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 ( پسران)المپیاد استعدادهای برتر ورزشی  بازی هایجدول رشته های شرکت کننده در               
 

 رشته ورزشی کد فدراسیون ردیف رشته ورزشی کد فدراسیون ردیف

1. (سرعت)اسکیت  092   12.  
062 

 سنگنوردی

2. .11 اسکواش  042   
252 

 شطرنج 

3. 3×3بسکتبال  044   12.  
252 

 شمشیربازی 

4. .12 بسکتبال سالنی  044   
262 

 شنا

5. .12 اسنوکر  046   
262 

 شیرجه

6. .12 بوکس  042   
261 

 فوتسال

7. .12 بدمینتون  042   
261 

 فوتبال

2. .12 پهلوانی و زورخانه ای  040   
262 

 قایقرانی

2. .12 تنیس  049   
264 

 کشتی آزاد 

12. .23 تنیس روی میز  022   
264 

 کشتی فرنگی

11. .22 تیراندازی  020   
227 

 کبدی 

12. .21 تیروکمان  080   
265 

 کاراته 

13. .22 تکواندو  022   
271 

 موتور کراس 

14.  22 جودو  022 
274 

 وزنه برداری

15.  22 دوچرخه سواری  022 
223 

 ووشو

16.  22 دو ومیدانی  024 
275 

 والیبال سالنی 

17. .22  7راگبی  094   
275 

 والیبال ساحلی 

12. .22 ژیمناستیک  026   
273 

 هندبال سالنی

12. .22 سه گانه  088   
273 

 هندبال ساحلی 

22.   سپک تاکرا  094 
272 

 هاکی 
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 (دختران)ورزشی المپیاد استعدادهای برتر بازی های جدول رشته های شرکت کننده در               

 
 رشته ورزشی کد فدراسیون ردیف رشته ورزشی کد فدراسیون ردیف

1. (سرعت)اسکیت  092   22.  دو گانه  222 

2. .22 اسکواش  042   ژیمناستیک  256 

3. 3×3بسکتبال  040   22.  شطرنج  252 

4. .22 بسکتبال سالنی  040   شمشیربازی  252 

5. .13 بدمینتون  042   فوتسال 261 

6. .12 تنیس  049   فوتبال 261 

7. .11 تنیس روی میز  022   قایقرانی 262 

2. .12 تیراندازی  020   کبدی  227 

2. .12 تیروکمان  020   کاراته  265 

12. .12 تکواندو  022   وزنه برداری 274 

11. .12 جودو  022   ووشو 223 

12. .12 دوچرخه سواری  022   والیبال سالنی 275 

13. .12 دو ومیدانی  024   هندبال سالنی 273 

14. .12  7راگبی  094   هاکی 272 

15.     سنگنوردی 062 
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 استان های شرکت کننده در بازی های المپیاد استعدادهای برتر ورزشی                        

 
استان کد  ردیف استان کد  ردیف نام استان    نام استان  

1. .22 شرقیآذربایجان  022   فارس 213 

2. .22 آذربایجان غربی 022   قزوین 214 

3. .22 اردبیل 020   قم 215 

4. .13 اصفهان 022   کردستان 216 

5. .12 ایالم 024   کرمان 212 

6. .11 البرز 020   کرمانشاه 217 

7. .12 بوشهر 022   کهگیلویه و بویر احمد 212 

2. .12 تهران 026   گلستان 221 

2. .12 محال و بختیاریچهار  022   گیالن 222 

12. .12 خراسان جنوبی 009   لرستان 222 

11. .12 خراسان رضوی 028   مازندران 223 

12. .12 خراسان شمالی 008   مرکزی 224 

13. .12 خوزستان 029   هرمزگان 225 

14. .23 زنجان 022   همدان 226 

15. .22 سمنان 022   یزد 227 

16.     سیستان و بلوچستان 020 
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  اطالعات عمومی 

 

  داهی ربرت ورزشی اریان  بازی اهی المپیاد استعدا

  5931آرذ ماه  53لغایت  آبان  93: اترخی ربگزاری  

 استان سراسر کشور  95:  میزباانن 

  کان اهی بازی اه د م کان رد سراسر کشور  86: تعدا  م

 د فدراسیون اه                   99  :  تعدا

 د د اه : تعدا                           86 رویدا

        03 رشته پسران                             

        26  رشته دختران 
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  شیوه نامه اجرایی 

 . به شرح زیر برگزار خواهد شد 12/22/27لغایت  32/22/27المپیاد استعدادهای برتر ورزشی از تاریخ 

 .با شکوه این المپیاد مقتضی است از هم اکنون تمهیدات زیر را بعمل آورید با عنایت به لزوم برگزاری 

استان های میزبان موظف به تشکیل ستاد حمایتی و پشتیبانی المپیاد در استان بوده و می بایست نسبت تشکیل  -1

 . اساسنامه المپیاد اقدام و اعضای مربوطه به ستاد بازی ها اعالم نمایند 2ستاد استانی طبق ماده 

ت نام ورزشکاران خود در سامانه مبین آیین نامه اجرایی نسبت به ثب 3تیم های شرکت کننده می بایست طبق ماده  -2

