
 بسمه تعالی

  آتش نشانان کشورمسابقات عملیاتی ورزشی دومین دوره  برگزاری آیین نامه نحوه 

 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ششمین سی وبه مناسبت گرامیداشت 

 سالم علیکم

 ایبرگزاری مسابقه  برنامه ریزی های صورت پذیرفته در خصوص با عنایت به احتراما 

با توجه به  آتش نشانان و  وعملیاتی آمادگی جسمانی لیتهایبه منظور سنجش قاب کاربردی

 fire fighterبرگرفته از مسابقات جهانی کشور شرایط وامکانات موجود در 

challenge  با همفکری ونظر کارشناسان محترم ورزشی   ذیل،مسابقه عملیاتی ورزشی

ت از خداوند با توکل واستعان. که ه استگردید طراحیهای مختلف آتش نشانان شهر

آتش نشانی  های سازمان محترمومدیران معاونین ، محترم ین متعال وحمایت مدیر عامل

.این طرح اگر چه گرفتقرار  همکارانبال به نحوه شایسته برگزار ومورد استق کشور 

رهنمود استفاده از  استمرار این برنامه ها ولیکن اطمینان خاطر داریم با  استدارای نواقصی 

گام بلندی در باال بردن سطح آمادگی نده پیشکسوتان وبا تجربگان این حرفه های ارز

 ت بهتر به شهروندان خواهد بود.اعملیاتی جهت ارائه خدمنیرو های جسمانی وروانی  

 

 



 هیات های ورزش همگانی استانها :مسابقات برگزار کننده

)با محل خدمت تان اسدر قالب تیم  شهرهای مدعوشرکت کنندگان:کلیه پرسنل عملیاتی 

 سابقه( یک سالبیش از 

برگزار می  استانها  عملیاتی منتخب تیمهای مسابقات به صورت بین)نحوۀ برگزاری: 

صورت آیتم پشت سرهم و بدون استراحت  6به تعداد (.آیتم های در نظر گرفته شده شود

 خواهد پذیرفت.

سال ویک نفر باالی  01باالی  یک نفرسال، 01نفر تا 6)کنبازی 8،نفر 01هر تیم متشکل از 

 نهایتد که دراجرا می شو.رقابتها بصورت انفرادی می باشد سرپرست 0مربی، 0،سال( 03

مالک مجموع آن رکورد از بهترین رکوردهای بازیکنان هر تیم،ثبت و 6 مجموع زمان

دا جوایزی اه تیمی وانفرادی نتایج  نهایت به بهترینالبته درنتیجه تیمی قرار می گیرد.

تیم(برگزار خواهد  4وفینال ) نیمه نهایی-مسابقات به صورت مقدماتیخواهد شد.

به همین هر رده سنی با ثبت زمانهای بهترین نفرات انفرادی نیز نتایج گردید.در خصوص 

 شد. خواهدعمل صورت 

محل برگزاری مسابقه و کلیه ابزار اجرای مسابقه توسط برگزار کننده ارائه خواهد شد و 

اساس قوانین برکنندگان موظف به همراه داشتن صرفاً تجهیزات انفرادی خود) شرکت

شلوارحریق،چکمه و دستکش شامل کاله،اورکت و تجهیزات انفرادی )باشند.می مسابقه(

 )فنزی واز نوع کامپوزیتکوله و سیلندر دستگاه تنفسی(می باشد.یمتعارف سازمانکار



پوشیدن البسه حریق دستکاری شده خواهد شد. نیز توسط برگزار کننده ارائه (بدون ماسک

 .و کوتاه ممنوع می باشد

خواهد  قبل از مسابقات مشخصروز  درپس از قرعه کشی  جدول زمانبندی مسابقات

 کلیه تیمها میوتوجیه نمایند.تیمهای محترم نفرات خود را آگاه لذا تقاضا میگردد .شد

 ندهند.منتخب را تا پایان مسابقات تغییر  بایست افراد

 

 مفاد و نحوۀ اجرای مسابقه:

 ار شدهکه بصورت یک الیه جمع و مه 5.3 آیتم اول:حمل دو بند لولۀ نواری الستیکی

 متر 41است.به مسافت 

که قبالً  5.3 نواری لوله هایو  )با تجهیزات کامل(شرکت کنندگان از هر تیم توضیح:

طوریکه لوله ها با زمین تماس پشت خط استارت قرار میگیرند.ب -خودشان مرتب کرده اند

مسابقه شروع شده و هر بازیکن می با فرمان استارت،داشته و دستها نیز روی آن باشند.

متری را از استارت تا مانع قرار گرفته شده طی نماید،مانع را  51بایست مسیر تعیین شدۀ 

بیه شده قرار دور بزند،به محل استارت باز گردد و لوله ها را بصورت صحیح داخل جعبۀ تع

 دهد.

