
 

 

 به نام خدا

 معرفی رشته لیوان چینی

طبق یک دستورالعمل خاص صورت  هاآن کردنجمعهای مخصوص و لیوان چینی ورزشی است نوظهور که از چیدمان لیوان

 .گیردمی

سرعتی بودن آن از هیجان باالیی برخوردار است و به همین علت طرفداران زیادی را به خود اختصاص  واسطهبهاین بازی 

 .شودبه طرفداران آن اضافه می روزروزبهداده و 

کند که مهارت خود را این ورزش به دانش آموزان کمک میآموزان مدارس برگزار خواهد شد و این مسابقه ویژه دانش

 .رد هر دو سوی بدنشان را برابر کنندگسترش دهند و عملک

 انفرادی است و تشکیل تیم چند نفره مجاز نیست. صورتبهشرکت در این مسابقه  -1ماده 

 مقطع برگزار خواهد شد: 3مسابقه لیوان چینی در 

 دوره اول ابتدایی 

 دوره دوم ابتدایی 

 دوره اول و دوم متوسطه 

 عکس از موضوع مسابقه

 
                                         



 

 

 شرایط برگزاری مسابقه 

 مرحله اول: ارسال فیلم

نمایند و برای دبیرخانه اسالمی ضبط می شئونات مناسب و با رعایت فضایی درکننده آثار خود را در این مرحله شرکت»

 «.یابندمی مرحله بعد راه و طبق پارامترهای ارزیابی جدول پنجم افراد منتخب به کنندمیارسال 

 .است مسابقات از حذف معنای به مسابقات حین در کنندهشرکت جایبه دیگری فرد حضور

 شرایط ارسال فیلم مسابقه لیوان چینی

 کامل صورتهبلیوان چینی و پد  و میز و کنندهشرکت کهطوریبه روبرو از و باشه باال باکیفیت باید شدهارسال فیلم -2ماده 

 باشند. مشخص

 باشد.باید ابتدای فیلم مشخص کند که دست راست یا دست چپ می کنندهشرکت - 3ماده 

کامل و با رعایت قوانین دست راست و چپ اجرا  صورتبه: توجه داشته باشید که مراحل لیوان چینی در هر آیتم (1تبصره )

 شود.

جهت ثبت زمان باشد و در پایان به دوربین زمان  کنندهشرکت( در کنار ...یک عدد تایمر ) گوشی، کامپیوتر و  حتماً -4ماده 

 را نشان دهد. شدهثبت

 :باشد زیر مراحل شامل باید فیلم

وزان دوره دوم آمو دانش (3-6-3و  3-3-3های آیتم )آیتم 2آموزان دوره اول ابتدایی دانش غیرحضوریدر مسابقه  -5ماده 

 و چرخشی( را باید انجام بدهند. 3-6-3و  3-3-3های آیتم) آیتم 3ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم 

 د.باشمی پذیرشقابلباشد  موردنظراز هر آیتم  باریککه شامل اجرای  باکیفیتفیلم  1تنها  کنندهشرکتاز هر  -6ماده 

 وردنیازمبر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات  را کنندگان باید آثار خوددر این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

دبیرخانه اعضای  رسانیکه باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی پارامترهای مستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

 صورت یکسان خواهد بود.ها بهباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 

 



 

 

 مسابقه حضوری :دوممرحله 

 دوره متوسطه( 3. دوره دوم ابتدایی 2. دوره اول ابتدایی 1)سنی خواهیم داشت  بندیرده 3در مسابقات حضوری نیز 

 باشد.و چرخشی می 3-6-3و  3-3-3های و دوره دوم ابتدایی شامل آیتم 3-6-3و  3-3-3های دوره اول ابتدایی شامل آیتم

شود و بعد از انتخاب بهترین رکوردها در هر آیتم میانگین بار رکوردگیری می 3کننده در هر آیتم شرکتاز هر  -7ماده 

 شود و نفرات برتر انتخاب خواهند شود.گرفته می

خطا در کل  3در صورت بروز  و ؛یک ثانیه به زمان آن آیتم اضافه خواهد شد در صورت بروز خطا در هر مرحله -8ماده 

 کننده از دور مسابقات حذف خواهد شد.کتشر ،مسابقه

 خطاها در مسابقه لیوان چینی

 خطای شروع:

 نماید. بازی شروع به اقدام داور فرمان از قبل کنندهفرمان: شرکت 

 باالتر از آن )کند  استفاده شروع برای را خود دست مچ تا باشدمی مجاز کنندهشرکت تایمر: هر روی بددست استقرار

 باشد.(میخطا 

 خطای روند:

 چیدن. و کردنجمع در نادرست توالی 

 لحظه درهمان افتاده هایلیوان تصحیح عدم 

 خطای پایان:

 باشد. نداشته لیوان با تماسی هیچ دست بازی پایان منظوربه تایمر لمس و رکورد ثبت هنگام در تماس: خطای 

 3-6-3)در دو آیتم  3-6-3و  (3-3-3در آیتم ) 3-3-3حالت  به باید لیوان رکورد، ثبت پایان از پس افتاده: لیوان 

 نیست. موردقبولو چرخشی( باشد. لیوان افتاده 

 در ندارد. را رکورد ثبت از پس تایمر کردن ریست حق داور اجازه بدون کنندهداور: شرکت اجازه بدون تایمر ریست 

 .ننماید قبول را موردنظر تایم که دارد را اختیار این داور قبیل، این از مشکل بروز صورت



 

 

 اشکاالت تایمر

 سکسکه:

 تایمر فنی مشکالت یا اشتباه، لمس اساس بر بازی، شروع هنگام یا و شروع از قبل تایمر که است حالتی سکسکه

 حساببه بازی خطای جزو و کرده شروع دوباره بایستمی کنندهشرکت سکسکه بروز صورت در شود.می متوقف

 .آیدنمی

 :خاموش شدن تایمر

 صورت در( باطری اتمام یا ضربه از عم)اشود  خاموش تایمر دلیلی هر به بازی حین در که دارد وجود احتمال این

 .شودمی ثبت دوباره مشکلی، رکورد چنین بروز

 

 : مسابقه حضوریمرحله دوم

. شرایط برگزاری برای تمامی کنندمیرقابت  باهمحضوری در مرحله دوم  صورتبهافراد منتخب در مرحله اول 

 باشد.کنندگان در هر دو مرحله یکسان میشرکت

ابقه کنند )البته زمان مس توانند از لیوان چینی شخصی خود استفادهکنندگان برای شرکت در مرحله دوم میشرکت -9ماده 

 باشد(یک لیوان چینی استاندار در دبیرخانه موجود می

 جدول معیارها

 ارامترهای ارزیابیپ ردیف
 زمان 1

 میانگین بهترین رکوردهای هر آیتم 2

 و تسلط باال سرعت 3

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 



 

 

 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی دانش نوآورینام در مسابقات ابتکارات و ثبت

 اطالعیه دبیرخانه مسابقات اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول پس از ثبت

 
 

http://www.siccup.ir/