 . اقدام نمایند

تمامی ورزشکاران شرکت کننده می بایست گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار  داشته باشند،که به  : 2 تبصره

 (1فرم شماره . )تایید مبادی ذیربط رسیده و  را در زمان ثبت نام ارائه نمایند

می بایست رضایت نامه کتبی والدین و یا قیم داشته باشند،که به تایید تمامی ورزشکاران شرکت کننده  : 1 تبصره

 (2فرم شماره . )ورزشی استان رسیده را در زمان ثبت نام ارائه نمایند هیئت

استان های میزبان می بایست از خوابگاه  های مناسب  با امکانات مطلوب جهت پذیرش تیم های شرکت کننده  -3

 . استفاده نمایند

محل خوابگاه و یا اسکان ورزشکاران ، سرپرستان ، مربیان و داوران شرکت کننده در میزبان موظفند  استان های -4

 . اعالم فرمایید "کتبابازی ها به ستاد  15/27/27مسابقات را حداکثر تا تاریخ 

خگو  را در و شماره تلفن های فرد پاس( هررشته ورزشی ) رابط اداره کل ورزش و جوانان استان میزبان و میهمان  -5

 . اعالم فرمایید "کتبا 15/27/27تمامی ساعات شبانه روز برای مشکالت غیر قابل پیش بینی و احتمالی را تا تاریخ 

 . استان میزبان موظف به دقت در نحوه تغذیه ورزشکاران شرکت کننده است -6

 . دنبرگزاری اعالم نمایو شماره تلفن تماس را سریعا به ستاد خود میزبان ، اعضاء استان کمیته برگزاری  -7

 . تیم های شرکت کننده باید با لباس متحد الشکل در مراسم افتتاحیه مسابقات حاضر باشند -2

 . تمامی ورزشکاران در صورت داشتن هر نوع بیمه به غیر از بیمه ورزشی بایستی همراه داشته باشند -2

 . برگزاری می باشد زمان پذیرش و خروج در استانها طبق زمانبندی اعالم شده توسط ستاد -12

 . تیمهای شرکت کننده باید از مربیان فدراسیون ها مربوطه که دارای کارت مربیگری رسمی بوده استفاده نمایند -11

 . سرپرستان تیم های شرکت کننده مسئولیت تمامی تیم را در طول اقامت بر عهده دارند -12

وانان استان مربوطه پذیرش می شوند و نفرات تیم های شرکت کننده صرفا با معرفی نامه از اداره کل ورزش و ج -13

 . اضافه به هیچ عنوان پذیرش نخواهند شد

از تیم های مدعو را هر چه سریع تر تعیین و محل ورود تیم ها را حداکثر تا ( استقبال و بدرقه ) کمیته تشریفات  -14

 . اعالم فرمایید "تاریخ پیش گفته کتبا

.  مدارک الزم گواهی تحصیلی عکس دار و اصل شناسنامه را ارائه نمایندتیمها موظف هستند در صورت اعتراض سنی  -15

 . در صورت تخلف سنی طبق مقررات اعالم شده هر فدراسیون عمل می گرددبدیهی است 

و در . در صورت هرگونه تخلف اخالقی و یا غیر ورزشی کمیته برگزاری مسابقات استان میزبان تصمیم گیری نماید -16

 . صورت اعتراض توسط کمیته نظارت ستاد بازیها بررسی و اعالم نظر خواهد شد



داهی ربرت ورزشی    بازیهای المپیاد    مومی و فنیع  راهنمای  استعدا

 
8 

 

 .باشند تمامی تیم های شرکت کننده موظف به رعایت آیین نامه خوابگاه ها و خاموشی در طول مسابقات می -17

ترجیحا برای تردد بین . وسایل نقلیه مطمئن و دارای معاینه فنی را برای نقل و انتقال ورزشکاران منظور فرمایید -12

 . شهری از اتوبوس مطمئن استفاده فرمایید

 . هماهنگی های الزم را با اورژانس و مراکز درمانی برای تحت پوشش قرار دادان ورزشکاران مصدوم مبذول فرمایید -12

اتبات و هماهنگی های الزم با مراکز آتش نشانی و تحت پوشش قرار دادان سالن مسابقات و خوابگاه ها الزامی مک -22

 . است

لطفا نسبت به . تامین وسایل و امکانات الزم را برای برگزاری مسابقه بر عهده اداره کل ورزش و جوانان میزبان است  -21

 . اییدرفع کمبود های احتمالی هر چه سریعتر اقدام فرم

وسیله ایاب و ذهاب ورزشکاران در محل مسابقه و خوابگاه و بالعکس بر عهده اداره کل ورزش و جوانان استان میزبان  -22

 . می باشد

مسابقات از هم اکنون با اداره کل برق منطقه ای استان مکاتبات و  محلبرای تامین برق ، روشنایی های الزم  -23

 . هماهنگی های الزم را مبذول فرمایید

برای استقرار خبرنگاران و اصحاب رسانه های گروهی در محل مسابقات پیش بینی های الزم را مبذول و امکانات  -24

