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  1ماده  : 

 وظایف فدراسیون ها            

فدراسیون هایی که حضور رشته های ورزشی آنان مورد تصویب شورایعالی المپیاد قرار گرفته ملزم به پیش    

بینی برنامه المپیاد در تقویم ورزشی سالیانه فدراسیون بوده و می بایست ضمن هماهنگی کامل با ستاد برگزاری 

ار شدن  مسابقات به عمل آوردند که وظایف و استان های میزبان، اقدام الزم در جهت برگزاری هر چه بهتر برگز

 . آنان به شرح ذیل می باشد

تدوین و اعالم برنامه اجرایی مسابقات با هماهنگی ستاد برگزاری به اداره کل ورزش و جوانان استان  

 میزبان 

تهیه و تدوین آئین نامه عمومی و فنی مسابقات و تعیین تعداد نفرات و یا تیم های شرکت کننده ظرف  

 ساعت بعد از جلسات فنی با فدراسیون های منتخب به ستاد برگزاری  27

 ساعت به ستاد المپیاد  72معرفی کادر فنی و اجرایی مسابقات به ستاد برگزاری بصورت کتبی ظرف  

 مورد نیاز ستاد برگزاری برابر اعالم ستاد برگزاری  شرکت در جلسات 

 ساعت  72ارائه نتایج و گزارش نهایی مسابقات به ستاد برگزاری ظرف  

 . مدال ، حکم و کاپ قهرمانی این دوره از المپیاد توسط فدراسیون ها تهیه و اهدا خواهد شد 

  2ماده : 

 استان های شرکت کننده             

تمامی استانهای کشور موظفند حتی االمکان در کلیه رشته های حاضر در المپیاد شرکت نمایند و      

فدراسیون ها می بایست با هماهنگی کمیته اجرایی ستاد و کمیته برگزاری مسابقات استانی مقدمات الزم را 

هر رشته برابر مصوبه برای حضور کلیه تیم های منتخب استان های کشور و متناسب با خصوصیات و امکانات 

 . شورایعالی بعمل آورند

  3ماده  : 

 شرایط ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد               



 

 (آیین نامه اجرایی) استعدادهای برتر ورزشی  المیپاد 
 

3 

 

 : ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد می بایستی دارای شرایط زیر باشند 

 متولدین رده سنی تعیین شده با استناد به اصل شناسنامه وکادر ملی  

و تایید دار ممهور به تاییدیه از مدرسه و اداره کل آموزش و پرورش استان  کسارائه گواهی تحصیلی ع 

 نهایی به مهر و امضاء مدیر کل استان مربوطه 

 اعزام کننده ارائه فرم سالمت جسمانی از هیئت پزشکی استان  

 7932داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر سال  

 (باشدکارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی ) 

 . الزامی می باشدداشتن رضایت نامه کتبی از والدین  

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  داشتن 

 .ورزشکاران فقط حق شرکت در یک رشته ورزشی را دارند : 1تبصره 
  4ماده : 

 رده سنی مسابقات     

ستاد برگزاری با هماهنگی فدراسیون ها مختلف رده سنی هر رشته را متناسب با اهداف المپیاد ،  دبیرخانه    

 . طبق آیین نامه فنی واجرایی مسابقات مربوطه تهیه و ابالغ می نماید

تعیین و  77/70/7985 تیاغل 7987 /77/70)سال 75تا  77رده سنی شرکت کنندگان در این دوره  :1تبصره 

 . ابالغ می گردد

  5ماده   : 

 قوانین اجرایی مسابقات                 

مسابقات مطابق با آخرین قوانین و مقررات بین المللی هر رشته توسط فدراسیون ملی مربوطه در کشور  کلیه       

فدراسیون ها موظفند اعضای کمیته فنی و اجرایی را به ستاد برگزاری و استان میزبان معرفی . برگزار خواهد شد

 .  زاری هر چه مطلوبتر مسابقات اهتمام ورزندو نسبت به برگ

  6ماده   : 

 تامین منابع مالی المپیاد                
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تامین و ،حامیان مالی ، اسپانسرها و تبلیغات  ارزش افزوده% 72اعتبارات مورد نیاز المپیاد از محل  (7

 .تخصیص می یابد

ارگان های دولتی، خصوصی موجب تقویت نهادها و  سایراستانداری و استفاده از ظرفیت های مالی  (7

 .هرچه بیشتر این المپیاد در سطح استان خواهد شد

  7ماده : 

 هزینه های برگزاری مسابقات                

بر اساس ( اسکان ،تغذیه و حق الزحمه کادر برگزاری استان) هزینه میزبانی برگزاری مسابقات اعم از  