سبب حذف از  کردن کل مسیر آغاز مسابقه(،عدم طیخطا در  5خطا ها: خطای استارت)

د شد.چنانچه مقداری از لوله ها یا کوپلینگهای آنها از خواهمسابقه و ثبت نشدن رکورد 



به زمان برای هر لوله ثانیه  5نداشته باشد، ۀ تعبیه شده بیرون باشد و با زمین تماسجعب

 یکن افزوده خواهد شد.باز

 

 آیتم دوم: کشیدن الستیک بوسیلۀ طناب

مجاور به محل تعیین شدۀ کشش الستیک) تم اول بالفاصلهتوضیح: بازیکن پس از اتمام آی

شروع به  متری( 5محدوده خط کشی شده )محلآیتم اول(رفته و پس از استقرار در آن 

 ابتدای .تا جایی کهنمایدمی به صورت نشسته یا ایستاده کشیدن الستیک بوسیلۀ طناب 

 کیلو می باشند. 31الی 41الستیکها با وزنی در حدود   عبور کند.خط مورد نظر از الستیک

خطاها: نرسیدن الستیک به خط تعیین شده که سبب حذف بازیکن از مسابقه میگردد 

محدوده خط از خطوط  ،عدم استقرار صحیح درمحل تعیین شده )عبور پای ورزشکار

 (  .عبور ثانیه به زمان برای هر دفعه 5هنگام کشش منجر به اضافه شدن متری  5کشی شده 

 آیتم سوم :دویدن وطی مسافت به صورت مارپیچ 

تا مانع قرار داده شده طی کرده و پس از دور متری مقابل را  51سپس مسافت توضیح: 

باز می به سمت آیتم سوم )موتور پمپ( موانعاز بین  به صورت مارپیچ،در برگشت آنزدن 

 . گردد



سبب حذف بازیکن و در صورت  مارپیچدر صورت عدم عبور از موانع به صورت  :خطاها

 ثانیه برای هر مانع در نظر گرفته می شود.  5افتادن هر مانع در اثر برخورد با آن،خطای 

)هر سمت موتور سری شده 5.3نواری های لوله  و کشیدن هاینگکوپلاتصال : آیتم چهارم

 متر 01به مسافت  بند( پمپ دو

سری شده به سمت موتور پمپ و لوله های نواری بازگشت مارپیچ، بازیکن پس ازتوضیح: 

لوله ها اقدام به سر دیگر  ها به موتور پمپ،با برداشتن ابتدایکوپلینگاتصال  رفته و پس از

تا محل معین شده )به  روی شانه قرار بگیرد به نحوی که قسمتی از هر بند باز کردن  لوله ها

مربع(قرار  رمی نماید و کوپلینگها را بطور صحیح روی پالت)یک مت متری( 01فاصله 

 میدهد.

بازیکن از مسابقه می  ها به محل تعیین شده که سبب حذفکوپلینگخطاها: نرساندن 

کوپلینگ با ی از تعیین شده به نحوی که قسمت عدم استقرار کوپلینگها روی پالتشود.

ثانیه برای هر کدام از  5)پس از اتمام آیتم و کل مسابقه(که زمین تماس داشته باشد

کوپلینگها به موتور  صحیح اتصالدر صورت عدم به رکورد اضافه می شود. کوپلینگها

 محاسبه خواهد شد. ثانیه برای هر کوپل افزایش زمان 3پمپ،

 مصدوموکشش  : حمل آیتم پنجم

مصدوم)آدمک  به سمتن در محل تعیین شده بازیک کوپلینگهاس از قرار دادن توضیح: پ

پشت مصدوم ایستاده،دستها را از زیر بغلها رد رفته و به شیوۀ صحیح)کیلوگرمی(01 -81



ر جلوی قفسه سینه مصدوم قالب نموده وشروع به حرکت به عقب می کرده و د

 د و به آرامی روی زمین قراردهد.متری حمل می کن 51از خط  بعدا تا ،مصدوم رنماید

خطاها: حمل مصدوم به شیوه ای غیر از روش تعیین شده و نرساندن مصدوم به محل تعیین 

قسمت سرینی مصدوم نباید مسابقه و ثبت نشدن رکورد می شود و  شده که سبب حذف از

رده اگر پس از اتمام مسابقه مصدوم به طور کامل از خط عبور نککشیده شود.روی زمین 

 .ثانیه خطا محسوب می گردد 5 باشد و قسمتی از آن روی خط باقی مانده باشد

 برآوردن ت:آیتم ششم

متری مقابل را طی  51خود مسیر استقرار مصدوم در محل بازیکن پس از  ح:توضی

 .خط پایان عبور می نمایدمیگردد و از از ببر را برداشته و تکرده،

بر بعد از خط حذف از مسابقه،پرتاب تکه باعث  ر:گذشتن از خط پایان بدون تبخطا ها

 ثانیه افزایش به مجموع زمان فعالیت. 5پایان 

 توضیحات:

در حین برگزاری به منظور ایجاد هماهنگی وکمک به ورزشکار مربی یا نماینده تیم 

میتواند راهنمایی های الزم را صورت دهد لیکن این همراهی نباید اختالل در داوری ایجاد 

 د.نمای



دیگر بازیکنان )اعم از هم تیمی یا با  هر گونه رفتارغیراخالقی وغیرورزشیتذکر: 

هیات داوران و برگزارکنندگان،ایجاد اخالل در روند برگزاری مسابقه و غیره(،تماشاچیان،

سایر موارد به تشخیص سرپرست مسابقات،هیات داوران و برگزار کنندگان مسابقات سبب 

 م از ادامۀ رقابتها خواهد شد.تی هکلیحذف بازیکن یا 

داوران و کمیته پیش بینی نشده حین برگزاری مسابقات، اتفاقاتدر مورد بعضی از 

نظر به تکرار یا مواردی اتفاقی،خواهند گرفت و در نهایی راسرپرست مسابقات تصمیم 

 حذف از مسابقه خواهند داد.  

ب قبل از مسابقه با سرپرست ش می توانند تااستانها محترم  سرپرست و مربیان ضمناً

لذا  دریافت نمایند. نحوه برگزاری راهنمایی های الزم را در خصوص برگزاری تماس و

وجدانی به شماره وابهام می توانند با آقای  در صورت داشتن هر گونه پرسشهمکاران 

   تماس حاصل نمایند. 15063154030تلفن 