 . الزم را برای آنان فراهم آوردید

 . مکاتبات الزم را با نیروی انتطامی ، مراجع ذیصالح برای برگزاری بعمل آورید -25

 . اعالم فرمایید "کتبا بازی ها ای الزم را نموده و به ستاداز هم اکنون برای برنامه افتتاح مسابقات پیش بینی ه -26

داشتن . برای سالن مسابقات و خوابگاه ها ، محلی را برای استقرار پزشک ، پرشکیار تعیین و مشخص فرمایید -27

 . داروهای اولیه و بسته های کمک های اولیه در مکان های یاد شده الزامی است

 . ع جوایز کاربرد دارد پیش بینی نموده و میله های پرچم را کنترل نماییدسکوهای قهرمانی را که برای توزی -22

از هم اکنون برای دعوت از شخصیت ها ، پیش کسوتان ورزش استان جهت شرکت در مراسم افتتاح و اختتام پیش  -22

 . بینی و اقدام نمائید

 . ه پیش بینی پالکارد کنیدیبرای رژه تیم های شرکت کننده در مراسم افتتاح -32

 "یقیقا. پرده ، پالکارد و تزئینات محل خوابگاه ها ، سالن های برگزاری را از هم اکنون طراحی و پیش بینی نمائید -31

کمیته فرهنگی و روابط عمومی ستاد در خصوص شعارهای مورد نظر و نحوه تزئینات اقدام الزم معمول خواهد 

 . داشت

  .برای انجام مصاحبه ها محل مناسب پیش بیتی نمائید -32

 . در محل برگزاری مسابقات مکان مشخصی را بعنوان مرکز اطالعات پیش بینی نمائید -33

کلیه استان های میزبان موظف هستند با استعدادیاب های فدراسیون های ورزشی و ناظرین ستاد همکاری الزم را  -34

را نداشته و صرفا می بدیهی است استعدادیاب ها و ناظرین به هیچ عنوان حق دخالت در مسابقات . مبذول نمایند

 . بایست در چهار چوب وظایف اعالم شده از سوی ستاد بازی ها عمل نمایند

برای دیدار افراد و ورزشکاران مدعو نقشه های استانی با مولفه های مناطق دیدنی، تفریحی و باستانی تهیه و در  -35

 . اختیار گذارید

بدیهی است چگونگی نحوه برگزاری از لحاظ فنی . واهد بودفدراسیون ذیربط مسئول خ در رابطه با برگزاری مسابقات -36

 . و اجرایی و تشریفاتی را کمیته نظارت و ارزیابی ستاد به ستاد اجرایی بازی ها منعکس خواهد نمود
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ساعت بعد از مسابقه  24چنانچه تیم یا فردی زودتر از اختتام مسابقه از دور مسابقه حذف شود می بایست حداکثر تا  -37

استان اعزام سرپرست و  مسئولیت سالمت و بازگشت ورزشکار به استان مربوطه بعهده. ترک نماید مسابقات رامحل 

  .می باشدکننده 

 . بیمه ورزشی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشدداشتن  -32

بیمه حوادث اعزامی تحت عنوان ( کاروان) استان های مدعو در مسابقات موظف به بیمه نموده کلیه ورزشکاران  -32

 . خواهند بود

الزم را با یکی از گروه های موزیک تشریفاتی بعمل  م از هم اکنون پیش بینی و مکاتباتبرای مراسم افتتاح و اختتا -42

 . آورید

. بر عهده میزبان است از هم اکنون نسبت به بررسی و طراحی آن اقدام فرمائید تامین نور ، صوت ، زیباسازی سالن -41

 . ی محل مسابقات و خوابگاه ها را بررسی و در صورت نیاز نسبت به تعمیرات آن اقدام فرمائیدسرویس های بهداشت

 . برای انجام فرایض دینی مکان های مناسب را پیش بینی و آماده نمایید -42

با هماهنگی با کمیته فرهنگی و روابط عمومی ستاد برای دیدار از اماکن تاریخی و مذهبی و تفریحی برنامه ریزی  -43

 . . نمایید

خواهشمند است دقیقا مدت یاد شده را . مدت اقامت کلیه تیم ها یک روز قبل از شروع مسابقات هر رشته خواهد بود -44

 . رشته های نباشدرعایت نموده که سبب تداخل زمانی برای دیگر 

 . چنانچه مدت اقامت بیش از زمان تعیین شده باشد هزینه های ذیربط بر عهده استان مدعو خواهد بود -45

کلیه موارد بیش بینی نشده در آیین نامه اعم از فدراسیون ها و یا کمیته های برگزاری در ستاد بازیها بررسی و اعالم  -46

 . می گردد

و موبایل (  2424و 2425)  داخلی 22661235 و  22661227و  22662242شماره تلفن و فاکس  -47

رئیس کار گروه ستاد برگزاری المپیاد در تمامی ایام پاسخگوی مشکالت و موانع غیر قابل بیش  22121222522

 . بینی خواهد بود
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 1فرم شماره 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد

 

 

 

 گواهی اشتغال به تحصیل

:بدینوسیله گواهی می شود صاحب عکس دانش آموز   

 

