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بمديريت و طرز اجراي مسابقاتمديريت و طرز اجراي مسابقات ي جر رز و بيري ي جر رز و يري

يرشته تربيت بدني و علوم ورزشي ورز وم و ي ب ربيت ر
واحد درسي 2
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مرتضي رضايي صوفي: تهيه کننده 
ام ن ات عل دانشگاه  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نورعض ه



ابقات اي  ز اج يت وط دي ابقاتاهداف در  اي  ز اج يت وط دي اهداف درس مديريت وطرز اجراي مسابقاتاهداف درس مديريت وطرز اجراي مسابقاتاهداف در 

آشنايي با تعاريف مديريت از ديدگاه دانشمندانآشنايي با تعاريف مديريت از ديدگاه دانشمندان..

آآ آشنايي با حوزه هاي مختلف مديريت سازمانهاآشنايي با حوزه هاي مختلف مديريت سازمانها..

ابقات گزاري م ح ب ايند صح وه هاوف ابقاتآشناي با ش گزاري م ح ب ايند صح وه هاوف آشناي با ش آشنايي با شيوه هاوفرايند صحيح برگزاري مسابقاتآشنايي با شيوه هاوفرايند صحيح برگزاري مسابقات..

آشنايي با نحوه ترسيم جداول با توجه به نوع مسابقهآشنايي با نحوه ترسيم جداول با توجه به نوع مسابقه.. ب وع ب وج ب ول ج يم ر و ب بيي وع ب وج ب ول ج يم ر و ب يي

آشنايي با قوانين ومقررات رشته هاي مختلف ورزشيآشنايي با قوانين ومقررات رشته هاي مختلف ورزشي..



يت    يف مدي يت تع يف مدي تعريف مديريت تعريف مديريت   تع

 انجام كار به وسيله ديگران يعني كاركردن با چندنفرتا وقت تفكر انجام كار به وسيله ديگران يعني كاركردن با چندنفرتا وقت تفكر
..و ارائه طرح بوجودآيدو ارائه طرح بوجودآيد

استفاده ازمنابع محدودبه منظوررسيدن به هدفهاي مطلوباستفاده ازمنابع محدودبه منظوررسيدن به هدفهاي مطلوب..

 فرايندمؤثروكارآمدمنابع مادي وانساني دربرنامه ريزي سازماني فرايندمؤثروكارآمدمنابع مادي وانساني دربرنامه ريزي سازماني
وربسيج منابع  و امكانات هدايت  و  كنترل  است  كه  به  منظور بسيج منابع  و امكانات هدايت  و  كنترل  است  كه  به  منظور  ب رل و ي و بع يج ورب ب رل و ي و بع يج ب
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بيت بدن وورزش يت ت يف مدي بيت بدن وورزشتع يت ت يف مدي تعريف مديريت تربيت بدني وورزشتعريف مديريت تربيت بدني وورزشتع

 فرايندتامين وبه كارگيري مؤثرنيروي انساني ماهروكارآمدوابزارالزم فرايندتامين وبه كارگيري مؤثرنيروي انساني ماهروكارآمدوابزارالزم
جهت برنامه ريزي ها  سازماندهي  هماهنگي  و كنترل  براي  حصول  جهت برنامه ريزي ها  سازماندهي  هماهنگي  و كنترل  براي  حصول  

ت بدن باتوجه به نظام ارزش ب ت بدن باتوجه به نظام ارزشاهداف ت ب ..اهداف تربيت بدني باتوجه به نظام ارزشياهداف تربيت بدني باتوجه به نظام ارزشياهداف ت

 يعلم وهنر بكارگيري امكانات ومنابع انساني   مادي ومالي جهت اجراي علم وهنر بكارگيري امكانات ومنابع انساني   مادي ومالي جهت اجراي جر جهت ي وم ي م ي بع وم م يري ر ب ر و يم جر جهت ي وم ي م ي بع وم م يري ر ب ر و م
..مقاصدورزشي مقاصدورزشي 

ل  اطالق   ان    نظا   ك از نا    ا از  ل  اطالق  ف ان    نظا   ك از نا    ا از  ف   فرايندي از برنامه ريزي  سازماندهي  رهبري  نظارت  و كنترل  اطالق  فرايندي از برنامه ريزي  سازماندهي  رهبري  نظارت  و كنترل  اطالق
..مي شودمي شود
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بيت بدن وورزش ان ت دهاي مدي اگ بيت بدن وورزشوظايف يا ف ان ت دهاي مدي اگ وظايف يا فراگردهاي مديران تربيت بدني وورزشوظايف يا فراگردهاي مديران تربيت بدني وورزشوظايف يا ف

سازماندهي سازماندهي     - - 22برنامه ريزي                                  برنامه ريزي                                    - - 11

هدايت ورهبري هدايت ورهبري   - - 44پيش بيني                                      پيش بيني                                        - - 33

ه                                       55 و اد ه                                   ا و اد ات     66ا ق اي   ات ا ق اي   ا اجراي صحيح مقررات اجراي صحيح مقررات   - - 66ايجادروحيه                                   ايجادروحيه                                     - - 55

نظارت وارزشيابي  نظارت وارزشيابي    - - 88تشكيل جلسه                                  تشكيل جلسه                                    - - 77 نظارت وارزشيابي  نظارت وارزشيابي      88تشكيل جلسه                                  تشكيل جلسه                                      77

رتصميم گيريتصميم گيري  - - 99 رم م
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اصول برنامه ريزياصول برنامه ريزياصول برنامه ريزياصول برنامه ريزي

  
..توجه به عوامل فرهنگي اجتماعي اقتصادي وسياسيتوجه به عوامل فرهنگي اجتماعي اقتصادي وسياسي  --11

..تعيين هدفهاي كلي وبدنبال آن هدفهاي اختصاصي تعيين هدفهاي كلي وبدنبال آن هدفهاي اختصاصي   --22 ي ي ه ن ل ب وب ي ي ه ييين ي ه ن ل ب وب ي ي ه يين

مطابقت با مالكهاي جامعه و توجه به  امكانات  اجرايي  از نظر توان  و  مطابقت با مالكهاي جامعه و توجه به  امكانات  اجرايي  از نظر توان  و    --33
..كيفيت  نيروي انساني  مادي  موقعيت ومحدوده كمي وكيفي برنامه كيفيت  نيروي انساني  مادي  موقعيت ومحدوده كمي وكيفي برنامه ..كيفيت  نيروي انساني  مادي  موقعيت ومحدوده كمي وكيفي برنامه كيفيت  نيروي انساني  مادي  موقعيت ومحدوده كمي وكيفي برنامه 

تعيين مالكهاي ارزشيابي برنامه به منظورسنجش عملكرد وپيش بيني  تعيين مالكهاي ارزشيابي برنامه به منظورسنجش عملكرد وپيش بيني    --44
..عوامل بازدارنده عوامل بازدارنده عوامل بازدارنده عوامل بازدارنده 

درصورت رعايت اصول فوق روش  چگونگي اجرا و هماهنگي وجود درصورت رعايت اصول فوق روش  چگونگي اجرا و هماهنگي وجود   --55
..خواهدداشتخواهدداشتخواهدداشتخواهدداشت
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سازماندهي سازماندهي سازمانده سازمانده 

 وظيفه هرفردمشخص ودستورگيري ازمافوق مستقيم است وظيفه هرفردمشخص ودستورگيري ازمافوق مستقيم است..

 پرهزينه نبوده وازبوروكراسي محض كه موجب سلسله مراتب پرهزينه نبوده وازبوروكراسي محض كه موجب سلسله مراتب
..بيشتر مي شود اجتناب مي نمايدبيشتر مي شود اجتناب مي نمايد

  كنترل كار از جنبه زماني و ارزشيابي آسان  و تخصصها در  كنترل كار از جنبه زماني و ارزشيابي آسان  و تخصصها در
..راستاي هدف است راستاي هدف است  يي

داشتن امكانات جهت جلوگيري ازمعطل شدن نيروي انسانيداشتن امكانات جهت جلوگيري ازمعطل شدن نيروي انساني..
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پيش بيني پيش بيني پيش بيني پيش بيني 

 پيش بيني عوامل سدكننده مرحله اجرا ورفع مشكل آن پيش بيني عوامل سدكننده مرحله اجرا ورفع مشكل آن.. ن ل ع ور جر ر ل و ي بي نپيش ل ع ور جر ر ل و ي بي پيش

 ازمنابع اطالعاتي اداري وغيراداري سازمانهاي غيررسمي و دانش  و بينش ازمنابع اطالعاتي اداري وغيراداري سازمانهاي غيررسمي و دانش  و بينش
..خوداستفاده كنندخوداستفاده كنند..خوداستفاده كنندخوداستفاده كنند

 عوامل پيش بيني معطوف به امكانات اقتصادي وفني سازمان است عوامل پيش بيني معطوف به امكانات اقتصادي وفني سازمان است..

هرچه  برنامه  مديران تربيت بدني بيشتر باشد دامنه پيش بيني بيشترهرچه  برنامه  مديران تربيت بدني بيشتر باشد دامنه پيش بيني بيشتر
..مي شودمي شود              

  منطقي بودن تجارب فردي   و استفاده ازتحقيقات در مقوله پيش بيني  منطقي بودن تجارب فردي   و استفاده ازتحقيقات در مقوله پيش بيني
رربايداستفاده كردبايداستفاده كرد
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ي  ي هدايت ورهب هدايت ورهبري هدايت ورهبري هدايت ورهب

  مديرباشناخت كيفيتهاي سازمان هركس رادرجايي كه مي  مديرباشناخت كيفيتهاي سازمان هركس رادرجايي كه مي
گ گث ث

ي يي ي
..تواند مؤثر باشدبكارمي گيردتواند مؤثر باشدبكارمي گيرد

 ف اي ص ه اج ات است اما جن اي عمل ي الزمه اج ف ره اي ص ه اج ات است اما جن اي عمل ي الزمه اج ره  رهبري الزمه اجراي عمليات است اما جنبه اجرايي صرف رهبري الزمه اجراي عمليات است اما جنبه اجرايي صرف
..نداردندارد

 رهبري  صرفا  هدايت  سازمان را مورد  توجه  قرار  دهد  نه رهبري  صرفا  هدايت  سازمان را مورد  توجه  قرار  دهد  نه
..رئيس و مرئوسي رارئيس و مرئوسي را

 رهبري با استفاده  از نيروي فكري وكيفي اعضادرحل وفصل رهبري با استفاده  از نيروي فكري وكيفي اعضادرحل وفصل
..مسائل سازماني ازخود اعضا كمك مي گيرد مسائل سازماني ازخود اعضا كمك مي گيرد  ر ي و ي رل ي و ي ل
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ايجاد روحيه ايجاد روحيه ايجاد روحيه ايجاد روحيه 

  يعني مديرتربيت بدني مي بايست  دركاركنان ايجادانگيزه كرده  يعني مديرتربيت بدني مي بايست  دركاركنان ايجادانگيزه كرده
..و ترغيب الزم بوجودآوردو ترغيب الزم بوجودآورد

ايجادروحيه نيازبه شناخت موقعيت وشرايط كاري كاركنان داردايجادروحيه نيازبه شناخت موقعيت وشرايط كاري كاركنان دارد..

 تشويق كاركنان باعث مي شودكه آنان نتايج حسن انجام تشويق كاركنان باعث مي شودكه آنان نتايج حسن انجام
..كارخودراديده   ومطمئن شوند كه ازديده دور نمي ماندكارخودراديده   ومطمئن شوند كه ازديده دور نمي ماند

جهت ايجادروحيه نياز به امكانات متنوع ومختلف استجهت ايجادروحيه نياز به امكانات متنوع ومختلف است..
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رات  اي صحيح مق رات اج اي صحيح مق اجراي صحيح مقررات اجراي صحيح مقررات اج

حعدم رعايت مقررات موجب خروج جريان عمليات ازروند صحيح عدم رعايت مقررات موجب خروج جريان عمليات ازروند صحيح  ر ج ر ب و ر حم ر ج ر ب و ر م
.  .  خودوانجام نشدن وظايف خواهد شدخودوانجام نشدن وظايف خواهد شد

  ين اصل  است  كه رات  مهمت اي  مق ين اصل  است  كه  علت ياب عدم  اج رات  مهمت اي  مق علت ياب عدم  اج   علت يابي عدم  اجراي  مقررات  مهمترين اصل  است  كه  علت يابي عدم  اجراي  مقررات  مهمترين اصل  است  كه
..مدير را به شناخت مشكل وحل آن رهنمود مي سازدمدير را به شناخت مشكل وحل آن رهنمود مي سازد

 اجراي  مقررات  موجب حسن اجراي  برنامه هاي  سازمان و اجراي  مقررات  موجب حسن اجراي  برنامه هاي  سازمان و
ايجاد  موقعيت مناسب جهت رسيدگي به حق وحقوق اعضا ايجاد  موقعيت مناسب جهت رسيدگي به حق وحقوق اعضا 

..مي شودمي شود..مي شودمي شود

به  منظور  تنبيه  يك  عضو بكار به  منظور  تنبيه  يك  عضو بكار " " رعايت مقررات انضباطي صرفارعايت مقررات انضباطي صرفا ر ي رر ي ور وو و
نمي رود و همچنين غيبت دركار هم دليلي برنقض مقررات و نمي رود و همچنين غيبت دركار هم دليلي برنقض مقررات و 

..حضور هم  دليلي  بررعايت مقررات نداردحضور هم  دليلي  بررعايت مقررات ندارد
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ه ل ل  هتشك ل ل  تشكيل جلسهتشكيل جلسهتشك

  به منظور انتقال اطالعات  ايجاد شرايطي براي مشاوره وپيداكردن  به منظور انتقال اطالعات  ايجاد شرايطي براي مشاوره وپيداكردن
..راه حل انجام مي شودراه حل انجام مي شود

ن شوند ت تع ل شورا م باي ه وزمان تشك ن شونددستور جل ت تع ل شورا م باي ه وزمان تشك دستور جل دستور جلسه وزمان تشكيل شورا مي بايست تعيين شونددستور جلسه وزمان تشكيل شورا مي بايست تعيين شوند..

 بت مدت زمان جلسه ازقبل مشخص وگفتگوي جلسه مي بايست ثبت مدت زمان جلسه ازقبل مشخص وگفتگوي جلسه مي بايست ثبت ت  ي وي ج مي ب ص و بل م ز ن ج  بت م زم ت  ي وي ج مي ب ص و بل م ز ن ج  م زم
..گرددگردد

اش  نظ ا ا اظ ا ا شخ  ا ل  ل  اش ل تشك نظ ا ا اظ ا ا شخ  ا ل  ل  ل تشك  محل تشكيل جلسه مشخص وهمه اعضا اجازه اظهارنظرداشته محل تشكيل جلسه مشخص وهمه اعضا اجازه اظهارنظرداشته
..وتصميمات اتخاذشده تاجلسه بعدبه اطالع اعضابرسدوتصميمات اتخاذشده تاجلسه بعدبه اطالع اعضابرسد
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ام دهند؟ ت ان ا ا    دي  ا ه  ا  زش ت ا ان  ام دهند؟د ت ان ا ا    دي  ا ه  ا  زش ت ا ان  مديران جهت ارزشيابي چه مواردي را  مي بايست انجام دهند؟مديران جهت ارزشيابي چه مواردي را  مي بايست انجام دهند؟د

زمان اجراي عمالت صرف شده بايدمدنظرقرارگيردزمان اجراي عمالت صرف شده بايدمدنظرقرارگيرد.. ير ر ر ي ب ر يرجر ر ر ي ب ر جر

عملكردمفيد افرادسنجيده شودعملكردمفيد افرادسنجيده شود..

به طوردائم تحليلي ازعملكردهاي افرادبه عمل آيدبه طوردائم تحليلي ازعملكردهاي افرادبه عمل آيد..

ارزشيابي معطوف سنجش تدريجي ازعملكردافرادباشدارزشيابي معطوف سنجش تدريجي ازعملكردافرادباشد..
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د؟ گي ت درب بيت بدن چه مواردي را م باي نامه هاي ت د؟ارزشياب ب گي ت درب بيت بدن چه مواردي را م باي نامه هاي ت ارزشيابي برنامه هاي تربيت بدني چه مواردي را مي بايست دربرگيرد؟ارزشيابي برنامه هاي تربيت بدني چه مواردي را مي بايست دربرگيرد؟ارزشياب ب

آآ  هدفهاي  كلي مواد آموزشي ارائه  شده  را به  صورت كلي يا هدفهاي  كلي مواد آموزشي ارائه  شده  را به  صورت كلي يا
..جزئي در برگيردجزئي در برگيرد

  هردوره ارزشيابي بايد جزئي ازهدف كلي درپي سنجش نتايج  هردوره ارزشيابي بايد جزئي ازهدف كلي درپي سنجش نتايج
..تفهيمي ودرراستاي حصول اطالعات دقيق ومؤثربدني باشدتفهيمي ودرراستاي حصول اطالعات دقيق ومؤثربدني باشد

  ان   هزينه هاي ب زان كاراي  كانات   ف ا ان   هزينه هاي  زان كم وك ب زان كاراي  كانات   ف ا زان كم وك   ميزان كمي وكيفي امكانات  ميزان كارايي مربيان   هزينه هاي  ميزان كمي وكيفي امكانات  ميزان كارايي مربيان   هزينه هاي
www*p..اجرايي ومشكالت اجرايي مشخص شوداجرايي ومشكالت اجرايي مشخص شود
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بيت بدن درمدارس نامه ريزي ت بيت بدن درمدارسچگونگ ب نامه ريزي ت چگونگي برنامه ريزي تربيت بدني درمدارسچگونگي برنامه ريزي تربيت بدني درمدارسچگونگ ب

آآ نمره ياامتيازدرس رابراي دانش آموز تعيين كندنمره ياامتيازدرس رابراي دانش آموز تعيين كند..

 يافت نقاط به د نج انشان داده و عل  ه و نا يافت نقاط نكات ضعف ب به د نج انشان داده و عل  ه و نا نكات ضعف ب  نكات ضعف برنامه ومعلم رانشان داده ومنجربه دريافت نقاط نكات ضعف برنامه ومعلم رانشان داده ومنجربه دريافت نقاط
..ضعف اجرايي باشدضعف اجرايي باشد

 براي گروه بندي دانش آموزان ازنظر قوت وضعف مؤثرواقع براي گروه بندي دانش آموزان ازنظر قوت وضعف مؤثرواقع
..شودشود

 موجب باارزش كردن برنامه هاي تربيت بدني شده ودر دانش موجب باارزش كردن برنامه هاي تربيت بدني شده ودر دانش
..آموز انگيزه ايجادكندآموز انگيزه ايجادكند يج يز يجو يز و
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ان  ب د م اب عملك ان ارزش ب د م اب عملك ارزشيابي عملكرد مربيان ارزشيابي عملكرد مربيان ارزش

ف ظ ا  ان اظ ت  ات شغل  ازل فش اطال ظ ا  ان اظ ت  ات شغل  ازل .  .  سنجش اطالعات شغلي مربي ازلحاظ تدريس وانجام وظيفهسنجش اطالعات شغلي مربي ازلحاظ تدريس وانجام وظيفه    ش اطال

سنجش ميزان همكاري وانضباط كاري مربيانسنجش ميزان همكاري وانضباط كاري مربيان    سنجش ميزان همكاري وانضباط كاري مربيانسنجش ميزان همكاري وانضباط كاري مربيان  .  .

ي.  .  سنجش ميزان عالقه مندي مربي به تدريس يا كار اداريسنجش ميزان عالقه مندي مربي به تدريس يا كار اداري يسي ب ربي ي يز يجش يسي ب ربي ي يز جش

ارزشيابي به طوردائم وازطرق مختلف صورت مي گيردارزشيابي به طوردائم وازطرق مختلف صورت مي گيرد..

  اعضاء صديق موردتشويق وافرادبي تفاوت موردسؤال  اعضاء صديق موردتشويق وافرادبي تفاوت موردسؤال
..قرارگرفته به رفع نقص اقدام نمايندقرارگرفته به رفع نقص اقدام نمايند..قرارگرفته به رفع نقص اقدام نمايندقرارگرفته به رفع نقص اقدام نمايند
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فراگردتصميم گيريفراگردتصميم گيريفراگردتصميم گيريفراگردتصميم گيري

تشخيص مشكل تشخيص مشكل   - - 11 ..تشخيص مشكل تشخيص مشكل   - - 11

..تعيين راه حلهاي موقتتعيين راه حلهاي موقت  - - 22 و ي ه ويين ي ه يين

..جمع آوري وتجزيه تحليل اطالعاتجمع آوري وتجزيه تحليل اطالعات  - - 33

..تصميم گيري درمورد راه حلهاي مناسب ودرست تصميم گيري درمورد راه حلهاي مناسب ودرست   - - 44

.   .   اجراي تصميماجراي تصميم  - - 55
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مهارتهاي اساسي مديريت مهارتهاي اساسي مديريت مهارتهاي اساس مديريت مهارتهاي اساس مديريت 

))سطح پايين سطح پايين ((مهارت فن مهارت فن   - - 11 ).).سطح پايين سطح پايين ((مهارت فني مهارت فني   - - 11
توانايي به كاربردن دانش و معلومات د ر انجام وظيفه از طريق   توانايي به كاربردن دانش و معلومات د ر انجام وظيفه از طريق           

..كسب  تجربه آموزش  وكارورزيكسب  تجربه آموزش  وكارورزي

) .) .همه سطوح همه سطوح ( ( مهارت انساني مهارت انساني   - - 22
ك وف        انندد دم  ا دن  ك كا ت تشخ د انا وقد ك وف ت انندد دم  ا دن  ك كا ت تشخ د انا وقد توانايي وقدرت تشخيص دركاركردن بامردم ماننددرك وفهم توانايي وقدرت تشخيص دركاركردن بامردم ماننددرك وفهم       ت

..انگيزش  آگاهي ازحسن تشويق وغيره انگيزش  آگاهي ازحسن تشويق وغيره 

).).سطوح باال سطوح باال ( ( مهارت ادراكي مهارت ادراكي   - - 33
..توانايي درك مشكالت كلي وتشخيص مناسب كارباكارمندتوانايي درك مشكالت كلي وتشخيص مناسب كارباكارمند      
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ابقات ورزش  اي م يت عموم اج ابقات ورزش مدي اي م يت عموم اج مديريت عمومي اجراي مسابقات ورزشي مديريت عمومي اجراي مسابقات ورزشي مدي

 يمديريت مسابقات مستلزم داشتن بينش  دانش  كارايي وخالقيت مديريت مسابقات مستلزم داشتن بينش  دانش  كارايي وخالقيت ش ش ن زم ير ش ش ن زم ر
..است است 

 اجراي مسابقات بايد درمركز برنامه هاي كلي تربيت بدني قرار اجراي مسابقات بايد درمركز برنامه هاي كلي تربيت بدني قرار
..داشته باشدداشته باشد..داشته باشدداشته باشد

  برنامه ريزي  پيش بيني بودجه و توجه كامل به  اياب و ذهاب  برنامه ريزي  پيش بيني بودجه و توجه كامل به  اياب و ذهاب
اسكان  نگهداري وپذيرايي جزئي از مسئوليت هاي  مديران  اسكان  نگهداري وپذيرايي جزئي از مسئوليت هاي  مديران  

اشند قات   ا اشندگزا  قات   ا ..برگزاري مسابقات مي باشندبرگزاري مسابقات مي باشندگزا 
 داشتن  آيين نامه هاي  اجرايي  انظباطي  قوانين  شوراهاي داشتن  آيين نامه هاي  اجرايي  انظباطي  قوانين  شوراهاي

..مختلف از جمله كارهاي مديران مسابقات استمختلف از جمله كارهاي مديران مسابقات است ب ن ير ي ر ج بز ن ير ي ر ج www*pز
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وري است؟ ابقات ض اي م وري است؟رعايت چه نكات دراج ابقات ض اي م رعايت چه نكاتي دراجراي مسابقات ضروري است؟رعايت چه نكاتي دراجراي مسابقات ضروري است؟رعايت چه نكات دراج

تدوين قوانين براي همه وايجاد جوي بارعايت اخالق ورزشيتدوين قوانين براي همه وايجاد جوي بارعايت اخالق ورزشي  .  .

ان ت يك اضات ب ه وب اعت اي ه ت ب ال انتا  ت يك اضات ب ه وب اعت اي ه ت ب ال .  .  تامين سالمتي براي همه وبررسي اعتراضات بصورت يكسانتامين سالمتي براي همه وبررسي اعتراضات بصورت يكسان    تا 

 وجودتنوع درمسابقات وايجادشرايط يكسان دربردوباخت وجودتنوع درمسابقات وايجادشرايط يكسان دربردوباخت وجودتنوع درمسابقات وايجادشرايط يكسان دربردوباخت وجودتنوع درمسابقات وايجادشرايط يكسان دربردوباخت
..تيمهاتيمها

گگ  استفاده ازهمه تواناييها ووجود هماهنگي بين داوران استفاده ازهمه تواناييها ووجود هماهنگي بين داوران
.  .  وبرگزاركنندگان مسابقاتوبرگزاركنندگان مسابقات

تخصيص بودجه الزم جهت برگزاري مسابقاتتخصيص بودجه الزم جهت برگزاري مسابقات  .  .
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ابقات  گزاري م اي ب ابقات دستورالعمل اج گزاري م اي ب دستورالعمل اجرايي برگزاري مسابقات دستورالعمل اجرايي برگزاري مسابقات دستورالعمل اج

.   .   اهداف برگزاري مسابقات مشخص شوداهداف برگزاري مسابقات مشخص شود  - - 11 .   .   اهداف برگزاري مسابقات مشخص شوداهداف برگزاري مسابقات مشخص شود    

قوانين  تدوين و مسابقات با توجه به مناسبتهاي مختلف قوانين  تدوين و مسابقات با توجه به مناسبتهاي مختلف   - - 22
گذا ش گذا شنا ..نامگذاري شودنامگذاري شودنا

زمان شروع قرعه كشي وبرگزاري مسابقات محل ومكان زمان شروع قرعه كشي وبرگزاري مسابقات محل ومكان   - - 33
..برگزاري مشخص شودبرگزاري مشخص شود و ص ري ز وبر ص ري ز بر

..نحوه گروه بندي قرعه كشي وامتيازبندي مشخص شودنحوه گروه بندي قرعه كشي وامتيازبندي مشخص شود  - - 44

نحوه  رسيدگي به  اعتراض  پرداخت  حق شركت  و نحوه نحوه  رسيدگي به  اعتراض  پرداخت  حق شركت  و نحوه   - - 55
..اعطاي جوايز مشخص شوداعطاي جوايز مشخص شود
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ابقات گزاري م ابقاتدستورالعمل داوري ب گزاري م دستورالعمل داوري برگزاري مسابقاتدستورالعمل داوري برگزاري مسابقاتدستورالعمل داوري ب

ان    11 ادا انت دا ادا . . تعيين داورياداورانتعيين داورياداوران  - - 11  ت دا

.  .  نحوه انتخاب آناننحوه انتخاب آنان  - - 22 .  .  نحوه انتخاب آناننحوه انتخاب آنان    22

..نحوه ارائه گزارش به مسئولين اجرايي نحوه ارائه گزارش به مسئولين اجرايي   - - 33 ي ر ن و ش ز يو ر ن و ش ز و

..پركردن فرمهاي مخصوص پركردن فرمهاي مخصوص     - - 44

..جلسه قبل ازمسابقات جهت هماهنگي ويا آموزشهاي الزم جلسه قبل ازمسابقات جهت هماهنگي ويا آموزشهاي الزم   - - 55

..داشتن لباسهاي يك شكل ووسايل مورد نيازداشتن لباسهاي يك شكل ووسايل مورد نياز  - - 66
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دستورالعمل انظباطي برگزاري مسابقات دستورالعمل انظباطي برگزاري مسابقات دستورالعمل انظباط برگزاري مسابقات دستورالعمل انظباط برگزاري مسابقات 

 امورانظباطي وشكايات وهرگونه رفتاري دركميته انظباطي مطرح امورانظباطي وشكايات وهرگونه رفتاري دركميته انظباطي مطرح
..وتصميم الزم اتخاذ مي شودوتصميم الزم اتخاذ مي شود

 آيين نامه انظباطي بايد توسط گروه مجرب وكارشناس تهيه وكليه آيين نامه انظباطي بايد توسط گروه مجرب وكارشناس تهيه وكليه
..موارد درآن پيش بيني شودموارد درآن پيش بيني شود

آيين نامه مي بايست براي موارد مختلف دستورالعمل داشته باشدآيين نامه مي بايست براي موارد مختلف دستورالعمل داشته باشد..

 درموارديكه درآيين نامه پيش بيني نشده تصميمات توسط شورا درموارديكه درآيين نامه پيش بيني نشده تصميمات توسط شورا
..ياكميته ياحداقل سه نفرگرفته شودياكميته ياحداقل سه نفرگرفته شود و ر ر ول ر ر ل
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اهداف كلي مسابقات داخلي وخارجي اهداف كلي مسابقات داخلي وخارجي اهداف كل مسابقات داخل وخارج اهداف كل مسابقات داخل وخارج 

).  ).  جسمي ورواني جسمي ورواني ((بهداشت بهداشت   - - 11

ت     22 ت ا ا ..مهارت مهارت   - - 22

))آمادگ براي زندگ اجتماع آينده آمادگ براي زندگ اجتماع آينده ((پيشرفت اجتماع پيشرفت اجتماع   - - 33 ).).آمادگي براي زندگي اجتماعي آينده آمادگي براي زندگي اجتماعي آينده ((پيشرفت اجتماعي پيشرفت اجتماعي     33

..اوقات فراغت وتفريحات سالم اوقات فراغت وتفريحات سالم   - - 44 م ري و ر مو ري و ر www*pو
nu

eb
*co

m



))برنامه ريزي برنامه ريزي ((مديريت گردهماي وجلسات مديريت گردهماي وجلسات  ))برنامه ريزي برنامه ريزي ((مديريت گردهمايي وجلسات مديريت گردهمايي وجلسات 

نياز به تشكيل جلسه نياز به تشكيل جلسه   - - 11
بنا به ماهيت جلسه شش ماه قبل ويا حداقل دو  بنا به ماهيت جلسه شش ماه قبل ويا حداقل دو  ((اعالم جلسه اعالم جلسه   - - 22

ال ش ل  نا ا ال شف ق ل  نا ا ).).هفته قبل دعوت نامه ارسال شودهفته قبل دعوت نامه ارسال شود))ف ق
.).)بين دو هفته تاشش ماه بايدتنظيم شودبين دو هفته تاشش ماه بايدتنظيم شود((تنظيم دستور جلسه تنظيم دستور جلسه   - - 33
ه     44 ل اناظ د ه ت  ل اناظ د ت  تعيين مديرياناظرجلسه تعيين مديرياناظرجلسه   - - 44
.) .) دقيقه باشددقيقه باشد  3030تاتا  1515بين بين ((تعيين سخنران تعيين سخنران   - - 55
ه     66 نامه كل جل ه تنظ ب نامه كل جل تنظ ب تنظيم برنامه كلي جلسه تنظيم برنامه كلي جلسه   - - 66
بحث وبررسي هاي قبل ازجلسه بحث وبررسي هاي قبل ازجلسه   - - 77
پيش بين كليه تسهيالت موردنيازپيش بين كليه تسهيالت موردنياز  - - 88 پيش بيني كليه تسهيالت موردنيازپيش بيني كليه تسهيالت موردنياز  - - 88
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))مواردحين جلسه مواردحين جلسه ((مديريت گردهماي وجلسات مديريت گردهماي وجلسات  ))مواردحين جلسه مواردحين جلسه ((مديريت گردهمايي وجلسات مديريت گردهمايي وجلسات 

شروع جلسه راس ساعت مقررشروع جلسه راس ساعت مقرر  - - 11 ..شروع جلسه راس ساعت مقررشروع جلسه راس ساعت مقرر    11
..ضبط جلسه ضبط جلسه   - - 22
پس ازقرائت قران وسخنراني يك شخصيت پس ازقرائت قران وسخنراني يك شخصيت ( ( عنوان منظورجلسه عنوان منظورجلسه   - - 33 ج و جو و ي((و ي ي ر و ر ر يپس ي ي ر و ر ر پس

).).توسط مجري توسط مجري 
..گزارش جلسات قبل گزارش جلسات قبل   - - 44
د    55 ان ش ن ه ط  ه  ل ت  د د دا ان ش ن ه ط  ه  ل ت  د د ا ..موارد دستور جلسه به طورصريح عنوان شودموارد دستور جلسه به طورصريح عنوان شود  - - 55
..استراحت بين جلسات استراحت بين جلسات   - - 66
..جمع بندي وسخنراني اختتام جمع بندي وسخنراني اختتام   - - 77 ..جمع بندي وسخنراني اختتام جمع بندي وسخنراني اختتام     77
..ارسال صورتجلسه براي اعضاءارسال صورتجلسه براي اعضاء  - - 88
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ات  دهماي وجل يت گ ات مدي دهماي وجل يت گ ائل جان ((مدي ائل جان م ))م ))مسائل جانبي مسائل جانبي ((مديريت گردهمايي وجلسات مديريت گردهمايي وجلسات 
. . تهيه هداياتهيه هدايا  - - 11  

..نوشتن اسم اعضا درجلوي ميز آنها نوشتن اسم اعضا درجلوي ميز آنها     - - 22

..تزيين محيط جلسه تزيين محيط جلسه   - -   33

..گذاشتن قلم وكاغذ ووسايل ضروري درجلسه گذاشتن قلم وكاغذ ووسايل ضروري درجلسه   - - 44

گ55 ك ك گق ك ك ق ..تشكروقدرداني ازشركت كنندگان تشكروقدرداني ازشركت كنندگان   - - 55

وه وچاي وغ    66 ز م دن م وه وچاي وغچ ز م دن م چ ..چيدن ميز ميوه وچاي وغيرچيدن ميز ميوه وچاي وغير  - - 66
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فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

اهداف كلي ورفتارياهداف كلي ورفتارياهداف كلي ورفتارياهداف كلي ورفتاري

آشنايي براي فرايند سازماندهي وعملياتي مسابقاتآشنايي براي فرايند سازماندهي وعملياتي مسابقات . . ب ي ي و ي ز ي ر ي بر بيي ي ي و ي ز ي ر ي بر يي

 وظايف واحدپذيرش  امور مالي واداري  تداركات   روابط وظايف واحدپذيرش  امور مالي واداري  تداركات   روابط
فن فن  .  .  عمومي وفنيعمومي وفني     

 آگاهي ازچگونگي رسم نمودار تشكيالتي براي سازماندهي آگاهي ازچگونگي رسم نمودار تشكيالتي براي سازماندهي آگاهي ازچگونگي رسم نمودار تشكيالتي براي سازماندهي آگاهي ازچگونگي رسم نمودار تشكيالتي براي سازماندهي
.  .  مسابقهمسابقه

آ آآ آ شناخت تقويم ورزشي وآگاهي ازچگونگي تنظيم آنشناخت تقويم ورزشي وآگاهي ازچگونگي تنظيم آن..

www*p
nu

eb
*co

m



اي رويدادورزش اي رويدادورزشاقدامات قبل از اج اقدامات قبل از اجراي رويدادورزشياقدامات قبل از اجراي رويدادورزشياقدامات قبل از اج

.  .  ابالغ برنامه مسابقاتابالغ برنامه مسابقات  - - 11
دعوت ازتيمها همراه بادستورالعمل زمان ومكان مسابقات   تعداد و دعوت ازتيمها همراه بادستورالعمل زمان ومكان مسابقات   تعداد و   - - 22

شرايط شركت كنندگان اعالم آخرين مهلت شركت وتوضيح مسائل شرايط شركت كنندگان اعالم آخرين مهلت شركت وتوضيح مسائل شرايط شركت كنندگان اعالم آخرين مهلت شركت وتوضيح مسائل شرايط شركت كنندگان اعالم آخرين مهلت شركت وتوضيح مسائل 
.  .  فنيفني

