برنامه مسابقات ورزشی دهه سرآمدی آموزش 7931

1

فوتسال

سالن محبی

مسابقات ورزشی اساتید (آقایان)

ردیف

رشته ورزشی

مکان برگزاری

ساعت

زمان

متعاقباً اعالم خواهد شد

(آقایان)

کارشناسان آموزش

مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی اساتید (بانوان)
( بانوان)

کارشناسان آموزش

مسابقات ورزشی

2

پیاده روی در آب

استخر دانشگاه

دوشنبه 97/02/03

19

3

شنا

استخر دانشگاه

دوشنبه 97/02/03

19

4

پرتاب دارت

سالن محبی

یکشنبه 97/02/02

11

5

ایستگاهی

سالن محبی

یکشنبه 97/02/02

11

6

تنیس روی میز

دانشکده هنرومعماری

چهارشنبه 97/02/05

11

7

دوچرخه سواری

شروع ازاداره تربیت بدنی

سه شنبه 97/02/04

11/30

1

* بهکاپر

زمین چمن فوتبال

یکشنبه 97/02/09

11

ردیف

رشته ورزشی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ساعت

1

پیاده روی در آب

استخر دانشگاه

دوشنبه 97/02/03

16

2

شنا

استخر دانشگاه

دوشنبه 97/02/03

16

3

ایستگاهی

سالن محبی

یکشنبه 97/02/02

11

ردیف

رشته ورزشی

مکان برگزاری

زمان

ساعت

1

شنا

استخر دانشگاه

یکشنبه 97/02/02

16

2

پیاده روی در آب

استخر دانشگاه

یکشنبه 97/02/02

16

3

پرتاب دارت

سالن محبی

دوشنبه 97/02/03

11

4

ایستگاهی

سالن محبی

دوشنبه 97/02/03

11

5

*بهکاپر

زمین چمن فوتبال

شنبه 97/02/01

11

ردیف

رشته ورزشی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ساعت

1

شنا

استخر دانشگاه

یکشنبه 97/02/02

16

2

پیاده روی در آب

استخر دانشگاه

یکشنبه 97/02/02

16

3

پرتاب دارت

سالن محبی

دوشنبه 97/02/03

خانواده ها

مسابقات ورزشی فرزندان و

2

رده سنی  10تا  12سال

3

رده سنی  13تا  16سال

4

رده سنی 16سال به باال

5

پرتاب دارت (ویژه خانواده ها)

6

پرتاب فریزبی (ویژه خانواده ها)

توضیحات در صفحه بعدی:

سالن شهید محبی

سالن شهید محبی

ساعت 11

1

رده سنی زیر  9سال

زمان

روزدوشنبه 97/02/10

ردیف

رشته ورزشی ایستگاهی

مکان برگزاری

11



این برنامه اساتید مدعو (حق التدریس) را شامل نمی شود.



اعضاء غیر هیأت علمی زیر مجموعه معاونت آموزشی نیز می توانند در این دوره از مسابقات شرکت نمایند.



کارکنان برای شرکت در مسابقه بایستی معرفی نامه از معاونت آموزشی همراه داشته باشند.



مسابقه شنا در یک ماده و بدون در نظر گرفتن رده سنی برگزار خواهد شد.



آقایان در دو رشته انفرادی و یک رشته تیمی  ،خانمها در سه رشته انفرادی مجاز به شرکت می باشند .حد نصاب
برگزاری رشته فوتسال  4تیم  ،رشته های انفرادی آقایان  10نفر و خانمها  5نفر می باشد.



شرکت کنندگان در مسابقه دوچرخه ،در صورت امکان دوچرخه شخصی همراه داشته باشند ،مسیر برگزاری بدین شرح
می باشد( :اداره کل تربیت بدنی -میدان پهلوان تختی -میدان ادبیات -خوابگاه بعثت -میدان مهندسی -خیابان دانشجو-
میدان شهدای گمنام -بلوار پژوهش -بلوار ورزش -اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه)



به نفرات اول تا سوم هر مسابقه جوایزی به صورت انتخابی (بن خرید وسیله ورزشی یا شارژ اتوماسیون استخر) اهداء
خواهد شد.
*رشته بهکاپر از رشته های زیر مجموعه گلف می باشد و قبل از برگزاری مسابقه از طرف هیئت گلف استان آموزش داده

خواهد شد.

ستاد برگزاری دهه سرآمدی آموزش