 :شماره کد ملی                       :نام پدر             :نام خانوادگی      :نام 

 :شماره دانش آموزی                     روز      ماه       سال  : تاریخ تولد                      :رشته ورزشی 

 :کد آموزشگاه                       :نام آموزشگاه           : پایه تحصیلی 

:    تلفن آموزشگاه 
هشمار  

هشمار       پیش 
 :شهر                   :استان                                           

 .در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است  1327-22در سال تحصیلی 

 
 

 :مهر و امضا                                 :نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه 

 :تاریخ                                                                                                                                                      

 :مهر و امضاء                   :نام و خانوادگی  مسئول تربیت بدنی منطقه و شهرستان

 :     تاریخ                                                                                                                                                       

 :مهر و امضاء                                   :نام ونام خانوادگی رئیس هیئت ورزشی استان اعزام کننده 

 : تاریخ                                                                                                                                                    

    :تایید معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اعزام کننده 

 : و امضاءمهر                                                                                                                                                

 :        تاریخ                                                                                                                                                     

 

محل الصاق عکس 

 و مهر آموزشگاه
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   2فرم شماره 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 

 دفتر توسعه آموز ش های پایه و استعدادیابی 

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد

 

 

 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار 

 جهت شرکت در مسابقات استعدادهای برتر ورزشی  

 2292سال 

 

 ورزشی استان  رئيس محترم هيئت

 با سالم 

ولی وقیم ..................... به شماره ملی ............. فرزند ........................ بدینوسیله اینجانب آقای         

ادهای برتر موافقت خود را با اعزام فرزندم به مسابقات المپیاد استعد........................... قانونی ورزشکار  

برگزار می ......................... شهرستان ................. در استان...............لغایت............... ورزشی  که از تاریخ

 .گردد ، اعالم می نمایم

 .«درقید حیات نباشد، الصاق تصویرقیم نامه الزامی است( پدر)درصورتی که قیم قانونی دانش آموز»: تذکر

 

 

 محل اثر انگشت و امضاء
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  ها  قوانین فنی رشته 

              
 اسکیت سرعت                  

 .برگزار خواهد شد  stcمسابقات طبق قوانین بین المللی  .1

 . مربی و یک سرپرست معرفی نماید 1بازیکن ،  4هر استان مجاز است برای هرتیم  .2

  . برگزار خواهد شدپسران و دختران  المپیاد اسکیت سرعت در بخش .3

در صوورت انتخواب بویش از دو مواده بورای هور ورزشوکار ، کمیتوه         )، هر ورزشکار مجاز به شرکت در دو ماده می باشد .4

 .(برگزاری مجاز خواهد بود یکی از ماده های ورزشکار را حذف نماید و تیم شرکت کننده حق اعتراض را نخواهد داشت

 :گروه سنی .5

 12  متر مسیر مستقیم و یک دور گروهی 122                                             1325سال متولدین 

 13   متر حذفی 5222متر مسیر مستقیم، یک دور گروهی و  122                                   1323 – 1324سال   14و 

 15  متر حذفی 5222مسیر مستقیم ، یک دور گروهی و متر  122                                            1322سال متولدین  

              
 اسکواش                

 .برگزار خواهد شد  wsfمسابقات طبق قوانین بین المللی  .2

 2که هر تیم متشکل از  ،به صورت تیمی برگزار خواهد شد در بخش پسران و دختران  المپیاد اسکواشمسابقات  .1

 . و هر تیم دارای یک مربی و یک سرپرست خواهد بود سال 13بازیکن کمتر از  2سال و  15بازیکن کمتر از 

سال  تشکیل خواهد  13را بازیکن کمتر از  3سال و سید  15مسابقات را بازیکنان کمتر از  2و1در تمامی بازیها سید  .2

 .داد

خواهد بود و بازیکن با رنکینگ  سید بندی مسابقات بر اساس آخرین رنکینگ اعالم شده از سوی کمیته مسابقات .2

 .باالتر میبایستی به عنوان سید یک بازی کند

 .بایستی از عینک محافظ استفاده نمایند تمامی بازیکنان می .5

 توپ مسابقات دو خال زرد دانلوپ .6

 .گردد برگزار می 5از  3تمامی مسابقات به صورت  .7

 .، یک امتیاز کسب خواهد نمود 1بر  2امتیاز و تیم بازنده با نتیجه  3در بخش گروهی تیم برنده  .2

 . معیار تعیین سن بازیکنان روز آخر مسابقات خواهد بود .2
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 اسنوکر                

 .می توانند در این مسابقات شرکت کننددر بخش پسران  1325تا  1322متولدین .1

برگزار می توپ تیمی در بخش آقایان  15توپ انفرادی و  6به صورت و  سال 15تا  12ر رده سنی دمسابقات اسنوکر  .2

 . گردد

 . مربی و یک سرپرست معرفی نماید 1بازیکن ،  4هر استان مجاز است برای هرتیم  .3

 .و پس از صعود نفرات  ،بصورت تک حذفی ادامه پیدا خواهد کرد  برگزارره ای مسابقات به صورت دو .4

نفرات  مشخص خواهد شد،( فریم اوریج)ر مرحله حذفی بعد از فریم شماری ای وتک حذفی و جایگاه د صورت دوره به .5

