
 بسمٍ تعالی 

 )آقایان ي باوًان ( 2931ت در مسابقٍ طىاب زوی سراسری سالشرایط  يضًابط شرک

ًفز در ردُ سٌی  4ٍرسضکار )  8ّز استاى ضاهل حذاکثز سال تزگشار هی گزدد . تین  14سال ٍ تاالی  14هساتقات طٌاب سًی در دٍ ردُ سٌی سیز 

 ًفز هی تاضذ . 10هزتی ٍ یک سزپزست جوعا سال( یک 14ًفز در ردُ سٌی تاالی  4 –سال 14سیز

         (تاالتِ 12/10/88هتَلذیي  )       سال 14سیز الف ( ردُ سٌی :

         (تِ پاییي 13/10/88هتَلذیي )   سال 14ب( تاالی               

 . تزگشار خَاّذ ضذ ئیتز اساس ضزایط هساتقات آسیاهساتقات در دٍ تخص اًفزادی ٍ تیوی   

 وفر از َر ردٌ سىی در ایه مسابقات شرکت می کىىد . 9    مسابقات اوفرادی: الف(

   اوفرادی :مسابقات مًاد     

 .هحسَب هی گزدد ٍیرد ثاًیِ رکَ 30ضزتِ پای راست در هذت تعذاد  ٍرسضکار اس تکٌیک گام جاگیٌگ استفادُ هی کٌذ ٍ  :ثاویٍ  93سرعت    ( 2

هحسَب هی  ٍیرد رکَ دقیقِ 3ضزتِ پای راست در هذت تعذاد  ٍرسضکار اس تکٌیک گام جاگیٌگ استفادُ هی کٌذ ٍ :دقیقٍ 9سرعت استقامت ( 1

 .گزدد

کٌیک ّا ٍ ًوایص ٍیژُ ثاًیِ ًسثت تِ ارائِ ت 85حذاکثز  ٍ 45سهاى حذاقل  ٍرسضکار فزصت دارد در هذت : ثاویٍ 57 – 57 (ومایشی)آزاد سبک  (9

 ذ.اقذام ًوای

 ایه مسابقات شرکت می کىىد .َر مادٌ از یک تیم از َر ردٌ سىی در       تیمی : اتمسابقب( 

 تیمی مسابقات مًاد    

ضزتِ پای تعذاد ٍ  ًفز هی تاضذ کِ دٍ ًفز اٍل تِ تزتیة اس تکٌیک گام جاگیٌگ استفادُ کزدُ 4: تعذاد ٍرسضکاراى 5×93امدادی ديبلي سرعت  ( 2

ٍ در ّز پزش کِ دٍتار  هحاسثِ ٍ دٍ ًفز دٍم تِ تزتیة تکٌیک یکثار پزش ٍ دٍتار رد کزدى طٌاب را اًجام هی دٌّذ ثاًیِ 30 سهاى  در هذت آًْا راست

 ًفز رکَرد تین هحسَب هی ضَد. 4در پایاى رکَرد  ثاًیِ رد ضَد یک ضوارش اًجام هی گزدد.  30 سهاى  در هذت طٌاب اس سیز پایطاى

چزخاًٌذ ٍ تاسیکي  طٌاب را هی A ٍBٍرٍد تاسیکٌاى تِ ایي تزتیة هی تاضذ کِ تاسیکي  ًفز هی تاضذ. 4ذاد ٍرسضکاراى تع : 5×57( دابل داچ امدادی 1

C  رٍ تِ تاسیکيB  اعالم کلوِ تعَیض ثاًیِ 45ٍارد هی ضَد.پس اس ٍ  C  طٌاب را اسB  ٍ ِگزفتD  ِرٍ تA تِ ّویي تزتیة پس اس سهاى ضَد.  ٍارد هی

هجوَع رکَرد  ٍارد هی ضَد. Dرٍ تِ  Aجایگشیي ضذُ ٍ  Cتا  Bدر اداهِ  ٍارد هی ضَد، Cرٍ تِ  Bضَد ٍ جایگشیي هی Aتا  D کلوِ تعَیضهذکَر ٍ اعالم 

  هحسَب هی گزدد. کي،رکَرد تینچْار تاسی

ِ ارائِ تکٌیک ّا ٍ ًوایص ٍیژُ تِ ثاًیِ ًسثت ت 85حذاکثز  ٍ 45حذاقل  سهاى دٍ ٍرسضکار فزصت دارًذ در هذتديوفرٌ:  (ومایشی)سبک آزاد  (9