 . تفاهم نامه منعقده فی مابین ستاد برگزاری و استان میزبان تامین خواهد شد

   . می باشداستان اعزام کننده اعزام تیمهای هر رشته به المپیاد با هزینه  

هزینه های کادر فنی مسابقات بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین ستاد برگزاری و فدراسیون  

 . مربوطه تامین خواهد شد

بر اساس تفاهم نامه فی مابین ستاد ( کارشناسان ، ناظرین ) حق الزحمه عوامل اجرایی ستاد برگزاری  

 . امین خواهد شدبرگزاری با معاونت توسعه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ت

  8ماده   : 

 نحوه انتخاب رشته های ورزشی حاضر در المیپاد 

ش در بازیهای آسیایی ، اساسی ترین شرط حضور هر رشته ورزشی در این بازیها ، رسمی بودن آن ورز    

ن دوره در ای. استانهای کشور می باشد% 00و فعال بودن آن در بیش از  7078بازیهای المپیک جوانان المپیک و 

که در حال حاضر دارای خصوصیات فوق می باشند، برابر ماده  فدراسیون  97تعداد : از مسابقات مقرر گردید 

ط به کسب شرایط تعیین شده و حضور دیگر رشته ها در سالهای بعد ، منو. در این المپیاد حضور یابند 70

شورایعالی المپیاد به لحاظ تاثیر گذاری در کسب مدال در بازیهای آسیایی و المپیک و میزان وتصویب 

 . گستردگی موجود درکشورامکان پذیرخواهد بود

  9ماده   : 

 جوایز و پاداش                
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بر اساس جدول دال شوند ، دریافت مموفق به  استعدادهای برتر ورزشی ایرانبه ورزشکارانی که در المپیاد      

پاداش ( هزار تومان، سیصد و مدال برنز ، پانصد هزار تومان ، مدال نقره هزار تومان  صدهفت، مدال طال )مدالی 

 . تعلق خواهد گرفت

  11ماده  : 

 رشته های  ورزشی 

بر اساس توافق فیمابین ستاد برگزاری وتصویب شورایعالی المپیاد در آیین نامه مذکور رشته های زیر تعیین     

 . و مشخص شده اند

 جنیست                                                                                   ردیف

 رشته ورزشی          

 بانوان آقایان

     (سرعت)اسکیت  .7

     اسکواش  .2

     9×9بسکتبال  .9

     بسکتبال سالنی  .4

    ( اسنوکر)بولینگ و بیلیارد  .5

    بوکس  .6

     بدمینتون  .1

     تنیس  .8

     تنیس روی میز  .3

     تیراندازی  .71

     تیروکمان  .77

     تکواندو  .72

     جودو  .79

     دوچرخه سواری  .74

     دو ومیدانی  .75
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      2راگبی  .76

     ژیمناستیک  .71

     سه گانه  .78

    سپک تاکرا  .73

     سنگنوردی  .21

     شطرنج  .27

     شمشیربازی  .22

    شنا .29

    شیرجه .24

     فوتسال .25

     فوتبال .26

     قایقرانی .21

    کشتی آزاد  .28

    کشتی فرنگی .23

     کبدی  .91

     کاراته  .97

    ( موتور کراس)موتور سواری و اتومبیلرانی  .92

     وزنه برداری .99

     ووشو 94

     والیبال سالنی  95

    والیبال ساحلی  96

     هندبال سالنی .91

    هندبال ساحلی  .98
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     هاکی  .93

 رشته  99 رشته  39 جمع کل  -

 

 :11ماده     

  استعدادهای برتر ورزشی تعداد مدال های تعیین شده در المپیاد          

بر اساس و متناسب با مدال هایی که در . ترکیب تعداد مدال هایی که در این مسابقات توزیع خواهد شد    

 .بازیهای المپیک اهداء می گردد و شرح آن مطابق جدول زیر خواهد بود

 

تعداد مدال 

 طال

 های آقایان رشته رشته های بانوان

 

 نام ورزش

 اسکیت .7  8  8 70

 متر 011  
 متر حذفی   0111

 ( وان لپ)یک دور 

  متر  011 
 متر حذفی   0111

  ( وان لپ)یک دور 

                

 اسکواش .7  2  2 8

 انفرادی   
 تیمی 

 انفرادی  
 تیمی 

 

 سه نفره بسکتبال .9  7  7 7

  مسابقات تیمی   مسابقات تیمی   

 بسکتبال سالنی.2  7  7 7

  مسابقات تیمی   مسابقات تیمی   

( اسنوکر) .5  7   7  

توپ انفرادی  0      

توپ تیمی  75  

 