کمترین فریم باخته و در آخر بازی  باالترین فریم برده، تفاضل فریم، اول و دوم در هر گروه بعد از شماره امتیاز،

 .رودررو مشخص خواهد شد

متعاقباً از سوی کمیته برگزاری مسابقات اعالم می گیم ودر مرحله ی تک حذفی  3از  2 ره ایبازی ها در مرحله دو .6

 .گردد

 . گیم است 5گیم از  3بازی و هر بازی  3برد از  2مسابقات تیمی بصورت  .7

شلوار پارچه ای ، جلیقه ،  پیراهن آستین بلند )مصوب فدراسیون کننده می بایست دارای لباس فرم  بازیکنان شرکت .2

 .باشند(  کفش رسمیو

 

       
 2×2بسکتبال             

 .شود انجام میfiba 3×3  مسابقات بر اساس قوانین  .1

 (بانوان -آقایان) سال  15سال تا   12رده سنی  .2

 . همراه می باشد 2بازیکن و حداکتر   4هر تیم شامل  .3

 .باشند fiba    3×3تایید شده در سایت   profileتمامی بازیکنان باید دارای  .4

 .برگزار خواهد شد در این دوره ( آقایان و بانوان ) مسابقات شوت برای  .5
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 2×2 بسکتبال              

 .برگزار می گردد fiba مسابقات طبق قوانین رسمی فدراسیون جهانی .1

مسابقات می توانند در پسران و دختران (  1326 /21/21تا  21/21/1323 )سالگی یعنی  14سالگی تا  11 متولدین .2

 .شرکت نمایند

 .باشد مینفر  15جمعا  ، کمک مربی و یک سرپرست 1مربی ،  1، بازیکن  12هر تیم متشکل از  .3

 .برگزار میشود 6سایز Molten مسابقات دختران با توپ استاندارد دو رنگ .4

 دقیقه ای می باشد  12کوارتر  4زمان هر بازی .5

به همراه  15تا  4از شماره ( ترجیحا سفید ) تیره و روشن بایست دو دست لباس ورزشی به رنگ های هر تیم می .6

 .داشته باشند

 .الزامیست برای مربیان تیمهای شرکت کننده داشتن کارت مربیگری بسکتبال .7

         
 بوکس                   

 ( سال  14و 13)  . می توانند در مسابقات حضور یابندپسر   12/12/24لغایت  11/12/22فقط متولدین  .1

کیلو گرم  ( +22 -22 – 75 -72 -66  -63 -62-57 - 54 - 52 -52- 42 -46 - 44 -42):  وزن 15مسابقات در  .2

 . انجام می پذیرد ( آیبا ) دقیقه با یک دقیقه استراحت بین راندها برابر قوانین فدراسیون جهانی بوکس  2در سه راند 

 . همراه داشتن البسه مخصوص مسابقات بوکس برای بوکسورها الزامی می باشد  .3

 . نفر ورزشکار ، سه نفر مربی و یک نفر سرپرست در محل مسابقات حاضر شود  12هر تیم می تواند با  .4

 . همراهی یک مربی ستاره دار و دو مربی ملی الزامی می باشد .5

        
    بدمینتون            

 . طبق مقررات و قوانین فدراسیون بدمینتون برگزار خواهد شداین دوره از مسابقات  .1

 . معرفی نمایندنفره   قسمت یکنفره و دو مربی و یک سرپرست در  1ورزشکار ،  6هر استان می تواند  .2

 . شرکت نماینددر این مسابقات می تواند پسران و دختران  11/12/1325لغایت  11/12/1323متولدین  .3
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 (سال 25ترجیحأ باالی . )در انتخاب و اعزام سرپرست به همراه تیم به دلیل مسئولیت نامبرده دقت گردد   .4

 .        می تواند شرکت نماید ( یکنفره یا دونفره) هر بازیکن فقط در یک قسمت  .5

 (رد گیم را بب 3گیم از  2برنده باید . ) امتیازی برگزار خواهد شد  21بازی ها بصورت سه گیم ،  .6

 . بازیها در جداول یک نفره و دونفره بصورت حذفی برگزار خواهد شد .7

 

 

 و زروخانه ای  پهلوانی         

 .می گردد برگزار "سال 15الی  13مهارت فردی و کشتی پهلوانی رده سنی  ای،مسابقات تیمی زورخانه .1

 .شرکت نمایندمی توانند در المپیاد  11/12/1325 تیلغا 11/12/1322رده سنی متولدین  .2

 ورزشکار، میاندار وذخیره  :ایرشته تیمی زورخانه .3

 (            گرددوزن برگزار می 5ها در کلیه رشته)چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ ، کباده، میل بازی  :رشته مهارت فردی .4

 52تا 42، کیلوگرم 42تا 35کیلوگرم ، 35تا  32کیلوگرم ، 32)وزن  6کشتی پهلوانی در  :رشته کشتی پهلوانی .5

