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بسمه تعالی

مقدمه:

به  و افزایش امیدورزش یکی از ارکان اصلی زندگی فردی و اجتماعی انسان و عامل اساسی سالمت جسم 

های اجتماعی گسترده در کاهش آسیب زندگی، تامین نشاط و شادابی به ویژه در نسل جوان و دانشجویان، با تاثیرات

های ما امروز به ده خواهد بود و جامعه دانشگاهای پر تالش و با نشاط و زنجامعهآید. جامعه دانشگاهی، به شمار می

زء وظایف اصلی ها جاستای توسعه ورزش در سطح دانشگاهبدون تردید تالش در ر .این نشاط و طراوت نیازمند است

بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان شد. اداره کل تربیتباها میهمه مسئولین امور دانشجویان در دانشگاه

 دردر نظر دارد  ،قوی در تامین و ارتقاء سطح علمی و سالمت دانشجویان، کارکنان و اساتید یوعهمجمیک 

اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی قهرمان  اقدام به برگزاریغیر متمرکز  -بصورت مجازی 9911خردادماه سال 

دراز و ، Classic Burpeeت حرکهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در مادهدختر و پسر کشوری دانشجویان 

نماید. شنا سوئدی پا روی نیمکتو  نشست



اهداف:

جامعه بواسطه بیماری کروناموجود با توجه به شرایط  های ورزشیدر اجرای فعالیت جلب مشارکت دانشجویان -1

فرهنگ ورزشوسعه و گسترش ت -2

همگانی هایبرنامهتحت پوشش  افزایش جمعیت دانشجویان  -3

ایجاد زمینه مساعد برای رشد و توسعه ابعاد جسمی، ذهنی و عاطفی از طریق همگانی کردن ورزش در بین آنان  -4

تقویت روحیه شور و نشاط و جلوگیری از سستی در بین دانشجویان -5

از فقر حرکتی در بین دانشجویان کاهش عوارض ناشی -6

تقویت روحیه همکاری و خودباوری در انجام کارهای تیمی  -7

ارتقاء سالمت جامعه  -8



:ورزشی حرکات

برادرانخواهران
Classic Burpeeحرکت  Classic Burpeeحرکت 

دراز و نشستحرکت دراز و نشستحرکت 

شنا سوئدی پا روی نیمکتحرکت  پا روی نیمکتشنا سوئدی حرکت 

)به صورت مجازی( مسابقات شرایط برگزاری

  از هر استان و ( از همکاران واحد استانی)نفر ورزشکار و یک نفر سرپرست  3مسابقات در قالب تیم استانی متشکل از

باشد که هر ورزشکار مجاز به شرکت در یک ماده می .گردددر محل واحد استانی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار می

 می بایست ماده ورزشی هر شرکت کننده نیز مشخص گردد.

 بدنی دانشگاه نسبت به ارزیابی شرکت ر داوری مستقر در اداره کل تربیتکاد ،همزمان با انجام حرکات ورزشی

 نماید.اقدام می نفرات شرکت کننده کنندگان و ثبت امتیاز

 شود.به عنوان مالک کسب امتیاز در نظر گرفته می صحیح انجام شده در مقیاس زمان تعداد حرکت

 گردد.قبل از برگزاری مسابقه توسط کادر داوری اعالم می ،نحوه امتیازدهی به نفرات 

 ای اعالم میطی مکاتبهو هماهنگی جهت استفاده از خدمات ویدئو کنفرانس  جدول زمانی برگزاری مسابقات-

  گردد.

  باشد.می 39/39/9911شنبه مورخ روز  تا مسابقاتمهلت اعالم آمادگی قطعی شرکت در این 

  به اداره کل تربیت بایستمینیز نفرات شرکت کننده  اطالعاتبه همراه اعالم آمادگی قطعی شرکت هر استان-

 بدنی دانشگاه ارسال گردد.



ورزشی: هایحرکت اجراینحوه 

Classic Burpee: حرکت (9

بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید.−

به طرف باال بپرید و بالفاصله روی زمین بیایید.−

های خود را روی زمین بگذارید و پای خود را به سمت عقب بفرستید. دست−

د.برانی جلویک حرکت شنا انجام دهید و به سرعت با یک جهش پاهای خود را به سمت −

حرکت را تکرار نمائید.−

 باشد.قیقه مید 2تایم −

:نشست و دراز حرکت (2

ها از روی سینه ها را به صورت ضربدری به روی سینه قرار دهید و در هنگام بلند شدن بدون اینکه دستدست−

جدا شود، آرنج را باال آورده و زانو را لمس کند.

 کمر نباید از زمین جدا شود.−

گردد.، امتیاز حرکت اشتباه کسر میدر صورت داشتن خطا−

 باشد.دقیقه می 9تایم −

پا روی نیمکت: سوئدی شنا حرکت (9

 ، آرنجتان کامالًهید که در موقعیت شنا قرار گرفتهای قرار درا بکشید و بر روی نیمکت به گونهپاهایتان −

(.سرتان در حالت خنثی قرار بگیرد )به سمت زمین نگاه کنیدکشیده شود و 

 ، به آرامی به سمت پایین حرکت کنید.قفل آرنج های سرشانه و باز کردنبا عقب کشیدن تیغه−

 .نزدیک شودد که سینه شما به سطح زمین تا جایی پایین بروی−

آرنجتان را صاف کرده و با کف دستانتان به کف زمین فشار وارد کنید و به نقطه شروع باز گردید.−

 بدن صاف و بدون قوس و افتادگی کمر و لگن باشد.−

 و سینه در یک راستا باشد. در اجرای حرکات ران، شکم−

باشد.دقیقه می 9تایم −