 بوکس .0  75   75

 کیلوگرم  27    

 کیلو گرم 22
 کیلو گرم  20
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 کیلو گرم  28
 کیلو گرم 50
 کیلو گرم57
 کیلو گرم   52
 کیلو گرم  52
 کیلو گرم 00
 کیلو گرم  09
 کیلو گرم   00
 کیلو گرم  20
 کیلو گرم  25
 کیلو گرم  80
 کیلو گرم + 80

 بدمینتون .2  9  9 0

 انفرادی   

 دو نفره 
 تیمی 

 انفرادی  

 دو نفره  
 تیمی

 

 تیراندازی .8  9  9 0

 تفنگ بادیمتر  70  
 متر تپانچه بادی 70

متر تفنگ و تپانچه  70میکس 

 بادی و تراپ 

 تفنگ بادیمتر  70 
 متر تپانچه بادی  70

 متر تفنگ و 70میکس 
 تپانچه بادی و تراپ 

 

 تنیس .3  7  7 2

 انفرادی   

 دو نفره  

 انفرادی  

 دو نفره 

 

 تیر وکمان.70  2  2 8

 انفرادی    

 تیمی

 انفرادی  

 تیمی

 ریکرو

 کامپوند 

 تنیس روی میز.77  9  9 0

 انفرادی   

 دوبل 
 تیمی

 انفرادی  

 دوبل 
 تیمی 

 

 تکواندو.77  70  70 70
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 كيلوگرم -92  
 كيلوگرم  33-92
 كيلوگرم  33-33
 كيلوگرم  10-33
 كيلوگرم  11-10
 كيلوگرم  13-11
 كيلوگرم  00-13
 كيلوگرم  00-00
 كيلوگرم  02-00

 كيلوگرم+  02 

 كيلوگرم -33 
 كيلوگرم  33-33
 كيلوگرم  10-33
 كيلوگرم  10-10
 كيلوگرم  12-10
 كيلوگرم  03-12
 كيلوگرم  03-03
 كيلوگرم  10-03
 كيلوگرم  10-10
 كيلوگرم+  10

 

 جودو .79  8  8 70

 کیلو گرم -78  
 رمکیلو گ  -97

 کیلو گرم -90
 کیلو گرم - 20
 کیلو گرم - 22
 کیلو گرم -28
 کیلو گرم -57
 کیلو گرم + 57

 کیلو گرم  -72 

کیلو گرم   -72  
کیلو گرم  - 90  
کیلو گرم  - 92  
 کیلو گرم  - 98
 کیلو گرم  -27
 کیلو گرم  -20
 کیلو گرم  -50

 

 دوومیدانی .72  78  72 95
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 متر  700  

 متر 700
 متر  900
 متر  200
 متر  800

 متر  9000
 با مانع  700
 با مانع  200

 پرش طول 

 پرش ارتفاع 
 پرش سه گام 

 پرتاب وزنه 
 پرتاب دیسک 
 پرش با نیزه 

 پرتاب چکش 

 پرتاب نیزه 

 پنجگانه 

 متر  700 

 متر 700
 متر  900
 متر  200
 متر  800

 متر  9000
 با مانع  200
 با مانع  770
 با مانع  700

 پرش طول 

 پرش ارتفاع 
 پرش سه گام 

 پرتاب وزنه
 پرتاب چکش  

 پرس با نیزه 
 پرتاب دیسک 

 پرتاب نیزه 
 هفتگانه 

 

 دوچرخه سواری .75  9  9 0

  پیست و جاده   پیست و جاده  

 راگبی .70  7  7 7

  مسابقات تیمی   مسابقات تیمی   

 ژیمناستیک.72  2  0 79

 پرش خرک   

 موازنه 

 پارالل 

 حرکات زمینی 
 ترامپولین

 خرک حلقه  
 دار حلقه 
 بارفیکس 

 پارالل
 حرکات زمینی 

 پرش خرک  
 ترامپولین 

  

 سپک تاکرا .78  7   7

  مسابقات تیمی     
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 سه گانه .73  0  0 77

      

 سنگنوردی.70  7  7 2

 سر طناب   
 بولدرینگ 

 سر طناب  
 بولدرینگ 

 

 شمشیربازی.77  5  5 70

 اسحله فلوره انفرادی   

 اسلحه سابر انفرادی 
 اسلحه اپه انفرادی 

 اسلحه اپه تیمی 

 اسلحه سابر تیمی

 فلوره انفرادی اسحله  

 سابر انفرادی اسلحه 
 اپه انفرادی اسلحه 

 اپه تیمی اسلحه 

 سابر تیمی اسلحه 

 

 شطرنج .77  9  9 0

 استاندارد   

 برق آسا

 سریع

 استاندارد  

 برق آسا 

 سریع

 

 شنا.79  92   92

    

 

 متر کرال سینه  50  

 متر کرال سینه  700
 متر کرال سینه  700
 متر کرال سینه 200
 متر کرال سینه  800
 متر کرال پشت  50