.  .  پيش بيني كليه اقدامات عملياتي براي برگزاري مسابقه مطلوبپيش بيني كليه اقدامات عملياتي براي برگزاري مسابقه مطلوب  - - 33
.  .  تخصيص بودجه مصوبتخصيص بودجه مصوب  - - 4444
..بازديداز مكان بازيها وهماهنگي الزم بازديداز مكان بازيها وهماهنگي الزم   - - 55
نامه    66 نامهسازمانده وتق ب . . سازماندهي وتقسيم برنامهسازماندهي وتقسيم برنامه  - - 66  سازمانده وتق ب
..دعوت ازمسئوالن زيربطدعوت ازمسئوالن زيربط  - - 77
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اي رويدادورزش اي رويدادورزشاقدامات ضمن اج اقدامات ضمن اجراي رويدادورزشياقدامات ضمن اجراي رويدادورزشياقدامات ضمن اج

..پذيرش تيمهاپذيرش تيمها  - - 11

..اسكان وتغذيه ورزشكاران  مربيان وهمراهان اسكان وتغذيه ورزشكاران  مربيان وهمراهان   - - 22

..قرعه كشي مسابقات طبق توافق قرعه كشي مسابقات طبق توافق   - - 33

..ايجادهماهنگي روزانه به منظورارزيابي فعاليتها ايجادهماهنگي روزانه به منظورارزيابي فعاليتها   - - 44

..اجراي برنامه افتتاحيه واختتاميه اجراي برنامه افتتاحيه واختتاميه   - - 55

اغ      66 قات ف ان ا نا  گذ ق  ا ف ال ا ف اغ  ا قات ف ان ا نا  گذ ق  ا ف ال ا ف ا اجراي فعاليتهاي فوق برنامه جهت گذراندن اوقات فراغت  اجراي فعاليتهاي فوق برنامه جهت گذراندن اوقات فراغت    - - 66
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اقدامات پس ازاجراي رويداد ورزشي اقدامات پس ازاجراي رويداد ورزشي اقدامات پس ازاجراي رويداد ورزش اقدامات پس ازاجراي رويداد ورزش 

بركزاري جلسه عمومي  شركت مسئوالن اجرايي مسابقه به منظور بركزاري جلسه عمومي  شركت مسئوالن اجرايي مسابقه به منظور   - - 1111
..ارزيابي برنامه ارزيابي برنامه 

گزارش دهي توسط كليه مسئوالن وارائه گزارش تحليلي به گزارش دهي توسط كليه مسئوالن وارائه گزارش تحليلي به   - - 22
..مقامات ورسانه ها مقامات ورسانه ها 

..قدرداني ازهمكاري كننده ها قدرداني ازهمكاري كننده ها   - - 33

.  .  پرداخت حق الزحمه هاوانجام تعهدات مربوطپرداخت حق الزحمه هاوانجام تعهدات مربوط  - - 44
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فات  ش تش ذ د  ا ف  ظا فات اه  ش تش ذ د  ا ف  ظا اهم وظايف واحد پذيرش تشريفات اهم وظايف واحد پذيرش تشريفات اه 

..پذيرش تيمهاي شركت كننده پذيرش تيمهاي شركت كننده - - 11

ارائه برنامه مسابقات به سرپرست تيمها وتحويل كوپن غذا ارائه برنامه مسابقات به سرپرست تيمها وتحويل كوپن غذا   - - 22
..وغيره وغيره 

..هماهنگي بانيروي انتظامي جهت حفظ نظم مسابقات هماهنگي بانيروي انتظامي جهت حفظ نظم مسابقات   - - 33

..راهنمايي واستقرار عكاسان  خبرنگاران ومدعوينراهنمايي واستقرار عكاسان  خبرنگاران ومدعوين  - - 44
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اهم وظايف واحدامورمالي وادارياهم وظايف واحدامورمالي وادارياهم وظايف واحدامورمال وادارياهم وظايف واحدامورمال واداري

..برآورد هزينه هاي الزم جهت انجام مسابقات برآورد هزينه هاي الزم جهت انجام مسابقات   - - 11 ..برآورد هزينه هاي الزم جهت انجام مسابقات برآورد هزينه هاي الزم جهت انجام مسابقات     11
..نظارت برهزينه مسابقات طبق پيش بيني نظارت برهزينه مسابقات طبق پيش بيني   - - 22
..بررسي اسناد ومدارك هزينه هاي انجام شده بررسي اسناد ومدارك هزينه هاي انجام شده   - - 33 م ز ي مر ز ي ر
پرداخت تعهدات مربوط به مسابقات طبق تاييد مسئول اجرايي  پرداخت تعهدات مربوط به مسابقات طبق تاييد مسئول اجرايي    - - 44

..مسابقاتمسابقات
دستورالعمل     55 اب ه همكاران ب داخت حق الزحمه كل دستورالعمل پ اب ه همكاران ب داخت حق الزحمه كل پ ..پرداخت حق الزحمه كليه همكاران برابردستورالعمل پرداخت حق الزحمه كليه همكاران برابردستورالعمل   - - 55
..دراختيار گذاشتن بودجه الزم جهت خريدجوايز ومدالهادراختيار گذاشتن بودجه الزم جهت خريدجوايز ومدالها  - - 66
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اهم وظايف واحد تداركات اهم وظايف واحد تداركات اه وظايف واحد تداركات اه وظايف واحد تداركات 

..تامين كليه وسايل وملزومات ورزشي وغيرورزشيتامين كليه وسايل وملزومات ورزشي وغيرورزشي  - - 11

..تهيه وتدارك وسايل نقليه تهيه وتدارك وسايل نقليه   - - 22

..تدارك مكان مسابقه  غذاخوري ومحل استراحت افرادتدارك مكان مسابقه  غذاخوري ومحل استراحت افراد  - - 33

..نظارت برنظافت وبهداشت مكانهاي مورداستفادهنظارت برنظافت وبهداشت مكانهاي مورداستفاده  - - 44
  

..تهيه وتدارك وسايل مراسم افتتاحيه واختتاميه تهيه وتدارك وسايل مراسم افتتاحيه واختتاميه   - - 55

قات     66 ا ا  گ ل  ط نا غذا  ن  ائ  قات ا ا ا  گ ل  ط نا غذا  ن  ائ  ا ..ارائه ونصب برنامه غذايي درطول برگزاري مسابقات ارائه ونصب برنامه غذايي درطول برگزاري مسابقات   - - 66
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اهم وظايف واحدروابط عمومي اهم وظايف واحدروابط عمومي اهم وظايف واحدروابط عموم اهم وظايف واحدروابط عموم 

متهيه پيش نويس خبر براي  رسانه ها  و تهيه عكس و فيلم از تهيه پيش نويس خبر براي  رسانه ها  و تهيه عكس و فيلم از   - - 11 س ر ر س و ش مپ س ر ر س و ش پ
..مسابقات مسابقات 

تزيين  خوابگاه  و مكان برگزاري مسابقات و كنترل تريبون  و تزيين  خوابگاه  و مكان برگزاري مسابقات و كنترل تريبون  و   - - 22
..صوت ونورمحل مسابقات صوت ونورمحل مسابقات ..صوت ونورمحل مسابقات صوت ونورمحل مسابقات 

برنامه ريزي امور فرهنگي و فوق برنامه و تهيه بولتن خبري  برنامه ريزي امور فرهنگي و فوق برنامه و تهيه بولتن خبري    - - 33
..روزانه روزانه 

..تهيه وتدارك احكام مسابقات تهيه وتدارك احكام مسابقات   - - 44
اجراي مراسم افتتاحيه شامل تالوت قران كريم  اجراي سرود   اجراي مراسم افتتاحيه شامل تالوت قران كريم  اجراي سرود     - - 55
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..اجراي بازي نمايشاجراي بازي نمايش

اجراي مراسم اختتاميهاجراي مراسم اختتاميه  - - 66
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اهم وظايف واحدفني اهم وظايف واحدفني اهم وظايف واحدفن اهم وظايف واحدفن 
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ت؟  ت؟ تقويم ورزش چي تقويم ورزشي چيست؟ تقويم ورزشي چيست؟ تقويم ورزش چي

ككفف كه كه ... ... تقويم ورزشي پيش بيني عمليات ساليانه يك فدراسيون وتقويم ورزشي پيش بيني عمليات ساليانه يك فدراسيون و
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www*p..جانب فدراسيونهاارائه ميشودجانب فدراسيونهاارائه ميشود..جانب فدراسيونهاارائه ميشودجانب فدراسيونهاارائه ميشود
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احل تنظيم يك تقويم ورزش  احل تنظيم يك تقويم ورزش م مراحل تنظيم يك تقويم ورزشي مراحل تنظيم يك تقويم ورزشي م

مسابقات  و كالسهاي  مسابقات  و كالسهاي  ( ( درنظر گرفتن هدف وپيش بيني عمليات درنظر گرفتن هدف وپيش بيني عمليات   - - 11 مسابقات  و كالسهاي  مسابقات  و كالسهاي  ( ( درنظر گرفتن هدف وپيش بيني عمليات درنظر گرفتن هدف وپيش بيني عمليات     
...)....).آموزشي وآموزشي و

..تعيين زمان مناسب براي اجراي هر فعاليت تعيين زمان مناسب براي اجراي هر فعاليت   - - 22
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محاسبه بودجه موردنياز وتدابيرالزم جهت تامين بودجه ازمنابع  محاسبه بودجه موردنياز وتدابيرالزم جهت تامين بودجه ازمنابع    - - 44

.  .  مختلفمختلف.  .  مختلفمختلف
مشورت وهماهنگي باواحدهاي مختلف جهت تصويب اوليه تقويم مشورت وهماهنگي باواحدهاي مختلف جهت تصويب اوليه تقويم   - - 55

..ورزشي ورزشي 
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ابقات ورزش نامه ريزي م اح وب ابقات ورزشعوامل مهم درط نامه ريزي م اح وب عوامل مهم درطراحي وبرنامه ريزي مسابقات ورزشيعوامل مهم درطراحي وبرنامه ريزي مسابقات ورزشيعوامل مهم درط

..تعيين زمان ومكان مناسب وتخمين هزينه هاي الزم تعيين زمان ومكان مناسب وتخمين هزينه هاي الزم   - - 11
آآ ..آگاهي ازتعدادتيمها وبازيها وتعيين نحوه برگزاري مسابقات آگاهي ازتعدادتيمها وبازيها وتعيين نحوه برگزاري مسابقات   - - 22

فني وخدماتي كارآمد  و قدرداني از فني وخدماتي كارآمد  و قدرداني از ––استفاده ازكادراداري استفاده ازكادراداري   - - 33
..همه  عوامل  و مساعدت كننده هاهمه  عوامل  و مساعدت كننده ها..همه  عوامل  و مساعدت كننده هاهمه  عوامل  و مساعدت كننده ها

..تشكيل كميته انظباطي ورسيدگي به شكايات تشكيل كميته انظباطي ورسيدگي به شكايات   - - 44
.  .  پيش بيني اموربهداشت  اسكان  ايمني وتغذيهپيش بيني اموربهداشت  اسكان  ايمني وتغذيه  - - 55 و ي ب و ي ب ش وپ ي ب و ي ب ش پ
..انتشارات  تبليغات  وارئه گزارش كلي نتايج مسابقه هاورقابتهاانتشارات  تبليغات  وارئه گزارش كلي نتايج مسابقه هاورقابتها  - - 66
..تدارك مراسم افتتاح  اختتام واعطاي جوايز تدارك مراسم افتتاح  اختتام واعطاي جوايز   - - 77
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فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

ري  اهداف كلي ورفتارياهداف كلي ورفتاري ور ريي ور ي

::آگاهي ازتنظيم جداول مسابقات ورزشي به شرح ذيل آگاهي ازتنظيم جداول مسابقات ورزشي به شرح ذيل     - - 11

   يك حذفي  دوحذفي  دوره اي با روشهاي مختلف يك حذفي  دوحذفي  دوره اي با روشهاي مختلف..
ذف ه  ن ق  ك     ذفل ال ه  ن ق  ك     ل ال جدول المپيك  رده بندي مستقيم ونيمه دوحذفيجدول المپيك  رده بندي مستقيم ونيمه دوحذفي..

آشناي بامسابقه به روش بگنال وايلدآشناي بامسابقه به روش بگنال وايلد  - - 22 ..آشنايي بامسابقه به روش بگنال وايلدآشنايي بامسابقه به روش بگنال وايلد    22

يزآشنايي باجداول  امتيازگذاري مسابقات تنيس   تنيس روي ميز  آشنايي باجداول  امتيازگذاري مسابقات تنيس   تنيس روي ميز    - - 33 و يس يس ب ي ول ج ب يزيي و يس يس ب ي ول ج ب يي
.  .  فوتبال  بسكتبال  واليبال  هندبال وكشتيفوتبال  بسكتبال  واليبال  هندبال وكشتي
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ا ش  ا  ا  ل   ال ذ ل   ا ش     ا  ا  ل   ال ذ ل   ::جهت تعيين نوع جدول به سئوالت ذيل مي بايست پاسخ داده شود جهت تعيين نوع جدول به سئوالت ذيل مي بايست پاسخ داده شود    

..آيا مي خواهيد همه بازيكنان به يك اندازه بازي كنندآيا مي خواهيد همه بازيكنان به يك اندازه بازي كنند––الف الف 

اش   ا  ك ا  از ا  ا  ا ك ت ا ا ا اشآ ا  ك ا  از ا  ا  ا ك ت ا ا ا آ ..آيا اساسا مهم است كه تعداد بازيها يكسان باشدآيا اساسا مهم است كه تعداد بازيها يكسان باشد––ب ب 

آيا منظور اين است كه رقابتهانزديك باشدآيا منظور اين است كه رقابتهانزديك باشد––ج ج  ..آيا منظور اين است كه رقابتهانزديك باشدآيا منظور اين است كه رقابتهانزديك باشدج ج 

..آيا مي خواهيد جدول كامال متفاوت ومتعادلي داشته باشيد آيا مي خواهيد جدول كامال متفاوت ومتعادلي داشته باشيد ––د د  ي ب ي و و ول ج ي و ي يي ب ي و و ول ج ي و ي ي

آيا اين موضوع كه چه تيمهايي دررده هاي اول  دوم  سوم  يا آيا اين موضوع كه چه تيمهايي دررده هاي اول  دوم  سوم  يا ––ه ه 
ت  ت ا اي اهم نددا گ ا م و پنج ق ت چها ت ا اي اهم نددا گ ا م و پنج ق ..چهارم و پنجم قرارگيرندداراي اهميت است چهارم و پنجم قرارگيرندداراي اهميت است چها
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ابقات ابقاتانواع جدول م انواع جدول مسابقاتانواع جدول مسابقاتانواع جدول م

دوحذف  دوحذف    - - 22يك حذف                                                 يك حذف                                                   - - 11 دوحذفي  دوحذفي    - - 22يك حذفي                                                 يك حذفي                                                   - - 11
دورهاي دورهاي   - - 44نيمه دوحذفي                                            نيمه دوحذفي                                              - - 33
دودورهاي دودورهاي   - - 66گسترده                                                      گسترده                                                        - - 55 يرر و يو و و
رده بندي مستقيم رده بندي مستقيم   - - 88دورهاي باروش ضربدري وزيگزاگ           دورهاي باروش ضربدري وزيگزاگ             - - 77
بنگال وايلدبنگال وايلد  - - 1010المپيك                                                     المپيك                                                       - - 99

11111212 تنيس روي ميز تنيس روي ميز   - - 1212تنيس                                                      تنيس                                                        - - 1111
كشتي كشتي   - - 1313
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جدول يك حذف ا د ايش ت ه آ جدول يك حذفنح ا د ايش ت ه آ اش((  نح ان از گا ت ك ك ا ش كه ت اشت ان از گا ت ك ك ا ش كه ت ))ت .).)درصورتيكه تعداد شركت كنندگان تواني ازدوباشددرصورتيكه تعداد شركت كنندگان تواني ازدوباشد((  نحوه آرايش تيمها درجدول يك حذفينحوه آرايش تيمها درجدول يك حذفي

 ل   3232ثال ثال له ا ل ت د له ا ند1616ت د ندت خا  ش ت خا  ش  تيم خارج مي شوندتيم خارج مي شوند1616تيم درمرحله اول تيم درمرحله اول   3232مثال مثال..

 تيم باقي مي مانندتيم باقي مي مانند  44تيم ودرمرحله سوم تيم ودرمرحله سوم   88درمرحله دوم درمرحله دوم.. ..تيم باقي مي مانندتيم باقي مي مانند  تيم ودرمرحله سوم تيم ودرمرحله سوم   درمرحله دوم درمرحله دوم 

 درمرحله چهارم دوتيم حذف ونهايتا دو تيم باقي مانده مسابقه مي درمرحله چهارم دوتيم حذف ونهايتا دو تيم باقي مانده مسابقه مي
ا  ش ا ق گ  ا  ا  ش  ق ا ق گ  ا  ..دهند يكي قهرمان وديگري نايب قهرمان مي شوددهند يكي قهرمان وديگري نايب قهرمان مي شود  ق

  كت كننده از عدديك تعيين م يق ك تعدا ش كت كننده از عدديك تعيين م  تعدادبازيها ازط يق ك تعدا ش تعدادبازيها ازط   تعدادبازيها ازطريق كسر تعدا شركت كننده از عدديك تعيين مي  تعدادبازيها ازطريق كسر تعدا شركت كننده از عدديك تعيين مي
www*p..شودشود
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اشد((نحوه آرايش تيمها درجدول يك حذف نحوه آرايش تيمها درجدول يك حذف  مها توان از دو ن كه تعدادت اشددرصورت مها توان از دو ن كه تعدادت ))درصورت ))درصورتيكه تعدادتيمها تواني از دو نباشددرصورتيكه تعدادتيمها تواني از دو نباشد((نحوه آرايش تيمها درجدول يك حذفي نحوه آرايش تيمها درجدول يك حذفي 

 باشد باشد     1515پايه اي و اگر تا پايه اي و اگر تا   88باشد جدول  باشد جدول      77اگر تعدادتيمها تا اگر تعدادتيمها تا رللرر رپ پ
..پايه اي والي آخرترسيم مي شودپايه اي والي آخرترسيم مي شود    1616جدول جدول 

 م س مها از تعداد پايه هاي جدول ت م تعدادت س مها از تعداد پايه هاي جدول ت )  )  يا توان باالت يا توان باالت ( ( تعدادت  يا توان باالتر يا توان باالتر ( ( تعدادتيمها از تعداد پايه هاي جدول ترسيمي تعدادتيمها از تعداد پايه هاي جدول ترسيمي  (  (
تفريق و عدد بدست آمده همان تعداد استراحت تيمها تفريق و عدد بدست آمده همان تعداد استراحت تيمها 

).).خواهدبودخواهدبود

 ازمعادله فوق اگر عددزوج باشد به دوقسمت مساوي واگر فرد باشد ازمعادله فوق اگر عددزوج باشد به دوقسمت مساوي واگر فرد باشد
به دو قسمت نامساوي تقسيم وتعدادبيشتردرنيمه پايين جدول  به دو قسمت نامساوي تقسيم وتعدادبيشتردرنيمه پايين جدول  به دو قسمت نامساوي تقسيم وتعدادبيشتردرنيمه پايين جدول  به دو قسمت نامساوي تقسيم وتعدادبيشتردرنيمه پايين جدول  
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احت جدول يك حذف  احت جدول يك حذف تعيين تعداداست ))روش اول روش اول ((تعيين تعداداست ))روش اول روش اول ((تعيين تعداداستراحت جدول يك حذفي تعيين تعداداستراحت جدول يك حذفي 

 اگر يك استراحت باشد آن رابه پايين ترين شاخه مي بريم اگر يك استراحت باشد آن رابه پايين ترين شاخه مي بريم..
اگر دواستراحت باشد يكي پايين ويكي باالاگر دواستراحت باشد يكي پايين ويكي باال..

آ آق ق  اگر سه استراحت باشد سومي به تيم ماقبل آخر پايين جدول مي اگر سه استراحت باشد سومي به تيم ماقبل آخر پايين جدول مي
..بريم بريم 

 اگر چهار استراحت باشدبه دومين تيم باالي جدول مي دهيم اگر چهار استراحت باشدبه دومين تيم باالي جدول مي دهيم ..اگر چهار استراحت باشدبه دومين تيم باالي جدول مي دهيم اگر چهار استراحت باشدبه دومين تيم باالي جدول مي دهيم..
 اگر پنج استراحت باشد به سومين تيم ازپايين جدول مي بريم اگر پنج استراحت باشد به سومين تيم ازپايين جدول مي بريم..
 اگر شش استراحت باشد به سومين تيم باالي جدول مي بريم اگر شش استراحت باشد به سومين تيم باالي جدول مي بريم.. م ر ي م ن و ر ش مر ر ي م ن و ر ش ر
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احت دربازي يك حذف  ن است احت دربازي يك حذف تع ن است وه دوم ((تع وه دوم ش ))ش ))شيوه دوم شيوه دوم ((تعيين استراحت دربازي يك حذفي تعيين استراحت دربازي يك حذفي 

 اگر يك استراحت بود به آخرين تيم پايين جدول مي بريم اگر يك استراحت بود به آخرين تيم پايين جدول مي بريم.. بريم ي ول ج يين پ يم رين ب بو ر ي بريمر ي ول ج يين پ يم رين ب بو ر ي ر
 اگردواستراحت بود به اولين تيم نيمه باالي جدول مي بريم اگردواستراحت بود به اولين تيم نيمه باالي جدول مي بريم..
 اگر سه استراحت بود به اولين تيم باالي نيمه پايين جدول مي اگر سه استراحت بود به اولين تيم باالي نيمه پايين جدول مي

ي  ي ب ..بريم بريم ب
 اگر چهاراستراحت بود به آخرين تيم نيمه باالي جدول مي اگر چهاراستراحت بود به آخرين تيم نيمه باالي جدول مي

م..بريمبريم مر ر
  اگر پنج استراحت بود به تيم ماقبل آخرين نيمه پايين جدول  اگر پنج استراحت بود به تيم ماقبل آخرين نيمه پايين جدول

..مي بريم مي بريم 
 ي مه باالي جدول  ب احت بود به ت دوم ن ت ي اگ شش ا مه باالي جدول  ب احت بود به ت دوم ن ت اگ شش ا  اگر شش استراحت بود به تيم دوم نيمه باالي جدول مي بريم اگر شش استراحت بود به تيم دوم نيمه باالي جدول مي بريم.. www*p
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مول  يق ف مول تنظ جدول يك حذف ازط يق ف تنظيم جدول يك حذفي ازطريق فرمول تنظيم جدول يك حذفي ازطريق فرمول تنظ جدول يك حذف ازط

كه كمترين تعدادشركت كننده كسر تا تعداد  كه كمترين تعدادشركت كننده كسر تا تعداد    22اولين توان عدد اولين توان عدد   - - 11 و ون رن ر ن رر ر ن ر
1414––88= = 66.       .       مسابقات اولين دوره بدست آيدمسابقات اولين دوره بدست آيد

ن      22 قه  دهنده  اول ل مهاي م ده  تا تعداد ت اب ك ن  تعدادفوق رادو ب قه  دهنده  اول ل مهاي م ده  تا تعداد ت اب ك تعدادفوق رادو ب تعدادفوق رادو برابر كرده  تا تعداد تيمهاي مسلبقه  دهنده  اولين  تعدادفوق رادو برابر كرده  تا تعداد تيمهاي مسلبقه  دهنده  اولين    - - 22
66××  22= = 1212.                             .                             دوره بدست آيددوره بدست آيد

آن راازتعدا كل تيمها كم كرده تاتعداد تيمهاي مسابقه دوردوم  آن راازتعدا كل تيمها كم كرده تاتعداد تيمهاي مسابقه دوردوم    - - 33
    1414- -   1212= =   22.                                  .                                  مشخص شوندمشخص شوند

..درمورد استراحت ها يكي درپايين ويكي درباالالي آخردرمورد استراحت ها يكي درپايين ويكي درباالالي آخر  - - 44
www*p

nu
eb

*co
m



ابقات يک حذف اي جدول م کت کنندگان ب ابقات يک حذفنحوه آرايش ش اي جدول م کت کنندگان ب نحوه آرايش شرکت کنندگان براي جدول مسابقات يک حذفينحوه آرايش شرکت کنندگان براي جدول مسابقات يک حذفينحوه آرايش ش
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جدول تعيين تعداد استراحت وجاي آنها در جدول حذفيجدول تعيين تعداد استراحت وجاي آنها در جدول حذفيجدول تعيين تعداد استراحت وجاي آنها در جدول حذفيجدول تعيين تعداد استراحت وجاي آنها در جدول حذفي
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جدول يک حذفي با شرکت سه وچهار تيمجدول يک حذفي با شرکت سه وچهار تيم  جدول يک حذف با شرکت سه وچهار تيمجدول يک حذف با شرکت سه وچهار تيم  

نوع اول                                                  نوع دوم
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جدول مسابقات يک حذفي با شش شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با شش شرکت کننده

www*pنوع دوم                                    نوع اول
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کت کننده ا هفت ش ذف  ک  قات  ا کت کنندهدول  ا هفت ش ذف  ک  قات  ا جدول مسابقات يک حذفي با هفت شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با هفت شرکت کنندهدول 

نوع دوم                 نوع اول
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کت کننده ا هشت ش ذف  ک  قات  ا کت کنندهدول  ا هشت ش ذف  ک  قات  ا جدول مسابقات يک حذفي با هشت شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با هشت شرکت کنندهدول 
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کت کننده ابقات يک حذف با نه ش کت کنندهجدول م ابقات يک حذف با نه ش جدول مسابقات يک حذفي با نه شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با نه شرکت کنندهجدول م

ل ا ع ن د ع نوع دوم                            نوع اولن
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جدول مسابقات يک حذفي با ده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با ده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با ده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با ده شرکت کننده

نوع دوم                             نوع اول
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جدول مسابقات يک حذفي با يازده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با يازده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذف با يازده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذف با يازده شرکت کننده

نوع دوم                       نوع اول
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کت کننده ابقات يک حذف با دوازده ش کت کنندهجدول م ابقات يک حذف با دوازده ش جدول مسابقات يک حذفي با دوازده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با دوازده شرکت کنندهجدول م

نوع دوم                                 نوع اول
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جدول مسابقات يک حذفي با سيزده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با سيزده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذف با سيزده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذف با سيزده شرکت کننده

نوع دوم                         نوع اول
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جدول مسابقات يک حذفي با چهارده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با چهارده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذف با چهارده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذف با چهارده شرکت کننده

نوع دوم                                 نوع اول

www*p
nu

eb
*co

m



کت کننده ابقات يک حذف با پانزده ش کت کنندهجدول م ابقات يک حذف با پانزده ش جدول مسابقات يک حذفي با پانزده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي با پانزده شرکت کنندهجدول م

نوع دوم                                 نوع اول
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کت کننده ابقات يک حذف باشانزده ش کت کنندهجدول م ابقات يک حذف باشانزده ش جدول مسابقات يک حذفي باشانزده شرکت کنندهجدول مسابقات يک حذفي باشانزده شرکت کنندهجدول م
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ذف ع د  ل ن د ا د  ا آن دن  شخ ن ا  ت ا ا داد ش ل ت ت ذفد ع د  ل ن د ا د  ا آن دن  شخ ن ا  ت ا ا داد ش ل ت ت جدول تعيين تعداد شماره استراحت ومشخص نمودن جاي آنها در جدول نوع دوم حذفيجدول تعيين تعداد شماره استراحت ومشخص نمودن جاي آنها در جدول نوع دوم حذفيد
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تنظيم جدول دوحذفي به روش اولتنظيم جدول دوحذفي به روش اولتنظيم جدول دوحذف به روش اولتنظيم جدول دوحذف به روش اول

  ه اول جدول يك حذف طابق ش نده ها  وش ب اي  ه اول جدول يك حذف  د طابق ش نده ها  وش ب اي  د   دراين روش برنده ها مطابق شيوه اول جدول يك حذفي  دراين روش برنده ها مطابق شيوه اول جدول يك حذفي
..درسمت راست و بازنده ها درسمت چپ افقي رسم مي شوددرسمت راست و بازنده ها درسمت چپ افقي رسم مي شود

برندگان دردور اول جدول برنده ها به دور دوم صعودمي كنندبرندگان دردور اول جدول برنده ها به دور دوم صعودمي كنند..

ا     ش ا     شا  ا  بازنده هابه سمت چپ منتقل مي شوندبازنده هابه سمت چپ منتقل مي شوند..

 اري  بازنده ها به  صورت ي  از بازيها ي  تك اري  بازنده ها به  صورت جهت جلوگي ي  از بازيها ي  تك جهت جلوگي  جهت جلوگيري  از بازيها ي  تكراري  بازنده ها به  صورت جهت جلوگيري  از بازيها ي  تكراري  بازنده ها به  صورت
www*p..ضربدري  به جدول منتقل مي شوندضربدري  به جدول منتقل مي شوند
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اي شش ت  اي شش ت جدول دوحذف ب ))روش اول روش اول ((جدول دوحذف ب ))روش اول روش اول ((جدول دوحذفي براي شش تيم جدول دوحذفي براي شش تيم 

بازي مجددضرورت داردبازي مجددضرورت دارد
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ابقات دوحذف  ابقات دوحذف نكات مهم درتنظيم جدول م نكات مهم درتنظيم جدول مسابقات دوحذفي نكات مهم درتنظيم جدول مسابقات دوحذفي نكات مهم درتنظيم جدول م

تيمهاي بازنده نيمه باالي طرف راست جدول به نيمه پايين تيمهاي بازنده نيمه باالي طرف راست جدول به نيمه پايين   - - 11
. . سمت چپ وبالعكس منتقل مي شوندسمت چپ وبالعكس منتقل مي شوند

گاهي تعداد تيمهاي بازنده  بيشتر از سمت راست است كه  بايد گاهي تعداد تيمهاي بازنده  بيشتر از سمت راست است كه  بايد   - - 22
..آنقدر ادامه يابد تاتعدادبازيها مساوي شودآنقدر ادامه يابد تاتعدادبازيها مساوي شود

اگرتيم سمت راست برنده شودقهرمان است و درصورت برنده اگرتيم سمت راست برنده شودقهرمان است و درصورت برنده   - - 33
www*p..شدن گروه بازنده هابازي مجددبرگزارمي شودشدن گروه بازنده هابازي مجددبرگزارمي شودشدن گروه بازنده هابازي مجددبرگزارم شودشدن گروه بازنده هابازي مجددبرگزارم شود
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کت سه ت ابقات دوحذف باش کت سه تجدول م ابقات دوحذف باش جدول مسابقات دوحذفي باشرکت سه تيمجدول مسابقات دوحذفي باشرکت سه تيمجدول م

نياز به بازي مجدد نمي باشدنياز به بازي مجدد نمي باشد
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کت چهار ت ابقات دو حذف با ش کت چهار تجدول م ابقات دو حذف با ش جدول مسابقات دو حذفي با شرکت چهار تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت چهار تيمجدول م

از  ن از   از  نن از   نياز به بازي مجدد نيستنياز به بازي مجدد نيستن
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کت پنج ت ابقات دو حذف با ش کت پنج تجدول م ابقات دو حذف با ش جدول مسابقات دو حذفي با شرکت پنج تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت پنج تيمجدول م

بازي مجدد ضرورت داردبازي مجدد ضرورت دارد
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کت هفت ت ا ش ذف  قات دو  ا کت هفت تدول  ا ش ذف  قات دو  ا جدول مسابقات دو حذفي با شرکت هفت تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت هفت تيمدول 

ت از به بازي مجدد ن تن از به بازي مجدد ن نياز به بازي مجدد نيستنياز به بازي مجدد نيستن
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جدول مسابقات دو حذفي با شرکت هشت تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت هشت تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت هشت تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت هشت تيم

بازي مجدد ضرورت داردبازي مجدد ضرورت داردبازي مجدد ضرورت داردبازي مجدد ضرورت دارد

www*p
nu

eb
*co

m



کت نه ت ابقات دوحذف با ش کت نه تجدول م ابقات دوحذف با ش جدول مسابقات دوحذفي با شرکت نه تيمجدول مسابقات دوحذفي با شرکت نه تيمجدول م

نياز به بازي مجدد داردنياز به بازي مجدد دارد
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کت ده ت ابقات دوحذف با ش کت ده تجدول م ابقات دوحذف با ش جدول مسابقات دوحذفي با شرکت ده تيمجدول مسابقات دوحذفي با شرکت ده تيمجدول م

نياز به بازي مجدد داردنياز به بازي مجدد دارد
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ازد ت ک  ا ش ذف  قات د  ا ازد تل  ک  ا ش ذف  قات د  ا جدول مسابقات دو حذفي با شرکت يازده تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت يازده تيمل 

در حالت فوق نيازي به بازي مجدد نمي باشددر حالت فوق نيازي به بازي مجدد نمي باشد

www*p
nu

eb
*co

m



کت دوازده تيم ابقات دو حذف با ش کت دوازده تيمجدول م ابقات دو حذف با ش جدول مسابقات دو حذفي با شرکت دوازده تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت دوازده تيمجدول م

بازي مجدد ضرورت داردبازي مجدد ضرورت دارد
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جدول مسابقات دو حذفي با شرکت سيزده تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت سيزده تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت سيزده تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت سيزده تيم

در حالت فوق نيازي به بازي مجدد نيستدر حالت فوق نيازي به بازي مجدد نيست
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جدول مسابقات دو حذفي با شرکت چهارده تيمجدول مسابقات دو حذفي با شرکت چهارده تيمجدول مسابقات دو حذف با شرکت چهارده تيمجدول مسابقات دو حذف با شرکت چهارده تيم

در حالت فوق بازي مجدد ضرورت دارددر حالت فوق بازي مجدد ضرورت دارد
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جدول مسابقات دو حذفي با شرکت پانزده تيم جدول مسابقات دو حذفي با شرکت پانزده تيم جدول مسابقات دو حذفي با شرکت پانزده تيم جدول مسابقات دو حذفي با شرکت پانزده تيم 

در حالت فوق نيازي به بازي مجدد نيستدر حالت فوق نيازي به بازي مجدد نيست
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کت شانزده ت ابقات دوحذف با ش کت شانزده تجدول م ابقات دوحذف با ش جدول مسابقات دوحذفي با شرکت شانزده تيمجدول مسابقات دوحذفي با شرکت شانزده تيمجدول م

بازي مجدد ضرورت داردبازي مجدد ضرورت دارد
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جدول دو حذفي روش دومجدول دو حذفي روش دومجدول دو حذف روش دومجدول دو حذف روش دوم

نيازي به بازي مجدد نمي باشدنيازي به بازي مجدد نمي باشد
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جدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت پنج تيمجدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت پنج تيمجدول مسابقات دو حذف روش دوم با شرکت پنج تيمجدول مسابقات دو حذف روش دوم با شرکت پنج تيم
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کت شش ت  ابقات دو حذف با ش کت شش ت جدول م ابقات دو حذف با ش ))روش دوم روش دوم ((جدول م ))روش دوم روش دوم ((جدول مسابقات دو حذفي با شرکت شش تيم جدول مسابقات دو حذفي با شرکت شش تيم 

نياز به بازي مجدد داردنياز به بازي مجدد دارد
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کت هشت تيم ابقات دو حذف روش دوم با ش کت هشت تيمجدول م ابقات دو حذف روش دوم با ش جدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت هشت تيمجدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت هشت تيمجدول م

. . در حالت فوق نياز به بازي مجدد مي باشددر حالت فوق نياز به بازي مجدد مي باشد
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جدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت نه تيمجدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت نه تيمجدول مسابقات دو حذف روش دوم با شرکت نه تيمجدول مسابقات دو حذف روش دوم با شرکت نه تيم

..نياز به بازي مجدد مي باشدنياز به بازي مجدد مي باشد
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کت ده تيم  ابقات دوحذف باش کت ده تيم جدول م ابقات دوحذف باش ) ) روش دومروش دوم((جدول م ) ) روش دومروش دوم((جدول مسابقات دوحذفي باشرکت ده تيم جدول مسابقات دوحذفي باشرکت ده تيم 
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ازده ت  کت  ا ش ذف  قات دو ا ازده ت دول  کت  ا ش ذف  قات دو ا ))وش دوم وش دوم ((دول  ))روش دوم روش دوم ((جدول مسابقات دوحذفي با شرکت يازده تيم جدول مسابقات دوحذفي با شرکت يازده تيم 

نياز به بازي مجدد داردنياز به بازي مجدد دارد
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کت دوازده ت  ابقات دو حذف باش کت دوازده ت جدول  ابقات دو حذف باش ))وش دوم وش دوم ((جدول  ))روش دوم روش دوم ((جدول مسابقات دو حذفي باشرکت دوازده تيم جدول مسابقات دو حذفي باشرکت دوازده تيم 

نياز به بازي مجددنيستنياز به بازي مجددنيست

www*p
nu

eb
*co

m



زده ت کت  ابقات دو حذف روش دوم با ش زده تجدول م کت  ابقات دو حذف روش دوم با ش جدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت سيزده تيمجدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت سيزده تيمجدول م

در حالت فوق نياز به بازي مجدد مي باشددر حالت فوق نياز به بازي مجدد مي باشد
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کت چهارده ت ابقات دوحذف باش کت چهارده تجدول م ابقات دوحذف باش ))روش دوم روش دوم ((جدول م ))روش دوم روش دوم ((جدول مسابقات دوحذفي باشرکت چهارده تيمجدول مسابقات دوحذفي باشرکت چهارده تيم

نياز به بازي مجدد نيستنياز به بازي مجدد نيست
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جدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت پانزده تيمجدول مسابقات دو حذفي روش دوم با شرکت پانزده تيمجدول مسابقات دو حذف روش دوم با شرکت پانزده تيمجدول مسابقات دو حذف روش دوم با شرکت پانزده تيم

در حالت فوق نيازي به بازي مجدد نيستدر حالت فوق نيازي به بازي مجدد نيست
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کت شانزد ت  ا ش ذف  قات د ا ل  کت شانزد ت د ا ش ذف  قات د ا ل  م ((د م ش د ))ش د ))روش دوم روش دوم ((جدول مسابقات دوحذفي با شرکت شانزده تيم جدول مسابقات دوحذفي با شرکت شانزده تيم 

نياز به بازي مجددداردنياز به بازي مجدددارد
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ابقات دوره اي ابقات دوره ايجدول م جدول مسابقات دوره ايجدول مسابقات دوره ايجدول م

 يکي از بهترين روشها ي شناخت قهرمان ورده بندي همه يکي از بهترين روشها ي شناخت قهرمان ورده بندي همه
..تيمهاستتيمهاست

ن د آگا دا ا خ از گان از  ک کنن ه ش نکل د آگا دا ا خ از گان از  ک کنن ه ش کل کليه شرکت کنندگان از بازيهاي خود آگاهي دارندکليه شرکت کنندگان از بازيهاي خود آگاهي دارند..

