
 همگانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور تنيس روي ميز آئين نامه مسابقات مجازي رشته 

 1400پاييز سال 

 فضربه و هد يباز

 مقررات فنی: 

دون ويرايش با هر گونه نررم افرزار   ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويديو را ب- ۱ 

 .در بخش مسابقات مربوطه بارگزاري کنند  (https://setav.ir/stay.home )به صورت خام در سامانه ستاو

بين در طول فيلمبرداري ثابت انجام پذيرد که تمام صحنه اجراي مسابقه بدون جابه جايي دورافقي و فيلمبرداري بايد بصورت  -۲

 ين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و اجراي آن قابل تشخيص باشد.همچند. مشاهده شو

 شود.حصيل را واضح در ويديو اعالم قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل ت -3

 

  :زتجهيزات مورد نيا

 ميز   -۱

 توپ  -۲

 راکت   -3

 ليتري به عنوان هدف  5/۱يک عدد بطري  -4

 

  :قوانين ونحوه برگزاري مسابقه و امتياز دهی

 س کرده به صورتي که انتهاي بطري از لبه ميز بيرون نزند.مورد نظر را روي خط مياني ميز به صورت افقي  فيك )هدف(بطري -۱

 سانتي متر  ۲0حداکثر ارتفاع بطري  -

 .شود  تيهدا )بطري( به هدفو بعد از آن به سمت مقابل  کند ورزشكار برخورد نيزم بهسرويس بايد يكبار  - 

توپ را داخل سبد يا ظرفي  ۱0متوالي ميباشد ) براي اطمينان از صحت اجرا و زمان مورد نظر  سرويس 5هر فرد مجاز به اجراي  -

 که تعداد توپ قابل رويت باشد قرار دهيد .

 در هنگام  اجراي سرويس ضربات بايد پي در پي انجام شود و هيچ گونه تدوين يا ميكسي روي فيلم ارسالي انجام نشود. -

امتياز به ورزشكار  تعلق خواهد گرفت ) اگر توپي وارد بطري هدف شود و  ۱0خل بطري هدف قرارگيرد به ازاي هر توپي که دا -

 سپس خارج شود امتياز مورد نظر براي ورزشكار محسوب خواهد شد( .

 .امتياز به ورزشكار تعلق خواهد گرفت  5برخورد کند  دهانه ورودي هدفدر صورتي که توپ به لبه  -

 به نفرات اول تا سوم جوايز و احكام همگاني اهدا مي شود.



 

 

 تصوير هدف روي ميز :

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 