 متر کرال پشت  700
 متر کرال پشت  700
 متر قورباغه  50

 متر قورباغه 700
 متر قورباغه  700
 متر پروانه   50

 متر پروانه  700
 متر پروانه  700
 متر مختلط انفرادی  700

 متر آزاد تیمی  700× 2
 متر مختلط تیمی  700×2
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 شیرجه .72  2   2

 متر تخته فنر  7    

 متر تخته فنر    9
 سکو 

 متر تخته  9هماهنگ 
 متر سکو  9هماهنگ 

 

 فوتسال .75  7  7 7

  مسابقات تیمی  مسابقات تیمی   

 فوتبال .70  7  7 7

  مسابقات تیمی   مسابقات تیمی  

 کبدی .72  7  7 7

  مسابقات تیمی   مسابقات تیمی  
 قایقرانی.78  0  0 77

 کایاک سرعتی    

 کایاک  اساللوم 
 کانو سرعتی  

 کانو اساللوم   
 روئینگ تک نفره 

 روئینگ دو نفره

 کایاک سرعتی  

 کایاک  اساللوم 
 کانو سرعتی  

 کانو اساللوم   
 روئینگ تک نفره 
 روئینگ دو نفره 

 

 کشتی .73  77  77 77

 کیلو گرم  95تا  97  

 کیلوگرم 98

 کیلوگرم 27

 کیلوگرم 22

 کیلوگرم 28

 کیلوگرم 57

 کیلوگرم 52

 کیلوگرم 07

 کیلوگرم 08

 مکیلوگر 25

 کیلو گرم  85

 کیلو گرم 700

 کیلو گرم  95تا  97 

 کیلوگرم 98

 کیلوگرم 27

 کیلوگرم 22

 کیلوگرم 28

 کیلوگرم 57

 کیلوگرم 52

 کیلوگرم 07

 کیلوگرم 08

 مکیلوگر 25

 کیلو گرم  85

 کیلو گرم  700

 رشته آزاد 

 رشته فرنگی 
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 کاراته .90  2  5 77

 کیلو گرم  -98   
 کیلو گرم  -27
 کیلو گرم  -22
 کیلو گرم  -57
 کیلو گرم +57

 کیلو گرم   -90  
 کیلو گرم  -20
 کیلو گرم  -25
 کیلو گرم  -50
 کیلوگرم  -55
 کیلو گرم  -00
 کیلو گرم + 00

                     

 (موتور کراس). 97  70   70

    750CC  
750 CC 
250CC   

  

 ووشو .97  75  75 90

 
 

 

 

 کیلو گرم  93 

 کیلو گرم  27

 کیلو گرم 25

 کیلو گرم  28

 کیلو گرم  57

 چانگ چوان 

 دائو شو

 جین شو

 چیانگ شو

 گوئن شو

 تای چی جین 

 نان چوان  

 تن دائو 

 تن گوئر 

 کیلو گرم  27 

 کیلو گرم  25

 کیلو گرم 28

 کیلو گرم  57

 کیلو گرم  50

 چانگ چوان 

 دائو شو

 جین شو

 چیانگ شو

 گوئن شو

 تای چی جین 

 نان چوان  

 تن دائو 

 تن گوئر 

 
  

 وزنه برداری.99  70  770 70

 كيلو گرم  11  

 كيلو گرم 10

 كيلو گرم 12

 كيلو گرم 00

 كيلو گرم  12 

 كيلو گرم 00

 كيلو گرم 10

 كيلو گرم 13
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 كيلو گرم02

 كيلو گرم 11

 كيلو گرم 30

 كيلو گرم 31

 كيلو گرم  10 

 كيلو گرم+  10

 كيلو گرم 33

 كيلو گرم 10

 كيلو گرم 12

 كيلو گرم 21

 كيلو گرم 019

 كيلو گرم +019

 والیبال ساحلی.92  7   7

  مسابقات تیمی     

 والیبال .95  7  7 7

  مسابقات تیمی  مسابقات تیمی  

 هندیال ساحلی.90  7   7

  مسابقات تیمی     
 هندبال .92  7  7 7

  مسابقات تیمی  مسابقات تیمی  
 هاکی.98  7  7 7

  مسابقات تیمی  مسابقات تیمی  
 

 

  

 219 جمع مدالهای آقایان
 144 جمع مدالهای بانوان

 353 جمع کل مدالها
 

  

به تصویب  79/05/7932 مورخ 722جلسه شماره تبصره در  یکماده و یازده این آیین نامه اجرایی مشتعمل بر  

و از تاریخ تصویب با رعایت مقررات رسیده شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان و تایید مقام عالی وزارت 

 مربوطه الزم االجرا می باشد

                                                                         