  براي بازيهايي که تعداد  محدودي  شرکت  کننده  دارد  براي بازيهايي که تعداد  محدودي  شرکت  کننده  دارد  براي بازيهايي که تعداد  محدودي  شرکت  کننده  دارد  براي بازيهايي که تعداد  محدودي  شرکت  کننده  دارد
..مفيد استمفيد است…  …  و سريع  انجام  مي شوند مثل تنيس روي ميزوو سريع  انجام  مي شوند مثل تنيس روي ميزو  

   درصورت زياد بودن تعداد شرکت کننده  بازي  بصورت  ليگ   درصورت زياد بودن تعداد شرکت کننده  بازي  بصورت  ليگ
.  .  برگزار  مي شودبرگزار  مي شود
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وه ابقات دوره اي دردوگ وهم ابقات دوره اي دردوگ مسابقات دوره اي دردوگروهمسابقات دوره اي دردوگروهم

گ تق  ک ا   ا  ا  ت گ تق  ک ز ا   ا  ا  ت ..درصورت زياد بودن تيمها را به دوگروه تقسيم مي کننددرصورت زياد بودن تيمها را به دوگروه تقسيم مي کنند ز

پس از انجام بازيها، دوتيم از هرگروه انتخاب مي شوندپس از انجام بازيها، دوتيم از هرگروه انتخاب مي شوند..

 از معايب  اين  شيوه آن  است که ممکن است سه  تيم قوي در از معايب  اين  شيوه آن  است که ممکن است سه  تيم قوي در
..يک گروه قرارگيرنديک گروه قرارگيرند

دربازيهاي ليگ مورداستفاده قرارمي  دربازيهاي ليگ مورداستفاده قرارمي  " " اينگونه بازيها معموالاينگونه بازيها معموال
..گيردگيردگگ
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ل د اي د قه د ا داد د  ل د ايت ت د قه د ا داد د  تعيين تعداد دوره ومسابقه درجدول دوره ايتعيين تعداد دوره ومسابقه درجدول دوره ايت ت

تعدادتيمها منهاي يک مقدار دوره ها رامشخص مي کندتعدادتيمها منهاي يک مقدار دوره ها رامشخص مي کند..

 مها ب دوره باتق تعدادت ابقه دره مها ب تعداد م دوره باتق تعدادت ابقه دره ن م شود22تعداد م ن م شودتع تع  تعيين مي شودتعيين مي شود22تعداد مسابقه درهردوره باتقسيم تعدادتيمها بر تعداد مسابقه درهردوره باتقسيم تعدادتيمها بر..

ريم..عدد دوبيانگر آن است که براي هرمسابقه دوتيم نيازداريمعدد دوبيانگر آن است که براي هرمسابقه دوتيم نيازداريم ز ي يم و ب ر ي بر ت ن ر ريموبي ز ي يم و ب ر ي بر ت ن ر وبي

     فرمول فرمول ) )N(NN(N--11 (( (( تعداد كل مسابقه هارا بيان مي تعداد كل مسابقه هارا بيان مي   22تقسيم بر تقسيم بر
www*p. . كندكند  كك
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اي سه ال يازده تيم اي سه ال يازده تيمجدول دوره اي ب جدول دوره اي براي سه الي يازده تيمجدول دوره اي براي سه الي يازده تيمجدول دوره اي ب
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اي  اي جدول دوره اي ب تت  1616ال ال   1212جدول دوره اي ب تيمتيم  1616الي الي   1212جدول دوره اي براي جدول دوره اي براي 
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اي  اي جدول دوره اي ب تيمتيم  2020ال ال   1717جدول دوره اي ب تيمتيم  2020الي الي   1717جدول دوره اي براي جدول دوره اي براي 
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جدول دو دوره ايجدول دو دوره اي

ا  ط  اش  ا    كاف   ا  ط گا ك   اش  ا    كاف   گا ك  

جدول دو دوره ايجدول دو دوره اي

 هنگامي كه  زمان  و بودجه كافي موجود باشد بازي به طريق هنگامي كه  زمان  و بودجه كافي موجود باشد بازي به طريق
..رفت و برگشت انجام مي شودرفت و برگشت انجام مي شود

 شيوه اجرايي مسابقات دوره اي است شيوه اجرايي مسابقات دوره اي است ..شيوه اجرايي مسابقات دوره اي است شيوه اجرايي مسابقات دوره اي است..
 جهت شروع مسابقات دور دوم حتما بايد مسابقات دور اول به جهت شروع مسابقات دور دوم حتما بايد مسابقات دور اول به

..پايان     برسدپايان     برسد
ال ذ الث ذ ث  روش ثبت امتيازات به شكل ذيل است مثال تيم الف دو يك روش ثبت امتيازات به شكل ذيل است مثال تيم الف دو يك

..برنده شدبرنده شد
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بدري بدريجدول دوره اي با روش ض جدول دوره اي با روش ضربدريجدول دوره اي با روش ضربدريجدول دوره اي با روش ض
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ابقات دوره اي حله دوم م ابقات دوره ايجدول م حله دوم م بدري((جدول م بدريض ))ض ))ضربدريضربدري((جدول مرحله دوم مسابقات دوره ايجدول مرحله دوم مسابقات دوره اي
گروه الفگروه الفگروه بگروه ب
11

طبقه اولطبقه اول

22

33

4 4

طبقه دومطبقه دوم

4 4

55
طبقه سومطبقه سوم

6 6

طبقه سومطبقه سوم
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گزاگ ت ز ه  قات  ا دول دو دوم  ندي و ته  گزاگد ت ز ه  قات  ا دول دو دوم  ندي و ته  دسته بندي وجدول دور دوم مسابقات به صورت زيگزاگدسته بندي وجدول دور دوم مسابقات به صورت زيگزاگد
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جدول دوره اي باروش زيگراگ وضربدري جدول دوره اي باروش زيگراگ وضربدري جدول دوره اي باروش زيگراگ وضربدري جدول دوره اي باروش زيگراگ وضربدري 

 تيمها به چهارگروه تقسيم وبازيهاي دوره اي آغاز ومقام  اول و دوم تيمها به چهارگروه تقسيم وبازيهاي دوره اي آغاز ومقام  اول و دوم
..هر گروه به دوربعدمي روندهر گروه به دوربعدمي روند

  دردوردوم پس ازقرارگرفتن مقام اول و دوم گروههاي چهارگانه  دردوردوم پس ازقرارگرفتن مقام اول و دوم گروههاي چهارگانه
وه تيمها بازهم بصورت دوره اي بازي م كنند وه تيمها بازهم بصورت دوره اي بازي م كننددر يك گ ..در يك گروه تيمها بازهم بصورت دوره اي بازي مي كننددر يك گروه تيمها بازهم بصورت دوره اي بازي مي كننددر يك گ

دردور سوم مرحله ضربدري آغازمي شوددردور سوم مرحله ضربدري آغازمي شود.. و ي ز ري رب ر وم ور ور ي ز ري رب ر وم ور ر

درمرحله چهارم رده بندي تيمها تاهشتم مشخص مي شوددرمرحله چهارم رده بندي تيمها تاهشتم مشخص مي شود..
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جدول المپيكجدول المپيكجدول المپيكجدول المپيك

 زماني كه تيمهاي شركت كننده زياد وزمان مسابقه كم باشداستفاده زماني كه تيمهاي شركت كننده زياد وزمان مسابقه كم باشداستفاده زمان كه تيمهاي شركت كننده زياد وزمان مسابقه كم باشداستفاده زمان كه تيمهاي شركت كننده زياد وزمان مسابقه كم باشداستفاده
..مي شودمي شود

 تمام تيمها به هشت دسته تقسيم وهردسته به صورت گروهي بازي تمام تيمها به هشت دسته تقسيم وهردسته به صورت گروهي بازي
..مي كنندمي كنند ك ك

 تيم تيم   1616مقامهاي اول ودوم تيمها به دور بعدراه يافته كه تعدادآنها به مقامهاي اول ودوم تيمها به دور بعدراه يافته كه تعدادآنها به
..مي رسدمي رسد ر رمي مي

 دراين مرحله تيمها به شكل ضربدري باهم مسابقه مي دهندوتيم دراين مرحله تيمها به شكل ضربدري باهم مسابقه مي دهندوتيم
..بازنده حذف مي شودبازنده حذف مي شود

ت تق  شكل   ا ان    اق  ت تق  شكل  ش ت  ا ان    اق  ش ت   هشت تيم باقي مانده به دودسته چهارتيمي تقسيم وبه شكل دوره هشت تيم باقي مانده به دودسته چهارتيمي تقسيم وبه شكل دوره
اي وآنگاه مقامهاي اول ودوم به شكل ضربدري دربازي نهايي به اي وآنگاه مقامهاي اول ودوم به شكل ضربدري دربازي نهايي به 

..رقابت مي پردازندرقابت مي پردازند پر پري ي
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ک  احل جدول الم ک م احل جدول الم ))  11( ( م ))  11( ( مراحل جدول المپيک مراحل جدول المپيک 

..تقسيم بندي تيمها به هشت دسته وشروع بازيهاي دوره تقسيم بندي تيمها به هشت دسته وشروع بازيهاي دوره   - -     1111

بدري به شکل ذيل انجام م      22 حله ض بدري به شکل ذيل انجام م  پ از صعود شانزده ت م حله ض پ از صعود شانزده ت م پس از صعود شانزده تيم مرحله ضربدري به شکل ذيل انجام مي  پس از صعود شانزده تيم مرحله ضربدري به شکل ذيل انجام مي    - - 22
::شودشود

124 68دسته3
1 1 1 1 1 1 1 1

4دسته2دسته1دسته 8دسته 6دسته5دسته3دسته 7دسته 

2 2 2 2 2 2 2 22 2
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ک  ل ال د ل  ک ا ل ال د ل  ))  22( ( ا ))  22( ( مراحل جدول المپيک مراحل جدول المپيک 

تيم مانده به دور بعد صعود مي کنندکه بشکل ذيل وتيم مانده به دور بعد صعود مي کنندکه بشکل ذيل و  88تيم ، تيم ،   88پس از حذف پس از حذف   --33 ز زپس ويميمپس يل ل ب ي و ب ور ب ويم يل ل ب ي و ب ور ب يم
. . بصورت دوره اي باهم بازي مي کنندبصورت دوره اي باهم بازي مي کنند

                        
وه                          وه گ وه   BBگ وه گ   AAگروه گروه   BBگروه گروه                           AAگ

با اول  با اول    11برنده دوم دسته برنده دوم دسته --11                                                    22بادوم دسته بادوم دسته   11برنده اول دسته برنده اول دسته     --11
22دسته دسته 

ته   22 نده اول د ته ب نده اول د ته   33ب ته با دوم د ته     22                                                  44با دوم د نده دوم د ته ب نده دوم د با اول  با اول    33ب با اول  با اول    33برنده دوم دسته برنده دوم دسته   - - 22                                                  44با دوم دسته با دوم دسته   33برنده اول دسته برنده اول دسته   --22
44دسته دسته 

با اول  با اول    55برنده دوم دسته برنده دوم دسته   - - 33                                                  66با دوم دسته با دوم دسته   55برنده اول دسته برنده اول دسته   --33
66دسته دسته 66دسته دسته 

با اول  با اول    77برنده دوم دسته برنده دوم دسته   - - 44                                                  88با دوم دسته با دوم دسته   77برنده اول دسته برنده اول دسته   --44    
    88دسته دسته 
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جدول رده بندي مستقيمجدول رده بندي مستقيمجدول رده بندي مستقيمجدول رده بندي مستقيم

ا  ا  ل ض  ا  ل ض ا ا ا ش   ا  ل ض  ا  ل ض ا ا ش    شبيه به جدول ضربدري است اما مرحله ضربدري رابه همراه شبيه به جدول ضربدري است اما مرحله ضربدري رابه همراه
..نداردندارد

   در مرحله  اول  به  دو گروه مستقيم مسابقات  بصورت دوره اي   در مرحله  اول  به  دو گروه مستقيم مسابقات  بصورت دوره اي
..انجام مي شودانجام مي شودانجام م شودانجام م شود

  د  د ل  قا ا ا ك  هه  ل گ د ا له  د  د  د ل  قا ا ا ك  هه  ل گ د ا له  د   درمرحله بعد اول گروهه براي كسب مقام اول ودوم  دوم  درمرحله بعد اول گروهه براي كسب مقام اول ودوم  دوم
..گروههابراي كسب مقام سوم وچهارم الي آخرادامه مي يابدگروههابراي كسب مقام سوم وچهارم الي آخرادامه مي يابد
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مه حذف  مه حذف جدول ن جدول نيمه حذفي جدول نيمه حذفي جدول ن

يعينا شبيه جدول مسابقات دوحذفي است البته تفاوتهاي جزيي به عينا شبيه جدول مسابقات دوحذفي است البته تفاوتهاي جزيي به  ز ي يل ز ي ل
..صورت ذيل داردصورت ذيل دارد

مهاي كه در دور اول  بازنده  شده اند در يك  جدول  به       11 مهاي كه در دور اول  بازنده  شده اند در يك  جدول  به   تمام  ت تمام  ت تمام  تيمهايي كه در دور اول  بازنده  شده اند در يك  جدول  به   تمام  تيمهايي كه در دور اول  بازنده  شده اند در يك  جدول  به     - - 11
..ادامه مي دهندادامه مي دهندمسابقهمسابقه

..برندگان دوراول درجدول ديگرمسابقه مي دهندبرندگان دوراول درجدول ديگرمسابقه مي دهند  - - 22

ا    33 ذف خ ك  ا  شكل  ن  ل  ا ن  ا ال  ذف خ ك  ا  شكل  ن  ل  ا ن  ا ل  ..جدول بازنده هاوجدول برنده ها به شكل يك حذفي خواهدبودجدول بازنده هاوجدول برنده ها به شكل يك حذفي خواهدبود  - - 33

بايد نتيجه مسابقات بازنده مشخص شودوآنگاه برنده قسمت بازنده ها بايد نتيجه مسابقات بازنده مشخص شودوآنگاه برنده قسمت بازنده ها     44 بايد نتيجه مسابقات بازنده مشخص شودوآنگاه برنده قسمت بازنده ها بايد نتيجه مسابقات بازنده مشخص شودوآنگاه برنده قسمت بازنده ها   - - 44
..بابرندگان درواول ادغام ويك حذفي ادامه مي يابدبابرندگان درواول ادغام ويك حذفي ادامه مي يابد
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جدول بگنال وايلدجدول بگنال وايلدجدول بگنال وايلدجدول بگنال وايلد

  رعينا  شبيه به جدول دو حذفي عمل مي شود با اين تفاوت كه برنده  عينا  شبيه به جدول دو حذفي عمل مي شود با اين تفاوت كه برنده ن و ي ل ي رل ن و ي ل ي ل
قسمت بازنده ها بايدبابازنده قسمت نهايي برنده ها جهت كسب مقام قسمت بازنده ها بايدبابازنده قسمت نهايي برنده ها جهت كسب مقام 

دوم و سوميدوم و سومي
          به شكل يك حذفي مسابقه دهندبه شكل يك حذفي مسابقه دهند.. ..به شكل يك حذفي مسابقه دهندبه شكل يك حذفي مسابقه دهند          

 پسالزم است ابتدا جدول قسمت برنده ها به پايان برسدوپس ازآن به الزم است ابتدا جدول قسمت برنده ها به پايان برسدوپس ازآن به ر پ ر ل پسم ر پ ر ل م
..جدول   بازنده هااقدام نمودجدول   بازنده هااقدام نمود

 مت بازنده ت دوره بازي به ق نده ها به ت مت ب مت بازنده ت بازنده ازق ت دوره بازي به ق نده ها به ت مت ب ت بازنده ازق  تيم بازنده ازقسمت برنده ها به ترتيب دوره بازي به قسمت بازنده تيم بازنده ازقسمت برنده ها به ترتيب دوره بازي به قسمت بازنده
هامنتقل شده وپس از خاتمه بازي برنده اين قسمت براي احراز مقام هامنتقل شده وپس از خاتمه بازي برنده اين قسمت براي احراز مقام 
دوم  و سومي  بابازنده نهايي قسمت  برنده ها رقابت خواهند كرد و دوم  و سومي  بابازنده نهايي قسمت  برنده ها رقابت خواهند كرد و 

د ا تلق  ش اشدت ه  از  ه ه ا  دت ا تلق  ش اشدت ه  از  ه ه ا  ..تيجه اين بازي  هرچه باشدتمام تلقي مي شودتيجه اين بازي  هرچه باشدتمام تلقي مي شودت
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ز زجدول تن روي م جدول تنيس روي ميزجدول تنيس روي ميزجدول تن روي م

هرشركت كننده مي تواندبراي خودوتيمش امتيازبدست آوردهرشركت كننده مي تواندبراي خودوتيمش امتيازبدست آوردهرشركت كننده م تواندبراي خودوتيمش امتيازبدست آوردهرشركت كننده م تواندبراي خودوتيمش امتيازبدست آورد..

 نفربرتر را انتخاب كنيم نفربرتر را انتخاب كنيم   44يا يا   33اگربخواهيم بازيهارا محدودوفقط اگربخواهيم بازيهارا محدودوفقط و و ر زيه ب يم و ورب و ر زيه ب يم و يمييرب ب ر ر يمربر ب ر ر ربر
..ازجدول يك يادوحذفي استفاده مي كنيم ازجدول يك يادوحذفي استفاده مي كنيم 

 ات ذف  اگ نف ك  ت ش  ل ا ات ا د شناخت نف ق ات اگ ذف  اگ نف ك  ت ش  ل ا ات ا د شناخت نف ق اگ  اگرمقصود شناخت نفرات اول است شيوه يك حذفي و اگر نفرات اگرمقصود شناخت نفرات اول است شيوه يك حذفي و اگر نفرات
..بيشتر است دوحذفي استفاده مي كنيمبيشتر است دوحذفي استفاده مي كنيم

 نفري كه درآخرجدول باقي مي مانندبازي دوره اي نفري كه درآخرجدول باقي مي مانندبازي دوره اي   88بين بين يبينبين ور زي ب ي ي ب ول رج ر يري ور زي ب ي ي ب ول رج ر ري
www*p..برگزارتامقام اول تاهشتم مشخص شودبرگزارتامقام اول تاهشتم مشخص شود
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يق امتياز يق امتيازچگونگ جدول دوره اي تنيس روي ميزازط چگونگي جدول دوره اي تنيس روي ميزازطريق امتيازچگونگي جدول دوره اي تنيس روي ميزازطريق امتيازچگونگ جدول دوره اي تنيس روي ميزازط

امتياز  و امتياز  و   22بار پياپي  ببرد برنده  بار پياپي  ببرد برنده      22اگر بازيكني  حريف  خود رااگر بازيكني  حريف  خود را
..بازنده صفرامتياز مي گيردبازنده صفرامتياز مي گيرد

11امتياز  و بازنده امتياز  و بازنده   22ببرد برنده ببرد برنده     11بربر  22اگربازيكني حريف خودرااگربازيكني حريف خودرا      
از   گ از   گا ..امتياز  مي گيردامتياز  مي گيردا

ق قق ق   محل قرارگيري نفرات درجدول ازطريق قرعه كشي مشخص  محل قرارگيري نفرات درجدول ازطريق قرعه كشي مشخص
..مي شودمي شود
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م آقايان  ز ت ابقات تن روي م م آقايان م ز ت ابقات تن روي م مسابقات تنيس روي ميز تيمي آقايان مسابقات تنيس روي ميز تيمي آقايان م

 يف ه ح آنان بايد با ه نف د كه  ل  ش تشك يف ت ازپنج نف ه ح آنان بايد با ه نف د كه  ل  ش تشك ت ازپنج نف  تيم ازپنج نفرتشكيل مي شود كه سه نفرآنان بايد باسه حريف تيم ازپنج نفرتشكيل مي شود كه سه نفرآنان بايد باسه حريف
..مسابقه دهندمسابقه دهند

بازي را هرتيم بازي را هرتيم   55بازي انجام مي گيرد كه ازميان آن بازي انجام مي گيرد كه ازميان آن   99تعدادتعداد
..زودتر به نفع خودبه پايان برساند بازي ادامه نمي يابدزودتر به نفع خودبه پايان برساند بازي ادامه نمي يابد

  مربيان آگاه  بازيكنان را طوري  چيده  كه  نفرات  برتر تيمي  مربيان آگاه  بازيكنان را طوري  چيده  كه  نفرات  برتر تيمي  مربيان آگاه  بازيكنان را طوري  چيده  كه  نفرات  برتر تيمي  مربيان آگاه  بازيكنان را طوري  چيده  كه  نفرات  برتر تيمي
نفر اول زودترازدوم ودوم زودتراز سوم مسابقه نفر اول زودترازدوم ودوم زودتراز سوم مسابقه 

..خودرابرگزاركنندخودرابرگزاركنند
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ايش ت آقايان گ آ ايش ت آقايانب گ آ برگ آرايش تيمي آقايانبرگ آرايش تيمي آقايانب

ولمربي آگاه اگر در طرف راست جدول قرار گرفت نفر اول را در  مربي آگاه اگر در طرف راست جدول قرار گرفت نفر اول را در   ر ر ر ول ر ر ولربي ر ر ر ول ر ر ربي
قسمت دوم ، نفر  دوم را در قسمت سوم ، نفر سوم را در قسمت اول  قسمت دوم ، نفر  دوم را در قسمت سوم ، نفر سوم را در قسمت اول  

وبرعکس اگر در طرف چپ قرار گرفت نفر اول را در قسمت سوم ، نفر وبرعکس اگر در طرف چپ قرار گرفت نفر اول را در قسمت سوم ، نفر 
يدوم را در قسمت  اول و نفر سوم را در قسمت  دوم قرار مي دهد تا دوم را در قسمت  اول و نفر سوم را در قسمت  دوم قرار مي دهد تا  ر ر وم ر ر وم ر و ول ر ر يوم ر ر وم ر ر وم ر و ول ر ر وم

موقعيتش بيشتر شودموقعيتش بيشتر شود
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ز بانوان  ابقات تن روي م ز بانوان جدول م ابقات تن روي م جدول مسابقات تنيس روي ميز بانوان جدول مسابقات تنيس روي ميز بانوان جدول م

ك از  ا  ان ضا ت  ك از ا ا  ان ضا ت  از   44ا ك ا ك  از از ك ا ك  ا   33ا ا   22از ا     و يا و يا   33يا يا   22بازيكن است كه درهربازي بازيكن است كه درهربازي   44اعضاي تيم بانوان مركب از اعضاي تيم بانوان مركب از
..نفر مي تواننددرمقابل حريف بازي كنندنفر مي تواننددرمقابل حريف بازي كنند  44هرهر

 33بازي انجام وهرتيمي كه بتواند زودتر بازي انجام وهرتيمي كه بتواند زودتر   55دربخش بانوان كال دربخش بانوان كال  
..بردبدست آورد برنده به حساب مي آيدبردبدست آورد برنده به حساب مي آيد

بازي بصورت انفرادي ويك بازي به صورت دوبل است بازي بصورت انفرادي ويك بازي به صورت دوبل است   44بازي بازي   55ازاز

 ترتيب بازي به گونه اي است كه دوبازي انفرادي وسومي دوبل ترتيب بازي به گونه اي است كه دوبازي انفرادي وسومي دوبل
..استاست
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ابقات تنيس  گزاري م ابقات تنيس شيوه كل ب گزاري م شيوه كلي برگزاري مسابقات تنيس شيوه كلي برگزاري مسابقات تنيس شيوه كل ب

ادي انجام م شود ادي انجام م شودمعموال به دوشيوه تيم وانف معموال به دوشيوه تيم وانف معموال به دوشيوه تيمي وانفرادي انجام مي شودمعموال به دوشيوه تيمي وانفرادي انجام مي شود..

 وحداكثراعضاي يك  تيم  كامل در قسمت  آقايان  چهار نفر و حداكثراعضاي يك  تيم  كامل در قسمت  آقايان  چهار نفر و ر ر چه ن ي ر ل يم ي ي ور ر ر چه ن ي ر ل يم ي ي ر
..حداقل دونفر مي باشدحداقل دونفر مي باشد

ا نف   ا     ان ل   ق  ك ت كا ات  ا نف ت ا نف  اكث ا     ان ل   ق  ك ت كا ات  ا نف ت اكث   حداكثرتعداد نفرات يك تيم كامل  در قسمت بانوان  هم  چهار نفر  حداكثرتعداد نفرات يك تيم كامل  در قسمت بانوان  هم  چهار نفر
..و حداقل دونفرمي باشدو حداقل دونفرمي باشد

 مسابقات كاپ ديويس  چهاربازي انفرادي و يك دوبل در سه روز مسابقات كاپ ديويس  چهاربازي انفرادي و يك دوبل در سه روز
..متوالي دريك زمين انجام مي شودمتوالي دريك زمين انجام مي شود
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م تن  ابقات ت گزاري م م تن نحوه ب ابقات ت گزاري م نحوه برگزاري مسابقات تيمي تنيس نحوه برگزاري مسابقات تيمي تنيس نحوه ب

 شيوه اول شيوه اول::
  دوبازي به شكل انفرادي وبازي سوم دوبل خواهدبود كه مربيان  دوبازي به شكل انفرادي وبازي سوم دوبل خواهدبود كه مربيان

..اسامي رامحرمانه دراختيارسرپرست مسابقات قرارمي دهنداسامي رامحرمانه دراختيارسرپرست مسابقات قرارمي دهند
  درنهايت دو بازي  از سه  بازي كافي  است كه  تيم  به حساب آيد  درنهايت دو بازي  از سه  بازي كافي  است كه  تيم  به حساب آيد

..بطور معمول هرسه مسابقه يك تيم دريك زمين انجام مي شودبطور معمول هرسه مسابقه يك تيم دريك زمين انجام مي شود

 شيوه دوم شيوه دوم::
  چهاربازي به شكل انفرادي ويك بازي دونفره انجام مي شود  چهاربازي به شكل انفرادي ويك بازي دونفره انجام مي شود

..بطوريكه نفرات اول ودوم برابرنفردوم واول تيم مقابل مي ايستندبطوريكه نفرات اول ودوم برابرنفردوم واول تيم مقابل مي ايستند
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اوي شدن امتيازات دربازي دوره اي تنيس اوي شدن امتيازات دربازي دوره اي تنيسدرصورت م درصورت مساوي شدن امتيازات دربازي دوره اي تنيسدرصورت مساوي شدن امتيازات دربازي دوره اي تنيسدرصورت م

ال     11 ا  ا ا  ك   ال  ش ل ا ق ال ا ا  ا ا  ك   ال  ش ل ا ق ا ازقبل اعالم مي شودكه دوتيم باهم مسابقه دهندوبرنده اعالم ازقبل اعالم مي شودكه دوتيم باهم مسابقه دهندوبرنده اعالم   - - 11
..شودشود

ازقبل اعالم مي شودكه به بازي آن دوتيم درجدول نگاه  ازقبل اعالم مي شودكه به بازي آن دوتيم درجدول نگاه    - - 22
..وتيم برنده باالتر  مي ايستدوتيم برنده باالتر  مي ايستد

ازقبل اعالم مي شود كه به مجموع ست هاي برنده و بازنده  ازقبل اعالم مي شود كه به مجموع ست هاي برنده و بازنده    - - 33
..تيمها مراجعه مي شودتيمها مراجعه مي شود..تيمها مراجعه مي شودتيمها مراجعه مي شود

صرفا براي دوتيم مطرح است اگر تعداد بيش از صرفا براي دوتيم مطرح است اگر تعداد بيش از     22وو  11موارد موارد   - - 44
..دو تيم باشد استفاده نمي شوددو تيم باشد استفاده نمي شود
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نحوه ست شماري درتعيين مراتب تيمهاي بازي تنيس روي ميزدوره اينحوه ست شماري درتعيين مراتب تيمهاي بازي تنيس روي ميزدوره اينحوه ست شماري درتعيين مراتب تيمهاي بازي تنيس روي ميزدوره اينحوه ست شماري درتعيين مراتب تيمهاي بازي تنيس روي ميزدوره اي

دردرجه اول به تعدادست هاي برنده رجوع مي شوددردرجه اول به تعدادست هاي برنده رجوع مي شود..
  درصورت مساوي شدن ست هاي برنده به  ست هاي بازنده  درصورت مساوي شدن ست هاي برنده به  ست هاي بازنده

..مراجعه مي شودمراجعه مي شودا  شا  ش
 درصورت مساوي شدن ست هاي برنده و بازنده به گيم هاي درصورت مساوي شدن ست هاي برنده و بازنده به گيم هاي

د ه  ش ا ازند  دند   ه  ش ا ازند  ..برنده و بازنده مراجعه مي شودبرنده و بازنده مراجعه مي شودند  
 صحيح ترين روش تقسيم ست هاي بازنده برست هاي برنده صحيح ترين روش تقسيم ست هاي بازنده برست هاي برنده

..استاستاستاست
 قبل ازانجام بازيهاي دوراول نمي توان بازيهاي دوربعدرا قبل ازانجام بازيهاي دوراول نمي توان بازيهاي دوربعدرا

..آغازكردآغازكردآغازكردآغازكرد
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وه گ وهنحوه انتخاب س گ نحوه انتخاب سرگروهنحوه انتخاب سرگروهنحوه انتخاب س

نفرباشددونفرسرگروه انتخاب مي  نفرباشددونفرسرگروه انتخاب مي    88اگرتعدادبازيكن كمترازاگرتعدادبازيكن كمتراز  - - 11
..شوندشوند

نفرباشدچهارسرگروه انتخاب مي  نفرباشدچهارسرگروه انتخاب مي    1616اگرتعدادبازيكن كمترازاگرتعدادبازيكن كمتراز  - - 22
..شوندشوند وو

نفرباشدوجود شش سر گروه نفرباشدوجود شش سر گروه     2424اگرتعداد بازيكن كمترازاگرتعداد بازيكن كمتراز  - - 33
ورت دارد ورت داردض ..ضرورت داردضرورت داردض

نفرباشد هشت  نفر به عنوان   نفرباشد هشت  نفر به عنوان       3232اگرتعداد بازيكن  كمتر ازاگرتعداد بازيكن  كمتر از  - - 44
..سرگروه انتخاب مي شوندسرگروه انتخاب مي شوند و ي ب ر ور ي ب ر ر
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نحوه امتيازدهي به مسابقات دوره اي بسكتبال وهندبالنحوه امتيازدهي به مسابقات دوره اي بسكتبال وهندبالنحوه امتيازده به مسابقات دوره اي بسكتبال وهندبالنحوه امتيازده به مسابقات دوره اي بسكتبال وهندبال

1122 ..امتياز تعلق مي گيردامتياز تعلق مي گيرد  22براي هربردبه تيم برنده براي هربردبه تيم برنده   - - 11

..امتيازداده مي شودامتيازداده مي شود  11براي هرباخت به تيم بازنده براي هرباخت به تيم بازنده   - - 22

)  )  باخت فني باخت فني ((به تيمي كه براي مسابقه حاضرنشده است به تيمي كه براي مسابقه حاضرنشده است   - - 33
لق  گ از ت ا لق  گف از ت ا www*p..صفرامتياز تعلق مي گيردصفرامتياز تعلق مي گيردف
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ال وهندبال كت ازات درب اوي شدن امت ن رده بندي درصورت م ال وهندبالتع كت ازات درب اوي شدن امت ن رده بندي درصورت م تعيين رده بندي درصورت مساوي شدن امتيازات دربسكتبال وهندبالتعيين رده بندي درصورت مساوي شدن امتيازات دربسكتبال وهندبالتع

 درصورت برابري امتيازات تيم برنده درمسابقه روبرو مقام برتررا درصورت برابري امتيازات تيم برنده درمسابقه روبرو مقام برتررا
..كسب مي نمايدكسب مي نمايد ي يب ب

 براي  تعيين رده بندي در صورت  تساوي  امتيازات نخست تفاضل براي  تعيين رده بندي در صورت  تساوي  امتيازات نخست تفاضل
د ا گ ك ق د ا  د وبدل شده ب ت اي  دگل ا گ ك ق د ا  د وبدل شده ب ت اي  ..گلهاي رد وبدل شده بين تيمها مدرك قرارمي گيردگلهاي رد وبدل شده بين تيمها مدرك قرارمي گيردگل

 در صورت  تفاضل گل مساوي مي بايد  تفاضل گل  تمام مسابقاتي در صورت  تفاضل گل مساوي مي بايد  تفاضل گل  تمام مسابقاتي
..را  كه تيمهاي مساوي شده برگزاركرده اندمالك قرارگيردرا  كه تيمهاي مساوي شده برگزاركرده اندمالك قرارگيرد
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امتيازدهي درفوتبالامتيازدهي درفوتبالامتيازده درفوتبالامتيازده درفوتبال

 امتيازدرنظرگرفته شده استامتيازدرنظرگرفته شده است  33براي هربرد براي هربرد..
 امتيازامتياز  11براي هرتساوي براي هرتساوي..
تيم بازنده امتيازي كسب نمي كندتيم بازنده امتيازي كسب نمي كند..
 باخت  فني عبارت  است  از اينكه  تيمي به عللي صحنه مسابقه باخت  فني عبارت  است  از اينكه  تيمي به عللي صحنه مسابقه

را ترك گفته ويااخراج شودكه گل زده آنهامحسوب نمي  را ترك گفته ويااخراج شودكه گل زده آنهامحسوب نمي  را ترك گفته ويااخراج شودكه گل زده آنهامحسوب نمي  را ترك گفته ويااخراج شودكه گل زده آنهامحسوب نمي  
..شودشود

 برصفر به نفع  برصفر به نفع    33درصورت عدم حضورتيم براي مسابقه نتيجه درصورت عدم حضورتيم براي مسابقه نتيجه
د اهد  دف خ اهد  ..حريف خواهد بودحريف خواهد بودف خ