 .برگزار می گردد( کیلوگرم 22تا + 62کیلوگرم و 62تا  52کیلوگرم،

 .نفر می باشد 26جمعاً (  سرپرست 1مربی و  2مرشد ، 1ورزشکار ، 22)هرتیم شامل  .6

هر ورزشکار می تواند بغیراز تیمی زورخانه ای در دو مهارت فردی ویا  یک مهارت ویک وزن کشتی پهلوانی شرکت  .7

 .نماید

ورزشکارانی که در تیمی زورخانه ای حضور ندارند می توانند در دو مهارت فردی و یک وزن کشتی پهلوانی پس از  .2

 .کسب حدنصاب هنر فردی شرکت کنند

         
 تیراندازی                

 .و از نظر اجرایی طبق این دستورالعمل برگزار می شود ISSFمسابقات از نظر فنی برابر مقررات  .1

 . رشته برگزار خواهد شد 2با شرکت تیراندازان سراسر کشور در رشته تیراندازی المپیاد  .2

 و میکس تراپ و تراپ ، متر 12متر، میکس  12متر، تپانچه بادی  12تفنگ بادی : بانوان 

 تراپ، متر 12متر، میکس  12متر، تپانچه بادی  12تفنگ بادی  :آقایان  

 و باالتر 11/12/22نوجوانان متولدین : رده سنی  .3

 .استان ها در هر رشته مجاز به اعزام حداکثر یک تیم می باشند .4

 .به صورت تیمی ، انفرادی و میکس برگزار خواهد شد در دو بخش پسران و دختران  مسابقات .5
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 و یک مربیدختر   3پسر و  3 و تپانچه نفر  2مربی و یک سرپرست جمعا  1 ،دختر  3پسر و  3 در رشته های تفنگ .6

دختر و یک  1پسر و  2نفر تشکیل می شود و در رشته اهداف پروازی هرتیم متشکل از  2 جمعا سرپرست،  1و 

 .نفر می باشد 5سرپرست، حداکثر   و یک  مربی

        
 تنیس                

 . مسابقات بصورت انفرادی و دو نفره و در یک جدول تک حذفی برگزار خواهد شد .1

نفر استفاده  5سال، یک مربی و یا سرپرست جمعا  12بازیکن  2سال و  14بازیکن زیر  2هر استان میبایستی از  .2

 . نماید

 به باال  11212/1322لغایت  22/26/1327 :  سال 14متولدین زیر  .3

 به باال  11/12/1324لغایت  22/26/1322: سال  12متولدین زیر  .4

گیم کسب نموده  6و در هر ست بازیکن میبایست . سه ست برگزار خواهد شد مسابقات انفرادی به صورت دو ست از .5

 . تا به پیروزی برسد

 .و در ست سوم سوپر تای برک انجام می شود  NO  ADD مسابقات دو نفره به صورت دو ست از سه ست  .6

 . مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تنیس برگزار خواهد شد .7

 

              
 تیرو کمان                                                                                              

  .در دو ماده ریکرو و کامپوند برگزار می گردد این رشته مسابقات  .1

 .می باشد  در بخش پسران و دختران  21/21/27تا  12/12/23  رده سنی شرکت کنندگان  از تاریخ  .2

 . مربی و یک سرپرست معرفی نمایند 1ورزشکار  به همراه  12هر استان می تواند  .3

 .متر با فیس استاندارد  برگزار می گردد  12مسابقات در مسافت  .4

سه تیر است و (   end 12)مسابقات در همه ماده ها در دو دور مقدماتی برگزار می گردد که در هر دور مقدماتی   .5

 .تیر برگزار می گردد 62 که در مجموع

 .بعد از دور مقدماتی ورزشکاران در جدول حذفی قرار گرفته  و با هم به رقابت می پردازند  .6

 .تیر همراه داشته باشند  6اندازان باید رتی .7

 .  مسابقات در رشته تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد .2
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 تنیس روی میز              

 .  حق شرکت در این مسابقات را دارند  12/12/25الی  11/12/22متولدین  .1

تیم دوبل می  2بازیکن هر تیم بهمراه  4. می باشد دختر و پسر نفر  12بازیکن و یک مربی ، جمعاً  2هر تیم شامل  .2

 . نفره شرکت نمایند  توانند در مسابقات انفرادی و دو

   . ون تنیس روی میز برگزار می گرددقوانین و مقررات فدراسیآخرین مسابقات براساس  .3

و  16تا  1گروه بصورت دوره ای برگزار و تیم های اول و دوم هر گروه برای رده های  2یا  4مرحله مقدماتی تیمی در  .4

مسابقات تیمی  و مسابقه می دهند ( تصاعدی ) به بعد به صورت جدول آسیایی 17تیم سوم و چهارم برای رده های 

 .نگ برگزار می شود با ارنج سوئیتلی

 . گیم انجام می شود  5گیم از  3مسابقات انفرادی و دونفره بصورت حذفی و  .5

 و میز مورد تایید فدراسیون پالستیکی شائوفا + 42توپ سه ستاره  .6

در مسابقات ( فاوت یک دست گرمکن و دو دست پیراهن و شورت با دو رنگ مت) بهمراه داشتن البسه متحدالشکل  .7

 . الزامی است 

          
 تکواندو                

 . و فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد   wtfمسابقات طبق قوانین جاری  .1

