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 بسمه تعالی

 

  3195کشور در سال  قهرمانی دستور العمل اجرایی مسابقات

 مقدمه : 

در راستای اجرای رهنمودهای مقام عظمای والیت و رهبری در خصوص نقش ورزش در سالمت جامعه به    

    منظور تشووویو ورزاووناراد و دسووت اننرواراد و ایگاد انضاعف م وواعی و همخناب اووناخت بتتریب ن را           

ردف های سوونم ملت ی ف رنراسوواود ورزش سووه رانه در نظر دارد با هماهنضم و همناری و اه ها   های   

سال              ساالد در  سنم جواناد ف امان و بعرر شور در ردف های  سابقا  قترمانم و سبت به بررعاری م ستانم ن ا

 برابر ارایط مننرج در دستورالعمل اقنام نماین . 5931

 منظور: 
سه  شر جواد  ترویج ورزش  سازماننهم و  جامعه  رانه در باب ق سعه ورزش    ساماننهم آنتا در  ف  ستای تو را

 .مقتنرم م  تای تشنال تام جتت قترمانم

 هدف: 

 بررعاری مسابقا  به انل مط وب و ایگاد رقابت سالم در باب تام های اروت ونننف. .5

 اناسایم  و وشی استعنادهای موجود در راته سه رانه. .2

 ارتقاء سطح آمادرم جسمانم و روانم ورزاناراد.توسعه و  .9

 ایگاد زمانه های مناسب در توسعه و رسترش ورزش با نشاط سه رانه و اناسانند آد در وشور. .4

 ج وراری از تتاجم ررهنضم و تقویت ارزاتای اسالمم در باب تامتا و ورزاناراد. .1

 م.ایگاد انضاعف جتت وسب جایضاف قترمانم در مسابقا  باب الم   .6

 ات اجرایی: مقرر

 

  شرایط سنی:
  51/51/73تا  55/51/76رروف سنم جواناد : متولنیب 

  51/51/76تا  55/51/72سال( :  متولنیب  29رروف سنم امان)زیر 

 سال به باال( 29) پایاببه   51/51/72رروف سنم بعررساالد :  متولنیب
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  سازمان تیم:  -2

شور در     سابقا  قترمانم و سنم  9م ساالد (   ردف  سازماد تامم ذیل الذور   )جوانادف امان و بعرر با 

 بررعار مم رردد :

 بازینب  4تام بعررساالد اامل  - 2/5

 بازینب  4تام امان اامل  -2/2

 بازینب  4تام جواناد اامل  -2/9
 

 : رروهتای سنم بر مبنای سال ماالدی محاسبه مم رردد 3تبصره

از یک مربی و یک   فقط  هر تعداد تیم صررورت داشررت   در  اسررتانی  های  و هیأت  اتیم ه  : 2تبصررره 
 . ه نماینداستفاد می توانند سرپرست

 ه سه ن ر اع اء هر تام امتااز تع و خواهن رررت.ب : 1تبصره 

صره   ساس قواناب     :  4تب سنم بر ا سابقا  قترمانم در تمام رروهتای  ف روورد  ITUمبنای امتااز بننی م

 عمل خواهن بود . راری زماد مالک
 

  مم باان  ت آمنف از ن را  برتر هر رروف سنممقامتای تامم از مگموع رووردهای بنس - 2/8

 مدارک مورد نیاز:  -1

 سه رانه وار  بامه ورزام -9/5

 پشت نویسم انف  9 4قطعه عنس  2 - 9/2        

 سال. 58رضایت نامه مح ری برای جواناد زیر  - 9/9

 عنس دار اناسنامه یاوار   م م   اصل -3/4

  مشلص اند وضعات نظام وظا ه برای رروف سنم جواناد و بعررساالد. - 9/1       

 به پایاب بایستم اناسنامه عنس دار و وار  م م به همراف دااته باانن  73: متولنیب سال  5تبصره 

  تایانیه هاا  سه رانه محل سنونت ورزانار. - 9/6

یا رواهم سالمت از ها   پعانم ورزام    دااتب رواهم سالمت ق ب و عروق از پعاک متلصص      - 9/7

 استاد مربوطه

 توسط سرپرست تام    دقاقه پس از اعالم نتاگه 91بررعاری مسابقا ف حناوثر   اعتراض به رای وماته  - 9/8

  ریال ماسر مم باان.  9/ 111/111و با پرداخت مب غ 
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 غایب حو اروت در مسابقا  در هاچ ردف سنم را ننارنن . مشمولاب:  6بصره ت
 

 مسافت مسابقات : -4

 مسافت مسابقات برای جوانان: - 5/3

 وا ومتر( 1دو )  -وا ومتر( 21دوچرخه ) –متر (  711انا )

 مسافت برای امید و بزرگساالن : - 5/2

 (وا ومتر  51 )دو –وا ومتر(  41دوچرخه ) –متر (  5111انا )

 مکان و برنامه سی  مسابقات متعاقباً اعالم می گردد .زمان ،  -5

 : خواهد شدشایان ذکر است جوایز مسابقات بصورت ذیل اهداء  -6

سنم  سوم  ا  اول تار به ن - ضمب اهناء      رروهتای  شور  سابقا  قترمانم و حنم و منال جوایع نقنی ناع م

 تع و خواهن رررت.

 ان.به تام های برتر واپ تامم و حنم اهنا خواهن -

 

 مالحظات :  -7

 والف انا در هر ردف سنم العامم است )رنگ س ان( -7/5     

 و اه هعینه های اسناد غذا و غارف ن را  اضارم به عتنف خود تام ها مم باان  -7/2     

 