 برصفر به نفع حريف خواهد بود  برصفر به نفع حريف خواهد بود    33ترك بازي ويااخراج هم ترك بازي ويااخراج هم
..باشدباشد  33مگر تعداد گلهاي دريافتي بيش ازمگر تعداد گلهاي دريافتي بيش از ز بيش ي ري ي ه زر بيش ي ري ي ه ببر
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ابقات دوره اي درفوتبال اوي امتيازات م ابقات دوره اي درفوتبالتعيين مقام درصورت ت اوي امتيازات م تعيين مقام درصورت تساوي امتيازات مسابقات دوره اي درفوتبالتعيين مقام درصورت تساوي امتيازات مسابقات دوره اي درفوتبالتعيين مقام درصورت ت

ازطريق تفاضل گلهاي زده ودريافت شده ازطريق تفاضل گلهاي زده ودريافت شده   - - 11 ..ازطريق تفاضل گلهاي زده ودريافت شده ازطريق تفاضل گلهاي زده ودريافت شده     11

ر..ازطريق گلهاي زده بيشترازطريق گلهاي زده بيشتر  - - 22 بي ي ه رريق بي ي ه ريق

..ازطريق گلهاي دريافت كرده كمترازطريق گلهاي دريافت كرده كمتر  - - 33

برطبق مقررات معموال براي تعيين مقام مسابقه برطبق مقررات معموال براي تعيين مقام مسابقه   - - 44
..تجديدنخواهدشدتجديدنخواهدشد..تجديدنخواهدشدتجديدنخواهدشد

ردر مسابقات  حذفي  قانون  وقت  اضافي  گل طاليي و ضربات  در مسابقات  حذفي  قانون  وقت  اضافي  گل طاليي و ضربات    55- -  ي ل ي و ري ي ل ي و ي
..پنالتي تعيين كننده  استپنالتي تعيين كننده  است
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امتيازات درواليبالامتيازات درواليبالامتيازات درواليبالامتيازات درواليبال

11  امتياز   امتياز     11امتياز  بازنده امتياز  بازنده   22عينا شبيه به بسكتبال است يعني برنده عينا شبيه به بسكتبال است يعني برنده
..باخت   فني صفرامتياز ومساوي هم وجودنداردباخت   فني صفرامتياز ومساوي هم وجودندارد

 درصورت مساوي شدن امتيازات جمع  گيمهاي برنده بر باخته درصورت مساوي شدن امتيازات جمع  گيمهاي برنده بر باخته
..تقسيم   ومقام برترمشخص مي شودتقسيم   ومقام برترمشخص مي شود

 درصورت مساوي شدن گيمها امتيازات  ريز برده ها بر ريز درصورت مساوي شدن گيمها امتيازات  ريز برده ها بر ريز
..باخته ها تقسيم مي شودباخته ها تقسيم مي شود..باخته ها تقسيم مي شودباخته ها تقسيم مي شود

  ردرصورت مساوي شدن شرايط فوق  تيمي كه در رقابت برنده  درصورت مساوي شدن شرايط فوق  تيمي كه در رقابت برنده ي و ر و رو ي و ر و و
..شده برترخواهدبودشده برترخواهدبود

www*p
nu

eb
*co

m



جدول مسابقات كشتي جدول مسابقات كشتي جدول مسابقات كشت جدول مسابقات كشت 

معموال به شكل يك حذفي  دوحذفي ودوره اي برگزارمي شودمعموال به شكل يك حذفي  دوحذفي ودوره اي برگزارمي شود.. و ي ر ز بر ي ور و ي و ي ي ل ب وو ي ر ز بر ي ور و ي و ي ي ل ب و
 جدول كشتي در دوگروه جدول كشتي در دوگروهAA   و وBB   بصورت مرحله مقدماتي  نهايي بصورت مرحله مقدماتي  نهايي

..بايكديگراستبايكديگراست  BBو و   AAهرگروه و نهايي هردوگروه  هرگروه و نهايي هردوگروه  
اسامي كشتي گيران قبال مي بايست به محل برگزاري ارسال شوداسامي كشتي گيران قبال مي بايست به محل برگزاري ارسال شود  .  .
  پس ازثبت نام ووزن كشي كشتي گيرشخصا قرعه رده بندي خود  پس ازثبت نام ووزن كشي كشتي گيرشخصا قرعه رده بندي خود

ا   ف  كش گ ا ق گ  تاش ا  ا   گ ف  كش گ ا ق گ  تاش را بر مي گزيندتاشماره قرعه گروه ورديف بندي كشتي گيران  را بر مي گزيندتاشماره قرعه گروه ورديف بندي كشتي گيران  ا   گ
..مشخص شودمشخص شود

 اسامي كشتي گيران دربرگ مخصوص ازكوچكترين شماره اسامي كشتي گيران دربرگ مخصوص ازكوچكترين شماره اسام كشت گيران دربرگ مخصوص ازكوچكترين شماره اسام كشت گيران دربرگ مخصوص ازكوچكترين شماره
www*p..تابزرگترين ثبت مي شودتابزرگترين ثبت مي شود
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نحوه طبقه بندي دررديف بندي چهارده كشتي گيرنحوه طبقه بندي دررديف بندي چهارده كشتي گيرنحوه طبقه بندي دررديف بندي چهارده كشت گينحوه طبقه بندي دررديف بندي چهارده كشت گي

::مثال مثال 
..وزن كشي كرده اندوزن كشي كرده اند  66تاتا  11شماره هاي شماره هاي 

..براي وزن كشي حاضرنشده اندبراي وزن كشي حاضرنشده اند  1111وو  77شماره هاي شماره هاي 

بجاي بجاي   1212، ،   99بجاي بجاي   1010، ،   88بجاي بجاي   99، ،   77بجاي بجاي   88بنابراين شماره بنابراين شماره 

..قرارداده مي شودقرارداده مي شود  1212بجاي بجاي   1414وو  1111بجاي بجاي   1313،  ،  1010 w
ww*p
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))  11( ( نحوه جوركردن حريف كشت نحوه جوركردن حريف كشت  ))  11( ( نحوه جوركردن حريف كشتي نحوه جوركردن حريف كشتي 

 جدول مسابقات كشتي مي بايست طوري ترسيم شودكه كليه نتايج جدول مسابقات كشتي مي بايست طوري ترسيم شودكه كليه نتايج جدول مسابقات كشت م بايست طوري ترسيم شودكه كليه نتايج جدول مسابقات كشت م بايست طوري ترسيم شودكه كليه نتايج
..مسابقات  درآن مشخص شودمسابقات  درآن مشخص شود

 دراولين دوره ازهرگروه هركشتي گيرباحريفي كه دررديف بندي با دراولين دوره ازهرگروه هركشتي گيرباحريفي كه دررديف بندي با
..باالترين نمره پس ازاوقرارگرفته است مبارزه خواهدكردباالترين نمره پس ازاوقرارگرفته است مبارزه خواهدكرد

 اگر در هر گروه تعداد  فرد  باشد به كشتي گيري كه  آخرين شماره اگر در هر گروه تعداد  فرد  باشد به كشتي گيري كه  آخرين شماره
..را  دارد استراحت داده مي شودرا  دارد استراحت داده مي شود

 كشتي گيراستراحت داده شده بدون كسب امتياز طبقه بندي به صدر كشتي گيراستراحت داده شده بدون كسب امتياز طبقه بندي به صدر
..جدول دوربعدمي آيدجدول دوربعدمي آيدجدول دوربعدم آيدجدول دوربعدم آيد
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يفان دركشت  دن ح يفان دركشت نحوه جورك دن ح ))  22( ( نحوه جورك ))  22( ( نحوه جوركردن حريفان دركشتي نحوه جوركردن حريفان دركشتي 

  اندتاكشت گ ل   د د د ا داد شد آنقد ت دا اندتاكشت گ  ف ل   د د د ا داد شد آنقد ت دا ف   فرداستراحت داده شده آنقدردرصدرجدول مي ماندتاكشتي گير  فرداستراحت داده شده آنقدردرصدرجدول مي ماندتاكشتي گير
..ديگري داراي استراحت شودوجاي اورا بگيردديگري داراي استراحت شودوجاي اورا بگيرد

 استراحت يك حق قانوني است ودراثرقرعه كشي به فرد داده استراحت يك حق قانوني است ودراثرقرعه كشي به فرد داده
..مي شود واين حق رانمي توان ازاوگرفتمي شود واين حق رانمي توان ازاوگرفت

  درصورتيكه جوركردن حريفان مشكل باشداستراحت حذف مي  درصورتيكه جوركردن حريفان مشكل باشداستراحت حذف مي
..شودشود www*pوو
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مدت كشتي دردورمقدماتيمدت كشتي دردورمقدماتيمدت كشت دردورمقدماتمدت كشت دردورمقدمات

 مدت دوره هاي مقدماتي تاتعيين كشتي گيردوره فينال ادامه مدت دوره هاي مقدماتي تاتعيين كشتي گيردوره فينال ادامه
..خواهدداشتخواهدداشت

هركشتي گيرپس ازدوباخت ازدورمسابقات حذف خواهدشدهركشتي گيرپس ازدوباخت ازدورمسابقات حذف خواهدشد..

  كشتي كشتي     33دوره هاي مقدماتي تازماني ادامه خواهد يافت كه صرفا  دوره هاي مقدماتي تازماني ادامه خواهد يافت كه صرفا
ق گ قگ گ گ

وو
www*p..گير در هرگروه باقي بماندگير در هرگروه باقي بماند
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وه دردور مقدمات  وه دردور مقدمات شيوه طبقه بندي گ شيوه طبقه بندي گروه دردور مقدماتي شيوه طبقه بندي گروه دردور مقدماتي شيوه طبقه بندي گ

  شيوه  امتيازات بصورت مثبت كه پس از انجام دور مقدماتي اگر  شيوه  امتيازات بصورت مثبت كه پس از انجام دور مقدماتي اگر
سه  نفر باقي بمانندوباهم كشتي نگرفته باشنددرمقابل هم قرارمي  سه  نفر باقي بمانندوباهم كشتي نگرفته باشنددرمقابل هم قرارمي  

..گيرندگيرند..گيرندگيرند
  اگر  در  پايان دور مقدماتي  فقط  دو كشتي گير  باقي مانده  باشد  اگر  در  پايان دور مقدماتي  فقط  دو كشتي گير  باقي مانده  باشد

..كشتي گيرپيروزمبارزه مقام اول راكسب مي نمايدكشتي گيرپيروزمبارزه مقام اول راكسب مي نمايد
  براي تعيين  مقام  سوم  اگر دو كشتي گير با  امتياز  مساوي  حذف  براي تعيين  مقام  سوم  اگر دو كشتي گير با  امتياز  مساوي  حذف

شده باشندمقام سوم ازآن كسي كه برحريف چيره شده باشداگر  شده باشندمقام سوم ازآن كسي كه برحريف چيره شده باشداگر  
..كشتي نگرفته باشند مي بايست باهم مسابقه دهندكشتي نگرفته باشند مي بايست باهم مسابقه دهند ب م ب ي ب ي ب ر بي م ب ي ب ي ب ر ي

  در ميان حذف شدگان مقام سوم از آن كشتي گيري  كه  بيشترين  در ميان حذف شدگان مقام سوم از آن كشتي گيري  كه  بيشترين
امتياز طبقه بندي رادرميان كشتي گيران حذف شده بدست امتياز طبقه بندي رادرميان كشتي گيران حذف شده بدست 

..آوردخواهدبودآوردخواهدبودآوردخواهدبودآوردخواهدبود
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وههاي مقدمات وههاي مقدماتمعيارطبقه بندي فينال گ معيارطبقه بندي فينال گروههاي مقدماتيمعيارطبقه بندي فينال گروههاي مقدماتيمعيارطبقه بندي فينال گ

ا    اخ   ات اگ كش گ   ق ا    ازط   اخ   ات اگ كش گ   ق پس ازطي دوره مقدماتي اگرسه كشتي گير بدون باخت  يا   پس ازطي دوره مقدماتي اگرسه كشتي گير بدون باخت  يا    ازط  
يك  باخت در  جدول  باقي بمانند مي بايد با  يكديگر مبارزه  يك  باخت در  جدول  باقي بمانند مي بايد با  يكديگر مبارزه  

..كنند تا  نتيجه  و مقام مشخص شودكنند تا  نتيجه  و مقام مشخص شود و ص وم ص م

 كشتي گيري كه درمجموع دوكشتي بيشترين امتيازرابدست كشتي گيري كه درمجموع دوكشتي بيشترين امتيازرابدست
اك   م  قام دوم و ان ديگ قام اول وكشت گ د اك  آو م  قام دوم و ان ديگ قام اول وكشت گ د آوردمقام اول وكشتي گيران ديگرمقام دوم وسوم راكسب مي آوردمقام اول وكشتي گيران ديگرمقام دوم وسوم راكسب مي آو

..كنندكنند
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ان  ت كشت گ ث ازات  ت دن ا ي  ا ت  قام د ان ت  ت كشت گ ث ازات  ت دن ا ي  ا ت  قام د تعيين مقام درصورت مساوي بودن امتيازات مثبت كشتي گيران تعيين مقام درصورت مساوي بودن امتيازات مثبت كشتي گيران ت 

ز     11 ز ش  ش  بيشترين پيروزي بيشترين پيروزي   - - 11
))  1010((بيشترين ضربه فني وبيشترين پيروزي باامتياز كامل بيشترين ضربه فني وبيشترين پيروزي باامتياز كامل   - - 22
بيشترين پيروزي باامتيازبيشترين پيروزي باامتياز    33 بيشترين پيروزي باامتيازبيشترين پيروزي باامتياز  - - 33
كمترين باخت كمترين باخت   - - 44
يدرصورت تساوي سه كشتي گير تعدادامتيازات دوكشتي   درصورت تساوي سه كشتي گير تعدادامتيازات دوكشتي     - - 55 و ز ي ير ي وي ور ير و ز ي ير ي وي ور ر

آخردرفينال  آخردرفينال  
كسب بيشترين امتيازكسب بيشترين امتياز  - - 66
فان      77 ه فن  تا ت ض فان  ك ه فن  تا ت ض ك www*pكوتاه ترين ضربه فني حريفان  كوتاه ترين ضربه فني حريفان    - - 77
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كشتي هاي فينال نهايي كشتي هاي فينال نهايي كشت هاي فينال نهاي كشت هاي فينال نهاي 

 به ترتيب به ترتيب:: ب بر ر
11 - -    كشتي گيران اول  دوم وسوم گروههاي الف وب درفينال  كشتي گيران اول  دوم وسوم گروههاي الف وب درفينال

..شركت مي كنندشركت مي كنند
22     ابقه اي ك مقام پنج وشش م وه ب گ ان سوم ه ابقه كشت گ اي ك مقام پنج وشش م وه ب گ ان سوم ه كشت گ 22 - -   كشتي گيران سوم هرگروه براي كسب مقام پنجم وششم مسابقه كشتي گيران سوم هرگروه براي كسب مقام پنجم وششم مسابقه

..مي دهندمي دهند
33 - -   مكشتي گيرلن دوم هرگروه براي احرازمقام سوم وچهارم مسابقه كشتي گيرلن دوم هرگروه براي احرازمقام سوم وچهارم مسابقه چ وم م ر ر ر ر م ن ر مي چ وم م ر ر ر ر م ن ر ي

..مي دهندمي دهند
44 - -    كشتي گيران اول هرگروه براي بدست آوردن مقام اول ودوم  كشتي گيران اول هرگروه براي بدست آوردن مقام اول ودوم

..با هم رو برو مي شوندبا هم رو برو مي شوند..با هم رو برو مي شوندبا هم رو برو مي شوند
 - -  بديهي است نتيجه هركشتي مقام هريك ازآنهارامشخص مي كندبديهي است نتيجه هركشتي مقام هريك ازآنهارامشخص مي كند.. www*p
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عدم حضوركشني گير دربازي فينالعدم حضوركشني گير دربازي فينالعدم حضوركشن گي دربازي فينالعدم حضوركشن گي دربازي فينال

 اگربراي وزن كشي وياانجام مسابقه برروي تشك اگربراي وزن كشي وياانجام مسابقه برروي تشك
حاضرنشودحريف برنده وكشتي گيرخاطي مقامي كسب حاضرنشودحريف برنده وكشتي گيرخاطي مقامي كسب 

..نخواهدكردنخواهدكرد..نخواهدكردنخواهدكرد

  درصورت داشتن دليل موجه و داشتن شايستگي حضور در  درصورت داشتن دليل موجه و داشتن شايستگي حضور در
فف

و ي و وو ي و و
فينال در وزن كشي حاضر نشود و به مسابقه ادامه ندهد  برطبق   فينال در وزن كشي حاضر نشود و به مسابقه ادامه ندهد  برطبق   

مقامي كه در پايان  فينال  گروه  خود داشته به رده  دوم يا مقامي كه در پايان  فينال  گروه  خود داشته به رده  دوم يا 
..چهارم و يا ششم دست خواهديافتچهارم و يا ششم دست خواهديافت ي و م ي و رم يچه و م ي و رم www*pچه
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نده  ان بازنده وب نده روش امتيازده به كشت گي ان بازنده وب ) )   11( ( روش امتيازده به كشت گي ) )   11( ( روش امتيازدهي به كشتي گيران بازنده وبرنده روش امتيازدهي به كشتي گيران بازنده وبرنده 

 اگركشتي باضربه فني پايان يابدبه برنده چهارامتيازوبازنده صفر اگركشتي باضربه فني پايان يابدبه برنده چهارامتيازوبازنده صفر
..امتياز تعلق مي گيردامتياز تعلق مي گيرد

امتيازبه  پايان  برسد برنده  چهار امتياز و بازنده امتيازبه  پايان  برسد برنده  چهار امتياز و بازنده       1010اگر كشتي بااگر كشتي با
..صفر امتيازمي گيردصفر امتيازمي گيرد

 امتيازپايان يابد برنده سه ونيم امتيازپايان يابد برنده سه ونيم   1010تاتا  77اگركشتي بااختالف اگركشتي بااختالف
امتيازوبازنده اگرامتيازگرفته باشدنيم امتيازواگرامتيازنگرفنه  امتيازوبازنده اگرامتيازگرفته باشدنيم امتيازواگرامتيازنگرفنه  امتيازوبازنده اگرامتيازگرفته باشدنيم امتيازواگرامتيازنگرفنه  امتيازوبازنده اگرامتيازگرفته باشدنيم امتيازواگرامتيازنگرفنه  

www*p..باشدصفرامتيازمي گيردباشدصفرامتيازمي گيرد
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نده  ان بازنده وب نده روش امتيازده به كشت گي ان بازنده وب ))  22( ( روش امتيازده به كشت گي ))  22( ( روش امتيازدهي به كشتي گيران بازنده وبرنده روش امتيازدهي به كشتي گيران بازنده وبرنده 

 امتياز و با  امتياز و با    33امتياز پايان يابد برنده امتياز پايان يابد برنده       77تاتا  11اگركشتي با نتيجه بين اگركشتي با نتيجه بين
خواهدبوددرغيراين صورت خواهدبوددرغيراين صورت   11زنده  در صورت كسب امتياززنده  در صورت كسب امتياز

..امتيازي نمي گيردامتيازي نمي گيردامتيازي نم گيردامتيازي نم گيرد

 باگركشتي گيري د رمسابقه مصدوم شود و قادر به ادامه مسلبقه نباشد اگركشتي گيري د رمسابقه مصدوم شود و قادر به ادامه مسلبقه نباشد ب ب ر و و وم ب ر يري ي بر ب ب ر و و وم ب ر يري ي ر
..امتيازتعلق مي گيردامتيازتعلق مي گيرد  44به كشتي گيرمصدوم صفروكشتي گيرديگربه كشتي گيرمصدوم صفروكشتي گيرديگر
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علت حذف كشتي گيرعلت حذف كشتي گيرعلت حذف كشت گيعلت حذف كشت گي

ابقه ازادامه م ك تشك وياخودداري كشت گ ابقهدرصورت ت ازادامه م ك تشك وياخودداري كشت گ درصورت ت درصورت ترك تشك وياخودداري كشتي گيرازادامه مسابقهدرصورت ترك تشك وياخودداري كشتي گيرازادامه مسابقه..

 يدرصورت ارتكاب اعمال خالف شئون اخالقي وورزشي كه درصورت ارتكاب اعمال خالف شئون اخالقي وورزشي كه وورز ي ون ل ب ر ور ير وورز ي ون ل ب ر ور ر
..عالوه برحذف تنبيه انظباطي داردعالوه برحذف تنبيه انظباطي دارد

ف  اخطا ف  اخطاگ گ گرفتن سه اخطارگرفتن سه اخطار..

 درصورتيكه كشتي گيرسه اخطاربگيرد وحريف اوامتيازي كسب درصورتيكه كشتي گيرسه اخطاربگيرد وحريف اوامتيازي كسب درصورتيكه كشت گيرسه اخطاربگيرد وحريف اوامتيازي كسب درصورتيكه كشت گيرسه اخطاربگيرد وحريف اوامتيازي كسب
امتياز و به كشتي گير  بازنده صفر امتياز و به كشتي گير  بازنده صفر   22نكندبه كشتي گير برنده نكندبه كشتي گير برنده 

..تعلق   مي گيردتعلق   مي گيرد
www*p
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عه كش وتنظيم جدول كشت  اي ق عه كش وتنظيم جدول كشت نحوه اج اي ق نحوه اجراي قرعه كشي وتنظيم جدول كشتي نحوه اجراي قرعه كشي وتنظيم جدول كشتي نحوه اج

د گ ا اق ل ت ئ ا اخت ل ت ود ال ت دد ا تدا دا گ ا اق ل ت ئ ا اخت ل ت ود ال ت دد ا تدا ا ابتدابايددستورالعمل تعيين ودراختيارمسئولين تيمهاقراربگيردابتدابايددستورالعمل تعيين ودراختيارمسئولين تيمهاقراربگيرد..

  اساسنامه  شامل  كميته هاي  فني  طرز اجراي مسابقه  موارد  اساسنامه  شامل  كميته هاي  فني  طرز اجراي مسابقه  موارد  اساسنامه  شامل  كميته هاي  فني  طرز اجراي مسابقه  موارد  اساسنامه  شامل  كميته هاي  فني  طرز اجراي مسابقه  موارد
..مي شودمي شود... ... انظباطي  ثبت نام وچگونگي قرعه كشي وانظباطي  ثبت نام وچگونگي قرعه كشي و

  بررسي تعدادتيمها پس ازثبت نام آنان وتنظيم جداول  بررسي تعدادتيمها پس ازثبت نام آنان وتنظيم جداول
قات قاتا .  .  مسابقاتمسابقات    ا

  بحث وتبادل نظردرباره چگونگي جدول با سرپرستان  بحث وتبادل نظردرباره چگونگي جدول با سرپرستان
..ومسئولين تيمهاومسئولين تيمها ه ي ين و هو ي ين و و

اجراي مسابقهاجراي مسابقه..www*p
nu
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  فصل چهارمفصل چهارم  فصل چهارمفصل چهارم

هدفهاي كلي ورفتاريهدفهاي كلي ورفتاريهدفهاي كلي ورفتاريهدفهاي كلي ورفتاري
  
ي.  .  آشنايي باقوانين ومقررات فعاليتهاومسابقات ورزشي داخليآشنايي باقوانين ومقررات فعاليتهاومسابقات ورزشي داخلي ي ر ن و يي ي ر ن و ي

ا انشگا زش  ا  ق  ا اآ نا   ا  اآش انشگا زش  ا  ق  ا اآ نا   ا  آش آشنايي باآيين نامه عمومي مسابقه هاي ورزشي دانشگاههاآشنايي باآيين نامه عمومي مسابقه هاي ورزشي دانشگاهها..

آشنايي باقوانين اختصاص درهريك ازرشته هاي ورزشيآشنايي باقوانين اختصاص درهريك ازرشته هاي ورزشي.. www*p
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ابقات ورزش دانشگاهها  ابقات ورزش دانشگاهها آيين نامه عموم م ))  11( ( آيين نامه عموم م ))  11( ( آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها 

 مسابقات دانشگاهها برطبق مقررات بين المللي وضوابط مسابقات دانشگاهها برطبق مقررات بين المللي وضوابط ––11ماده ماده
..داخلي بارعايت شئونات اسالمي انجام مي پذيردداخلي بارعايت شئونات اسالمي انجام مي پذيرد

 د22اد اد ذ ان انجام   اه ان وخ اد ك  ه تفك قات  دا ذ ان انجام   اه ان وخ اد ك  ه تفك قات  ا  مسابقات به تفكيك برادران وخواهران انجام مي پذيردمسابقات به تفكيك برادران وخواهران انجام مي پذيرد––22ماده ماده..
 تحت  نظارت  انجمنهاي  تحت  نظارت  انجمنهاي      22وو  11مسابقات  برابر  ماده  مسابقات  برابر  ماده  ––33ماده ماده

..ورزشي برگزارمي شودورزشي برگزارمي شود و ي ز ر ي وو ي ز ر ي و
 دانشجويان رسمي برطبق آيين نامه وزارت علوم حق   دانشجويان رسمي برطبق آيين نامه وزارت علوم حق   ––44ماده ماده

..شركت دارندشركت دارند
 ه ص ه ت ص الن پ از شش : : ت غ التحص ج  فا يان خا كت دانشج الن پ از شش ش غ التحص ج  فا يان خا كت دانشج ش  شركت دانشجويان خارجي  فارغ التحصيالن پس از شش شركت دانشجويان خارجي  فارغ التحصيالن پس از شش : : تبصره تبصره

..ماه درمسابقات خارجي بانظراداره كل تربيت بدني بالمانع استماه درمسابقات خارجي بانظراداره كل تربيت بدني بالمانع است www*p
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ابقات ورزش دانشگاهها  ابقات ورزش دانشگاهها آيين نامه عموم م ))  22((آيين نامه عموم م ))  22((آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها 

 داشتن كارت تحصيلي بابرچسب ثبت نام  ترم  مربوط  داشتن كارت تحصيلي بابرچسب ثبت نام  ترم  مربوط  ––55ماده ماده
..جهت شركت درمسابقات الزامي است جهت شركت درمسابقات الزامي است 

 داشتن  كارت تحصيل با  برچسب ثبت نام سال مربوط   داشتن  كارت تحصيل با  برچسب ثبت نام سال مربوط   ––66ماده ماده  داشتن  كارت تحصيلي با  برچسب ثبت نام سال مربوط   داشتن  كارت تحصيلي با  برچسب ثبت نام سال مربوط   ––66ماده ماده
..در مسابقات داخلي الزامي است در مسابقات داخلي الزامي است 

 داشتن معرفي نامه عكس دارازآموزش دانشگاه داشتن معرفي نامه عكس دارازآموزش دانشگاه ––تبصره تبصره
ان ا (( ال زشكا ك  ش ش كا ش خ ان ا   ال زشكا ك  ش ش كا ش خ  (( ).).درصورت مخدوش شدن كارت شركت ورزشكاربالمانع است درصورت مخدوش شدن كارت شركت ورزشكاربالمانع است ((
 دانشجودرهرسال فقط ازيك دانشگاه حق شركت دانشجودرهرسال فقط ازيك دانشگاه حق شركت ––77ماده ماده

..درمسابقات رادارددرمسابقات رادارد ر ر ب رر ر ب ر

 دانشجويان موسسات آموزش عالي تحت پوشش هيات دانشجويان موسسات آموزش عالي تحت پوشش هيات   - - 88ماده ماده
ن ا ا قا  ا ك  ق ش قاط  ا  ت ا    نا ا ا قا  ا ك  ق ش قاط  ا  ت ا    ..امنا  د رتمامي مقاطع حق شركت درمسابقات رادارندامنا  د رتمامي مقاطع حق شركت درمسابقات رادارندا
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شركت دانشجو  شركت دانشجو  ((  77آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشكاهها تبصره هاي ماده آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشكاهها تبصره هاي ماده  شركت دانشجو  شركت دانشجو  ((  77آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشكاهها تبصره هاي ماده آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشكاهها تبصره هاي ماده 
))صرفاازيك دانشگاهصرفاازيك دانشگاه

 هردانشجودرطول دوران تحصيلي فقط مي تواند از دو  هردانشجودرطول دوران تحصيلي فقط مي تواند از دو    - - 11تبصره تبصره
))به غيرازدانشجويان انتقالي به غيرازدانشجويان انتقالي .(.(دانشگاه درمسابقات شركت كنددانشگاه درمسابقات شركت كند يرر و ير و ر

 دانشجو دانشجو ))يك نوبت مهماني يك نوبت مهماني ((درطول يك سال تحصيلي درطول يك سال تحصيلي   - - 22تبصره تبصره
..به دفعات مي تواند ازدانشگاه ميزبان شركت كندبه دفعات مي تواند ازدانشگاه ميزبان شركت كند

 ه ص ه ت ص ط تمام وقت بودن م تواند از     33ت ط تمام وقت بودن م تواند از دانشجوي مهمان به ش دانشجوي مهمان به ش  دانشجوي مهمان به شرط تمام وقت بودن مي تواند از دانشجوي مهمان به شرط تمام وقت بودن مي تواند از   - - 33تبصره تبصره
..دانشگاه ميزبان اعزام شوددانشگاه ميزبان اعزام شود

 دانشجوياني كه ترم تابستان رادردانشگاههاي ديگرمي دانشجوياني كه ترم تابستان رادردانشگاههاي ديگرمي   - - 44تبصره تبصره يرر ر رم ي يو ر رم ي و
www*p..گذرانند دانشجوي مهمان محسوب نمي شوندگذرانند دانشجوي مهمان محسوب نمي شوند
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مسابقات ورزشي تحت عناوين ذيل ازسوي ادره كل تربيت مسابقات ورزشي تحت عناوين ذيل ازسوي ادره كل تربيت ––99ماده ماده  مسابقات ورزشي تحت عناوين ذيل ازسوي ادره كل تربيت مسابقات ورزشي تحت عناوين ذيل ازسوي ادره كل تربيت 99ماده ماده 
::بدني اجرامي شودبدني اجرامي شود

 مسابقات قهرماني دانشگاههاي كشوردرتمامي رشته هامسابقات قهرماني دانشگاههاي كشوردرتمامي رشته ها– – الف الف..
مسابقات المپياددانشجويي درداخل كشورمسابقات المپياددانشجويي درداخل كشور  - - بب....
 ليگ ليگ ( ( مسابقات رفت وبرگشت مسابقات رفت وبرگشت ––ج ج.(.(
مسابقات بين المللي مسابقات بين المللي   - - دد..
 ه ص ه ت ص ه كل 11ت تلزم ك اجازه ازادا ه  ه كل ابقات چندجان تلزم ك اجازه ازادا ه  ابقات چندجان  مسابقات چندجانبه مستلزم كسب اجازه ازاداره كل مسابقات چندجانبه مستلزم كسب اجازه ازاداره كل – – 11تبصره تبصره

..تربيت بدني وزارت است تربيت بدني وزارت است 
 مسابقات دوستانه مي تواندانجام گيردمسابقات دوستانه مي تواندانجام گيرد  - - 22تبصره تبصره.. ررر م و ري م و ي
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ابقات  ابقات فصل دوم  انواع م ))55( ( فصل دوم  انواع م ))55( ( فصل دوم  انواع مسابقات فصل دوم  انواع مسابقات 

 تاريخ وچگونگي انجام مسابقه هاازطرف اداره كل تاريخ وچگونگي انجام مسابقه هاازطرف اداره كل – – 1010ماده ماده
تربيت بدني تعيين  و به كليه دانشگاهها  ابالغ تا  در تقويم ورزشي تربيت بدني تعيين  و به كليه دانشگاهها  ابالغ تا  در تقويم ورزشي 

دد نظورگ ل  ال  تحص ددآن   نظورگ ل  ال  تحص ..آن  سال  تحصيلي منظورگرددآن  سال  تحصيلي منظورگرددآن  

 چگونگي شركت درمسابقه هاي رسمي بين المللي اعم چگونگي شركت درمسابقه هاي رسمي بين المللي اعم   - - 1111ماده ماده چگونگي شركت درمسابقه هاي رسمي بين المللي اعم چگونگي شركت درمسابقه هاي رسمي بين المللي اعم     ماده ماده 
منوط به موافقت اداره كل منوط به موافقت اداره كل ... ... از المپيك دانشجويي تورنمنت ها واز المپيك دانشجويي تورنمنت ها و

..تربيت بدني وزارت استتربيت بدني وزارت است
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كت كنندگان  ايط ش رات وش كت كنندگان فصل سوم   مق ايط ش رات وش ))  66( ( فصل سوم   مق ))  66( ( فصل سوم   مقررات وشرايط شركت كنندگان فصل سوم   مقررات وشرايط شركت كنندگان 

 جودرمسابقات قهرماني دانشجويان كشور هر دانشجو درمسابقات قهرماني دانشجويان كشور هر دانشجو – – 1212ماده ماده ر ور ن جوي ي هر ب جور ر ور ن جوي ي هر ب ر
..حداكثر در دورشته مي تواندشركت كند حداكثر در دورشته مي تواندشركت كند 

ك   ت ت  ا  ش  فقط    گ ا   ت   ا   ك   اگ ال ا  ش  فقط    گ ا   ت   ا   اگ ال  اگر المپياد  بصورت  همزمان  برگزار  شود  فقط در  يك   اگر المپياد  بصورت  همزمان  برگزار  شود  فقط در  يك   ––تبصره تبصره
..رشته مي تواندشركت كندرشته مي تواندشركت كند

 كليه افرادي كه تيمها رارهبري مي كنندبايد كليه افرادي كه تيمها رارهبري مي كنندبايد   - - 1313ماده ماده
..واجدشرايط وآگاه به امورورزشي باشندواجدشرايط وآگاه به امورورزشي باشند

قا ت 1414ا ا  ا كل  ظف ا  ا  قا ت  ت ا ا كل  ظف ا  ا  سرپرست تيم اعزامي موظف است دركليه مسابقات تيم سرپرست تيم اعزامي موظف است دركليه مسابقات تيم – – 1414ماده ماده  ت ا
..خودرا همراهي كندخودرا همراهي كند
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كت كنندگان  ايط ش رات بازيها وش كت كنندگان فصل سوم   مق ايط ش رات بازيها وش ))  77((فصل سوم   مق ))  77((فصل سوم   مقررات بازيها وشرايط شركت كنندگان فصل سوم   مقررات بازيها وشرايط شركت كنندگان 

 ت ت 1515اد اد د  ه  ان  ل دانش ت كا ل ت ت ئ د  ه  ان  ل دانش ت كا ل ئ  مسئوليت كامل دانشجويان به عهده سرپرست تيم مسئوليت كامل دانشجويان به عهده سرپرست تيم – – 1515ماده ماده
..مي باشدمي باشد

 سرپرست ومربي حق شركت وقضاوت درمسابقات سرپرست ومربي حق شركت وقضاوت درمسابقات   - - 11تبصره تبصره ر رب بب و و ر ق ربي و برپر و و ر ق ربي و رپر
..راندارندراندارند

 درهردوره ازمسابقات يك فردنمي تواندمربيگري درهردوره ازمسابقات يك فردنمي تواندمربيگري   - - 22تبصره تبصره
..بيش از يك تيم رابه  عهده بگيردبيش از يك تيم رابه  عهده بگيردبيش از يك تيم رابه  عهده بگيردبيش از يك تيم رابه  عهده بگيرد

 سرپرستان  مربيان  و  ورزشكاران  موظفند  كليه سرپرستان  مربيان  و  ورزشكاران  موظفند  كليه   - - 1616ماده ماده
..مقررات  و نظم ميادين رارعايت كنندمقررات  و نظم ميادين رارعايت كنند

 هرگونه پيشنهاد فقط ازطريق سرپرست تيم به هرگونه پيشنهاد فقط ازطريق سرپرست تيم به – – 1717ماده ماده
..مسئولين منعكس مي شودمسئولين منعكس مي شود
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كت كنندگان  ايط ش رات وش كت كنندگان فصل سوم     مق ايط ش رات وش ))  88( ( فصل سوم     مق ))  88( ( فصل سوم     مقررات وشرايط شركت كنندگان فصل سوم     مقررات وشرايط شركت كنندگان 

ك1818 كك ك  دانشجوياني  كه  حق  شركت  در مسابقه  را  دارند  مي دانشجوياني  كه  حق  شركت  در مسابقه  را  دارند  مي – – 1818ماده ماده
..بايست ازنظرسالمت به تاييدپزشك برسندبايست ازنظرسالمت به تاييدپزشك برسند

 كليه شركت  كنندگان  دربازيها مي بايست  ملبس  به كليه شركت  كنندگان  دربازيها مي بايست  ملبس  به   - - 1919ماده ماده
..لباس  متحد الشكل  شوندلباس  متحد الشكل  شوند

 175175همراه داشتن پرچم يا آرم دانشگاه مربوط به  ابعادهمراه داشتن پرچم يا آرم دانشگاه مربوط به  ابعاد– – 2020ماده ماده      
..براي دانشگاهها الزامي استبراي دانشگاهها الزامي است  100100× ×  www*p..براي دانشگاهها الزامي استبراي دانشگاهها الزامي است    
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كت كنندگان  ايط ش رات وش كت كنندگان فصل سوم   مق ايط ش رات وش ))99((فصل سوم   مق ))99((فصل سوم   مقررات وشرايط شركت كنندگان فصل سوم   مقررات وشرايط شركت كنندگان 

 ه  2121اد اد ان  زشكا ت  اف ا  از كت د ت ش ائه كا ه  ا ان  زشكا ت  اف ا  از كت د ت ش ائه كا ا  ارائه كارت شركت دربازيها بافهرست ورزشكاران به  ارائه كارت شركت دربازيها بافهرست ورزشكاران به  – – 2121ماده ماده
سرپرست مسابقات  الزامي  است در غير  اين صورت  از  شركت آنان  سرپرست مسابقات  الزامي  است در غير  اين صورت  از  شركت آنان  

..جلوگيري  بعمل مي آيدجلوگيري  بعمل مي آيد

 مدت اختياركارت براي همان دوره ازمسابقات خواهدبودمدت اختياركارت براي همان دوره ازمسابقات خواهدبود  - - 11تبصره تبصره..

