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)1399مهرماه (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیدانشجویان آمادگی جسمانیمجازيمسابقه آیین نامه

در هفته تربیت بدنی پویش آماده باش

اهداف : حفظ و افزایش انگیزه براي انجام فعالیتهاي ورزشی مفید و مفرح در میان دانشجویان 

کنند. وشی تلفن همراه بصورت افقی از حرکات ورزشی خود فیلمبرداري می* دانشجویان در محیط خانه یا پارك ، با گ
باشد.* حرکات این مسابقه براي آقایان و بانوان مشابه است و فقط در تعداد برخی حرکات متفاوت می

الزامی است .به همراه کفش ورزشیپوشیدن لباس ورزشی مناسبرعایت شئون اسالمی،* 
کنار و وضوح تصاویر در حد مناسب و قابل تشخیص توسط مسئولین فنی مسابقه باشد . * زاویه فیلمبرداري از

باشد .* از ابتدا تا انتهاي اجراي حرکات ، هیچگونه قطعی در فیلمبرداري مجاز نمی
و kntusport@به آدرس تربیت بدنی دانشگاه انال بایست آهنگی که بر روي کپس از پایان فیلمبرداري، دانشجو می* 

را با کیفیت آنقرار داده وفیلم اجراي مسابقه خودروي دانلود نموده و قرار دارد را 09126196184یا شماره واتس آپ 
480p .( همانند فیلم اجراي صحیح حرکت که در دسترس شرکت کنندگان قرار دارد ) ذخیره کند

ی، رشته تحصیلامل نام و نام خانوادگی، دانشکده،ود شمشخصات خفیلم آماده شده را به همراهبایستدانشجویان می* 
حداکثر را "مسابقات آمادگی جسمانی آنالین دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی "شماره دانشجویی و عبارت 

پ واتس آبه شمارهو یاsportkntu@تربیت بدنی دانشگاه به آیدي تلگرام 1399آبان 2جمعه تا تاریخ 
بفرستند و از دریافت آن مطمئن شوند .  09126196184

* به نفرات برتر در بخش آقایان و بانوان، جایزه نقدي داده می شود. 

نکات اجرایی : 
تکـرار، بـانوان   20آقایان ، حرکت کوهپیمایی ( تکرار ) 16تکرار، بانوان 20( آقایان * آیتمهاي مسابقه شامل حرکت پروانه 

تکرار، بانوان 10آقایان ، حرکت شنا سوئدي ( تکرار)16تکرار، بانوان 20( آقایان ت قدم زدن و زانو بلند ، حرکتکرار)16
باشد که باید پشت سر هم و بدون وقفـه انجـام   میتکرار )16تکرار، بانوان 20( آقایان و درازنشست تکرار)8اصالح شده 

گردد.د اهدا میشود. به کمترین زمان اجرا جوایزي به رسم یادبو
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باشد . * شروع زمان مسابقه از لحظه شروع حرکت پروانه می
کند . * در حرکت پروانه، دستها در پایین به پاها و در باالي سر به یکدیگر برخورد می

شود.باالي سر به یکدیگر خطا محسوب میپایین به کنار پاها و در ها دردر صورت عدم برخورد دستخطا :

شود و از پیمایی ابتدا بدن به حالت پالنک قرار می گیرد سپس پنجه پاي در حال حرکت از زمین جدا میدر حرکت کوه* 
آید.جلو به سمت داخل شکم می

و باسن از سطح بدن باالتر بیاید * پا کامل خم نشود و داخل شکم نیاید . اگر سطح کمر خطا :
زانو بلند صورت بهي چپقدم به سمت راست برداشته سپس قدم چهارم پا3ا ابتد* در حرکت قدم زدن و زانو بلند، 

صورت زانو بهي راستقدم به سمت چپ برداشته سپس قدم چهارم پا3چپ باال) و بالفاصله –راست -چپ–(راست
ن بیاید . نکته : سطح زانو در قدم چهارم باید باالتر از لگانجام می شود . راست باال) -چپ-راست-بلند (چپ

باشد. پایینتر از سطح لگن،آیدمیباالسطح زانویی که* قدم برداشته شود3کمتر از خطا :
رود، دستها به اندازه عرض ، سر و سینه صاف است و در یک راستا باال و پایین میبراي آقایان* در حرکت شنا سوئدي

شود .  درجه می90اویه آرنج دست کمتر از شانه باز، پاها کمی از هم باز است و در پایین آمدن، ز
- دست ها به اندازه عرض شانه باز میبدین صورت که : حرکت شناي سوئدي براي دختران به صورت تعدیل شده است، 

گیرد، پاها در هم قالب و از زمین جدا نموده، سر و سینه و ستون فقرات در یک راستا قرار شود، زانوها روي زمین قرار می
درجه باشد.90ها کمتر از گیرد، هنگام اجراي حرکت در قسمت پایین زاویه آرنجمی 

در قسمت * هنگام اجراي حرکت بدن در یک راستا نباشد.*دستها بیش از عرض شانه باز شود یا عقب قرار گیرد .خطا:
درجه باشد.90پایین آمدن زاویه آرنج ها بیش از 

به روي مچ پا و در پایین رفتن پشت سر روي زمین لیتري 5/1بار باال آمدن، بطري آب * در حرکت دراز و نشست ، با هر 
کند.  برخورد می

جدا شدن باسن از *نبودن کف پا روي زمین*عدم برخورد بطري در باالي سر روي زمین و در جلوي روي مچ پاخطا :
زمین

هر حرکت انجام و به ازاي ثانیه2هر خطا به ازايت، الزم به ذکر است در صورت خطا در اجراي هر حرکنکته مهم :
گردد. به زمان انتهایی حرکات اضافه میثانیه 4نشده 
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