 (کیوروگی)مبارزه : نوع مسابقات  .2

 12/12/25الی  11/12/22سال و متولدین  14تا  12نونهاالن ( دختران و پسران)های سنی  رده .3

+ 65 و   61 -65،  61 -57،  53 -57،  42 -53،  45 -42،  41 -45،  37 -41،  33-37،   -33)  اوزان پسووووران  .4

 ( کیلوگرم 

+ 52و  55 -52،  51 -55،  47 -51،  44 -47،  41 -44،  37 – 41،  33 -37،   22 -33،  -22) اوزان دختوووران  .5

 ( کیلو گرم 

 .پوم یک به باال: رده کمربند شرکت کنندگان   .6

 نفر  14جمعا  (سرپرست 1 -مربی  2 -سرمربی 1 -بازیکن 12:  ) د بازیکنان و کادر فنی تیم ها شاملتعدا .7

کنندگان در مسابقات، باید از لباس استاندارد مطابق با ضوابط  فدراسیون استفاده نمایند،  در غیر اینصوورت از   شرکت .2

 .حضور آنان در مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آمد



داهی ربرت ورزشی    بازیهای المپیاد    مومی و فنیع  راهنمای  استعدا

 
18 

 

 .مجاز به شرکت در بیش از یک وزن نمی باشد  هیچ مبارزی .2

           
 جودو                  

 12/12/1325لغایت  11/12/1322نونهاالن متولدین  در المپیاد پسر  شرایط سنی شرکت کنندگان .1

و  گرم ارفاق وزنی 522با +  66،   -66،  -62 ، -55،  -52،  -46،  -42،  -32،  -34،  -32،  -27 ، - 24: اوزان مسابقات .2

 کیلوگرم 73کیلو گرم و حداکثر وزن  21حداقل 

 7کیو  -کمربند سبز درجه کمربند شرکت کنندگان  .3

 (در صورت نیاز)نفر راننده  1 –یک نفر سرپرست نفر مربی  2نفر ورزشکار و  12اعضا تیم  .4

د برچسب اطالعاتی و نیز وجود عدد بک نامبر برای هر لباس جودو و وجو 2و ( آبی -سفید)دست لباس جودو 2تهیه  .5

منطبق با دستور العمل های مندرج در قوانین و مقررات برگزاری  Approved logoعالمت تأیید لباس جودو 

 .فدراسیون جودو الزامی خواهد بود

         
 دو ومیدانی              

  .برگزار خواهد شد   iaafمسابقات براساس جدیدترین قوانین سال جاری فدراسیون جهانی دوومیدانی  .1

  .اجازه حضور در این رقابتها را دارند 11/12/1322لغایت  11/12/22متولدین  .2

 . ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست می باشد 12هر استان مجاز به اعزام  .3

متر 3222 متر ،  222متر ،  422 مانع ،  222متر ،  222، مانع 122، متر  122:  مواد مسابقات گروه سنی دختران .4

، 222، 122شامل امدادی رله  -پرتاب وزنه  – پرتاب دیسک، پرتاب نیزه  -پرش ارتفاع -پرش طولمتر ،  1522

 کیلو متر پیاده روی ،  5 –هفتگانه  -مانع، پرش سه گام 422 -پرش با نیزه - پرتاب چکش –متر  422، 322

متر 3222متر ،   222متر ،  422مانع ،   422متر ،  222مانع،  112متر ،  122: مواد مسابقات گروه سنی پسران  .5

، 222، 122رله امدادی شامل  -پرتاب وزنه  – پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک -پرش ارتفاع -متر ، پرش طول 1522

 کیلو متر پیاده روی  12 – دهگانه  -، پرش سه گام -پرش با نیزه -پرتاب چکش  – متر 422، 322

 . شرکت نماید( رله)ماده انفرادی و یک ماده تیمی  2ر در هر ورزشکار مجاز است حداکث .6

 . ورزشکار استفاده نماید 2هر استان مجاز است در هر ماده حداکثر از  .7

 . هیچ استانی حق استفاده همزمان از سه ورزشکار را در یک ماده ندارد .2
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 دوچرخه سواری              

 . گردد می  مسابقات دوچرخه سواری المپیاد در بخش پسران و دختران برگزار  .2

 .می باشد 22/12/1325لغایت  21/21/1322متولدین  و دختران  گروه سنی پسران  .1

 .نفر مربی آقا می باشد 1نفر سرپرست و  1ورزشکار  6تعداد نفرات هر تیم پسران شامل  .3

 .نفر سرپرست خانم می باشد 1نفر مربی و  1ورزشکار و  3تعداد نفرات هر تیم دختران شامل  .4

مسابقه تایم .  3/  مسابقه در مسیر کوهستان .  2/  مهارت دوچرخه سواری با موانع .  1: رشته های مسابقات شامل  .5

 تریل انفرادی

 .با دوچرخه می باشدمتر  222شامل عبور از مسیر مهارتی با موانع به متراژ : مهارت دوچرخه سواری با موانع ( الف 

 .در کالس ساده تر می باشد bmxشامل مسابقه در مسیر خاکی شبیه به مسابقات : مسابقه کوهستان (  ب 