 َرت ّوشهاى ٍ ّواٌّگ اقذام ًوایٌذ.ص

ثاًیِ ًسثت تِ ارائِ تکٌیک ّا ٍ ًوایص ٍیژُ تِ  85حذاکثز  ٍ 45حذاقل  سهاى هذتٍرسضکار فزصت دارًذ در  چْار :(تیمیومایشی )سبک آزاد ( 5

 َرت ّوشهاى ٍ ّواٌّگ اقذام ًوایٌذ.ص

اًیِ ًسثت تِ ارائِ تکٌیک ّا ٍ ًوایص ث 85حذاکثز  ٍ 45حذاقل  سهاى سِ ٍرسضکار فزصت دارًذ در هذت: دابل داچ اوفرادی (ومایشی)سبک آزاد  (7

 لدی در طٌاب داتل داچ اقذام ًوایٌذ.چزخاًٌذگاى طٌاب ًیش تایذ تِ عٌَاى پزش کٌٌذُ در هساتقِ ضزکت کٌٌذ.ّز ٍرسضکار تایذ حذاقٍیژُ تِ صَرت اًفزا

 تِ اجزا گذارد.ا در طَل اجزای تزًاهِ هْارت ر 3

ثاًیِ ًسثت تِ ارائِ تکٌیک ّا ٍ  85ٍ حذاکثز  45حذاقل  سهاى چْار ٍرسضکار فزصت دارًذ در هذت :دي وفرٌ دابل داچ (ومایشی) سبک آزاد (6

زش کٌٌذُ در هساتقِ ضزکت کٌٌذ. ٍرسضکاراى  تایذ ًوایص ٍیژُ تِ صَرت دٍ ًفزُ در طٌاب داتل داچ اقذام ًوایٌذ.چزخاًٌذگاى طٌاب ًیش تایذ تِ عٌَاى پ

 هْارت را در طَل اجزای تزًاهِ تِ اجزا گذارًذ. 3حذاقل 

تا تطکیل یک گزٍُ تِ صَرت یکٌفزُ،دًٍفزُ ٍ چٌذ ًفزُ تا یک یا چٌذ طٌاب کَتاُ  -ًفز8 -توام تاسیکٌاى دٍ ردُ سٌی : world cupومایشی تیمی ( 5

 ًوایٌذ. هی اقذامدقیقِ  5تِ هذت یک ّا ٍ ًوایص ٍیژُ ًسثت تِ ارائِ تکٌٍ تلٌذ 



 فیٌاهِ اس ّیات استاى الشاهی است.ٍ هعز 22ّوزاُ داضتي اصل ضٌاسٌاهِ ٍ کارت تیوِ حَادث ٍرسضی عکسذار سال 

 ل اس هساتقِ اًجام خَاّذ ضذ . ضة قث هزتیاى یٍ جلسِ تَجیْقزعِ کطی هساتقات 

 گزدد. تیطتزیي اهتیاس را کسة کزدُ تاضٌذ حکن ٍ هذال اّذا هیتیوی کِ  ٍتِ ًفزات تزتز در هَاد اًفزادی 

 گزدد. تیطتزیي اهتیاس را کسة کٌٌذ کاج قْزهاًی ٍ تِ هزتی ٍ سزپزست حکن اّذا هی دٍ ردُ سٌی تِ تیوی کِ در هجوَع اًفزادی ٍ تیوی

 هی تاضذ.هتز world cup 15×15تیوی  ًوایطی ٍهتز 12×12 ویاًفزادی ٍ تی ًوایطی ،هتز  5×5تیوی سزعتاًفزادی ٍ هساتقات اتعاد سهیي 

 هی تاضذ . اجثاری world cup تیوی ٍ ًوایطی تیوی ، اًفزادی  تزای اًجام هساتقِ ًوایطیتذٍى کالم  استفادُ اس هَسیک  

 در هساتقات ٍرسضی حضَر یاتٌذ.ضوارُ دار تین ّای ضزکت کٌٌذُ  تایذ تالثاس ٍرسضی هتحذ الطکل 

 فادُ اس کفص ٍرسضی در حیي اجزای هساتقات الشاهی است .است

 وی تاضذ.ًهجاس هثل فٌزٍ... استفادُ اس اتشار ٍ ٍسایل در طٌاب توٌظَر افشایص سطح کوی ٍ کیفی تَسط ٍرسضکاراى 

 

 

 کطَر اًجوي طٌاب سًی 

                                                                                                                                                    

 


