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   لیوان چینیقوانین عمومی  -1

ها طبق یک دستورالعمل خاص است که از چیدمان لیوان هاي مخصوص و تجمیع آن ذهنی لیوان چینی ورزشی

بودن آن از هیجان باالیی برخوردار است و تنها راز موفقیت در این دلیل سرعتیه گیرد. این ورزش بصورت می

  :عبارتند از مسابقهاین  هدف از اجرايورزش تمرین است. 

 هاي حسی و حرکتیفعالیتفکري و تقویت  رشد 

 هماهنگی بیشتر دو نیمکره مغز و هماهنگی بین دست و چشم 

  اعتماد به نفسافزایش  

  افزایش قدرت تمرکز 

 

  آیین نامه اجرایی -2

  تسال اس 12تا  9 مسابقه در این شرکتگروه سنی مجاز  -1-2 ماده

  چرخشی می باشد. 3-6-3ساده و  3-6-3و  3-3-3آیتم هاي مسابقه به صورت  -2-2 ماده

  کننده باید نیم ساعت قبل از مسابقه برگه رکورد را از داور تحویل بگیرد.هر شرکت -3-2 ماده

بایست برگه رکورد خود را به شود و میخوانده مینده توسط داور به میز مسابقه فراکنهر شرکت -4-2ماده 

  داور تحویل دهد.

  نامزمان و نحوه ثبت

  1401دي  30  آخرین مهلت ثبت نام 

 www.vira-academy.ir/vira-cup  نامسایت ثبت

  هزار تومان 250   ثبت نام مبلغ

  

  جوایز نفرات برتر

 تومانی، تندیس و لوح تقدیر 500جایزه نقدي   اول گانبرگزید

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 300جایزه نقدي   دوم برگزیدگان

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 200جایزه نقدي   برگزیدگان سوم
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  دقیقه تمرین قبل از ثبت رکورد اصلی می باشد. 1هر شرکت کننده مجاز به  -5-2ماده 

  باشد. داوطلب بدون اجازه داور مجاز به ثبت رکورد نمی -6-2ماده 

رکورد هر آیتم در نظر گرفته بار امتحان کردن دارد و بهترین  3هر شرکت کننده براي هر آیتم فرصت  -7-2 ماده

  می شود.

  .شودمیها ثبت رکورد اصلی هر شرکت کننده به صورت مجموع تمامی آیتم -8-2 ماده

  شود.امتیاز منفی یک ثانیه به رکورد اصلی داوطلب اضافه می 50هر  -9-2ماده 

عدد لیوان سالم مخصوص  12مسئولیت تامین لیوان بر عهده خود داوطلب است (هر داوطلب تعداد  -10-2ماده 

  لیوان چینی همراه داشته باشد).

تمامی داوطلبین در روز آزمون باید با تیشرت سفید ساده در محل آزمون حضور داشته باشند.  -11-2ماده 

  همچنین رعایت حجاب اسالمی براي تمامی داوطلبین دختر در روز آزمون الزامی است.

کنندگان کمتر از این میزان نفر است که چنانچه تعداد شرکت 30سطح حداقل تعداد داوطلب در هر  -12-2ماده 

  نام به داوطلب عودت داده خواهد شد.گردد و هزینه ثبتباشد آن سطح حذف می

  موارد تخلفات  -3

  

  امتیاز منفی  عناوین

  5  شرکت کننده قبل از فرمان داور اقدام به شروع بازي کند.

  5  باشد.طا میقرار دهد و باالتر از آن خ تایمرننده مجاز است تا مچ دست خود را روي کهر شرکت

  10  هاتوالی نادرست در چیدمان و جمع کردن لیوان

  10  عدم تصحیح لیوان هاي افتاده در همان لحظه

  5  تماس دست با تایمر در پایان بازي قبل از جمع کردن کامل لیوان ها

  5  ریست کردن تایمر بدون اجازه داور