 درصورت  مفقود شدن كارت  شركت در مسابقه ها با درصورت  مفقود شدن كارت  شركت در مسابقه ها با   - - 22تبصره تبصره
..ريال به دبيرخانه كارت المثني صادرمي شودريال به دبيرخانه كارت المثني صادرمي شود  20002000پرداخت پرداخت  وپرپر ي ي بير ب ل وي ي ي بير ب ل www*pي
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كت كنندگان  ايط ش رات وش كت كنندگان مق ايط ش رات وش ))1010((مق ))1010((مقررات وشرايط شركت كنندگان مقررات وشرايط شركت كنندگان 

 شته هاي     2222اد اد ادد ال ان  قات ق ا نه  شته هاي خش ازهز ادد ال ان  قات ق ا نه  خش ازهز  بخشي ازهزينه مسابقات قهرماني والمپياددررشته هاي بخشي ازهزينه مسابقات قهرماني والمپياددررشته هاي   - - 2222ماده ماده
مختلف بصورت روزانه ازوجوه تربيت بدني دانشگاهها تامين مختلف بصورت روزانه ازوجوه تربيت بدني دانشگاهها تامين 

..خواهدشدخواهدشد

 هزينه هاي برگزاري مسابقات داخلي و دوستانه از محل هزينه هاي برگزاري مسابقات داخلي و دوستانه از محل ––تبصره تبصره
..وجوه ورزشي همان دانشگاه تامين خواهدشدوجوه ورزشي همان دانشگاه تامين خواهدشدوجوه ورزش همان دانشگاه تامين خواهدشدوجوه ورزش همان دانشگاه تامين خواهدشد

 سدانشگاهها و موسسات آموزش عالي موظفند بر اساس دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موظفند بر اساس – – 2323ماده ماده بر و ي وزش و و سه بر و ي وزش و و ه
تقويم ارسالي از اداره كل تربيت بدني وزارتخانه  اعتبارات  الزم  تقويم ارسالي از اداره كل تربيت بدني وزارتخانه  اعتبارات  الزم  

..براي  شركت درمسابقات سراسري والمپياد راپيش بيني كنندبراي  شركت درمسابقات سراسري والمپياد راپيش بيني كنند
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) ) 1111((فصل سوم  مقررات وشرايط شركت كنندگانفصل سوم  مقررات وشرايط شركت كنندگان ) ) 1111((فصل سوم  مقررات وشرايط شركت كنندگانفصل سوم  مقررات وشرايط شركت كنندگان

 هزينه  شركت تيم منتخب  دانشجويان در مسابقات  بين هزينه  شركت تيم منتخب  دانشجويان در مسابقات  بين – – 2424ماده ماده
المللي و دعوت از تيمهاي خارجي جهت انجام مسابقه از محل المللي و دعوت از تيمهاي خارجي جهت انجام مسابقه از محل 
..اعتبارات  اداره كل تربيت بدني وزارت خانه پرداخت مي شوداعتبارات  اداره كل تربيت بدني وزارت خانه پرداخت مي شود و ي ت پر ر وز ي ب ربيت ل ر ر وب ي ت پر ر وز ي ب ربيت ل ر ر ب

 كليه هزينه هاي مربوط به اعزام  ورزشكاران ساير  كليه هزينه هاي مربوط به اعزام  ورزشكاران ساير  ––تبصره تبصره
..وزارتخانه هاوسازمانها به عهده وزارت يا سازمان ذيربط خواهدبودوزارتخانه هاوسازمانها به عهده وزارت يا سازمان ذيربط خواهدبود

ك    2525   ك    كل           كل            كليه  هزينه هاي  مربوط به  اردوي  تداركاتي  اعزام  كليه  هزينه هاي  مربوط به  اردوي  تداركاتي  اعزام  – – 2525ماده ماده
تيمهاي منتخب حق الزحمه هاي  ورزشكاران  مربيان  داوران به تيمهاي منتخب حق الزحمه هاي  ورزشكاران  مربيان  داوران به 

..عهده اداره كل خواهدبودعهده اداره كل خواهدبود و و ول و ل
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كت كنندگان  ايط ش رات وش كت كنندگان فصل سوم  مق ايط ش رات وش ))1212((فصل سوم  مق ))1212((فصل سوم  مقررات وشرايط شركت كنندگان فصل سوم  مقررات وشرايط شركت كنندگان 

 يحق الزحمه و ماموريت كادر برگزاري  تهيه جوايز  ياد حق الزحمه و ماموريت كادر برگزاري  تهيه جوايز  ياد – – 2626ماده ماده يز جو ي ز بر ي و و ز يق يز جو ي ز بر ي و و ز ق
.   .   بودبود
  ازمحل اعتبارات اداره كل خواهدبودازمحل اعتبارات اداره كل خواهدبود... ... مدال ومدال و..
 ختلف 2727اده اده شته هاي  ابقه ها ي  دوي   ي ا گزا ختلف هزينه ب شته هاي  ابقه ها ي  دوي   ي ا گزا هزينه ب  هزينه برگزاري اردوي  مسابقه ها ي رشته هاي مختلف هزينه برگزاري اردوي  مسابقه ها ي رشته هاي مختلف – – 2727ماده ماده

بر طبق قراردادبين دانشگاه ميزبان وادره كل قابل پرداخت بر طبق قراردادبين دانشگاه ميزبان وادره كل قابل پرداخت 
..خواهدبودخواهدبود

 حق الزحمه كادربرگزاري مسابقه هاي رشته هاي حق الزحمه كادربرگزاري مسابقه هاي رشته هاي – – 2828ماده ماده
مختلف با موافقت   اداره  كل  تربيت  بدني طبق  آيين نامه  مختلف با موافقت   اداره  كل  تربيت  بدني طبق  آيين نامه  

..پرداخت  مصوب سازمان تربيت بدني قابل پرداخت است پرداخت  مصوب سازمان تربيت بدني قابل پرداخت است  پر بل ي ب ربي ن ز وب پرپر بل ي ب ربي ن ز وب www*pپر
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ابقات ابقاتفصل پنجم    وظايف ميزبان م ) ) 1313((فصل پنجم    وظايف ميزبان م ) ) 1313((فصل پنجم    وظايف ميزبان مسابقاتفصل پنجم    وظايف ميزبان مسابقات

ك2929 ف كگ ف گ  محل برگزاري مسابقات باتوافق ادره كل تربيت بدني  محل برگزاري مسابقات باتوافق ادره كل تربيت بدني  – – 2929ماده ماده
..وزارتخانه   ودانشگاه متقاضي درمدت زمان مقررتعيين مي گرددوزارتخانه   ودانشگاه متقاضي درمدت زمان مقررتعيين مي گردد

 دانشگاه ميزبان موظف  است محل  و وسايل  استراحت  و  دانشگاه ميزبان موظف  است محل  و وسايل  استراحت  و  ––تبصره تبصره دانشگاه ميزبان موظف  است محل  و وسايل  استراحت  و  دانشگاه ميزبان موظف  است محل  و وسايل  استراحت  و  تبصره تبصره 
تمرين ورزشكاران  را  مطابق شرايط  اعالم  شده در اختيار تيمهاي  تمرين ورزشكاران  را  مطابق شرايط  اعالم  شده در اختيار تيمهاي  

..شركت كننده بگذاردشركت كننده بگذارد
 ان  و   3030اد اد زشكا اي  و ان   داشت و د ن ا  ان  و   ش  زشكا اي  و ان   داشت و د ن ا  ش   پيش بيني امور بهداشتي و درماني  براي  ورزشكاران  و   پيش بيني امور بهداشتي و درماني  براي  ورزشكاران  و   – – 3030ماده ماده

كادر برگزاري شامل درمانگاه  پزشك  تخت بيمارستان  وسايل  كادر برگزاري شامل درمانگاه  پزشك  تخت بيمارستان  وسايل  
........كمكهاي  اوليه وكمكهاي  اوليه و
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ابقات  زبان م ابقات وظايف م زبان م ))1414((وظايف م ))1414((وظايف ميزبان مسابقات وظايف ميزبان مسابقات 

ا  ك  3131ا ا  گ ل ك    ا ذ ك   ا ا  ك  ش    گ ل ك    ا ذ ك   ا ش    پيش بيني و تدارك  موارد ذيل كه   برگزار  كننده  پيش بيني و تدارك  موارد ذيل كه   برگزار  كننده  – – 3131ماده ماده 
::عهده  دار خواهد شدعهده  دار خواهد شد

..تهيه وتدارك اماكن وتاسيسات مناسب هررشته ورزشي تهيه وتدارك اماكن وتاسيسات مناسب هررشته ورزشي ––الف الف  ..تهيه وتدارك اماكن وتاسيسات مناسب هررشته ورزشي تهيه وتدارك اماكن وتاسيسات مناسب هررشته ورزشي الف الف 
..تامين خوابگاه وتغذيه مناسب بانظراداره كل تربيت بدني تامين خوابگاه وتغذيه مناسب بانظراداره كل تربيت بدني ––ب ب 
تدارك ونشربوتلن  پخش خبرهاي ورزشي وثبت وضبط تدارك ونشربوتلن  پخش خبرهاي ورزشي وثبت وضبط ––ج ج 

گا  ك ك ش ا گا آ ك ك ش ا ..آمارشركت كنندگان آمارشركت كنندگان آ
پيش بيني وسايل رفت وبرگشت عوامل اجرايي وورزشكاران پيش بيني وسايل رفت وبرگشت عوامل اجرايي وورزشكاران ––د د 

.  .  درايام برگزاري مسابقاتدرايام برگزاري مسابقات ب م ري ز بر م ي بر م ري ز بر م ي ر
www*p. . پيش بيني برق اضطراريپيش بيني برق اضطراري––ه ه 
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))1515((فصل ششم جوايز ويادبودها فصل ششم جوايز ويادبودها  ))1515((فصل ششم جوايز ويادبودها فصل ششم جوايز ويادبودها 

 جوايز بايد ارزش معنوي  داشته  و منطبق با   جوايز بايد ارزش معنوي  داشته  و منطبق با       - -   3232ماده ماده جوايز بايد ارزش معنوي  داشته  و منطبق با   جوايز بايد ارزش معنوي  داشته  و منطبق با           3232ماده ماده 
مقررات  آماتوريسم باشد به ورزشكاراني كه درمسابقه هاي مقررات  آماتوريسم باشد به ورزشكاراني كه درمسابقه هاي 

انفرادي يا تيمي مقامهاي اول تا سوم كسب نمايند حكم مدال انفرادي يا تيمي مقامهاي اول تا سوم كسب نمايند حكم مدال 
..وبه دانشگاهها جام وحكم اهدا مي شودوبه دانشگاهها جام وحكم اهدا مي شودوبه دانشگاهها جام وحك اهدا م شودوبه دانشگاهها جام وحك اهدا م شود

 به كليه نفرات تيمها به رسم يادبود حكم شركت  به كليه نفرات تيمها به رسم يادبود حكم شركت  ––22وو  11تبصره تبصره
وو تيمها شيلد اعطا مي شودكه كليه يادبود ها وجامها و تيمها شيلد اعطا مي شودكه كليه يادبود ها وجامها  وو و

..بايددرتربيت بدني دانشگاه ضبط ونگه داري شودبايددرتربيت بدني دانشگاه ضبط ونگه داري شود
 به سرپرستان  و مربيان  تيمهاي  اول  تا سوم  مدال  به سرپرستان  و مربيان  تيمهاي  اول  تا سوم  مدال  – – 3434ماده ماده

..و حكم  اهدا مي شودو حكم  اهدا مي شود..و حكم  اهدا مي شودو حكم  اهدا مي شود
 از دانشجوياني كه  ركورد  قهرماني كشور را  بهبود   از دانشجوياني كه  ركورد  قهرماني كشور را  بهبود   – – 3535ماده ماده

..دهند  تقدير مي شوددهند  تقدير مي شود
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))1616((فصل هفتم   ثبت وقايع ورزش فصل هفتم   ثبت وقايع ورزش  ))1616((فصل هفتم   ثبت وقايع ورزشي فصل هفتم   ثبت وقايع ورزشي 

ق3636 قث ث  انجمنهاي  ورزشي  موظف به  ثبت  وقايع  ورزشي در  انجمنهاي  ورزشي  موظف به  ثبت  وقايع  ورزشي در  – – 3636ماده ماده
..آرشيو خود   هستند آرشيو خود   هستند 

 روز روز   1515چگونگي برگزاري مسابقات ونتايج حداكثر چگونگي برگزاري مسابقات ونتايج حداكثر ––3737ماده ماده روز روز   55چگونگي برگزاري مسابقات ونتايج حداكثر چگونگي برگزاري مسابقات ونتايج حداكثر   33ماده ماده 
پس از مسابقات    بايدازطرف انجمن مربوطه به ادره كل تربيت پس از مسابقات    بايدازطرف انجمن مربوطه به ادره كل تربيت 

..بدني وزارت گزارش شودبدني وزارت گزارش شود
 اي انجام 3838اد اد ت  ا ادانج  ك ازاف كه  ت اي انجام د ت  ا ادانج  ك ازاف كه  ت د  درصورتيكه يكي ازافرادانجمن ياسرپرست براي انجام درصورتيكه يكي ازافرادانجمن ياسرپرست براي انجام – – 3838ماده ماده

موردخاصي   ملزم به ترك مسابقه يااردوباشدقبل ازعزيمت باتعيين موردخاصي   ملزم به ترك مسابقه يااردوباشدقبل ازعزيمت باتعيين 
..جانشين مراتب راكتبا به اداره كل اعالم نمايدجانشين مراتب راكتبا به اداره كل اعالم نمايد

 كليه مواردپيش بيني نشده دراداره كل وزارت حل كليه مواردپيش بيني نشده دراداره كل وزارت حل – – 3939ماده ماده
..وفصل خواهد شد وفصل خواهد شد 

www*p
nu

eb
*co

m



ابقات دووميدان  رات فن م ابقات دووميدان قوانين ومق رات فن م ادران ((قوانين ومق ادران ب ))11ب ))11برادران برادران ((قوانين ومقررات فني مسابقات دووميداني قوانين ومقررات فني مسابقات دووميداني 

دان ا     11 لل د   ن  ال ا ان فد ق ق ط قات  دان ا ا لل د   ن  ال ا ان فد ق ق ط قات  ا ..مسابقات برطبق قوانين فدراسيون بين المللي دو و ميداني است مسابقات برطبق قوانين فدراسيون بين المللي دو و ميداني است   - - 11

ه روز انجام  شود  1111ابقات درابقات در    22 ه روز انجام  شوداده وط  اده وط  ..ماده وطي سه روز انجام مي شودماده وطي سه روز انجام مي شود  1111مسابقات درمسابقات در  - - 22

مرب   مرب       11ورزشكار  ورزشكار      1010و حداكثرو حداكثر  11نفر  حداقل نفر  حداقل   1313اعضاي هرتيم اعضاي هرتيم     33 مربي   مربي       11ورزشكار  ورزشكار      1010و حداكثرو حداكثر  11نفر  حداقل نفر  حداقل   1313اعضاي هرتيم اعضاي هرتيم   - - 33
..سرپرست مي باشدسرپرست مي باشد  11و  و  

هر  دانشگاه  مي تواند  در  هر  ماده دو  شركت  كننده داشته  هر  دانشگاه  مي تواند  در  هر  ماده دو  شركت  كننده داشته    - - 44
نفرمعرفي خواهندشد كه يكي نفرمعرفي خواهندشد كه يكي   55باشد  و دردوهاي امدادي  باشد  و دردوهاي امدادي  

ا ا ا ذ  ا آ اا ا ا ذ  ا آ .  .  ازآنهاعنوان ذخيره راداردازآنهاعنوان ذخيره رادارد    ا
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ابقات دو وميدان  رات فن م ابقات دو وميدان قوانين ومق رات فن م ادران((قوانين ومق ادرانب ))  22ب ))  22برادرانبرادران((قوانين ومقررات فني مسابقات دو وميداني قوانين ومقررات فني مسابقات دو وميداني 

هر شرکت کننده هنگام شرکت در مسابقات مواد مختلف  بايد  از هر شرکت کننده هنگام شرکت در مسابقات مواد مختلف  بايد  از   - - 66
..لباس مناسب مربوط به آن رشته استفاده کندلباس مناسب مربوط به آن رشته استفاده کند

الصاق شماره روي پشت وسينه الزامي است ولي در ماده پرش  الصاق شماره روي پشت وسينه الزامي است ولي در ماده پرش    - - 77
يارتفاع شرکت کنندگان مجازند فقط يک شماره بر سينه داشته ارتفاع شرکت کنندگان مجازند فقط يک شماره بر سينه داشته  بر ر ي ز ج ن ر ع ير بر ر ي ز ج ن ر ع ر

..باشندباشند

ن     88 گ ا ل  اق  از ت ک  کنندگان  از ال ا  ش ن   ش گ ا ل  اق  از ت ک  کنندگان  از ال ا  ش ش شماره  شرکت  کنندگان پس از الصاق پس از تسليم برگ ارنج   شماره  شرکت  کنندگان پس از الصاق پس از تسليم برگ ارنج   - - 88
هر تيم توسط انجمن دو وميداني تعيين ودر اختيار سرپست يا مربيهر تيم توسط انجمن دو وميداني تعيين ودر اختيار سرپست يا مربي

..تيم  گذارده مي شودتيم  گذارده مي شود   ..تيم  گذارده مي شودتيم  گذارده مي شود  
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نحوه امتياز دهي و رده بندي در دووميدانينحوه امتياز دهي و رده بندي در دووميدانينحوه امتياز ده و رده بندي در دووميداننحوه امتياز ده و رده بندي در دووميدان

ل      11 ت  نف ا ق   ت ا ا   ل  تا شش   ا  ا ل    نف ت  نف ا ق   ت ا ا   ل  تا شش   ا  ا       77به  نفرات  اول  تا ششم هر ماده  مسابقه  به ترتيب ، نفر اول  به  نفرات  اول  تا ششم هر ماده  مسابقه  به ترتيب ، نفر اول    - - 11      77  نف
و نفر   و نفر     22، نفر پنجم ، نفر پنجم   33، نفر چهارم ، نفر چهارم   44، نفر سوم ، نفر سوم   55امتياز ،  نفر دوم امتياز ،  نفر دوم 

..امتياز تعلق مي گيردامتياز تعلق مي گيرد  11ششم ششم  رمم ي رق ي ق

در پايان مسابقات رده بندي تيمها بر مبناي مجموع امتيازات در پايان مسابقات رده بندي تيمها بر مبناي مجموع امتيازات   - - 22
د ه  ش حا دان  ختلف د دوو شته هاي  دک شده د  ه  ش حا دان  ختلف د دوو شته هاي  ..کسب شده در رشته هاي مختلف در دووميداني محاسبه مي شودکسب شده در رشته هاي مختلف در دووميداني محاسبه مي شودک شده د 
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ابقات دووميدان ابقات دووميدانمواد م مواد مسابقات دووميدانيمواد مسابقات دووميدانيمواد م

).).سانتسانت  8484ارتفاع مانعارتفاع مانع((متر مانع متر مانع   6060دوي دوي   - - 77.              .              مترمتر  6060دوي دوي   - - 11  

..پرش طولپرش طول    - - 88.             .             مترمتر200200دوي دوي   - - 22  

..پرش ارتفاعپرش ارتفاع  - - 99.             .             مترمتر  400400دوي دوي   - - 33

..پرتاب وزنهپرتاب وزنه  - - 1010.            .            مترمتر  800800دوي دوي   - - 44

.  .  مترامداديمترامدادي  44××200200دويدوي  - - 1111.          .          مترمتر  15001500دوي دوي   - - 55

6630003000 .         .         مترمتر  30003000دوي دوي   - - 66
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ابقات دووميدان اي م ابقات دووميداننحوه اج اي م نحوه اجراي مسابقات دووميدانينحوه اجراي مسابقات دووميدانينحوه اج

ائ واز   6060دويدوي ت ن ه ب ائ وبق ات ون قد ت  ائ واز ت ب ت ن ه ب ائ وبق ات ون قد ت  ت ب متر بصورت مقدماتي ونهائي وبقيه بصورت نهائي واز متر بصورت مقدماتي ونهائي وبقيه بصورت نهائي واز   6060دويدوي
..روي رکوردانجام خواهد شدروي رکوردانجام خواهد شد

 ردوهاي نيمه استقامت در يک مرحله وبقيه دوها در دومرحله دوهاي نيمه استقامت در يک مرحله وبقيه دوها در دومرحله و و ي وب ر ي ي ي رو و و ي وب ر ي ي ي و
..انجام خواهد شدانجام خواهد شد

  تعيين دسته ها در هر مرحله براساس سوابق شرکت کنندگان  تعيين دسته ها در هر مرحله براساس سوابق شرکت کنندگان
ودريافت ارنج از تيم انجام مي گيردبگونه اي که نفرات برتر  ودريافت ارنج از تيم انجام مي گيردبگونه اي که نفرات برتر  ودريافت ارنج از تيم انجام م گيردبگونه اي که نفرات برتر  ودريافت ارنج از تيم انجام م گيردبگونه اي که نفرات برتر  

..در مرحله نهائي بايکديگر به رقابت مي پردازنددر مرحله نهائي بايکديگر به رقابت مي پردازند
 سرپرستان مي بايست ارنج را با ذکر رکوردهاي دوندگان به سرپرستان مي بايست ارنج را با ذکر رکوردهاي دوندگان به

ن  ضا ت  ا ا ف ا ل  ل ان ت ن ئ ضا ت  ا ا ف ا ل  ل ان ت مسئولين انجمن تسليم وفهرست اسامي اعضاء تيم ونحوه مسئولين انجمن تسليم وفهرست اسامي اعضاء تيم ونحوه ئ
www*p..شرکت آنها را با خود داشته باشندشرکت آنها را با خود داشته باشند
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جوائز در دووميدانيجوائز در دووميدانيجوائز در دووميدانجوائز در دووميدان

به نفرات اول تا سوم هر ماده مسابقه مدال وحکم داده مي شودبه نفرات اول تا سوم هر ماده مسابقه مدال وحکم داده مي شود  - - 11 ..به نفرات اول تا سوم هر ماده مسابقه مدال وحکم داده مي شودبه نفرات اول تا سوم هر ماده مسابقه مدال وحکم داده مي شود    11
..در مجموع به تيمهاي اول تا سوم جام وحکم داده مي شوددر مجموع به تيمهاي اول تا سوم جام وحکم داده مي شود  - - 22
ابقات روزانه      33 ابقات روزانه  در صورت امکان توزيع احکام ومدالها در پايان  م در صورت امکان توزيع احکام ومدالها در پايان  م در صورت امکان توزيع احکام ومدالها در پايان  مسابقات روزانه  در صورت امکان توزيع احکام ومدالها در پايان  مسابقات روزانه    - - 33

..انجام  مي شودانجام  مي شود
ورزشکاراني که بيشترين امتيازات را کسب کنند وبرتر از ديگران  ورزشکاراني که بيشترين امتيازات را کسب کنند وبرتر از ديگران    - - 44 ورزشکاراني که بيشترين امتيازات را کسب کنند وبرتر از ديگران  ورزشکاراني که بيشترين امتيازات را کسب کنند وبرتر از ديگران      44

..باشند به عنوان قهرمان برتر انتخاب مي شوندباشند به عنوان قهرمان برتر انتخاب مي شوند
در محاسبه امتيازات مسابقات امدادي سهم هر فرد يک چهارم امتياز در محاسبه امتيازات مسابقات امدادي سهم هر فرد يک چهارم امتياز   در محاسبه امتيازات مسابقات امدادي سهم هر فرد يک چهارم امتياز در محاسبه امتيازات مسابقات امدادي سهم هر فرد يک چهارم امتياز ••
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ابقات دووميدان  ابقات دووميدان اعضاء کميته فن م اعضاء کميته فني مسابقات دووميداني اعضاء کميته فني مسابقات دووميداني اعضاء کميته فن م

::متشکل از پنج نفر بشرح ذيل است متشکل از پنج نفر بشرح ذيل است 

..مسوول انجمنمسوول انجمن  - - 11

..نماينده اداره کل تربيت بدنينماينده اداره کل تربيت بدني  - - 22

..سرپرست فني مسابقاتسرپرست فني مسابقات  - - 33

).).دونفر دونفر ( ( منتخب سرپرستان تيمهامنتخب سرپرستان تيمها  - - 44

ا     55 ا ت ا خ  ا ت ) )  نف  نف ( ( خ  ) .) .دو نفر دو نفر ( ( منتخب مربيان تيمها منتخب مربيان تيمها   - - 55
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ابقات دووميدان  ابقات دووميدان راهنماي فن م ان ( ( راهنماي فن م ان خواه ))خواه ))خواهران خواهران ( ( راهنماي فني مسابقات دووميداني راهنماي فني مسابقات دووميداني 

 نفر  نفر    88نفر م باشد که نفر م باشد که   1010تعداد شرکت کنندگان هر تيم تعداد شرکت کنندگان هر تيم نفر  نفر    88نفر مي باشد که نفر مي باشد که   1010تعداد شرکت کنندگان هر تيم تعداد شرکت کنندگان هر تيم 
..شرکت کننده اصل ودو نفر ذخيره مي باشندشرکت کننده اصل ودو نفر ذخيره مي باشند

  هر  شرکت  کننده مي تواند در دو رشته انفرادي  و يک رشته  هر  شرکت  کننده مي تواند در دو رشته انفرادي  و يک رشته
ا ک ن ات ش ک ن ..تيمي شرکت نمايدتيمي شرکت نمايدت ش

  ورزشکاراني که بيشترين امتيازات را  کسب کنند  به عنوان  ورزشکاراني که بيشترين امتيازات را  کسب کنند  به عنوان
..قهرمان قهرمانان معرفي مي شوندقهرمان قهرمانان معرفي مي شوند و ي ي ر ن هر ن وهر ي ي ر ن هر ن هر

  در دوي امدادي فقط يک چهارم امتياز به ورزشکار تعلق مي  در دوي امدادي فقط يک چهارم امتياز به ورزشکار تعلق مي
..گيردگيرد

ازا  ا  از    ا قا   ت ا ا  ا ازا   ا  از    ا قا   ت ا ا  ا   در پايان مسابقات رده بندي تيمها  از  روي مجموع امتيازات در پايان مسابقات رده بندي تيمها  از  روي مجموع امتيازات
..انجام مي شودانجام مي شود

هر ورزشکار بايد لباس مناسب داشته باشدهر ورزشکار بايد لباس مناسب داشته باشد.. ب ب س ب ي ب ر ورز بر ب س ب ي ب ر ورز ر
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دان  ابقات دووم اي م دان نحوه اج ابقات دووم اي م ان ( ( نحوه اج ان خواه ))خواه ))خواهران خواهران ( ( نحوه اجراي مسابقات دووميداني نحوه اجراي مسابقات دووميداني 

متر با مانع به صورت مقدمات و نهائ  متر با مانع به صورت مقدمات و نهائ    6060متر سرعت  و متر سرعت  و   6060دوي دوي   - - 11 متر با مانع به صورت مقدماتي و نهائي  متر با مانع به صورت مقدماتي و نهائي    6060متر سرعت  و متر سرعت  و   6060دوي دوي     11
نفر به ترتيب بهترين رکورد  نفر به ترتيب بهترين رکورد    66برگزار ودر مرحله مقدماتي تعداد برگزار ودر مرحله مقدماتي تعداد 

..انتخاب مي شوند وبه مرحله نهائي راه خواهند يافتانتخاب مي شوند وبه مرحله نهائي راه خواهند يافت
ل      22 ل  ش ط ا   200200      15001500    800800ش ط ا زن  تا  ا   ا زن  تا  متر، پرتاب وزنه وامدادي متر، پرتاب وزنه وامدادي   200200متر ، متر ،   15001500متر ، متر ، 800800پرش طول ، پرش طول ،   - - 22 

تيمي از روي  رکوردهاي  بدست آمده و در مرحله اوليه رده بندي  تيمي از روي  رکوردهاي  بدست آمده و در مرحله اوليه رده بندي  
..و امتياز بندي مي شوندو امتياز بندي مي شوند وو

کليه وسايل براي برگزاري واجراي مسابقات به وسيله هيئت برگزار کليه وسايل براي برگزاري واجراي مسابقات به وسيله هيئت برگزار   - - 33
کننده مطابق  با  مقررات فدراسيون  بين المللي در  اختيار شرکت   کننده مطابق  با  مقررات فدراسيون  بين المللي در  اختيار شرکت   

..کنندگان  قرار مي گيردکنندگان  قرار مي گيرد..کنندگان  قرار مي گيردکنندگان  قرار مي گيرد
دقيقه  پس  از اتمام هر ماده   دقيقه  پس  از اتمام هر ماده     3030" " اعتراضات به وسيله سرپرستان کتبااعتراضات به وسيله سرپرستان کتبا  - - 44

..به هيات داوري وکميته فني مسابقات ارسال مي گرددبه هيات داوري وکميته فني مسابقات ارسال مي گردد
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رات فن ژيمناستيک  رات فن ژيمناستيک قوانين ومق ان((قوانين ومق انخواه ))خواه ))خواهرانخواهران((قوانين ومقررات فني ژيمناستيک قوانين ومقررات فني ژيمناستيک 

 زميني زميني ( ( مسابقات در دو مرحله اجباري واختياري در سه وسيله مسابقات در دو مرحله اجباري واختياري در سه وسيله––
..بصورت تيمي وانفرادي برگزار مي شودبصورت تيمي وانفرادي برگزار مي شود) ) خرکخرک  - - موازنهموازنه

  هر تيم شامل هشت نفر حداقل يک و حداکثر شش نفر ورزشکار، يک  هر تيم شامل هشت نفر حداقل يک و حداکثر شش نفر ورزشکار، يک
..مربي ويک سرپرست مي باشدمربي ويک سرپرست مي باشد

   همراه داشتن کفش و لباس مخصوص ژيمناستيک و جوراب شلواري   همراه داشتن کفش و لباس مخصوص ژيمناستيک و جوراب شلواري
..براي ورزشکاران الزامي استبراي ورزشکاران الزامي استبراي ورزشکاران الزام استبراي ورزشکاران الزام است

 ثانيه مي باشدثانيه مي باشد  7070تا تا   9090زمان حرکات زميني زمان حرکات زميني.. ي ي ز ر ن يز ي ز ر ن بز ي بي ي ي
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ان کات ژيمناستيک  خواه نامه اجباري ح انب کات ژيمناستيک  خواه نامه اجباري ح نامه زمين((ب نامه زمينب ))ب ))برنامه زمينيبرنامه زميني((برنامه اجباري حرکات ژيمناستيک  خواهرانبرنامه اجباري حرکات ژيمناستيک  خواهران

).).نرمش نرمش ((ريتم ريتم   --88).                         ).                         ريتم ريتم ((حرکات نرمشي حرکات نرمشي   --11             ي ر ير ر شممممر شر ر
              
تعادلي فرشتهتعادلي فرشته  --99.                                           .                                           باالنس غلتباالنس غلت--22            

                            
).).چرخ فلک پيچ چرخ فلک پيچ ( ( باالنس پيچ باالنس پيچ   --1010.                                             .                                             پرش گربهپرش گربه  --33
              
خش  4545  44             خش  ا  1111                                                                    ک  ق  اغل  ک  ق  غل  ..غلت عقب يک پاغلت عقب يک پا  --1111.                                 .                                 درجه چرخشدرجه چرخش  4545  --44            
              
..ريتم پايانيريتم پاياني  --1212.                          .                          تاتا22چرخ فلک دودست چرخ فلک دودست   --55             يچرخچرخ پ يم پ م
              
.                                              .                                              درجه چرخشدرجه چرخش  4545تاتا22پرش پا باز پرش پا باز   --66            
                            
.                        .                        ثانيه مي باشدثانيه مي باشد  9090ثانيه وحداکثر ثانيه وحداکثر   7070حداقل زمان حداقل زمان   --77          
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ان دانشگاهها  کات ژيمناستيک خواه نامه اجباري ح ان دانشگاهها ب کات ژيمناستيک خواه نامه اجباري ح ) ) چوب موازنه چوب موازنه ((ب ) ) چوب موازنه چوب موازنه ((برنامه اجباري حرکات ژيمناستيک خواهران دانشگاهها برنامه اجباري حرکات ژيمناستيک خواهران دانشگاهها 

11--  رد کردن يک پا به حالت پا بازرد کردن يک پا به حالت پا باز..
22--  رفتن روي زانو ويک پا بلندرفتن روي زانو ويک پا بلند..
33--   جفت پا راست جفت پا راست ( ( پرش پا راست پرش پا راست.(.(
44--   دوتا دوتا ( ( پرش گربه پرش گربه.(.( رب ربپرش ))وو((پرش
55--  نشستن روي سينه پا به حالت زانو خمنشستن روي سينه پا به حالت زانو خم..
66-- جفت پا راست جفت پا راست ( ( پرش پا راست پرش پا راست.(.(
77  ي خ د جل ت وپا با زان يت د گشت وانجام  ي خ د جلب ت وپا با زان يت د گشت وانجام  ب 77--  برگشت وانجام ريتم دست وپا با زانوي خم در جلوبرگشت وانجام ريتم دست وپا با زانوي خم در جلو..
88--   ثانيهثانيه  33حرکت تعادلي فرشته حداکثر حرکت تعادلي فرشته حداکثر..
99--  سکسکهسکسکه..
1010--  جدا کردن يک پا از پهلو روي چوب و فرود جفت ساده درکنار جدا کردن يک پا از پهلو روي چوب و فرود جفت ساده درکنار   --فرودفرود

..ارتفاع چوب موازنه يک مترارتفاع چوب موازنه يک متر––چوب چوب 
  پدربرنامه پرش خرک ، پرش در و طرفين در سطح  افق  پا  بازو  اندازه حرکت  دربرنامه پرش خرک ، پرش در و طرفين در سطح  افق  پا  بازو  اندازه حرکت پ پپ پ پ

..يک مترو بيست سانت وجود دارديک مترو بيست سانت وجود دارد
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ان ابقات ژيمناستيک خواه انجوايز م ابقات ژيمناستيک خواه جوايز مسابقات ژيمناستيک خواهرانجوايز مسابقات ژيمناستيک خواهرانجوايز م

ک ک     11 ا ش ل تا  ت ا ا قا ت  نف ا ک ک   ا ش ل تا  ت ا ا قا ت  نف ا در مسابقات تيمي به نفرات اول تا سوم تيمهاي شرکت کننده در مسابقات تيمي به نفرات اول تا سوم تيمهاي شرکت کننده   - - 11 
..مدال وحکم اهداء مي شودمدال وحکم اهداء مي شود

در مسابقات انفرادي به نفرات اول تا سوم هر اسباب مدال در مسابقات انفرادي به نفرات اول تا سوم هر اسباب مدال   - - 22
..وحکم اهداء مي شودوحکم اهداء مي شود

در مجموع سه اسباب  به نفرات اول تا  سوم  مدال و حکم  در مجموع سه اسباب  به نفرات اول تا  سوم  مدال و حکم    - - 33
..اهدا مي گردداهدا مي گردد..اهداء مي گردداهداء مي گردد

به تيمهاي اول تا سوم ، جام قهرماني وحکم تيمي اهداء مي به تيمهاي اول تا سوم ، جام قهرماني وحکم تيمي اهداء مي   - - 44
..شودشودشش
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ادران ابقات ژيمناستيک ب ادرانوسايل مورد نياز م ابقات ژيمناستيک ب وسايل مورد نياز مسابقات ژيمناستيک برادرانوسايل مورد نياز مسابقات ژيمناستيک برادرانوسايل مورد نياز م

 مترمتر  1212××1212ابعاد حرکات زميني ابعاد حرکات زميني..

