوخته حساب میشود و نوبت پرتاب حریف خواهد بود .
 فاصله دوربین موبایل از صفحه دارت  00تا  70سانتی متر بیشتر نباید باشد .
 در خصوص کلیه مسائل پیش بینی نشده  ،کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری خواهد کرد .
 کمیته برگزاری مسابقات در زمان وقوع شرایط خاص حق تغییر آیین نامه را خواهد داشت.

تنظیم ارتفاع صفحه از زمین و فاصله بازیکن تا صفحه دارت
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بهترین روش تنظیم تصویر با یک آئینه می باشد
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