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 نامهآئین

 تهران 1های منطقه دانشگاهدانشجویان  دومینو مسابقات 

 98 زمستان
 

برابر مرکز مشاوره دانشگاه تهران اداره کل مشاوره و سالمت وزارت علوم و با همکاری های همگانی کمیته دومینو فدراسیون ورزش
 ند.کمیار زگربرا طبق آيین نامه پیوست  تهران 1دومینو دانشجويان منطقه زير مسابقات و شرايط  ضوابط

 
 

 كنندگان: شركت  

 های منطقه يک وزارت علوم و تحقیقاتدانشجويان دانشگاه. 

 خود مورد تايید قرار گیرد.دانشگاه مربوطه ها توسط تمامی افرادی که صالحیت آن 

  باشد.می داشتن کارت دانشجويی الزامی 

  شود.به صورت رايگان برگزار میمسابقات 
 

 نحوه ثبت نام:  

  09199676853کارت دانشجويی تمام اعضای گروه به شماره تلگرام ارسال عکس 

  شتتیم در مسابقه بازگهزار تومان به ازای هر تیم جهت تضمین حضور) وجه پرداختی پس از شرکت  200پرداخت مبلغ 
 .شود(داده می

 
 

 قوانين و مقررات عمومي شركت در مسابقات 

  شود(.د )در کارگاه آموزشی ارئه میشودومینو برگزار میمسابقات براساس قوانین و مقررات رسمی کمیته 

 شود.اين دوره از مسابقات به صورت تاپلینگ، تاور، استکینگ و رکورد برگزار می 

 باشد و يک نفر از اعضاء به نفر می 4 حداکثرو  3حداقل عضای هر تیم  باشد تعداد امسابقات تاپلینگ به صورت تیمی می
 گردد.یعنوان سرگروه معرفی م

 یز شرکت ن ، استکینگ و رکورد توانند به صورت انفرادی در مسابقات تاورافراد شرکت کننده در مسابقات تیمی تاپلینگ می
  کنند.

 باشد.محل برگزاری مسابقات در سالن ورزشی با کفپوش مناسب می 

  دهد.ها را در اختیار آنها قرار میدومینو مورد نیاز تیمبرگزار کننده، تیم 

 شود. الزم به ذكر است قبل از مسابقات كارگاه آموزشي برای ثبت نام كنندگان برگزار مي 

 شود.ها قرار داده میهمچنین پک های آموزشی برای تمرين در اختیار تیم 

 شود.ها در نظر گرفته میپس از برگزاری کارگاه و قبل از مسابقات روزهای تمرينی با حضور مربی برای تیم 
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 :جوایز 

 برتر در توليد محتوا: های تيم                                              تيم های برتر فني:

 هزار تومان 400 اول:                                       هزار تومان  800اول : 
 هزار تومان 400دوم:                                         هزار تومان  600دوم: 
 هزار تومان 400تومان                                        سوم: هزار  400سوم: 

                                                                      

  :برتر در بخش انفرادینفرات 
 تومان )تاور، استکینگ و رکورد( هزار 50نفر هر 

 

  انواع چيدمان دومينو:نگاهي كوتاه به 

 

 : ها پشت سر و با ضربه به اولین مهره، مهرهگیرند ها پشت سر هم بر روی سطوح قرار میدر اين چیدمان، مهرهتاپلينگ
توان های مختلفی برای اين نوع چیدمان وجود دارد. برای ايجاد تنوع در اين نوع چیدمان میشوند که روشهم واژگون می

 های الکتريکی و مکانیکی استفاده نمود. ها و مکانیزماز افکت

 : در اين نوع چیدمان بايد تالش شود بر روی يک مهره عمودی، بیشترين مهره به صورت خوابیده چیده شود. استکينگ 

  :ها بر روی دو پايه افقی چیده شود، به طوری که در هر در اين نوع چیدمان بايد تالش شود بلند ترين ارتفاع مهرهتاور

 طبقه تنها دو مهره افقی قرار گیرد.

 :مهره با ابعاد بزرگتر از ابعاد استاندارد با حداکثر سرعت و دقت پشت سر هم  یتعداد مشخص دمانیچنوع  نيدر ا ركورد

سرعت  دمانیچ نيشده در ا یرگی¬دارند. فاکتور اندازه زشيمهره ها ر یمهره مابق نیشده و سپس با ضربه به اول دهیچ

 عمل است.

 

 
 گیرد:شرکت کنندگان قرار میها به شرح زير در اختیار فضا، زمان و تعداد مهره 

 
 

 
  

 شود.این دوره از مسابقات به صورت آزاد برگزار مي 

 
 

 

 تماس حاصل فرمایید. 09199676853در صورت هرگونه سوال و کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 تعداد مهره زمان )ساعت( فضا )متر( گروه
 1000 1:30 متر مربع( 4) 2*2 الف نونهاالن

 1500 2:00 متر مربع( 4) 2*2 ب
 2000 2:30 متر مربع( 9) 3*3 الف نوجوانان

 2500 2:30 متر مربع( 9) 3*3 ب
 3000 3:00 متر مربع( 16) 4*4 جوانان
 3000 3:00 متر مربع( 16) 4*4 آزاد