 سانتي مترسانتي متر  110110ارتفاع خرک حلقه ارتفاع خرک حلقه..

 سانتي مترسانتي متر  250250ارتفاع دارحلقه ارتفاع دارحلقه..

 سانتي مترسانتي متر  130130ارتفاع خرک پرش ارتفاع خرک پرش..

 سانتي مترسانتي متر  160160ارتفاع پارالل ارتفاع پارالل..

255255  سانتي مترسانتي متر  255255ارتفاع بارفيکس ارتفاع بارفيکس..
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ان اد ک  ت نا قات ژ ا ي  از گذا ت انن ا اد ک  ت نا قات ژ ا ي  از گذا ت نحوه امتياز گذاري مسابقات ژيمناستيک برادراننحوه امتياز گذاري مسابقات ژيمناستيک برادرانن ا

 ته ا د ه  شکل  ک از نظ  ت نا ته کات ژ ا د ه  شکل  ک از نظ  ت نا تق که تق که AABBCCDDکات ژ  حرکات ژيمناستيک از نظر مشکلي به چهار دسته حرکات ژيمناستيک از نظر مشکلي به چهار دستهAA،،BB،،CC،،DD تقسيم که تقسيم که
..مي باشدمي باشد    0/80/8- - 0/60/6- - 0/40/4- - 0/20/2ارزش آنها بترتيب ارزش آنها بترتيب 

 درهر دوره از مسابقات ژيمناست مي بايست حداقل شش حرکت درهر دوره از مسابقات ژيمناست مي بايست حداقل شش حرکتAA  
..دربرنامه خود اجرا کنددربرنامه خود اجرا کندCCودو حرکت  ودو حرکت    BBچهار حرکتچهار حرکت

در ژيمناستيک دو نوع برنامه ارائه مي گردددر ژيمناستيک دو نوع برنامه ارائه مي گردد::
برنامه اجباري که به وسيله مسوولين مربوطه تنظيم يک سال قبل برنامه اجباري که به وسيله مسوولين مربوطه تنظيم يک سال قبل   - - الفالف برنامه اجباري که به وسيله مسوولين مربوطه تنظيم يک سال قبل برنامه اجباري که به وسيله مسوولين مربوطه تنظيم يک سال قبل     الفالف

از مسابقات به  ژيمناست اطالع  داده مي شود که بايد آنرا  مطابق    از مسابقات به  ژيمناست اطالع  داده مي شود که بايد آنرا  مطابق    
..مقررات اجرا  کند در غير اينصورت امتيازي تعلق نمي گيردمقررات اجرا  کند در غير اينصورت امتيازي تعلق نمي گيرد

ي    بب ا ه اخت ينا ا ه اخت . . برنامه اختياريبرنامه اختياري  - - بب  نا
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ادران نامه هاي اجباري ژيمناستيک ب ادرانقضاوت ب نامه هاي اجباري ژيمناستيک ب قضاوت برنامه هاي اجباري ژيمناستيک برادرانقضاوت برنامه هاي اجباري ژيمناستيک برادرانقضاوت ب

ا  ا ش  ط ف  ا  ا ا ا  ا ا  ا ا ا ش  ط ف  ا  ا ا ا  ا ا  ا      9/89/8ا ا    ا ا  امتياز در بر  امتياز در بر    9/89/8انجام وارائه برنامه اجباري برطبق فرم داده شده تا انجام وارائه برنامه اجباري برطبق فرم داده شده تا
امتياز جهت  انعام در  امتياز جهت  انعام در    1010امتياز  باقيمانده  تا امتياز  باقيمانده  تا   0/20/2خواهد داشت  و خواهد داشت  و 

ينظر گرفته  شده است که به ذوق ومهارت در انجام حرکت تعلق مي نظر گرفته  شده است که به ذوق ومهارت در انجام حرکت تعلق مي  ق ر م ج و و ب ر ير ق ر م ج و و ب ر ر
..گيردگيرد

برنامه هاي اجباري در وسايل مختلف به هيچ وجه تکرار نخواهد شدبرنامه هاي اجباري در وسايل مختلف به هيچ وجه تکرار نخواهد شد..
 ي تذک ا ه اخت نا ايط که  د  ب ق  ش ي ط ا ه هاي ا نا ا ب ي تذک تک ا ه اخت نا ايط که  د  ب ق  ش ي ط ا ه هاي ا نا ا ب تک  تکرار برنامه هاي اجباري طبق  شرايطي که  در  برنامه اختياري تذکر تکرار برنامه هاي اجباري طبق  شرايطي که  در  برنامه اختياري تذکر

..داده شده انجام مي گرددداده شده انجام مي گردد
  يدر  صورتيکه  ژيمناست با  عواملي که خود در آن  دخالتي  نداشته  در  صورتيکه  ژيمناست با  عواملي که خود در آن  دخالتي  نداشته و ي و ب ي ي يو و ي و ب ي ي و

..مواجه شود امکان تکرار برنامه را داردمواجه شود امکان تکرار برنامه را دارد
 دستور تکرار برنامه فقط توسط سر داور ودر صورت ترديد سرپرست دستور تکرار برنامه فقط توسط سر داور ودر صورت ترديد سرپرست

..فني مسابقات صادر مي شودفني مسابقات صادر مي شودفن مسابقات صادر م شودفن مسابقات صادر م شود

www*p
nu

eb
*co

m



نامه هاي اجباري ايم در رابطه با ارزياب ب نامه هاي اجباريک ج ايم در رابطه با ارزياب ب کسر جرايم در رابطه با ارزيابي برنامه هاي اجباريکسر جرايم در رابطه با ارزيابي برنامه هاي اجباريک ج

رجهت حذف يک حرکت  کل امتياز  آن  حرکت از ژيمناستيک  کسر و اگر  جهت حذف يک حرکت  کل امتياز  آن  حرکت از ژيمناستيک  کسر و اگر    --11 و ر ي ژي ز ر ز ي ل ر ي رجه و ر ي ژي ز ر ز ي ل ر ي جه
حذف آن حرکت باعث آسان شدن  اجراي قبل يا بعد شود عالوه بر کسر امتياز حذف آن حرکت باعث آسان شدن  اجراي قبل يا بعد شود عالوه بر کسر امتياز 

..تعلق مي گيردتعلق مي گيرد  0/30/3تا تا   0/10/1جريمه از جريمه از 

    0/30/3جهت اجراي حرکات اضافي در برنامه اجباري براي هر حرکت اضافي جهت اجراي حرکات اضافي در برنامه اجباري براي هر حرکت اضافي   --22
امتياز کسرو اگر حذف مذکور باعث آسان شدن حرکات قبل يا  بعد آن شود  امتياز کسرو اگر حذف مذکور باعث آسان شدن حرکات قبل يا  بعد آن شود  

..تعلق  مي گيردتعلق  مي گيرد  0/30/3تا  تا      0/10/1جريمه جريمه 

اگر طبق دستورالعمل برنامه  اجباري  قسمتي از حرکات اتصالي خالف جهت  اگر طبق دستورالعمل برنامه  اجباري  قسمتي از حرکات اتصالي خالف جهت    --33
جهت  امتياز  گذاري  جهت  امتياز  گذاري  . . تعيين  شده اجرا شود فقط  نصف امتياز تعلق مي گيردتعيين  شده اجرا شود فقط  نصف امتياز تعلق مي گيرد ير ي ق ي و جر يريين ي ق ي و جر ييين ي يجه ي جه

از دستور برنامه اختياري پيروي  از دستور برنامه اختياري پيروي  " " اجرا و جنبه هاي تکنيکي برنامه اجباري عينااجرا و جنبه هاي تکنيکي برنامه اجباري عينا
..مي شود مانند خم وباز بودن پاها وقطع برنامهمي شود مانند خم وباز بودن پاها وقطع برنامه

ويا به کمک مربي تنظيم ودر ويا به کمک مربي تنظيم ودر " " برنامه اختياري برنامه اي است که ژيمناست شخصابرنامه اختياري برنامه اي است که ژيمناست شخصا     ر رر مر ي مر ي ر
..مسابقه اجرا مي کندمسابقه اجرا مي کند
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نامه اختياري نامه اختياريقضاوت ب قضاوت برنامه اختيارييقضاوت برنامه اختيارييقضاوت ب

..امتيازامتياز  4/004/00مشکلي برنامه مشکلي برنامه – – الف الف 
ا      ا ک  ا  1/001/00ک  اا ا ..امتيازامتياز  1/001/00ترکيب برنامه ترکيب برنامه   - - بب
..امتيازامتياز  4/404/40نحوه اجراي برنامه نحوه اجراي برنامه   --جج
امتيازامتياز  10/6010/60امتياز پاداش امتياز پاداش     دد ..امتيازامتياز  10/6010/60امتياز پاداش امتياز پاداش   - - دد
..امتيازامتياز  10/0010/00جمع کل امتياز جمع کل امتياز ••
ارزيابي ميگردد  ارزيابي ميگردد    1010هر برنامه به وسيله چهار داور ويک سرداور از صفرتاهر برنامه به وسيله چهار داور ويک سرداور از صفرتا•• ر ز ور ر وي ور ر چه ي و ب بر رر ز ور ر وي ور ر چه ي و ب بر رر ي بي ررزي ي بي رزي

و باالترين و پايينترين  امتيازات داده  شده حذف و دو امتياز وسط را  و باالترين و پايينترين  امتيازات داده  شده حذف و دو امتياز وسط را  
..با هم  جمع وبر دو تقسيم مي کنندبا هم  جمع وبر دو تقسيم مي کنند

اري را روي •• نامه اخت اري و س ب نامه اج م ابتدا ب ابقات ت اري را روي در م نامه اخت اري و س ب نامه اج م ابتدا ب ابقات ت در مسابقات تيمي ابتدا برنامه اجباري و سپس برنامه اختياري را روي در مسابقات تيمي ابتدا برنامه اجباري و سپس برنامه اختياري را روي ••در م
شش اسباب  اجرا  مي کنند و جمع دو مرحله  و بر روي هر اسباب  شش اسباب  اجرا  مي کنند و جمع دو مرحله  و بر روي هر اسباب  

..قهرمان  را مشخص مي کندقهرمان  را مشخص مي کند
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ابقات کت کنندگان در م ابقاتنحوه لباس پوشيدن ش کت کنندگان در م نحوه لباس پوشيدن شرکت کنندگان در مسابقاتنحوه لباس پوشيدن شرکت کنندگان در مسابقاتنحوه لباس پوشيدن ش

هر تيم بايد با لباس متحدالشکل در مسابقات شرکت کندهر تيم بايد با لباس متحدالشکل در مسابقات شرکت کند.. ر ب ر ل س ب ب ي ب يم رر ب ر ل س ب ب ي ب يم ر

 در پارالل،بارفيکس،خرک حلقه ودارحلقه ژيمناستهابايد باشلوارسفيدبلندوبا در پارالل،بارفيکس،خرک حلقه ودارحلقه ژيمناستهابايد باشلوارسفيدبلندوبا
..جوراب وکفش ژيمناستيک يا بدون کفش رقابت نمايندجوراب وکفش ژيمناستيک يا بدون کفش رقابت نمايند ي م بت ر ش ون ب ي ي ژيم ش و ب يجور م بت ر ش ون ب ي ي ژيم ش و ب جور

 در حرکات زميني وپرش خرک ژيمناستيک مي تواند از لباس فوق ويا در در حرکات زميني وپرش خرک ژيمناستيک مي تواند از لباس فوق ويا در
صورت تمايل با شورت همراه با جوراب وکفش يا با پاي برهنه در مسابقات  صورت تمايل با شورت همراه با جوراب وکفش يا با پاي برهنه در مسابقات  

..شرکت نمايدولي رنگ پيراهن آنها يکرنگ باشدشرکت نمايدولي رنگ پيراهن آنها يکرنگ باشد ب ر ي ه ن پير ر ي و ي بر ر ي ه ن پير ر ي و ي ر
عدم توجه به آنها  عدم توجه به آنها  ..پوشيدن زير پيراهن رکابي در تمام مراحل اجباري مي باشدپوشيدن زير پيراهن رکابي در تمام مراحل اجباري مي باشد

..امتياز مي شودامتياز مي شود  0/30/3بدون اخطار قبلي موجب کاهش بدون اخطار قبلي موجب کاهش 

 نفر اول به روي نفر اول به روي   55يک تيم ژيمناستيک شامل شش نفر مي باشد که بهترين امتياز يک تيم ژيمناستيک شامل شش نفر مي باشد که بهترين امتياز
. . هر اسباب درجمع نمره ها منظور مي گرددهر اسباب درجمع نمره ها منظور مي گردد
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اضات درژيمناستيک  رس اعت اضات درژيمناستيک ب رس اعت بررسي اعتراضات درژيمناستيک بررسي اعتراضات درژيمناستيک ب

کليه اعتراضات بايد مکتوب وبه امضاي سرپرست تيم برسدکليه اعتراضات بايد مکتوب وبه امضاي سرپرست تيم برسد..
واضح ارائه واضح ارائه " " کليه اعتراضات بايد باذکرتاريخ ،محل وقوع و کامالکليه اعتراضات بايد باذکرتاريخ ،محل وقوع و کامال

..شوندشوندشوندشوند
  همراه برگ اعتراض مبلغ  تعيين شده  به عنوان  وديعه ارائه  مي  همراه برگ اعتراض مبلغ  تعيين شده  به عنوان  وديعه ارائه  مي

گردد ، بديهي است  در صورت  وارد  بودن  اعتراض مبلغ   گردد ، بديهي است  در صورت  وارد  بودن  اعتراض مبلغ   
ا  ا گ ا ذک  ا گ مذکور باز گردانده مذکور باز گردانده ذک 

        مي شودمي شود..
 اض بايد تا ساعت گونه اعت اض بايد تا ساعت ه گونه اعت ست   2020ه پ اض به س ست زمان وقوع اعت پ اض به س زمان وقوع اعت  زمان وقوع اعتراض به سرپرست زمان وقوع اعتراض به سرپرست   2020هرگونه اعتراض بايد تا ساعت هرگونه اعتراض بايد تا ساعت

..کل مسابقات ارائه شودکل مسابقات ارائه شود
  به اعتراضاتي که فاقد موارد مذکور باشد ترتيب اثر داده نمي  به اعتراضاتي که فاقد موارد مذکور باشد ترتيب اثر داده نمي

..شودشودشش
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ابقات ژيمناستيک  ابقات ژيمناستيک جوايز م جوايز مسابقات ژيمناستيک جوايز مسابقات ژيمناستيک جوايز م

  کاپ تيمي جهت مقامهاي اول ، دوم وسوم همراه با حکم قهرمان  کاپ تيمي جهت مقامهاي اول ، دوم وسوم همراه با حکم قهرمان
..تيميتيمي

 مدالهاي تيمي جهت نفرات هر تيم طال، نقره وبرنز همراه با حکم مدالهاي تيمي جهت نفرات هر تيم طال، نقره وبرنز همراه با حکم
ي..قهرمانيقهرماني يهر هر

 مدال قهرمان قهرمانان براي نفرات اول،دوم وسوم انفرادي همراه مدال قهرمان قهرمانان براي نفرات اول،دوم وسوم انفرادي همراه
ان ک ق انا  ک ق ..با حکم قهرمانيبا حکم قهرمانيا 

حکم شرکت در مسابقات به کليه شرکت کنندگانحکم شرکت در مسابقات به کليه شرکت کنندگان..حکم شرکت در مسابقات به کليه شرکت کنندگانحکم شرکت در مسابقات به کليه شرکت کنندگان..
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ادران  مت ب ابقات دانشگاهها ق اري م نامه اج ادران ب مت ب ابقات دانشگاهها ق اري م نامه اج ن ((ب کات زم نامه ح ن ب کات زم نامه ح ))ب ))برنامه حرکات زميني برنامه حرکات زميني ((برنامه اجباري مسابقات دانشگاهها قسمت برادران برنامه اجباري مسابقات دانشگاهها قسمت برادران 

..BBبه طرف نقطه به طرف نقطه AAاز حالت ايستاده درنقطه از حالت ايستاده درنقطه  رر
..با باال بردن دست رفتن روي پنجه پا باسه قدم دويدن نيم پشتکبا باال بردن دست رفتن روي پنجه پا باسه قدم دويدن نيم پشتک  --11
..بالفاصله شيرجه غلت زاويه پا جمع بالفاصله پرش باال،نيم دور پيچبالفاصله شيرجه غلت زاويه پا جمع بالفاصله پرش باال،نيم دور پيچ  --22
گردش مچ دستها گردش مچ دستها ((نشستن به عقب زانو راست وبميک باالنس دست راست نشستن به عقب زانو راست وبميک باالنس دست راست   --33 گردش مچ دستها گردش مچ دستها ((نشستن به عقب زانو راست وبميک باالنس دست راست نشستن به عقب زانو راست وبميک باالنس دست راست   33

).).به سمت داخل به سمت داخل 
فرود روي هر پا بصورت زانو خم ،بلند شدن دستها باال ضمن گذاردن  فرود روي هر پا بصورت زانو خم ،بلند شدن دستها باال ضمن گذاردن  --44

).).  CC--BBدر جهت در جهت ((درجه چرخش چرخ فلک دو دست درجه چرخش چرخ فلک دو دست   4545يک پا جلو يک پا جلو  CCدر جهت در جهت ((درجه چرخش چرخ فلک دو دست درجه چرخش چرخ فلک دو دست   55يک پا جلو يک پا جلو  BB  .(.(
رفتن روي پاي دوم ، تعادلي پهلو و انجام حرکت باالنس غلت جلو پا رفتن روي پاي دوم ، تعادلي پهلو و انجام حرکت باالنس غلت جلو پا   --55

). ).   DD--CCدرجهت درجهت ((درجه چرخش قرارگرفتن درجه چرخش قرارگرفتن 4545جمع، بالفاصله پرش باالجمع، بالفاصله پرش باال
www*p. . با سه قدم دويدن، چرخ فلک پيچ ، نيم وارو پرش باالبا سه قدم دويدن، چرخ فلک پيچ ، نيم وارو پرش باال  66  با سه قدم دويدن، چرخ فلک پيچ ، نيم وارو پرش باالبا سه قدم دويدن، چرخ فلک پيچ ، نيم وارو پرش باال  --66
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ان  اد ت ب ا ق ک دانشگاه ت نا ان ابقات ژي اد ت ب ا ق ک دانشگاه ت نا ک حلقه ( ( ابقات ژي ه خ نا ک حلقه ب ه خ نا ))ب ))برنامه خرک حلقه برنامه خرک حلقه ( ( مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران 

باگرفتن دسته هاي خرک پريدن وبردن پاي راست بداخل از باگرفتن دسته هاي خرک پريدن وبردن پاي راست بداخل از   - - 11 باگرفتن دسته هاي خرک پريدن وبردن پاي راست بداخل از باگرفتن دسته هاي خرک پريدن وبردن پاي راست بداخل از     11
..سمت راست وبيرون آوردن آن از سمت راستسمت راست وبيرون آوردن آن از سمت راست

..بردن پاي چپ به داخل خرک وبيرون آوردن آن از سمت چپبردن پاي چپ به داخل خرک وبيرون آوردن آن از سمت چپ- - 22
..بردن پاي راست به داخل خرک از سمت راستبردن پاي راست به داخل خرک از سمت راست  - - 33
..بردن پاي چپ به داخل خرک از سمت راستبردن پاي چپ به داخل خرک از سمت راست  - - 44
ت    55 ا ت  ت از  ا اي  دن  تون آو ا ت  ت از  ا اي  دن  ون آو ..بيرون آوردن پاي راست از سمت راستبيرون آوردن پاي راست از سمت راست  - - 55
..بيرون آوردن پاي چپ از سمت چپبيرون آوردن پاي چپ از سمت چپ  - - 66
..بردن پاي راست به داخل خرک از سمت راستبردن پاي راست به داخل خرک از سمت راست  - - 77 ..بردن پاي راست به داخل خرک از سمت راستبردن پاي راست به داخل خرک از سمت راست    
..ضربدررواز سمت راستضربدررواز سمت راست––ضربدرروازسمت چپ ضربدرروازسمت چپ   - - 88
وبردن پاي چپ به داخل و پرش در حالي که پهلوي راست به طرف بردن پاي چپ به داخل و پرش در حالي که پهلوي راست به طرف   - - 99 پ ي پ پ وپ پ ي پ پ پ

..خرک باشدخرک باشد
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برنامه دارحلقه  برنامه دارحلقه  ( ( مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران  برنامه دارحلقه  برنامه دارحلقه  ( ( مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران 
))وپرش خرکوپرش خرک

لق  ا  لق نا  ا  ::برنامه دار حلقه برنامه دار حلقه نا 
..گرفتن حلقه ها،بردن پاها به داخل حلقه ،اجراي مهتاب زاويهگرفتن حلقه ها،بردن پاها به داخل حلقه ،اجراي مهتاب زاويه  - - 11
اسکبکا زاويه مکث زاويهاسکبکا زاويه مکث زاويه  - - 22 ..اسکبکا زاويه مکث زاويهاسکبکا زاويه مکث زاويه    22
..غلت جلو يک دور ونيمغلت جلو يک دور ونيم  - - 33
بب..آفتابآفتاب  - - 44
..پرش درو طرفينپرش درو طرفين  - - 55

::برنامه پرش خرکبرنامه پرش خرککک
..باالنس برگشتباالنس برگشت  --اا
ک •• ک ارتفاع خ ش تخته  130130ارتفاع خ تفاده از دو پ ت با ا ش تختهانت  تفاده از دو پ ت با ا انت  ..سانتي متر با استفاده از دو پيش تختهسانتي متر با استفاده از دو پيش تخته  130130ارتفاع خرک ارتفاع خرک • • 
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برنامه حرکات برنامه حرکات ((مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادرانمسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران برنامه حرکات برنامه حرکات ((مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادرانمسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران
) ) پارالل پارالل 

و..دويدن پرش ريبکا جلودويدن پرش ريبکا جلو  - - 11 ج ريب پرش ن ووي ج ريب پرش ن وي
..ثانيهثانيه22باالنس شانه مکث باالنس شانه مکث   - - 22
..ثانيهثانيه  22اسکبکا زاويه مکث اسکبکا زاويه مکث   - - 33 ..ثانيهثانيه  اسکبکا زاويه مکث اسکبکا زاويه مکث     
بردن پاها به عقب ودور کردن بدن، گذراندن زيربغل بردن پاها به عقب ودور کردن بدن، گذراندن زيربغل   - - 44

ب..واجراي حرکت آفتابواجراي حرکت آفتاب ر ي جر بو ر ي جر و
..اسکبکارواسکبکارو  - - 55
..پرش عقب با نيم دور گردش به سمت چوب پاراللپرش عقب با نيم دور گردش به سمت چوب پارالل  - - 66 ..پرش عقب با نيم دور گردش به سمت چوب پاراللپرش عقب با نيم دور گردش به سمت چوب پارالل     www*p
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ادران مت ب ابقات ژيمناستيک دانشگاهها ق ادرانم مت ب ابقات ژيمناستيک دانشگاهها ق نامه بارفيک ( ( م نامه بارفيک ب ))ب ))برنامه بارفيکس برنامه بارفيکس ( ( مسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادرانمسابقات ژيمناستيک دانشگاهها قسمت برادران

خ شک عق    11 اي چ ل  اج ا  ت له  د فت  خ شک عقگ اي چ ل  اج ا  ت له  د فت  گ ..گرفتن ميله ، دستها معمولي ، اجراي چرخ شکم عقبگرفتن ميله ، دستها معمولي ، اجراي چرخ شکم عقب  - - 11

آمدن زير ميله ودور کردن بدن در قسمت عقب دستها به حالت آمدن زير ميله ودور کردن بدن در قسمت عقب دستها به حالت   - - 22 آمدن زير ميله ودور کردن بدن در قسمت عقب دستها به حالت آمدن زير ميله ودور کردن بدن در قسمت عقب دستها به حالت     
..ضربدر ودر جلو تعويض دستها واجراي حرکت اسکبکاضربدر ودر جلو تعويض دستها واجراي حرکت اسکبکا

ل    33 ل ش  ..چرخ شکم جلوچرخ شکم جلو  - - 33 ش 

قوس    44 ش کف پا کم قوسبا گذاردن کف پاها روي ميله پ ش کف پا کم با گذاردن کف پاها روي ميله پ ..با گذاردن کف پاها روي ميله پرش کف پا کمرقوسبا گذاردن کف پاها روي ميله پرش کف پا کمرقوس  - - 44 www*p
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نحوي اجراي نحوي اجراي ( ( آيين نامه فن مسابقات شناي دانشگاهها قسمت برادران آيين نامه فن مسابقات شناي دانشگاهها قسمت برادران  نحوي اجراي نحوي اجراي ( ( آيين نامه فني مسابقات شناي دانشگاهها قسمت برادران آيين نامه فني مسابقات شناي دانشگاهها قسمت برادران 
))بازيها بازيها 

 رشته تيمي شرکت رشته تيمي شرکت   22رشته انفرادي ورشته انفرادي و  33هر شناگر مجاز است در هر شناگر مجاز است در
..نمايدنمايد

حداکثر اعضا همراه تيم دو نفر يک مربي ويک سرپرست استحداکثر اعضا همراه تيم دو نفر يک مربي ويک سرپرست است..

مسابقات شنا در سه روز برگزار مي شودمسابقات شنا در سه روز برگزار مي شود..

هر تيم در هر رشته دو شناگر مي تواند معرفي کندهر تيم در هر رشته دو شناگر مي تواند معرفي کند..
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) )   11((مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران 

گزار م شود ون جهان ب ن فدراس ق قوان ابقات ط گزار م شودم ون جهان ب ن فدراس ق قوان ابقات ط م مسابقات طبق قوانين فدراسيون جهاني برگزار مي شودمسابقات طبق قوانين فدراسيون جهاني برگزار مي شود..

شناگر مي تواند موج گير را براي انجام برگشت بگيردشناگر مي تواند موج گير را براي انجام برگشت بگيرد.. ير ب ت بر م ج ي بر ر ير وج و ي يرر ب ت بر م ج ي بر ر ير وج و ي ر

 ، در استارت شناي قورباغه اگر عمل کشش وفشار انجام نشود ، در استارت شناي قورباغه اگر عمل کشش وفشار انجام نشود
..خطا نيستخطا نيستخطا نخطا ن

 در  استارت  شناي  کرال  پشت ، اگر  شناگر  هر  دو  دست در  استارت  شناي  کرال  پشت ، اگر  شناگر  هر  دو  دست
..خود را همزمان به پايين بکشد ، خطامحسوب نخواهد شدخود را همزمان به پايين بکشد ، خطامحسوب نخواهد شد و وب ب يين پ ب ن ز ر وو وب ب يين پ ب ن ز ر و

 در برگشت شناي قورباغه هر دو دست  همزمان بايد  ديواره در برگشت شناي قورباغه هر دو دست  همزمان بايد  ديواره
ا ا ل ن خ  اا ا ل ن خ  ..استخر را لمس نماينداستخر را لمس نمايندا

 در برگشت شناي پروانه هردو دست همزمان بايد  ديواره در برگشت شناي پروانه هردو دست همزمان بايد  ديواره
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ادران  مت ب ابقات شنا دانشگاهها ق رات فن م ادران مق مت ب ابقات شنا دانشگاهها ق رات فن م ))  22( ( مق ))  22( ( مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران 

 ا ا  د دن شناگ  ک  نقطه  از  ش  فقط  ال  گش شنا ک ا د  ا  د دن شناگ  ک  نقطه  از  ش  فقط  ال  گش شنا ک د   در برگشت شناي کرال پشت  فقط يک  نقطه  از بدن شناگر با  ديوار در برگشت شناي کرال پشت  فقط يک  نقطه  از بدن شناگر با  ديوار
..تماس حاصل نمايد کفايت مي کندتماس حاصل نمايد کفايت مي کند

  دربرگشت کرال پشت در صورت تماس يک نقطه از  بدن  شناگر  با  دربرگشت کرال پشت در صورت تماس يک نقطه از  بدن  شناگر  با
ديواره استخرخطا محسوب نمي شود اما اگر قبل از تماس با ديواره ديواره استخرخطا محسوب نمي شود اما اگر قبل از تماس با ديواره 

..استخر بدن از حالت افقي به حالت عمودي درآيد خطا استاستخر بدن از حالت افقي به حالت عمودي درآيد خطا استاستخر بدن از حالت افق به حالت عمودي درآيد خطا استاستخر بدن از حالت افق به حالت عمودي درآيد خطا است

 واگر  شناگر  به  طناب  اصابت  کند ، خطا  محسوب  نخواهد  شد  اما اگر  شناگر  به  طناب  اصابت  کند ، خطا  محسوب  نخواهد  شد  اما وب ب ب ب ر ور وب ب ب ب ر ر
..ايجاد مزاحمت براي خطوط کناري خطا استايجاد مزاحمت براي خطوط کناري خطا است

 ه د  اگ   گ ک نف  ا ه د  د  ا اغه  شناگ  ه د شنا ق د  اگ   گ ک نف  ا ه د  د  ا اغه  شناگ  د شنا ق  در شناي قورباغه ، شناگر بايد با هر دست يک نفس بگيرد ، اگر سر به در شناي قورباغه ، شناگر بايد با هر دست يک نفس بگيرد ، اگر سر به
.     .     زير آب رود خطا نيست مگر آنکه شناگر زر آبي رودزير آب رود خطا نيست مگر آنکه شناگر زر آبي رود
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ان  اد ت  قات شنا دانشگاها ق ا ات فن  ان ق اد ت  قات شنا دانشگاها ق ا ات فن  ))  33( ( ق ))  33( ( مقررات فني مسابقات شنا دانشگاها قسمت برادران مقررات فني مسابقات شنا دانشگاها قسمت برادران 

   د يق دچا اختالل تنف ش د   د شناي آزاد اگ شناگ به ط يق دچا اختالل تنف ش د شناي آزاد اگ شناگ به ط   در شناي آزاد اگر شناگر به طريقي دچار اختالل تنفسي شود مي  در شناي آزاد اگر شناگر به طريقي دچار اختالل تنفسي شود مي
) ) زدن پاي دوچرخه زدن پاي دوچرخه ((تواند  در همان نقطه مشکل خود را حل کندتواند  در همان نقطه مشکل خود را حل کند

..اما نمي تواند از ماده هاي ديگرجهت حرکت به جلواستفاده کنداما نمي تواند از ماده هاي ديگرجهت حرکت به جلواستفاده کند..اما نمي تواند از ماده هاي ديگرجهت حرکت به جلواستفاده کنداما نمي تواند از ماده هاي ديگرجهت حرکت به جلواستفاده کند

   هر شناگر بعد از پايان مسابقه بايد از خط خودش از آب  خارج   هر شناگر بعد از پايان مسابقه بايد از خط خودش از آب  خارج   هر شناگر بعد از پايان مسابقه بايد از خط خودش از آب  خارج   هر شناگر بعد از پايان مسابقه بايد از خط خودش از آب  خارج
شود ،خروج افرادتيمها بايد با هم انجام شودمگر آنکه شناگر نفر آخرشود ،خروج افرادتيمها بايد با هم انجام شودمگر آنکه شناگر نفر آخر

..باشدباشد www*pبب
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ادران  مت ب ابقات شنا دانشگاهها ق رات فن م ادران مق مت ب ابقات شنا دانشگاهها ق رات فن م ))  44( ( مق ))  44( ( مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران 

  زدن پاي دولفين در شناي پروانه الزامي است ، درحرکت  زدن پاي دولفين در شناي پروانه الزامي است ، درحرکت
دستها،نک آرنج در خارج از آب بايد مشاهده شود ، در غير  دستها،نک آرنج در خارج از آب بايد مشاهده شود ، در غير  

اينصورت خطاست ، همچنين اگر در زدن موج پاها به بيرون  اينصورت خطاست ، همچنين اگر در زدن موج پاها به بيرون  اينصورت خطاست ، همچنين اگر در زدن موج پاها به بيرون  اينصورت خطاست ، همچنين اگر در زدن موج پاها به بيرون  
..چرخش نمايد خطا استچرخش نمايد خطا است

ط  ک  ک  ا  ا  اغ  اگ  ا ق ط  ک  ک  ش ا  ا  اغ  اگ  ا ق ا کشش ا کشش ( (  ش  مانند کشش مانند کشش ( ( در شناي قورباغه  اگر دستها  از خط  کمر عبور کند در شناي قورباغه  اگر دستها  از خط  کمر عبور کند
..خطا استخطا است))فشار استارت قورباغه فشار استارت قورباغه 

 استارت از روي سکو انجام و در صورت خطا مسابقه متوقف و استارت از روي سکو انجام و در صورت خطا مسابقه متوقف و استارت از روي سکو انجام و در صورت خطا مسابقه متوقف و استارت از روي سکو انجام و در صورت خطا مسابقه متوقف و
انجام مي شود اما در صورت خطاي  مجدد  فرد   انجام مي شود اما در صورت خطاي  مجدد  فرد   " " استارت مجددااستارت مجددا

..خاطي  از دور مسابقات حذف مي شودخاطي  از دور مسابقات حذف مي شود
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ادران  مت ب ابقات شنا دانشگاهها ق رات فن م ادران مق مت ب ابقات شنا دانشگاهها ق رات فن م ))  55((مق ))  55((مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران مقررات فني مسابقات شنا دانشگاهها قسمت برادران 

متر پروانه ، پشت ، متر پروانه ، پشت ،   44××2525: : ترتيب مسابقه مختلط انفرادي شاملترتيب مسابقه مختلط انفرادي شامل
..قورباغه ، آزاد استقورباغه ، آزاد است ز زورب ورب

2525××44   شامل  پشت ، شامل  پشت ، ) : ) : باتوجه به شرايط استخرباتوجه به شرايط استخر((متر مختلط تيمي متر مختلط تيمي
اهد شد ام خ نه ان اغه  اهد شدانه  ق ام خ نه ان اغه  ..پروانه ، قورباغه وسينه انجام خواهد شدپروانه ، قورباغه وسينه انجام خواهد شدانه  ق

5050××44  پشت،قورباغه،پروانه وسينه به ترتيب پشت،قورباغه،پروانه وسينه به ترتيب : : متر مختلط تيمي شاملمتر مختلط تيمي شامل
..اجرا خواهد شداجرا خواهد شد
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ادران مت ب ابقات رشته شنا ي دانشگاهها ق ادرانمواد م مت ب ابقات رشته شنا ي دانشگاهها ق مواد مسابقات رشته شنا ي دانشگاهها قسمت برادرانمواد مسابقات رشته شنا ي دانشگاهها قسمت برادرانمواد م

 رشته هاي انفرادي رشته هاي انفرادي::
5050رشته رشته   44((قورباغه وپروانهقورباغه وپروانه- - کرال پشتکرال پشت- - مترکرال سينهمترکرال سينه.(.(
100100نه ال  ک نهت ال  ک انه  ت اغه  شت ق ال  انهک اغه  شت ق ال  ) ) شتهشته44((ک 100100رشتهرشته44((کرال پشت قورباغه وپروانهکرال پشت قورباغه وپروانه  --مترکرال سينهمترکرال سينه. (. (
200200رشته رشته 22((قورباغه قورباغه --مترکرال سينهمترکرال سينه.(.(
2525××44 رشتهرشته11((مترمختلط انفرادي مترمختلط انفرادي.(.( ).).رشتهرشته11((مترمختلط انفرادي مترمختلط انفرادي 44××2525

 رشته هاي تيمي رشته هاي تيمي:: يي
5050××44 رشته رشته 11((مترمختلط تيمي مترمختلط تيمي.(.(
5050××44 رشته رشته 11((مترآزادتيمي مترآزادتيمي.(.(

ت 10010044 ا ت آ ا ))ش ش 11((آ 100100××44 رشته رشته 11((مترآزادتيمي مترآزادتيمي.(.(
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ادران  مت ب ابقات شناي دانشگاهها ق ادران جوايزم مت ب ابقات شناي دانشگاهها ق جوايزمسابقات شناي دانشگاهها قسمت برادران جوايزمسابقات شناي دانشگاهها قسمت برادران جوايزم

د فته  ش گ نظ ل تا  کا د ا ا دا ت فته  ش گ نظ ل تا  کا د ا ا ا ت براي تيمهاي اول تا سوم کاپ درنظرگرفته مي شودبراي تيمهاي اول تا سوم کاپ درنظرگرفته مي شود..

