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 یکطَر کیرٍةیًبهِ هسبثقبت ا ىآیی

   (استبى الجرز) 97 ثْوي

 :ضرایط عوَهی

 .ثرگسار هی گردد( ٍ حرفِ ای آهبتَر)ٍثیک، تیوی استپ ٍ هبراتي رضتِ تیوی ایر 3هسبثقبت در  -1

 .سبل ثِ ثبال اًجبم خَاّذ ضذ18هسبثقبت در ردُ سٌی  -2

هرثی از افراد ) ًفر سرپرست1ّوراُ ثب  ًفر هی ثبضذ  8تب  5ًفرات ضرکت کٌٌذُ در ّر تین ثیي  -3

 .(ضرکت کٌٌذُ در تین

 ٍ داضتي ثرگِ سالهت ارائِ کبرت ثیوِ ٍرزضی هعتجر سبل جبری -4

ثب رکر هطخصبت ضٌبسٌبهِ ای جْت صذٍر کبرت ضرکت در  3*4ارائِ یک قطعِ عکس جذیذ  -5

 .الساهی استضرکت کٌٌذُ رای کلیِ افراد هسبثقبت ة

 کپی کبرت هلی ٍ هعرفی ًبهِ از طرف ّیأت ّبی فذراسیَى ٍرزش ّبی ّوگبًی: هذارک الزم -6

پَضبک ٍرزضکبراى هتٌبست ثب ضئًَبت اسالهی ثَدُ ٍ استفبدُ از زیَرآالت ٍ ّر ًَع ٍسیلِ  -7

 (ی استثرای ٍرٍد هبًتَ ٍهقٌعِ السام) .الحبقی هوٌَع هی ثبضذ

 ٍ تلفي ّوراُ استفبدُ از هَسیقی ثذٍى کالم رٍی فلص یب لَح فطردُ -8

ٍ خرٍج تین ّب ( 24حذاکثر تب سبعت )  24/11/97ٍرٍد تین ّب ثِ خَاثگبُ عصر رٍز چْبرضٌجِ  -9

 .پس از خبتوِ هسبثقبت خَاّذ ثَد26/11/97عصر رٍز جوعِ 

 .در ایي فبصلِ خرٍج از خَاثگبُ ثب اجبزُ هسئَل هرثَطِ هی ثبضذ -

ثِ فذراسیَى ٍرزش ّبی ّوگبًی ٍ اًجوي ایرٍثیک،  ثْوي 15اعالم آهبدگی تین ّب حذاکثر تب  -
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 :ضرایط اختصبصی ٍ فٌی

 هبراتي هسبثقبت -1

 ّوگبًی هبراتي  -الف 

ٍضعیت ثذًی ٍ آراستگی ضبخص ّبی اهتیبزُ دّی در ایي هبدُ از هسبثقبت  -ًحَُ اجرا -ّوبٌّگی -

 .هی ثبضذ

 .عذم ّوبٌّگی ثب هرثیبى ارضذ خطب هحسَة هی ضَد -

ایرٍثیک دارًذ ًوی تَاًٌذ در هسبثقبت هبراتي آهبتَری ضرکت   3افرادی کِ کبرت هرثیگری درجِ  -

 .ًوبیٌذ

 حرفِ ای هسبثقبت هبراتي -ة

 .داضتِ ثبضٌذ ایرٍثیک 3هرثیبى حرفِ ای ثبیذ کبرت هرثیگری درجِ  -

ضبخص ّبی اهتیبزدّی ثرای هرثیبى  / ٍضعیت ثذًی ٍ آراستگی/ ًحَُ اجرا/ رٍش آهَزش/ طراحی -

 (هرثیبى ضرکت کٌٌذُ در هسبثقبت هبراتي حرفِ ای)ارضذ 

 قِدقی 15هذت زهبى  اجرا  -

 :هسبثقِ تیوی ایرٍثیک -3

 دقیقِ  2±5 هذت زهبى اجرا -

 هتر 10*10فضبی اجرا، هرثعی ثِ اثعبد  -

طراحی حرکتی، ّوبٌّگی، ًحَُ اجرا، ٍضعیت ثذًی ٍ آراستگی، ضبخص ّبی اهتیبزدّی در  -

 .هسبثقبت هی ثبضذ
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 عذم رعبیت زهبى، عذم رعبیت هکبى ٍ عذم ّوبٌّگی ثب هَسیقی از خطبّبی درًظر گرفتِ ضذُ  -

 .هی ثبضذ

 150ثبالی  BPMهَسیقی ثذٍى کالم ثب  -

 تیوی استپ -4

 سبًتی هتر 25ارتفبع استپ  -

  . داضتي استپ ثِ تعذاد ضرکت کٌٌذگبى الساهی است -

 140ثبالی  BPMهَسیقی ثذٍى کالم ثب  -

 .اثِ قَاًیي تیوی ایرٍثیک هی ثبضذثقیِ هَارد هص -


