
  

 : پٌجگبًِ ثشرگسبالى دستَرالؼول هسبثقِ  

 

   :ثشرگسبالى پٌجگبًِ هدارک السم ثزای پذیزش در هسبثقبت ( الف 

 کبرت ثیوِ ٍرسضی  -1

 هؼزفی ًبهِ در سزثزگ ثب هْزٍ اهضبء هدیز ثبضگبُ  -2

  هی ثبضد ثدٍى خدضِ ثب درج تبریخ (هزثی ٍسزپزست. اسن ًفزات ضزکت کٌٌدُ ) ًبهِ ًفزات تین ضزکت کٌٌدُ لیست هؼزفی : تَضیح

 .تَلد ٍ سي  ثِ صَرت تبیپ ضدُ ٍ هوَْر ثِ هْز ثبضگبُ هزثَطِ ثِ هسئَل پذیزش دادُ ضَد

 

 سهبى ثزگشاری  ( ة

 تحَیل دردفتز ّیئت ّوگبًی کِ تبریخ دقیق ٍ هکبى ثزگشاری آى هتؼبثقب در  سِ ضٌجِ  10/11/96سهبى اػالم تین ّب در تبریخ  -1

 .کبًبل ّیئت ّوگبًی سبٍُ اػالم هی گزدد 

 

 ّوبٌّگی فٌی ( ج

 .رسیدُ ٍ پذیزش ضدُ ثبضٌد ّب هَظف ّستٌد تب قجل اس ضزٍع هسبثقِ  ثِ هحل ثزگشاری کلیِ تین  -1      

 . هیگیزدسزداٍر ٍ ًبظز اًجبم . ی تین ثب حضَر سزپزست یب هزة ثشرگسبالىّوبٌّگی ًین سبػت قجل اس ضزٍع هسبثقِ  -2       

 .تین غبئت تبثغ تصویوبت جلسِ خَاّد ثَد( قزػِ کطی)در صَرت ػدم حضَر سزپزست تین در جلسِ ّوبٌّگی فٌی  -3

ّشار تَهبى قجل اس پبیبى آى دٍرُ اس هسبثقِ ثِ 30کتجی اس طزیق سزپزست ثب هجلغ ّزگًَِ اػتزاض ثِ ًتیجِ هسبثقِ ثبیستی ثِ صَرت  -4

 .سزپزست فٌی هسبثقبت تحَیل دادُ ٍ در صَرت ٍارد ًجَدى اػتزاض هجلغ هستزد ًویطَد 

اًظجبطی پس اس هطزح ضدى در کویتِ .......(ری ٍ فحبضی ٍپزخبضگ)ثبسیکي ٍ هزثی ٍ سز پزست  ّزگًَِ رفتبر غیز ٍرسضی تَسط -5

     .هسبثقبت هٌجز ثِ جزیوِ ٍیب حذف فزد خبطی هیطَد 

 

 :ضزکت کٌٌدگبى  ًحَُ پَضص( د

 .در هسبثقِ ضزکت ًوبیٌد هغٌؼِ ضزکت کٌٌدگبى السم است ثب لجبس هٌبست ٍرسضی جَراة ٍ کتبًی ٍرسضی  -1

 .اس ضزکت در هسبثقِ خَاّد ضد در صَرتیکِ ٍرسضکبر ثب پَضص خبرج اس ػزف ٍ فزٌّگ اسالهی حضَر یبثد هحزٍم  -2

 .در ّیچ کدام  اس ایستگبُ ّب ثبسیکي هجبس ًیست ثدٍى کفص ضزکت ًوبید -3



ثب ّوبٌّگی سزداٍر ًفز آسهَى گزفتِ هی ضَد در غیز ایي صَرت  4یؼٌی در ّز ردُ سٌی  در صَرت ثِ حد ًصبة رسیدى ضزکت کٌٌدگبى  -4

 .اس هسبثقِ حذف خَاٌّد ضد( ًفز دیگز 3یؼٌی )کل تین یب ٍ هزثی ثِ گزٍُ سٌی ثبالتز هٌتقل هی ضَد 

 .پذیزضی ثؼد اس ضزٍع هسبثقِ اًجبم ًویگزدد هیجبضد ٍ ّیچگًَِ  12الی   8سهبى ثزگشاری هسبثقِ -5

 .هسبثقِ در سهیي چوي چوزاى ثزگشار هیگزدد  -6

 :ًحَُ ثزگشاری هسبثقِ ( ُ

 .ردُ سٌی ثزگشار خَاّد ضد 4هسبثقِ در  -1

 جدٍل گزٍُ سٌی 

 ًفز 4 سبل  35-31 1

 ًفز 4 سبل  40-36 2

 ًفز 4  سبل  45-41 3

 ًفز 4 سبل 50-46 4

 ًفز 4 سبل 55-51 5

 ًفز 4 سبل ثِ ثبال  56 6

 

 :موارد و قوانین  پنجگانه شامل 

  دور  2پیاده روی  دور زمین چمن 

  جابجایی توپ مدیسن بال 

  پرتاب دارت 

  متر  8متر و  5متر،  3پرتاب صفحه فریزبی در مسافت های 

 یف دایلینویز به صورت مارپیچ در دو ر 

 

 :توجه 

  روز سه شنبه تحویل دفتر هیات گردد بعد از این تاریخ اسامی از  10/11/96تاریخ  ،تا بزرگساالن پنجگانه اسامی افراد

 .باشگاهی پذیرفته نخواهد شد 
 

 تاریخ مشخص  تحویل هیات همگانی گردد درتومان ضمیمه لیست اسامی  6000هر نفر  هزینه دریافتی به ازای. 
 

  طبق قوانین داوری کشوری اجرا خواهد شد. 
 

 

 