به نفرات اول تا سوم هر رشته مدال وحکم داده مي شودبه نفرات اول تا سوم هر رشته مدال وحکم داده مي شود..

  امتيازات انفرادي وتيمي تا رده شانزد هم مسابقه محاسبه مي  امتيازات انفرادي وتيمي تا رده شانزد هم مسابقه محاسبه مي
د به ت اول  د به ت اول ش از به ت شانزده   3636ش ت از به ت شانزده ا ت از به نف اول    22ا ت از به نف اول  ا ت ا امتياز به نفر اول  امتياز به نفر اول    22امتياز به تيم شانزدهم امتياز به تيم شانزدهم   3636شود به تيم اول شود به تيم اول 

..امتياز وبه نفر شانزدهم يک امتياز داده خواهد شدامتياز وبه نفر شانزدهم يک امتياز داده خواهد شد  1818 www*p
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ان  مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق رات فن م ان مق مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق رات فن م ) ) 11((مق ) ) 11((مقررات فني مسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهران مقررات فني مسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهران 

مسابقات بر طبق قوانين فدراسيون جهاني برگزارخواهدشدمسابقات بر طبق قوانين فدراسيون جهاني برگزارخواهدشد..

مترپروانه، پشت ، قورباغه،آزاد  مترپروانه، پشت ، قورباغه،آزاد  44××3333: : ترتيب مسابقه مختلط انفراديترتيب مسابقه مختلط انفرادي
..مختلطمختلط44××6666

پشت،قورباغه،پروانه وکرال سينهپشت،قورباغه،پروانه وکرال سينه: : ترتيب مسابقات تيميترتيب مسابقات تيمي..

 خطوط شناگران برطبق رکورد حاصل از مسابقه هاي شناي خطوط شناگران برطبق رکورد حاصل از مسابقه هاي شناي
..دانشگاههاي   کشور در سال قبل تعيين خواهد شددانشگاههاي   کشور در سال قبل تعيين خواهد شد
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ان  مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق رات فن م ان مق مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق رات فن م ))22((مق ))22((مقررات فني مسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهران مقررات فني مسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهران 

   ورهر تيم موظف است در صورت داشتن  شناگر جديد رکورد   هر تيم موظف است در صورت داشتن  شناگر جديد رکورد ر ي ج ر ن ور ر ت ف و يم ورر ر ي ج ر ن ور ر ت ف و يم ر
آنها  را بطور دقيق در برگ ثبت رکورد ثبت کرده  و در  آنها  را بطور دقيق در برگ ثبت رکورد ثبت کرده  و در  
اولين روز ورود  به اردوي مسابقات به سرپرست فني ارائه اولين روز ورود  به اردوي مسابقات به سرپرست فني ارائه 

..نمايندنمايند..نمايندنمايند
جهت رکوردگيري از کرنومتر ديجيتال استفاده خواهد شدجهت رکوردگيري از کرنومتر ديجيتال استفاده خواهد شد..

 متر به صورت مقدماتي متر به صورت مقدماتي   200200کليه رشته ها به جز رشته هاي کليه رشته ها به جز رشته هاي  )  )
..برگزارمي گرددبرگزارمي گردد) ) بعدازظهرهابعدازظهرها((ونهايي ونهايي ) ) صبح هاصبح ها

 دقيقه  قبل  از شروع مسابقه  امکان   دقيقه  قبل  از شروع مسابقه  امکان     3030تغيير در ارنج تيمي تا تغيير در ارنج تيمي تا
..تغيير در ارنج انفرادي امکان پذير نمي باشدتغيير در ارنج انفرادي امکان پذير نمي باشد. . پذير مي باشد پذير مي باشد  ي ر يپ ر يپ ر پ ر ج ير ر پ ر ج ر
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ان مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق نامه م انب مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق نامه م برنامه مسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهرانبرنامه مسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهرانب

روزسومروزسوم:                                  :                                  روزاولروزاول:: ول ولروز ومروز ومروز روز

5050مترپروانهمترپروانه5050.                            .                            متر کرال پشتمتر کرال پشت..
200200آآ200200 200200مترقورباغهمترقورباغه200200.                                   .                                   متر آزادمتر آزاد..

100100مترآزادمترآزاد5050.                               .                               مترقورباغهمترقورباغه..
6666××44م مختلط ت ممت مختلط ت ال پشت100100                                              مت ک ال پشتمت ک .              .              مترکرال پشتمترکرال پشت100100.                       .                       مترمختلط تيميمترمختلط تيمي6666××44                            مت
مترآزاد تيميمترآزاد تيمي44××100100:                                        :                                        روز دومروز دوم..
100100متر آزادمتر آزاد.. ز زر ر
200200مترکرال پشتمترکرال پشت..
5050مترقورباغهمترقورباغه..
3333××44مترمختلط انفراديمترمختلط انفرادي..
6666××44مترآزادتيميمترآزادتيمي..
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ان  مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق رات درم ان مق مت خواه ابقات شناي دانشگاهها ق رات درم مقررات درمسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهران مقررات درمسابقات شناي دانشگاهها قسمت خواهران مق

 در صورت  تساوي  امتيازات به  مقامهاي اول تا سوم انفرادي و در صورت  تساوي  امتيازات به  مقامهاي اول تا سوم انفرادي و
..تيمي مدال وجام مشترک داده ميشودتيمي مدال وجام مشترک داده ميشود

  باانصراف فرد از ادامه مسابقه امتيازي به وي وتيمش تعلق نمي  باانصراف فرد از ادامه مسابقه امتيازي به وي وتيمش تعلق نمي
..گيردگيرد

بازيهاي مقدماتي در صبح ها ونهايي در عصرها برگزار مي گرددبازيهاي مقدماتي در صبح ها ونهايي در عصرها برگزار مي گردد..
ا ت کت اضات  باي ااعت ت کت اضات  باي ف  " " اعت ف  و حداکث  ظ قه  بعد از      3030و حداکث  ظ قه  بعد از  دق دق دقيقه  بعد از  دقيقه  بعد از      3030و حداکثر  ظرف  و حداکثر  ظرف    اعتراضات مي بايست کتبااعتراضات مي بايست کتبا

..اتمام مسابقات به کميته فني ارائه شونداتمام مسابقات به کميته فني ارائه شوند

 مايو،کاله شنا،حوله ودمپائي استمايو،کاله شنا،حوله ودمپائي است: : لباس بازيکنان شامل لباس بازيکنان شامل..
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کميته فني ، انضباطي وجوايز در مسابقات شناي دانشگاه ها قسمت کميته فني ، انضباطي وجوايز در مسابقات شناي دانشگاه ها قسمت کميته فن ، انضباط وجوايز در مسابقات شناي دانشگاه ها قسمت کميته فن ، انضباط وجوايز در مسابقات شناي دانشگاه ها قسمت 
خواهرانخواهران

 کميته فني شامل مسوول انجمن،سرپرست فني مسابقات و سه کميته فني شامل مسوول انجمن،سرپرست فني مسابقات و سه
..نفر از مربيان منتخب استنفر از مربيان منتخب است

  ته فن و نماينده  معاون فن اط شامل اعضاء کم ته انض ته فن و نماينده  معاون فن  کم اط شامل اعضاء کم ته انض کم   کميته انضباطي شامل اعضاء کميته فني و نماينده  معاون فني  کميته انضباطي شامل اعضاء کميته فني و نماينده  معاون فني
..المپياد استالمپياد است

  مامتيازات انفرادي وتيمي تا رده  شانزدهم  مسابقات محاسبه  امتيازات انفرادي وتيمي تا رده  شانزدهم  مسابقات محاسبه مي ي
..خواهد شدخواهد شد

 امتياز وبه تيم شانزدهم دو امتياز همچنين به نفر  امتياز وبه تيم شانزدهم دو امتياز همچنين به نفر    3636به تيم اول به تيم اول
..اکتياز وبه نفر شانزدهم يک اتياز تعلق مي گيرداکتياز وبه نفر شانزدهم يک اتياز تعلق مي گيرد  1818اول اول  ..اکتياز وبه نفر شانزدهم يک اتياز تعلق مي گيرداکتياز وبه نفر شانزدهم يک اتياز تعلق مي گيرد  1818اول اول 

 به نفرات اول تا سوم مدال و حکم و به تيم اول تا سوم جام و به نفرات اول تا سوم مدال و حکم و به تيم اول تا سوم جام و
..حکم قهرماني اعطا مي شودحکم قهرماني اعطا مي شود
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ادران  مان ب ابقات آمادگ ج حله اول م ادران م مان ب ابقات آمادگ ج حله اول م مرحله اول مسابقات آمادگي جسماني برادران مرحله اول مسابقات آمادگي جسماني برادران م

24002400400400  متر متر   400400متر شروع  که  پس از متر شروع  که  پس از   24002400مرحله اول ، از دويدن مرحله اول ، از دويدن
..دويدن وارد پنج ايستگاه متفاوت مي شوددويدن وارد پنج ايستگاه متفاوت مي شود

ايستگاه پنجگانه شاملايستگاه پنجگانه شامل::ايستگاه پنجگانه شاملايستگاه پنجگانه شامل::
11 - -   مرتبهمرتبه1010دراز نشست دراز نشست..
22 - -   مرتبهمرتبه44متر،متر،1010کيلوئي با مسافت کيلوئي با مسافت   1010جابجاکردن وزنه جابجاکردن وزنه.. يرر يو ررررو
33 - -    عبور از زير وروي مانع دووميداني به ارتفاع يک متر  عبور از زير وروي مانع دووميداني به ارتفاع يک متر

..مرتبهمرتبه55
44     ال به ديوار کت ال به ديوار زدن توپ ب کت ه  1010زدن توپ ب ت هم ت م 44 - -   مرتبهمرتبه  1010زدن توپ بسکتبال به ديوار زدن توپ بسکتبال به ديوار..
55 - -   مرتبهمرتبه1010شناي پرس سينه شناي پرس سينه..
•• زمان بدست آمده از شروع تا پايان خط امتياز فرد را تعيين زمان بدست آمده از شروع تا پايان خط امتياز فرد را تعيين   زمان بدست آمده از شروع تا پايان خط امتياز فرد را تعيين زمان بدست آمده از شروع تا پايان خط امتياز فرد را تعيين

..مي کندمي کند
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ان اد ان  ادگ  قات آ ا انله د  اد ان  ادگ  قات آ ا مرحله دوم مسابقات آمادگي جسماني برادرانمرحله دوم مسابقات آمادگي جسماني برادرانله د 

گا   ل  ا ا  ش  شا گ ا  گا  ل    ا ل  ا ا  ش  شا گ ا  مرحله دوم  بصورت امداد برگزار مي شود و شامل پنج ايستگاه  مرحله دوم  بصورت امداد برگزار مي شود و شامل پنج ايستگاه  ل    ا
است پس از اجرا حرکت در هرايستگاه فرد چوب امداد را  به  است پس از اجرا حرکت در هرايستگاه فرد چوب امداد را  به  

..هم  تيمي خود مي دهدهم  تيمي خود مي دهد ي و ي يم و ي م

::ايستگاه هاي پنجگانه شاملايستگاه هاي پنجگانه شامل
ا    11 ا ط ا  ل  ا  ش  ا  ا ط ا  ل  ..مرتبهمرتبه  5050پرش جفت از جلو همرا با طناب زدن پرش جفت از جلو همرا با طناب زدن - - 11  5050ش  ا 
..مرتبهمرتبه5050دراز نشست دراز نشست   - - 22
ش زيگزاگ از روي مانع     33 ش زيگزاگ از روي مانع پ ي   2525پ ي سانت مت تبه  5050سانت مت تبهم م ..مرتبهمرتبه  5050سانتي متري سانتي متري   2525پرش زيگزاگ از روي مانع پرش زيگزاگ از روي مانع   - - 33
..مرتبهمرتبه44متر متر   1010کيلويي به مسافت کيلويي به مسافت   2525جابجا کردن وزن جابجا کردن وزن   - - 44
..مرتبهمرتبه44مترمتر  1/51/5عبور از رو وزير مانع دووميداني که به فاصله عبور از رو وزير مانع دووميداني که به فاصله   - - 55 ب ي ي وو ع وزير رو ز ببور ي ي وو ع وزير رو ز برربور بر ر
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ادي مان انف ابقات آمادگ ج رات فن م اديمق مان انف ابقات آمادگ ج رات فن م مقررات فني مسابقات آمادگي جسماني انفراديمقررات فني مسابقات آمادگي جسماني انفراديمق

کت کننده مجهز به لباس ورزش باشد کت کننده مجهز به لباس ورزش باشدش ش شرکت کننده مجهز به لباس ورزشي باشدشرکت کننده مجهز به لباس ورزشي باشد..
 درجه خم ، کتف به زمين خورده و درجه خم ، کتف به زمين خورده و 4545درحرکت درازنشست زانو درحرکت درازنشست زانو

..هنگام  باال آمدن آرنج به زانو بخوردهنگام  باال آمدن آرنج به زانو بخورد

حمل وزنه با دستهاي آويزان باشدحمل وزنه با دستهاي آويزان باشد..
ال ک ا ا ان آ  ط  ق ت  ان  ز  ال کگا  از   ا ا ان آ  ط  ق ت  ان  ز  گا  از   هنگام عبور از رو وزير مانع درصورت سقوط مانع آن را اصالح کندهنگام عبور از رو وزير مانع درصورت سقوط مانع آن را اصالح کند..

 در زدن توپ بسکتبال به ديواراگر توپ به خطا برود شمارش نشده در زدن توپ بسکتبال به ديواراگر توپ به خطا برود شمارش نشده
..ومجري حق زانو زدن وحرکات اضافي را نداردومجري حق زانو زدن وحرکات اضافي را ندارد ر ر ي ر و ن ز و ز ق جري رو ر ي ر و ن ز و ز ق جري و

درپرس سينه فردمي بايست سينه خود را به زمين برسانددرپرس سينه فردمي بايست سينه خود را به زمين برساند . .
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مان امدادي ابقات آمادگ ج رات فن م مان امداديمق ابقات آمادگ ج رات فن م مقررات فني مسابقات آمادگي جسماني امداديمقررات فني مسابقات آمادگي جسماني امداديمق

اش ا  ف  ا  ا  ا ط اشش  ا  ف  ا  ا  ا ط ش  پرش با طناب بايد جفت پا باشدپرش با طناب بايد جفت پا باشد..
 درحرکت پرش زيگزاگ اگر پاي فرد به مانع بخورد و يا روي درحرکت پرش زيگزاگ اگر پاي فرد به مانع بخورد و يا روي

د..مانع مکث  کند شمارش نخواهدشدمانع مکث  کند شمارش نخواهدشد واهد رش  م د  ث   ع م دم واهد رش  م د  ث   ع م ..م
شرکت کننده حق حمل وزنه روي شانه وسينه را نداردشرکت کننده حق حمل وزنه روي شانه وسينه را ندارد..

 هنگام عبور از مانع در صورت سقوط مانع فرد بايد آن را اصالح هنگام عبور از مانع در صورت سقوط مانع فرد بايد آن را اصالح
..کندکند

 ت  زانو کت  دراز  نش ت  زانو در ح کت  دراز  نش درجه خم و  بدون جدا  شدن  درجه خم و  بدون جدا  شدن    4545در ح  درجه خم و  بدون جدا  شدن  درجه خم و  بدون جدا  شدن    4545در حرکت  دراز  نشست  زانو در حرکت  دراز  نشست  زانو
با سن با سن 

        از زمين شانه ها با زمين تماس مي گيرداز زمين شانه ها با زمين تماس مي گيرد..
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ان اد ان  ادگ  ل آ ا ات فن  انق اد ان  ادگ  ل آ ا ات فن  مقررات فني مراحل آمادگي جسماني برادرانمقررات فني مراحل آمادگي جسماني برادرانق

  شرکت کننده مي تواند بدون آنکه ازمسير مسابقه خارج شود کمي  شرکت کننده مي تواند بدون آنکه ازمسير مسابقه خارج شود کمي
..استراحت کنداستراحت کند

فرد مي بايست کليه مراحل دوگانه رابطور کامل انجام دهد ،در صورتفرد مي بايست کليه مراحل دوگانه رابطور کامل انجام دهد ،در صورت
..عدم اجراي حتي يک قسمت ازدور مسابقه حذف مي شودعدم اجراي حتي يک قسمت ازدور مسابقه حذف مي شود

   در صورت تساوي امتيازات درهردومرحله ،تيمي که در مرحله اول   در صورت تساوي امتيازات درهردومرحله ،تيمي که در مرحله اول
..مسابقه زمان کمتري را بدست آورد برتر شناخته مي شودمسابقه زمان کمتري را بدست آورد برتر شناخته مي شود

کليه موارد در هنگام اجراي مسابقه به عهده کميته فني مسابقات استکليه موارد در هنگام اجراي مسابقه به عهده کميته فني مسابقات است  .  .
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ادران مان ب ابقات آمادگ ج ادرانجوايزدر م مان ب ابقات آمادگ ج جوايزدر مسابقات آمادگي جسماني برادرانجوايزدر مسابقات آمادگي جسماني برادرانجوايزدر م

ادي حله انف ايز  اديج حله انف ايز  ::ج جوايز مرحله انفراديجوايز مرحله انفرادي::

   به نفرات اول ، دوم وسوم مدال وحکم قهرماني اهدا خواهد به نفرات اول ، دوم وسوم مدال وحکم قهرماني اهدا خواهد   به نفرات اول ، دوم وسوم مدال وحکم قهرماني اهدا خواهد به نفرات اول ، دوم وسوم مدال وحکم قهرماني اهدا خواهد
..شدشد

ل   ل      جوايز مرحله تيمي جوايز مرحله تيمي::
 به کليه تيمهاي اول، دوم وسوم مدال و حکم قهرماني و به به کليه تيمهاي اول، دوم وسوم مدال و حکم قهرماني و به

..تيمهاي برتر جام قهرماني اهدا خواهد شدتيمهاي برتر جام قهرماني اهدا خواهد شد..تيمهاي برتر جام قهرماني اهدا خواهد شدتيمهاي برتر جام قهرماني اهدا خواهد شد

  در صورت اعتراض ،هر تيم مي بايست بصورت کتبي  در صورت اعتراض ،هر تيم مي بايست بصورت کتبي
ف66کک فک ک ..ساعت بعد از انجام مسابقه به کميته فني ارائه شودساعت بعد از انجام مسابقه به کميته فني ارائه شود66وحداکثروحداکثر
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ان  مان خواه ابقات آمادگ ج رات م ان مق مان خواه ابقات آمادگ ج رات م ))  11((مق ))  11((مقررات مسابقات آمادگي جسماني خواهران مقررات مسابقات آمادگي جسماني خواهران 

 ماده ايستگاهي،ايستگاهي امدادي، و دو استقامت  ماده ايستگاهي،ايستگاهي امدادي، و دو استقامت  33مسابقات در مسابقات در
..برگزارمي گرددبرگزارمي گردد

ت شامل ت شاملاعضاء ه ه 44اعضاء ه ه بازيکن که سه نف آنها اصل ويک ذخ بازيکن که سه نف آنها اصل ويک ذخ بازيکن که سه نفر آنها اصلي ويک ذخيره بازيکن که سه نفر آنها اصلي ويک ذخيره 44اعضاء هرتيم شاملاعضاء هرتيم شامل
..همچنين يک مربي ويک سرپرست استهمچنين يک مربي ويک سرپرست است

 نفرمي توانند شرکت نمايندنفرمي توانند شرکت نمايند33درهرماده درهرماده..

تا  ا ک ا شل ا  ز شل ل ل  ا شا ک از ا  تا ل ا ک ا شل ا  ز شل ل ل  ا شا ک از ا  مي مي ) ) تا زانوتا زانو((لباس بازيکنان شامل بلوز، شلوار ويا شلوار کوتاه لباس بازيکنان شامل بلوز، شلوار ويا شلوار کوتاه   ) ) تا زانتا زان((ل
..باشدباشد

ت..الصاق شماره روي پشت وسينه بازيکنان الزامي استالصاق شماره روي پشت وسينه بازيکنان الزامي است ي ز ن زي ب ي و ت پ روي ر تق ي ز ن زي ب ي و ت پ روي ر ق
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ان  مان خواه ابقات آمادگ ج رات م ان مق مان خواه ابقات آمادگ ج رات م ))  22((مق ))  22((مقررات مسابقات آمادگي جسماني خواهران مقررات مسابقات آمادگي جسماني خواهران 

 شماره شرکت کنندگان پس از تسليم برگ ارنج هر تيم توسط شماره شرکت کنندگان پس از تسليم برگ ارنج هر تيم توسط
..سرپرست فني در اختيار سرپرست ويا مربي تيم قرار مي گيردسرپرست فني در اختيار سرپرست ويا مربي تيم قرار مي گيرد

 در زمان  اجراي  مسابقه  مربي به  هيچ  وجه  نمي تواند با بازيکن در زمان  اجراي  مسابقه  مربي به  هيچ  وجه  نمي تواند با بازيکن
..خود صحبت ويا اورا راهنمايي کندخود صحبت ويا اورا راهنمايي کند

باز مجاز به عضويت در ديگر رشته هاي ورزشي نمي باشندباز مجاز به عضويت در ديگر رشته هاي ورزشي نمي باشند..
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ان مان خواه ابقات آمادگ ج ،امتيازات وجوايز در م انکميته فن مان خواه ابقات آمادگ ج ،امتيازات وجوايز در م کميته فني،امتيازات وجوايز در مسابقات آمادگي جسماني خواهرانکميته فني،امتيازات وجوايز در مسابقات آمادگي جسماني خواهرانکميته فن

 مسوول انجمن،نماينده اداره کل،سرپرست فني  مسوول انجمن،نماينده اداره کل،سرپرست فني  : : کميته فني شامل کميته فني شامل
..مسابقات ودونفرمنتخب مربيان استمسابقات ودونفرمنتخب مربيان است

  محاسبه مي شود و از  جمع   محاسبه مي شود و از  جمع       100100امتيازات  بازيکنان  بر مبناي  امتيازات  بازيکنان  بر مبناي
امتيازات بازيکنان در هر سه  ماده امتياز  کل  تيم بدست آمده و بر  امتيازات بازيکنان در هر سه  ماده امتياز  کل  تيم بدست آمده و بر  امتيازات بازيکنان در هر سه  ماده امتياز  کل  تيم بدست آمده و بر  امتيازات بازيکنان در هر سه  ماده امتياز  کل  تيم بدست آمده و بر  

..اساس آن  رده بندي انجام مي شوداساس آن  رده بندي انجام مي شود

  به نفرات اول تا سوم هر ماده حکم قهرماني ومدال ،به تيمهاي اول  به نفرات اول تا سوم هر ماده حکم قهرماني ومدال ،به تيمهاي اول
..تا سوم کاپ قهرماني وحکم تيمي اهداء مي گرددتا سوم کاپ قهرماني وحکم تيمي اهداء مي گردد
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ان  ادگ  قات آ ا ان اد ادگ  قات آ ا دادي((اد تگا ا داديا تگا ا ))ا ))ايستگاه امداديايستگاه امدادي((موادمسابقات آمادگي جسماني موادمسابقات آمادگي جسماني 

متر وعبور از زير وروي مانعي به متر وعبور از زير وروي مانعي به 1010طي نمودن طي نمودن : : ايستگاه اولايستگاه اول
75752020

ولل وي يي ر و ير ر و ر
مرتبه اجراو سپس بازيکن چوب امداد را مرتبه اجراو سپس بازيکن چوب امداد را 2020سانتي مترسانتي متر7575ارتفاع ارتفاع 

..متر به بازيکن دوم مي دهدمتر به بازيکن دوم مي دهد1010پس از طي نمودن پس از طي نمودن 

توپ بطور رفت و برگشت و  توپ بطور رفت و برگشت و  44عبور زيگزاگ از بينعبور زيگزاگ از بين: : ايستگاه دومايستگاه دوم
مرتبه اجراوسپس چوب امدادرا پس مرتبه اجراوسپس چوب امدادرا پس 2020پرش از روي چوب موازنهپرش از روي چوب موازنه

د  دهد88از ط از ط  ه نف د  دهدت  ه نف ت  ..متر به نفربعدي مي دهدمتر به نفربعدي مي دهد88از طي از طي 

 مرتبه و دويدن به دور  مرتبه و دويدن به دور    2020شناي  سوئدي  خانمها شناي  سوئدي  خانمها : : ايستگاه سوم ايستگاه سوم مرتبه و دويدن به دور  مرتبه و دويدن به دور    2020شناي  سوئدي  خانمها شناي  سوئدي  خانمها : : ايستگاه سوم ايستگاه سوم 
www*p.  .  مرتبه اجرا مي شودمرتبه اجرا مي شود11زمين ايستگاهي زمين ايستگاهي 
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مان  ابقات آمادگ ج مان مواد م ابقات آمادگ ج تگاي ((مواد م ابقه اي تگاي م ابقه اي ))م ))مسابقه ايستگاي مسابقه ايستگاي ((مواد مسابقات آمادگي جسماني مواد مسابقات آمادگي جسماني 

ت شامل تگاهها بت ت شاملاي تگاهها بت ::ايستگاهها بترتيب شاملايستگاهها بترتيب شامل::اي
..مرتبهمرتبه  4040دراز نشست دراز نشست   - - 11
..مرتبهمرتبه  4040زدن توپ بسکتبال به ديوار زدن توپ بسکتبال به ديوار   - - 22 ر يو ب ل ب ب وپ ن رز يو ب ل ب ب وپ ن بز بمر مر
..عبور از بين موانع وجابجايي دو چوبعبور از بين موانع وجابجايي دو چوب  - - 33

..سانتي مترسانتي متر  7575عبور از خانه ها با ابعاد عبور از خانه ها با ابعاد 
..مترمتر11عبور از زير دو مانع به ارتفاع عبور از زير دو مانع به ارتفاع 

..عبور از روي چوب موازنهعبور از روي چوب موازنه
تفا  ه ا ان  تفا  از  د  ه ا ان  ت  7575 از  د  تانت  انت  ..سانتي مترسانتي متر  7575عبور از روي دو مانع به ارتفاي عبور از روي دو مانع به ارتفاي 

متر  متر    3030دو سرعت دو سرعت 
..عدول از موارد فوق خطا محسوب مي شودعدول از موارد فوق خطا محسوب مي شود..عدول از موارد فوق خطا محسوب مي شودعدول از موارد فوق خطا محسوب مي شود

www*p
nu

eb
*co

m



مان  ابقات آمادگ ج مان مواد م ابقات آمادگ ج ))دوي استقامت دوي استقامت ((مواد م ))دوي استقامت دوي استقامت ((مواد مسابقات آمادگي جسماني مواد مسابقات آمادگي جسماني 

متر را مي دود و بعد از هر متر را مي دود و بعد از هر   15001500" " در اين ماده  بازيکن کالدر اين ماده  بازيکن کال
مرتبه حرکت  پروانه و پس از طي مرتبه حرکت  پروانه و پس از طي   2020متر يکبار  در  ميان متر يکبار  در  ميان   200200
ک    200200 د ا  ش ا ا فت  ت  گ طنا زدن  ک  ت د د ا  ش ا ا فت  ت  گ طنا زدن  ت د متر ديگر طناب زدن بصورت جفت پا اجرا مي شودويکي  متر ديگر طناب زدن بصورت جفت پا اجرا مي شودويکي    200200

..متر ادامه مي يابدمتر ادامه مي يابد  15001500در ميان تادر ميان تا
  راگر بازيکن از زمين بازي خارج شود خطا  محسوب شده و هر  اگر بازيکن از زمين بازي خارج شود خطا  محسوب شده و هر و وب و رج زي ب ين ز ز ن زي ب رر و وب و رج زي ب ين ز ز ن زي ب ر

..خطا يک ثانيه به زمان او مي افزايدخطا يک ثانيه به زمان او مي افزايد
  حرکات  بايد  بطور  صحيح   انجام  شود  در  غير  اينصورت  حرکات  بايد  بطور  صحيح   انجام  شود  در  غير  اينصورت

www*p.  .  خطا محسوب مي شودخطا محسوب مي شود    خطا محسوب م شودخطا محسوب م شود
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ان مان خواه تگاه امدادي آمادگ ج انخطاهاي مواد اي مان خواه تگاه امدادي آمادگ ج خطاهاي مواد ايستگاه امدادي آمادگي جسماني خواهرانخطاهاي مواد ايستگاه امدادي آمادگي جسماني خواهرانخطاهاي مواد اي

شخ  ل  ا   شخ    ا ل  ا   ا     22   ا ا  ا   ثا   ا  ثا    ثانيه به زمان نهايي مي  ثانيه به زمان نهايي مي    22عدم تعويض چوب امداد در محل مشخص عدم تعويض چوب امداد در محل مشخص
..افزايدافزايد

د گ ا ل ت شد ق ا د داد   ت  ا ه دد گ ا ل ت شد ق ا د داد   ت  ا ه د درهرصورت چوب امداد مي بايست درمحل تعيين شده قرارگيرددرهرصورت چوب امداد مي بايست درمحل تعيين شده قرارگيرد..
اصالح مانع پس از برخورد با موانع وتوپ بايد انجام شوداصالح مانع پس از برخورد با موانع وتوپ بايد انجام شود..

اش ا  ش  ک ا ا کا  اشا ا  ش  ک ا ا کا  ا تعدادحرکات نبايدکمتر ازتعداد تعيين شده باشدتعدادحرکات نبايدکمتر ازتعداد تعيين شده باشد..
  بازيکن اگر خطاهاي  فوق را  اصالح  نکند  تيم  ايستگاهي امداد  آنان  بازيکن اگر خطاهاي  فوق را  اصالح  نکند  تيم  ايستگاهي امداد  آنان

د دذف  ش ..حذف مي شودحذف مي شودذف  ش
  قطع مسابقه توسط بازيکن خطا ،غير قابل تکراروموجب حذف تيم مي  قطع مسابقه توسط بازيکن خطا ،غير قابل تکراروموجب حذف تيم مي

د دش ..شودشودش
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ان ابقات بدمينتون خواه رات فن و عموم م انمق ابقات بدمينتون خواه رات فن و عموم م مقررات فني و عمومي مسابقات بدمينتون خواهرانمقررات فني و عمومي مسابقات بدمينتون خواهرانمق

 نفر ، يک مرب و   نفر ، يک مرب و     77و حداکثر و حداکثر   44تعداد بازيکنان هر تيم حداقل تعداد بازيکنان هر تيم حداقل نفر ، يک مربي و   نفر ، يک مربي و     77و حداکثر و حداکثر   44تعداد بازيکنان هر تيم حداقل تعداد بازيکنان هر تيم حداقل 
..يک  نفر سرپرست  خواهد بوديک  نفر سرپرست  خواهد بود

 اگر تيمي يک  ربع ساعت تاخير کند  باخت فني براي آن  تيم اگر تيمي يک  ربع ساعت تاخير کند  باخت فني براي آن  تيم
..محاسبه مي شودمحاسبه مي شود

  مسابقات  تيمي  در  يک  گروه  بصورت  دو حذفي و مسابقات  مسابقات  تيمي  در  يک  گروه  بصورت  دو حذفي و مسابقات
آزاد  بصورت انفرادي ودوبل به روش يک حذفي برگزار مي  آزاد  بصورت انفرادي ودوبل به روش يک حذفي برگزار مي  

..شودشودشش

لباس بازيکنان شامل بلوز سفيد آستين داروشلوارتاروي زانو استلباس بازيکنان شامل بلوز سفيد آستين داروشلوارتاروي زانو استلباس بازيکنان شامل بلوز سفيد آستين داروشلوارتاروي زانو استلباس بازيکنان شامل بلوز سفيد آستين داروشلوارتاروي زانو است..
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نحوه اجراي بازي هاي بدمينتون برادراننحوه اجراي بازي هاي بدمينتون برادران

 بازيها در چند گروه بصورت دوره اي واز هر گروه دوتيم به بازيها در چند گروه بصورت دوره اي واز هر گروه دوتيم به
مرحله دوم صعود و در دور دوم  هم  دو تيم اول و دوم به دور  مرحله دوم صعود و در دور دوم  هم  دو تيم اول و دوم به دور  

سوم  راه سوم  راه سوم  راه سوم  راه 
        مي يابندمي يابند..

  دور سوم  بازيها  بصورت يک حذفي وتيم اول گروه الف با  دور سوم  بازيها  بصورت يک حذفي وتيم اول گروه الف با
دوم ب وتيم اول گروه ب با دوم گروه الف بازي خواهند دوم ب وتيم اول گروه ب با دوم گروه الف بازي خواهند 

..کردکردکردکرد

  تيمهاي برنده به فينال را يافته وبازنده ها  براي  کسب  مقام  تيمهاي برنده به فينال را يافته وبازنده ها  براي  کسب  مقام
..سوم مسابقه مي دهندسوم مسابقه مي دهند
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ادران ابقات بدمينتون ب رات فن م ادرانمق ابقات بدمينتون ب رات فن م مقررات فني مسابقات بدمينتون برادرانمقررات فني مسابقات بدمينتون برادرانمق

  مسابقات در قسمت  تيمي  يک  نفره و دو نفره  انجام مي گيرد  مسابقات در قسمت  تيمي  يک  نفره و دو نفره  انجام مي گيرد
بازيکن مي بازيکن مي   77بازيکن وحداکثر بازيکن وحداکثر   44و در مسابقات تيمي حداقل و در مسابقات تيمي حداقل 

..توانند شرکت کنندتوانند شرکت کنندتوانند شرکت کنندتوانند شرکت کنند

  زمسابقات يک  نفره  و دو نفره  بصورت  يک  حذفي  برگزار  مسابقات يک  نفره  و دو نفره  بصورت  يک  حذفي  برگزار بر ي ي و ب ر و و ر ي زب بر ي ي و ب ر و و ر ي ب
شده  و مسابقات  تيمي در دور اول ودوم بصورت دوره اي در  شده  و مسابقات  تيمي در دور اول ودوم بصورت دوره اي در  
چهار  گروه انجام مي گرددودر دوره هاي بعدي بصورت يک چهار  گروه انجام مي گرددودر دوره هاي بعدي بصورت يک 

..حذفي خواهد بودحذفي خواهد بود بو و بوي و ي

 ، نحوه  انجام  بازيهاي  تيمي سه  از پنج  بترتيب يک نفراول ، نحوه  انجام  بازيهاي  تيمي سه  از پنج  بترتيب يک نفراول
اش ک نف    نف   ل نف ا اشک نف   ک نف    نف   ل نف ا ..يک نفر دوم، دونفر اول،دونفر دوم، يک نفر سوم مي باشديک نفر دوم، دونفر اول،دونفر دوم، يک نفر سوم مي باشدک نف  
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ادران کتبال ب رات فن وعموم ب ادرانمق کتبال ب رات فن وعموم ب مقررات فني وعمومي بسکتبال برادرانمقررات فني وعمومي بسکتبال برادرانمق

 وه ابقات دور اول دوره اي  و پ از صعود  دو ت از ه گ وه م ابقات دور اول دوره اي  و پ از صعود  دو ت از ه گ م  مسابقات دور اول دوره اي  و پس از صعود  دو تيم از هر گروه مسابقات دور اول دوره اي  و پس از صعود  دو تيم از هر گروه
در دور دوم  زيگزاگ و دو تيم اول و دوم هر گروه بصورت  در دور دوم  زيگزاگ و دو تيم اول و دوم هر گروه بصورت  
ضربدري و برندگان  به دور نهايي و بازندگان به  کسب  مقام ضربدري و برندگان  به دور نهايي و بازندگان به  کسب  مقام 

د اهند  م خ ا دم  و  اهند  م خ ا ..سوم  و چهارم خواهند رسيدسوم  و چهارم خواهند رسيدم  و 

متر  متر    3/053/05وارتفاع حلقه ها تا زمين وارتفاع حلقه ها تا زمين   1515××2828زمين بازي به ابعادزمين بازي به ابعاد متر  متر    3/053/05وارتفاع حلقه ها تا زمين وارتفاع حلقه ها تا زمين   28281515زمين بازي به ابعادزمين بازي به ابعاد
..100100ميکاساي ميکاساي BLBL..وتوپ   وتوپ   

 بازيکن يک مربي ويک سرپرست استبازيکن يک مربي ويک سرپرست است  1212هر تيم مرکب از هر تيم مرکب از..

