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 کنندگانشرکت :ب: 

 آموزان دوره اول و دوم مدارس استعدادهای درخشان دختر و پسردانش

 

 كنندگان شرايط شركت: 

 های ورزشی عدم ممنوعیت پزشکی برای انجام فعالیت .1

 پوشش مناسب ورزشی .2

 رعایت موارد بهداشتی مربوط به ویروس کرونا  .3

 رعایت اصول ایمنی در انتخاب محل ضبط فیلم و لوازم ورزشی  .0

پوشش ورزشی برای پسران پیراهن شورت و یا شلوار ورزشی مناسب و برای دختران پوشش با رعایت موازین : تذکر 

رس و مدیران دقت و نظارت الزم را در این امر انجام ادبیران محترم تربیت بدنی مد. باشدو عرف کشور میشرعی 

 . در صورت عدم رعایت شرایط، از المپیاد حذف خواهد شد. دهند

 

 هاي ورزشی انفراديرشته: ج: 

زنيطناب -4       شطرنج-3مهارتي       والیبال-2(     روپايي)فوتبال-1  
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 های ورزشي انفرادیمالک انتخاب نفرات برگزيده در رشته:ه             : 

/ مالک امتیاز زمان روش رشته ورزشی

 رکود

 طناب زنی

 پسران و دختران 

تعداد رکورد  ثانیه 04 که در یك دقیقه بصورت پرش جفت ساده از زیر هر دو پا رد شودتعداد طناب هایی 

 صحیح در زمان

 

 فوتبال روپایی

 ویژه پسران 

/ یك ضربه پای راست. تعداد اجرای صحیح روپایی که مطابق دستورالعمل اجرا شود

. شد نخواهد شمارش زانو یك یا پا یك با فقط مهارت یك ضربه پای چپ اجرای

شود و  اجرا باید ی چپپا با ضربه یك و ی راستپا با ضربه یك بصورت باید برنامه

گیرکردن و یا افتادن توپ در حین انجام برنامه مشکلی . بصورت متوالی انجام شود

نخواهد داشت و صرفا تعداد ضربات صحیح بصورت یك درمیان شمارش و ثبت 

 . خواهد شد

 

 ثانیه 04

تعداد رکورد 

 زمان صحیح در

 والیبال مهارتی

 ویژه دختران 

 یعنی. دهند انجام دقیقه یك طول در آموزاندانش که ساعدهایی و پنجه تعداد

 در ساعد ضربه یك وپنجه  ضربه یك متولی بصورت دقیقه یك طول در آموزدانش

 نخواهد مشکلی برنامه انجام حین در توپ افتادن یا و گیرکردن. دهند انجام را هوا

 و شمارش ساعد و پنجه میان در یك بصورت صحیح ضربات تعداد صرفا و داشته

 .شد خواهد ثبت

 تعدادرکورد ثانیه04

 زمان در صحیح

 شطرنج 

 دختران و پسران 

صورت به صورت آنالین آموزی در صورت بازبودن مدارس حضوری و در غیر اینطبق قوانین مسابقات شطرنج دانش

 . و به صورت فردی برگزار می شود
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 اجرا روش و مراحل:و : 

 : مرحله آموزشگاهي 

فیلم برنامه ورزشی خود را  بدنی، پس از توجیه فنی و عملی توسط دبیر تربیت کنندهشرکت آموزانهمه دانش    

 موظف است نسبت به بازبینی و بررسی آثارمدیر دبیرستان دهند و تحویل آموزشگاه میتقويم اجرايي طبق برنامه 

 . خود تحویل دهد  کنندگان را به اداره استعدادهای درخشان استاناقدام نماید و بهترین آثار شرکت

 

 : مرحله استاني  

ها پس از تشکیل کارگروه متشکل از داوران فنی همه آثار دریافتی از مدارس را بررسی و روسای سمپاد استان    

 .استعدادهای درخشان نمایند رئیس قطب به  پیوستی سهمیه آموزان طبق لیستدانش نسبت به ارسال آثار

 3پسر و متوسطه دوم هم  3دختر و 3متوسطه اول )نفر  برتر استان  12 ها در رشته شطرنج روسای سمپاد استان    

 قطبیدر مرحله رشته شطرنج نامه اجرایی مسابقات شیوه. معرفی می کنندرا به دبیرخانه قطبی ( دختر 3پسر و 

 . تعاقبا اعالم خواهد شدم

  : قطبيمرحله 

آموزان با پس از دریافت آثار دانش 0قطببه میزبانی  استعدادهای درخشان دبیرخانه اجرایی المپیاد ورزشی       

ی پرورش استعدادهای درخشان نسبت به تعیین کمیته فنی مسابقات اقدام و بعد از داوری نفرات نظارت سازمان ملّ

  . ی پرورش استعدادهای درخشان اعالم خواهد کرد به سازمان ملّبرگزیده را 

 

  نكات مهم : 

آموز به تفکیك دوره تحصیلی و جنسیت در دوره تحصیلی جداگانه مورد ارزیابی و داوری قرار هر دانش -1

 .خواهند گرفت 

 . تواند شرکت نمایدآموز فقط در یك رشته به استثنای شطرنج میهر دانش -2

آموزان مدارس سمپاد با هر سطحی از مهارت جهت شرکت در جشنواره برنامه خود را در قالب همه دانش  -3

DVD  دهندتحویل مدیر مدرسه  می( بدون قطع و برش فیلم)برداری یکنواخت به صورت فیلم . 