 در جلو وپشت بايد باشددر جلو وپشت بايد باشد  1515تا تا   44شماره پيراهنها از شماره پيراهنها از..
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کتبال تاب پنالت ب ابقات پ کتبالم تاب پنالت ب ابقات پ مسابقات پرتاب پنالتي بسکتبالمسابقات پرتاب پنالتي بسکتبالم

 پرتاب را انجام پرتاب را انجام   3030نفر جهت پرتاب انتخاب و تعدا نفر جهت پرتاب انتخاب و تعدا   55از هر تيم از هر تيم پرتاب را انجام پرتاب را انجام   3030نفر جهت پرتاب انتخاب و تعدا نفر جهت پرتاب انتخاب و تعدا   55از هر تيم از هر تيم 
..خواهند دادخواهند داد

 پرتاب به خط وسط زمين بازي رفته و خط را پرتاب به خط وسط زمين بازي رفته و خط را   55پرتاب کننده پس از پرتاب کننده پس از
تاب  ت   تاب  ل  ه  ا  کند ودو تاب ل  ت   تاب  ل  ه  ا  کند ودو اد   55ل  گ آ اد نالت د گ آ نالت د پنالتي ديگر آماده پنالتي ديگر آماده   55لمس ميکند ودوباره به محل پرتاب جهت  پرتاب لمس ميکند ودوباره به محل پرتاب جهت  پرتاب 

..پرتاب انجام مي دهدپرتاب انجام مي دهد  3030مي شود وهمينطور تا مي شود وهمينطور تا 
 ثانيه مي باشدثانيه مي باشد  160160پرتاب پرتاب   3030حداکثر زمان مجاز براي انجام حداکثر زمان مجاز براي انجام.. م ج ي بر ز ج ز مر ج ي بر ز ج ز بر بپر بپر ي بي ي ي

 ثانيه هيچ امتيازي تعلق نمي گيردثانيه هيچ امتيازي تعلق نمي گيرد  6060زمان بيش از زمان بيش از..
160160    ثانيه  ثانيه    160160يک پرتاب از سطح پرتاب در صورت باالتر بودن زمان از يک پرتاب از سطح پرتاب در صورت باالتر بودن زمان از

ثانيه يک پرتاب از سطح پرتابهاي انجام شده کسر مي  ثانيه يک پرتاب از سطح پرتابهاي انجام شده کسر مي    33به ازاي هر به ازاي هر 
..شودشود وو
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نحوه برگزاري مسابقات بسکتبال خواهران نحوه برگزاري مسابقات بسکتبال خواهران نحوه برگزاري مسابقات بسکتبال خواهران نحوه برگزاري مسابقات بسکتبال خواهران 

   گروه سه تيمي به صورت دوره اي انجام مي گيردگروه سه تيمي به صورت دوره اي انجام مي گيرد44مسابقات در مسابقات در..

MWMW  از هر گروه تيمهاي اول ودوم در مرحله يک چهارم نهايي به صورت  انتخاب  از هر گروه تيمهاي اول ودوم در مرحله يک چهارم نهايي به صورت  انتخاب
ومو در دو گروه بصورت  دوره اي براي  کسب مقام  اول تا  هشتم  و تيمهاي سوم  و در دو گروه بصورت  دوره اي براي  کسب مقام  اول تا  هشتم  و تيمهاي سوم   ي ه ي و م ول م ب ي بر ي ور ور ب رو و ر ومو ي ه ي و م ول م ب ي بر ي ور ور ب رو و ر و

هر  گروه  به  صورت  دوره اي   جهت  کسب  مقام  نهم  تا   دوازدهم  به  رقابت  هر  گروه  به  صورت  دوره اي   جهت  کسب  مقام  نهم  تا   دوازدهم  به  رقابت  
..مي پردازندمي پردازند

دو تيم انتهاي جدول به دسته دوم سقوط مي کننددو تيم انتهاي جدول به دسته دوم سقوط مي کنند..

  تيمهاي مرحله يک چهارم  نهايي براي مقام اول و دوم  و دو تيم  بازنده قبل براي  تيمهاي مرحله يک چهارم  نهايي براي مقام اول و دوم  و دو تيم  بازنده قبل براي  تيمهاي مرحله يک چهارم  نهايي براي مقام اول و دوم  و دو تيم  بازنده قبل براي  تيمهاي مرحله يک چهارم  نهايي براي مقام اول و دوم  و دو تيم  بازنده قبل براي
..کسب مقام سوم وچهارم به رقابت مي پردازندکسب مقام سوم وچهارم به رقابت مي پردازند

  اي  ک مقام  پنج  تا هشت به بعد مه نهاي  ب حله ن مهاي سوم و چهارم م اي  ک مقام  پنج  تا هشت به بعد  ت مه نهاي  ب حله ن مهاي سوم و چهارم م ت   تيمهاي سوم و چهارم مرحله نيمه نهايي  براي  کسب مقام  پنجم  تا هشتم به بعد  تيمهاي سوم و چهارم مرحله نيمه نهايي  براي  کسب مقام  پنجم  تا هشتم به بعد
.        .        رقابت خواهند کردرقابت خواهند کرد

www*p
nu

eb
*co

m



راهنماي فني وعمومي مسابقات تکواندوراهنماي فني وعمومي مسابقات تکواندوراهنماي فن وعموم مسابقات تکواندوراهنماي فن وعموم مسابقات تکواندو

 ت ت ه زن   88ه د ه  زن نف  د ه  ذف 11نف  ک  ت  ه  قات  ا ذف نف  ک  ت  ه  قات  ا نف   نفر ومسابقات به صورت يک حذفي نفر ومسابقات به صورت يک حذفي 11نفر ،در هر وزن نفر ،در هر وزن   88هرتيم هرتيم
..انجام مي گرددانجام مي گردد

 هر نفر شرکت کننده يک امتياز هر برديا استراحت  يک امتياز هر نفر شرکت کننده يک امتياز هر برديا استراحت  يک امتياز
..وبرنز يک امتياز داردوبرنز يک امتياز دارد  33،نقره ،نقره 77و مدال طال و مدال طال 

 مسابقات  از رده  کمربند قرمز به  باال انجام خواهد شد و مسابقات  از رده  کمربند قرمز به  باال انجام خواهد شد و
ييورزشکار الزم است اصل حکم  و فتوکپي آن را که به  تاييد ورزشکار الزم است اصل حکم  و فتوکپي آن را که به  تاييد  ب ر ن پي و و م ل زم ر ييورز ب ر ن پي و و م ل زم ر ورز

..فدراسيون رسيده باشد همراه داشته باشدفدراسيون رسيده باشد همراه داشته باشد

 نه آ گ فاقد ه اند  ا  تک ان ل زشکا ا  نه آ ل گ فاقد ه اند  ا  تک ان ل زشکا ا  ل  لباس ورزشکاران لباس رسمي تکواندو وفاقد هرگونه آرمي لباس ورزشکاران لباس رسمي تکواندو وفاقد هرگونه آرمي
..باشدباشد
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ابقات تنيس روي ميز ابقات تنيس روي ميزراهنماي فن وعموم م راهنماي فني وعمومي مسابقات تنيس روي ميزراهنماي فني وعمومي مسابقات تنيس روي ميزراهنماي فن وعموم م

کليه مسابقات بصورت دوره اي خواهد بودکليه مسابقات بصورت دوره اي خواهد بود..کليه مسابقات بصورت دوره اي خواهد بودکليه مسابقات بصورت دوره اي خواهد بود..

 دردور دوم به صورت زيگزاگ  در دو جدول شش تايي  براي دردور دوم به صورت زيگزاگ  در دو جدول شش تايي  براي
گ گل مقام اول تا دوازدهم گروه الف وب ، تيمهاي سوم  چهارم  براي مقام اول تا دوازدهم گروه الف وب ، تيمهاي سوم  چهارم  براي ل

مقام  سيزده تا  بيست وچهاردر جدول شش تاي ديگر به رقابت مي  مقام  سيزده تا  بيست وچهاردر جدول شش تاي ديگر به رقابت مي  
..پردازندپردازند پرپر

   در دور سوم  تيمهاي اول ودوم دو گروه براي مقام اول تا چهرم   در دور سوم  تيمهاي اول ودوم دو گروه براي مقام اول تا چهرم
وتيمهاي سوم وچهارم براي  مقام پنجم تا هشتم والي آخر به وتيمهاي سوم وچهارم براي  مقام پنجم تا هشتم والي آخر به 

..رقابت مي پردازندرقابت مي پردازندرقابت م پردازندرقابت م پردازند

 مربي   مربي     11بازيکن ،بازيکن ،  55بازيکن  و حداکثر بازيکن  و حداکثر   22هر تيم  متشکل  از حداقل هر تيم  متشکل  از حداقل ل ل يم لر ل يم رر و ن ي رب و ن ي نب ي نب ي ربيربيب
..سرپرست  استسرپرست  است  11و و 
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نج  رات بازي شط نج مق رات بازي شط ))11((مق ))11((مقررات بازي شطرنج مقررات بازي شطرنج 

 ميز انجام خواهد شد و هر تيم داراي يک شماره ميز انجام خواهد شد و هر تيم داراي يک شماره 44بازي روي بازي روي روي زي رويب زي رب ي ي ر يم ر و و م ج ريز ي ي ر يم ر و و م ج يز
مخصوص  بخود براي قرعه کشي است که در حقيقت با توجه به مخصوص  بخود براي قرعه کشي است که در حقيقت با توجه به 

..قدرت بازيکنان  به آنه تعلق مي گيردقدرت بازيکنان  به آنه تعلق مي گيرد
 نت بازي کند بلکه زپاي ز باالت نم تواند با م چگاه بازيکن م نت بازي کند بلکه ه زپاي ز باالت نم تواند با م چگاه بازيکن م ه  هيچگاه بازيکن ميز باالتر نمي تواند با ميزپايينتر بازي کند بلکه هيچگاه بازيکن ميز باالتر نمي تواند با ميزپايينتر بازي کند بلکه

..جابجايي بصورت نردباني استجابجايي بصورت نردباني است
 روز انجام خواهد شدروز انجام خواهد شد  99مسابقه به روش سويسي ودر مسابقه به روش سويسي ودر..
 حرکت دو ساعت وقت خواهد داشت و  حرکت دو ساعت وقت خواهد داشت و    4040هر بازيکن براي هر هر بازيکن براي هر

اگر بازي به نتيجه نرسد يک ساعت به هربازيکن وقت داده مي شود  اگر بازي به نتيجه نرسد يک ساعت به هربازيکن وقت داده مي شود  
..و اگر باز هم پايان نپذيرفت به فردا موکول خواهد شدو اگر باز هم پايان نپذيرفت به فردا موکول خواهد شد..و اگر باز هم پايان نپذيرفت به فردا موکول خواهد شدو اگر باز هم پايان نپذيرفت به فردا موکول خواهد شد

  کليه بازيکنان در يک  جدول بازي خواهند  کرد و هيچ  بازيکني  کليه بازيکنان در يک  جدول بازي خواهند  کرد و هيچ  بازيکني
.. .. به دليل شکست حذف نخواهد شدبه دليل شکست حذف نخواهد شد
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نج  رات بازي شط نج مق رات بازي شط ))22((مق ))22((مقررات بازي شطرنج مقررات بازي شطرنج 

 ش از ندو يا با ب ابقه حاض نش ا بازيک يک ت   ه بازيک ازچ ش از اگ  ندو يا با ب ابقه حاض نش ا بازيک يک ت   ه بازيک ازچ اگ   اگر سه بازيکن ازچهار بازيکن يک تيم سر مسابقه حاضر نشوندو يا با بيش از اگر سه بازيکن ازچهار بازيکن يک تيم سر مسابقه حاضر نشوندو يا با بيش از
..بسود تيم حاضر خواهد بودبسود تيم حاضر خواهد بود  00- - 44يک ساعت تاخير حاضر شوند نتيجه بازي يک ساعت تاخير حاضر شوند نتيجه بازي 

  هيات ژوري  از سرپرست مسابقات ،سرداور وسه نفر از مربياني که به قوانين  هيات ژوري  از سرپرست مسابقات ،سرداور وسه نفر از مربياني که به قوانين
ل م شود ل م شودآشنا باشند تشک ..آشنا باشند تشکيل مي شودآشنا باشند تشکيل مي شودآشنا باشند تشک

  دست  به مهره حرکت  محسوب شده  اما  تا  هنگامي که مهره رها نشده باشد  دست  به مهره حرکت  محسوب شده  اما  تا  هنگامي که مهره رها نشده باشد
..مي توان آن را جابجا نمودمي توان آن را جابجا نمود

 ل ه ق ان   دد  اگ نت از  گ ل  ت ق ض ه   ازي  ن د   ل کت غ قان ه ق ان   دد  اگ نت از  گ ل  ت ق ض ه   ازي  ن د   کت غ قان  حرکت غير قانوني در  بازي به  وضعيت قبل باز مي گردد و اگر نتوان  به قبل حرکت غير قانوني در  بازي به  وضعيت قبل باز مي گردد و اگر نتوان  به قبل
..بازگرداند بازي از نو آغاز مي شودبازگرداند بازي از نو آغاز مي شود

 بازيکني  که نتواند تعداد  حرکات مقرر را در وقت مقرر انجام دهد بازنده بازيکني  که نتواند تعداد  حرکات مقرر را در وقت مقرر انجام دهد بازنده
اوي  يفش فقط يک شاه داشته باشد که آنوقت بازي  گ آنکه ح ت  اوي ا يفش فقط يک شاه داشته باشد که آنوقت بازي  گ آنکه ح ت  است مگر آنکه حريفش فقط يک شاه داشته باشد که آنوقت بازي مساوي است مگر آنکه حريفش فقط يک شاه داشته باشد که آنوقت بازي مساوي ا

.  .  استاست
 اگر امتياز تيمها برابر باشد در امتياز تيمي برد يک  امتياز ، مساوي  نيم امتياز اگر امتياز تيمها برابر باشد در امتياز تيمي برد يک  امتياز ، مساوي  نيم امتياز

تقيم دوتيم رجوع و در نهايت از   تقيم دوتيم رجوع و در نهايت از  وباخت صف امتياز داشته ويا به نتيجه بازي م وباخت صفر امتياز داشته ويا به نتيجه بازي مستقيم دوتيم رجوع و در نهايت از  وباخت صفر امتياز داشته ويا به نتيجه بازي مستقيم دوتيم رجوع و در نهايت از  وباخت صف امتياز داشته ويا به نتيجه بازي م
..وش برگر استفاده مي کنندوش برگر استفاده مي کنند
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ابقات فوتبال رات فن وعموم م ابقات فوتبالمق رات فن وعموم م مقررات فني وعمومي مسابقات فوتبالمقررات فني وعمومي مسابقات فوتبالمق

تيمي بصورت دوره اي وهشت تيم صعود  تيمي بصورت دوره اي وهشت تيم صعود  44گروهگروه44دور مقدماتي دردور مقدماتي در تيمي بصورت دوره اي وهشت تيم صعود  تيمي بصورت دوره اي وهشت تيم صعود  44گروهگروه44دور مقدماتي دردور مقدماتي در
کننده به  صورت  زيگزاگ و حذفي  بازي  کرده  تا  چهار  تيم   کننده به  صورت  زيگزاگ و حذفي  بازي  کرده  تا  چهار  تيم   
برتر  بصورت ضربدري بازي کرده و تيمهاي برنده بازي فينال و  برتر  بصورت ضربدري بازي کرده و تيمهاي برنده بازي فينال و  

..تيمهاي بازنده  ديدار رده بندي را انجام خواهند دادتيمهاي بازنده  ديدار رده بندي را انجام خواهند دادتيمهاي بازنده  ديدار رده بندي را انجام خواهند دادتيمهاي بازنده  ديدار رده بندي را انجام خواهند داد

 بتيمهاي آخر هر گروه بصورت افقي بازي کرده وتيمهاي بازنده به تيمهاي آخر هر گروه بصورت افقي بازي کرده وتيمهاي بازنده به ز ب ي ه ي و ر زي ب ي ور ب رو ر ر ي ه بي ز ب ي ه ي و ر زي ب ي ور ب رو ر ر ي ه ي
..دسته دو سقوط خواهند کرددسته دو سقوط خواهند کرد

 ک از داد  ک داکث ت از داد  ا  2222داکث ت ه ه انف  ه ه اهد 33نف  ت خ اهد   ت خ   مربي وسرپست خواهد مربي وسرپست خواهد 33نفر به همراهنفر به همراه  2222حداکثر تعداد بازيکن حداکثر تعداد بازيکن
..بودبود
کميته هاي مختلف داراي پنج عضو هستندکميته هاي مختلف داراي پنج عضو هستند.. و ج پ ي ر ي وي ج پ ي ر ي ي

www*p
nu

eb
*co

m



ان ابقات کاراته خواه رات فن  م انمق ابقات کاراته خواه رات فن  م مقررات فني  مسابقات کاراته خواهرانمقررات فني  مسابقات کاراته خواهرانمق

خش  ک   ا گ ک  خش کاتا  قا    خش ا ک   ا گ ک  خش کاتا  قا    زشکا  زشکا  66ا  ورزشکار به ورزشکار به 66مسابقات در دو بخش کاتا وکوميته برگزارکه درهر بخش مسابقات در دو بخش کاتا وکوميته برگزارکه درهر بخش
..سرپرست مي توانند شرکت کنندسرپرست مي توانند شرکت کنند  11مربي ومربي و  11همراه همراه 

 سبک برگزار م شودسبک برگزار م شود77سبک ودر کاتا سبک ودر کاتا 66مسابقات کوميته در مسابقات کوميته در  سبک برگزار مي شودسبک برگزار مي شود77سبک ودر کاتا سبک ودر کاتا 66مسابقات کوميته در مسابقات کوميته در..
 در مسابقات کات کمربندهاي سفيد و نارنجي جهت شرکت درمسابقه در مسابقات کات کمربندهاي سفيد و نارنجي جهت شرکت درمسابقه

..کاتاي اجباري را اجراکنندکاتاي اجباري را اجراکنند((کاتاي پنيان شودان کاتاي پنيان شودان  ن و ن ي پ ني و ن ي پ جر((ي ر ري جب جري ر ري جب ي
 کاتاي کاتاي ((در کاتا کمربندهاي سبز وآبي جهت شرکت در مسابقه سي سال در کاتا کمربندهاي سبز وآبي جهت شرکت در مسابقه سي سال

..را بايد اجرا کنندرا بايد اجرا کنند) ) اجبارياجباري
  کمربند  قهوه اي بايد  کاتاي سئوچن و کمربند مشکي  بايد کاتاي  کمربند  قهوه اي بايد  کاتاي سئوچن و کمربند مشکي  بايد کاتاي

..اونسو رااجرا کننداونسو رااجرا کنند
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ان  ابقات کاراته خواه رات م ان مق ابقات کاراته خواه رات م ))سبکها ونحوه امتياز دهسبکها ونحوه امتياز ده((مق ))سبکها ونحوه امتياز دهيسبکها ونحوه امتياز دهي((مقررات مسابقات کاراته خواهران مقررات مسابقات کاراته خواهران 

 وادريو ،  کوجوريو ،  ايشين ريو ،  وادريو ،  کوجوريو ،  ايشين ريو ،  :  :  سبک  کوميته  شامل سبک  کوميته  شامل
..شوتوکان  ، شيتوريووکان زن ريو ميباشدشوتوکان  ، شيتوريووکان زن ريو ميباشد

وادريو،کوجوريو،ايشين ريو،شوتوکان،  وادريو،کوجوريو،ايشين ريو،شوتوکان،  : : سبکهاي کاتا شاملسبکهاي کاتا شامل
ن ک است اکوش توريو  کان زن ريووک ن ک استش اکوش توريو  کان زن ريووک ..شيتوريو ، کان زن ريووکياکوشين کي استشيتوريو ، کان زن ريووکياکوشين کي استش

 امتياز ، نفر چهارم امتياز ، نفر چهارم 44امتياز ، نفر سوم امتياز ، نفر سوم   55امتياز ، نفردوم امتياز ، نفردوم   77به نفر اول به نفر اول  امتياز ، نفر چهارم امتياز ، نفر چهارم 44امتياز ، نفر سوم امتياز ، نفر سوم   55امتياز ، نفردوم امتياز ، نفردوم   77به نفر اول به نفر اول
..امتياز ونفرهفتم يک امتياز تعلق مي گيردامتياز ونفرهفتم يک امتياز تعلق مي گيرد  22امتياز ، نفرپنجم امتياز ، نفرپنجم   33
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ابقات کشت رات فن م ابقات کشتمق رات فن م مقررات فني مسابقات کشتيمقررات فني مسابقات کشتيمق

ف    ف                       مسابقات در مسابقات در . . نحوه  اجراي مسابقات بصورت دو حذفي خواهد بود نحوه  اجراي مسابقات بصورت دو حذفي خواهد بود
اوزان دهگانه دررشته هاي آزاد وفرنگي بطور همزمان آغاز مي  اوزان دهگانه دررشته هاي آزاد وفرنگي بطور همزمان آغاز مي  

..شوندشوند وو

هر کشتي گير فقط حق شرکت در يک رشته از مسابقات را داردهر کشتي گير فقط حق شرکت در يک رشته از مسابقات را دارد..

  در هر وزن مقامهاي اول تا دهم محاسبه خواهد شد وبه نفر اول ده  در هر وزن مقامهاي اول تا دهم محاسبه خواهد شد وبه نفر اول ده
..امتياز وبه نفر آخر يک امتياز تعلق مي گيردامتياز وبه نفر آخر يک امتياز تعلق مي گيرد..امتياز وبه نفر آخر يک امتياز تعلق مي گيردامتياز وبه نفر آخر يک امتياز تعلق مي گيرد

    به فني ترين وبا تکنيکترين کشتي گيران در هر دو رشته بر اساس    به فني ترين وبا تکنيکترين کشتي گيران در هر دو رشته بر اساس
..جدول مسابقات جايزه داده مي شودجدول مسابقات جايزه داده مي شود
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ادران ابقات واليبال ب رات فن م ادرانمق ابقات واليبال ب رات فن م مقررات فني مسابقات واليبال برادرانمقررات فني مسابقات واليبال برادرانمق

ا ت    ا گ  ل   قا   ا ا ت   ا ا گ  ل   قا   ا ا  مسابقات در دور اول در چهار گروه چهار تيمي به صورت مسابقات در دور اول در چهار گروه چهار تيمي به صورت
..دوست از سه ست انجام مي شوددوست از سه ست انجام مي شود

  دردور دوم تيمهاي اول و دوم  هر گروه بصورت زيگزاگ با  دردور دوم تيمهاي اول و دوم  هر گروه بصورت زيگزاگ با
تيمهاي سوم و چهارم گروها بصورت دوره اي بازي مي کنند تا تيمهاي سوم و چهارم گروها بصورت دوره اي بازي مي کنند تا 

بدري  ديدار و در  وه به صورت ض مهاي اول  و دوم گ بدري  ديدار و در ت وه به صورت ض مهاي اول  و دوم گ تيمهاي اول  و دوم گروه به صورت ضربدري  ديدار و در تيمهاي اول  و دوم گروه به صورت ضربدري  ديدار و در ت
..نهايت  برندگان  جهت کسب مقام قهرماني مسابقه مي دهندنهايت  برندگان  جهت کسب مقام قهرماني مسابقه مي دهند

  در چهار ست اول با کسب هفده امتيازحداقل دو امتياز منفي  در چهار ست اول با کسب هفده امتيازحداقل دو امتياز منفي
باشد باشد   1414- - 1414مي شود وليکن در ست آخر چنانچه امتيازات مي شود وليکن در ست آخر چنانچه امتيازات 

. . برسدبرسد22بازي ادامه يافته تا اختالف دوتيم به بازي ادامه يافته تا اختالف دوتيم به  . . برسدبرسد22بازي ادامه يافته تا اختالف دوتيم به بازي ادامه يافته تا اختالف دوتيم به 
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رات جديد واليبال  رات جديد واليبال مق مقررات جديد واليبال مقررات جديد واليبال مق

ا ا اال  ا   ا اخ ت ا  اال  ا   خ ت ا  برخورد توپ از زانو به باال مجاز استبرخورد توپ از زانو به باال مجاز است..

 پس از دريافت توپ داور بدون توجه به محل استقرار بازيکن پس از دريافت توپ داور بدون توجه به محل استقرار بازيکن  پس از دريافت توپ داور بدون توجه به محل استقرار بازيکن پس از دريافت توپ داور بدون توجه به محل استقرار بازيکن
..سوت مي زند سوت مي زند 

 زمانيکه توپ خارج يک سوم در جريان باشد ويا عمل بازيکن زمانيکه توپ خارج يک سوم در جريان باشد ويا عمل بازيکن
روي توپ خارج از يک سوم باشد برخورد بازيکن با توپ خطا روي توپ خارج از يک سوم باشد برخورد بازيکن با توپ خطا 

..محسوب نمي شودمحسوب نمي شود..محسوب نمي شودمحسوب نمي شود

 ثانيه مي باشدثانيه مي باشد  33زمان جهت سرويس  پس از سوت داور زمان جهت سرويس  پس از سوت داور..
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ان رات بازي واليبال خواه انمق رات بازي واليبال خواه مقررات بازي واليبال خواهرانمقررات بازي واليبال خواهرانمق

تيم بصورت دوره اي ديدار و در  تيم بصورت دوره اي ديدار و در      33گروه گروه     44در دور اول تيمها دردر دور اول تيمها در تيمي بصورت دوره اي ديدار و در  تيمي بصورت دوره اي ديدار و در      33گروه گروه     44در دور اول تيمها دردر دور اول تيمها در
دور نيمه نهايي  تيمهاي اول و دوم گروه براي مقام اول تا  چهارم دور نيمه نهايي  تيمهاي اول و دوم گروه براي مقام اول تا  چهارم 

بصورت  ضربدري وتيمهاي بعدي براي مقام پنجم تا دوازدهم مسابقه بصورت  ضربدري وتيمهاي بعدي براي مقام پنجم تا دوازدهم مسابقه 
..مي دهندمي دهندم دهندم دهند

  در هر  مسابقه دوره اي  به تيم  برنده دو امتياز و به تيم  بازنده  يک  در هر  مسابقه دوره اي  به تيم  برنده دو امتياز و به تيم  بازنده  يک
..امتياز تعلق مي گيردامتياز تعلق مي گيرد

 در حالت  تساوي در  پايان  مسابقات دوره اي  ابتدا جمع  ست هاي در حالت  تساوي در  پايان  مسابقات دوره اي  ابتدا جمع  ست هاي
..برد  بر جمع ست هاي باخت تقسيم مي شودبرد  بر جمع ست هاي باخت تقسيم مي شود

 از ريز باخت تق جمع امت د ب از ريز ب اوي مجددجمع امت از ريز باخت تق در ت جمع امت د ب از ريز ب اوي مجددجمع امت در ت  در تساوي مجددجمع امتياز ريز برد برجمع امتياز ريز باخت تقسيم در تساوي مجددجمع امتياز ريز برد برجمع امتياز ريز باخت تقسيم
چنانچه باز هم  مساوي باشند و تنها اين دو تيم چنين شرايطي دارند   چنانچه باز هم  مساوي باشند و تنها اين دو تيم چنين شرايطي دارند   

..نتيجه مسابقه روبرو تعيين کننده خواهد بودنتيجه مسابقه روبرو تعيين کننده خواهد بود
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داري ابقات وزنه ب رات م داريمق ابقات وزنه ب رات م مقررات مسابقات وزنه برداريمقررات مسابقات وزنه برداريمق

  نفر مي باشد در صورت  نفر مي باشد در صورت    1010تعداد کل شرکت کنندگان  تعداد کل شرکت کنندگان ن   د ت  ر ل  ن  دا  د ت  ر ل  ور    دا  ر  د  ور  ر مي ب ر  د  ر مي ب
نداشتن شرکت کننده در يک وزن تيمها مي توانند در وزن  نداشتن شرکت کننده در يک وزن تيمها مي توانند در وزن  

..ديگر دو نفر شرکت کننده معرفي کنندديگر دو نفر شرکت کننده معرفي کنند

 9191، ،   8383، ،   7676، ،   7070، ،   6464، ،   5959، ، 5454مسابقات بر حسب اوزان مسابقات بر حسب اوزان    ،  ،
..کيلو به باال مي باشدکيلو به باال مي باشد  108108، ،   9999 ب ي ب ب بو ي ب ب و

 ششم ، ششم   1111، پنجم ، پنجم   1212، چهارم ، چهارم   1313، سوم ، سوم   1414،دوم ،دوم   1616نفر اول نفر اول ،
، ،   44، دوازده ، دوازده   55، يازده ، يازده   66، دهم ، دهم   77، نهم ، نهم   88، هشتم ، هشتم   99، هفتم ، هفتم   1010    44 دوازده  دوازده   55 يازده  يازده   66 ده  ده   77 ن  ن   88 هشت  هشت   99 هفت  هفت   1010

.  .  امتياز تعلق مي گيردامتياز تعلق مي گيرد  11، پانزده ، پانزده 22، چهارده ، چهارده 33سيزده سيزده  w
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ابقات هندبال       رات م ابقات هندبال      مق رات م مقررات مسابقات هندبال      مقررات مسابقات هندبال      مق

  مسابقات در چهار گروه چهار تيمي بصورت دوره اي انجام مي  مسابقات در چهار گروه چهار تيمي بصورت دوره اي انجام مي
د دپذي ..پذيردپذيردپذي

 نفر بازيکن ، يک مربي ويک نفر بازيکن ، يک مربي ويک   1212تعداد نفرات تيم حداکثر تعداد نفرات تيم حداکثر ر  يم  ر  ر   يم  ر  ن  ي مربي وي     زي ن  ي مربي وي ر ب زي ر ب
..سرپرست مي باشدسرپرست مي باشد

 مساوي يک و باخت صفر امتيازتعلق مي گيرد، مساوي يک و باخت صفر امتيازتعلق مي گيرد  22برد تيمها برد تيمها ،..

  به کليه نفراتي که مقام اول ، دوم وسوم را کسب کنند مدال  به کليه نفراتي که مقام اول ، دوم وسوم را کسب کنند مدال
وحکم اهدا مي شود، همچنين به فني ترين وبا اخالق ترين وحکم اهدا مي شود، همچنين به فني ترين وبا اخالق ترين وحکم اهدا مي شود، همچنين به فني ترين وبا اخالق ترين وحکم اهدا مي شود، همچنين به فني ترين وبا اخالق ترين 

..بازيکن يادبود ويژه مسابقات اهداء مي شودبازيکن يادبود ويژه مسابقات اهداء مي شود

ا  گ  ا ش  ک ف  ش   ا  گ ا  ا ش  ک ف  ش   ا   موارد پيش بيني نشده در کميته فني مسابقات تصميم گيري موارد پيش بيني نشده در کميته فني مسابقات تصميم گيري
.   .   واجرا خواهد شدواجرا خواهد شد
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))11((مقررات جديد هندبال  مقررات جديد هندبال   ))11((مقررات جديد هندبال  مقررات جديد هندبال  

 سانتي متر به وسيله يک  سانتي متر به وسيله يک    1515خط تعويض بازيکن به طول خط تعويض بازيکن به طول : : قانون يک قانون يک
ا  ک ا  از ا ط  ا  کان   خا  ا  از ا ط  ..سانتي متري به خارج محوطه بازي ادامه پيدا مي کندسانتي متري به خارج محوطه بازي ادامه پيدا مي کندان   خا 

 يک عالمت که پايان مسابقه را به طور خودکار اعالم مي کند،  يک عالمت که پايان مسابقه را به طور خودکار اعالم مي کند،  : : قانون دو قانون دو يوو م و و يپ م و و پ
..مجاز است مجاز است 

 توصيه مي شود که وسيله اندازه گيري زمان که در معرض ديد  توصيه مي شود که وسيله اندازه گيري زمان که در معرض ديد  ::قانون سه قانون سه يونون رض ر ن ز يري ز ي و و ي ي يو رض ر ن ز يري ز ي و و ي ي و
..دقيقه کار مي کنددقيقه کار مي کند  3030عموم قرار مي گيرد از صفر به سمت عموم قرار مي گيرد از صفر به سمت 

  محدوديت آنکه دروازه بان نتواند جايگزين بازيکن معمولي در زمين  محدوديت آنکه دروازه بان نتواند جايگزين بازيکن معمولي در زمين
..بازي شود لغومي شودبازي شود لغومي شود و ي و و وب ي و و ب

 گلي که به ثمر رسيد با تائيد داور معتبر است وتا زمانيکه  گلي که به ثمر رسيد با تائيد داور معتبر است وتا زمانيکه  ::قانون چهار قانون چهار
مسوت آغاز مجدد بازي را نزده است داور حق ندارد گل را باطل اعالم سوت آغاز مجدد بازي را نزده است داور حق ندارد گل را باطل اعالم  ل ب ر ل ر ق ور ت ز ر زي ب ج ز مو ل ب ر ل ر ق ور ت ز ر زي ب ج ز و

.  .  کندکند
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رات جديد هندبال  رات جديد هندبال مق ))22((مق ))22((مقررات جديد هندبال مقررات جديد هندبال 

پرتاب داور با عالمت شروع بازي انجام مي شود  پرتاب داور با عالمت شروع بازي انجام مي شود  : : قانون ششقانون شش
ک از  ا    ا ش ک ز ا ش   ک از ا  ا    ا ش ک ز ا ش   بايد هميشه در مرکز زمين اجرا شودوبراي هر هر يک از بايد هميشه در مرکز زمين اجرا شودوبراي هر هر يک از ا 

..پرتابها داور تايم اوت مي گيردپرتابها داور تايم اوت مي گيرد

اگر بازيکن يا مربي در محوطه تعويض اخراج اگر بازيکن يا مربي در محوطه تعويض اخراج : : قانون هفتقانون هفت
شود بايد يک بازيکن به مدت دو دقيقه از زمين بازي اخراج شود بايد يک بازيکن به مدت دو دقيقه از زمين بازي اخراج 
اب نم شود اج ح ته جز خطاي شخص بازيکن اخ اب نم شودشودال اج ح ته جز خطاي شخص بازيکن اخ ..شودالبته جز خطاي شخصي بازيکن اخراجي حساب نمي شودشودالبته جز خطاي شخصي بازيکن اخراجي حساب نمي شودشودال

 زعالمت دست که پس از تايم اوت اجازه مي دهد که دروازه عالمت دست که پس از تايم اوت اجازه مي دهد که دروازه رو ي ز ج و يم ز پس ت زت رو ي ز ج و يم ز پس ت ت
بان ذخيره قبل از آنکه دروازه بان اصلي زمين بازي را ترک بان ذخيره قبل از آنکه دروازه بان اصلي زمين بازي را ترک 

..نمايد ، وارد زمين شود لغو مي شودنمايد ، وارد زمين شود لغو مي شود
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