 . آموزان برتر از هردوره تحصیلی عضو تیم منتخب استانی خواهند شددریافتی، دانشهای فیلماز بین  -0   

سهمیه و تعداد ارسالی از مدرسه به اداره استعدادهای درخشان استان با توجه به نظر رئیس اداره استعدادهای -5

 .درخشان استان می باشد 
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طی نامه اداری به اداره استعدادهای درخشان  آموزان و مشخصات آنهادر مسابقات شطرنج فقط اسامی دانش-0

 . ارسال می شود  هااستان میزبان قطب

صورت  هب نهاییهای الزم، مرحله های قانونی از ستاد ملی کرونا و هماهنگیدر صورت کسب مجوز :تذكر مهم     

گیری در مورد روش و زمان انجام مرحله دوم منوط به موافقت ستاد تصمیم. حضوری و متمرکز انجام خواهد شد

 . اجرایی المپیاد خواهد بود

 

   روش ضبط فیلم : ز: 

آموزان روی برگه نوشته شده و مقابل دوربین به صورت واضح توسط دانشبرنامه جمله زیر باید به اجرای از قبل     

 . وضوح دیده شود

 .زنی آموز کالس هشتم مدرسه استاد شهریار تبریز، رشته ورزشی طنابآیدین آذری دانش من: مثال

آموز باید قابل صورت افقی تنظیم شده و چهره دانش هباید ب( موبایل)برداری یا تلفن همراه دوربین فیلم: 1تذکر

 .تشخیص باشد

 از ماده هر در فایل هر و حجم های ارسالی باید بصورت پیوسته و بدون برش و تدوین و صداگذاری بودهفیلم: 2تذکر 

 .باشد مگابایت 14 از بیشتر نباید مسابقات

زین شرعی باید از لباس ورزشی با پوشش مناسب استفاده اآموزان دختر ضمن رعایت کامل موهمه دانش:   3تذکر .

 .کنند

  .لحاظ گردد DVDبه همراه هر اثر، الزاما شناسنامه اثر طبق فرم پیوستی در:  0تذکر .

 آموزان را طبق فرمت فایلمدیران و همکاران محترم تربیت بدنی مدارس موظفند ابتدا مشخصات دانش: 5تذکر 

جهت داوری و ارزشیابی با رعایت اصل (  DVD)ها را در قالب لوح فشرده ثبت کرده و فیلم( WORD)د پیوستی ور

رزشی در پاکت مهر شده به اداره سمپاد محرمانه بودن اطالعات شخصی افراد به تفکیك دوره تحصیلی، رشته و

 .استان خود ارسال نمایند 

با تفکیك متوسطه اول  DVDحلقه 0آموزان را در ها همه آثار دانشاداره استعدادهای درخشان استان: 0تذکر  

ها نشهرستابه دبیرخانه و به تفکیك رشته ورزشی  و متوسطه دوم پسر دختر، متوسطه اول پسر، متوسطه دوم دختر،

 .  ارسال نمایند تهران 
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 توزيع هدايا و جوايز :ح: 

 هدایای  و مدال قهرمانی، در هر دوره تحصیلی به تکفیك جنسیت حکم ورزشی رشته هر سوم تا اول نفرات به    

اداره استعدادهای دبیرخانه المپیاد ورزشی واقع در جهت هر گونه سوال با   روسای سمپاد.شد خواهد اهدا ایارزنده

  .تماس حاصل فرمایندهای تهران شهرستاندرخشان 

 تقويم اجرايي: و : 

 زمان اجرا ارسال آثار  ردیف

 1441 ارديبهشت 11 كنندگان به دبیرستانآخرين مهلت تحويل آثار شركت 1

 1441ارديبهشت  24 به اداره سمپاد استان مدارسخرين مهلت آثارآ 2

 1441 ارديبهشت  34 ها به دبیرخانه قطبي استانثار آخرين مهلت آ 3

 1441تابستان  اجرای مرحله قطبي و اعالم نتايج 0

 ها جهت معرفي افراد برتر به مرحله قطبيجدول سهمیه استان: ز: 

 

 رديف

 

 استان 

 سهیمه معرفي دانش آموز در رشته های 

 والیبال مهارتي -فوتبال -طناب زني

آموزان در سهمیه معرفي دانش 

 (انفرادی)رشته شطرنج

 

 

 متوسطه دوم  متوسطه اول  متوسطه دوم متوسطه اول جمع 

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 164 3 3 3 3 01 03 33 35 البرز  .1

 343 3 3 3 3 11 84 88 22 تهران   .2

تهران   .3

 (شهرستانها)

38 05 00 00 3 3 3 3 181 

 18 3 3 3 3 18 10 10 10 قم   .4

 111 3 3 3 3 35 31 21 24 گیالن   .1

 كشور 6دبيرخانه المپياد ورزش همگاني مدارس سمپاد قطب
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المپیاد ورزشي سمپادشناسنامه اثر  

:کد ملی:                                                 نام و نام خانوادگی    
  :نام دبیرستان                                   :    شهرستان:                              استان 

:  جنسیت:                             پایه تحصیلی:                    دوره تحصیلی  

:                                                                                 تلفن همراه صاحب اثر

:                               هرستانتلفن آموزشگاه با کد ش  

                 طناب زنی                      فوتبال                         والیبال مهارتی    رشته ورزشي

  شطرنج 

 

 

 مدير دبيرستان  

 

 