متر در مسیر آسفالت بصورت رفت و  2222شامل مسابقه رکوردگیری در مسافت : مسابقه تایم تریل انفرادی ( ج 

 .برگشت می باشد

 .به باال مجاز می باشد 24قات فقط دوچرخه کوهستان سایز نوع دوچرخه برای همه مساب :توضیح  .6

 .در هر رشته از هر تیم می باشد( نفر  1دختران ) در هر رشته از هر تیم ( نفر  2پسران ) تعداد ورزشکاران  .  .7

              
  راگبی راگبی                               

 نفر می باشند15 باشد جمعاً می سرپرست یک و مربی یک و مربی سر یک و بازیکن 12 شامل تیم هر .1

 میگردد برگزار در دو بخش دختران و پسران سال 15 الی 12 سنی گروه در راگبی تگ مسابقات .2

 میتوانند در مسابقات شرکت نمایند 1325لغایت اسفند  1322متولدین فروردین  .3

 .باشد راگبی انجمن مربیگری گواهی دارای باید تیم مربی .4

 باید بازیکنان بازی خالل در که میگردد ورزشی شورت و بلوز شامل و باشد الشکل متحد باید تیم هر بازیکنان لباس .5

 قابل حریف بازیکنان و داور برای تا شود بسته آن روی بر تگ کمربند و دهند قرار ورزشی شورت داخل را خود لباس

 .باشد مشاهده

 متمایز تیم دو تگها رنگ در تنها که میکند دریافت تگ و کمربند ست 7 مسابقات داور از بازی شروع از قبل تیم هر .6

 میباشند

 .باشد تشخیص قابل مقابل تیم برای تا باشد آنها لباس همرنگ نباید تیم یک بازیکنان تگ .7
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 .میباشد نیمه هر بین استراحت زمان دقیقه 1 و ای دقیقه 7 نیمه دو شامل بازی زمان مدت .2

  .میباشدمتر 5و منطقه ترای به طول  62×42ابعاد زمین مسابقه   .2

          
 پسران ژیمناستیک         

سال تولد شرکت کنندگان . گردد برگزار می( 1325تا 1323)سنی نوجوانان متولدین سالهای  رده مسابقات دراین  .1

 .مالک محاسبه خواهد بود

 .نفرخواهد بود  6نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست، حداکثر تا  4 : هرتیم شامل .2

نفر  3چنانچه تعداد ورزشکاران هراستانی کمتراز . نفرخواهد بود 3نفر و حداقل  4ورزشکاران هراستان حداکثر تعداد  .3

 .باشند نتایج آن استان در رده بندی تیمی محاسبه نخواهد شد و فقط امتیازات انفرادی محاسبه می شود

قهرمان قهرمانان مجموع شش وسیله و  مسابقات در یک مرحله برگزار خواهد شد که مشخص کننده تیمهای برتر ، .4

 .نفرات برتر تک وسیله می باشد

 .لباس ژیمناستهای شرکت کننده هرتیم باید متحدالشکل باشد .5

 2222تا  2217امتیازگذاری و داوری مسابقات بر اساس مقررات امتیازگذاری رده سنی جوانان کتابچه داوری  .6

 .فدراسیون جهانی ژیمناستیک می باشد

 .سانتی متر می باشد 125ارتفاع پرش خرک  : 1تبصره  .7

می باشد و بدیهی است اجرای تعداد بیشتر  Dورزشکار در هر وسیله مجاز به اجرای یک حرکت به ارزش :  2تبصره  .2

 .و یا اجرای حرکت با باالتر محاسبه نخواهد شد

 .اعمال نظر می شود در صورت هرگونه اعتراض به نمره ژیمناست مطابق با قوانین مندرج در کتاب داوری .2

 فدراسیون معتبر از سوی مربیگری کارت دارای بایستی می ، مسابقات در کننده شرکت استان های از اعزامی مربیان .12

 .باشند ا .ا.ج ژیمناستیک

          
 ژیمناستیک دختران         

سال تولد شرکت کنندگان . گرددبرگزار می سال  12تا  11سنی نوجوانان متولدین سالهای  در رده مسابقاتاین  .1

 .مالک محاسبه خواهد بود

 .نفرخواهد بود  6نفر ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست، حداکثر تا  4 : هرتیم شامل .2
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نفر  3چنانچه تعداد ورزشکاران هراستانی کمتراز . نفرخواهد بود 3نفر و حداقل  4تعداد ورزشکاران هراستان حداکثر  .3

 .رده بندی تیمی محاسبه نخواهد شد و فقط امتیازات انفرادی محاسبه می شود باشند نتایج آن استان در

مسابقات در یک مرحله برگزار خواهد شد که مشخص کننده تیمهای برتر ، قهرمان قهرمانان مجموع شش وسیله و  .4

 .نفرات برتر تک وسیله می باشد

 .لباس ژیمناستهای شرکت کننده هرتیم باید متحدالشکل باشد .5

 2222تا  2217گذاری و داوری مسابقات بر اساس مقررات امتیازگذاری رده سنی جوانان کتابچه داوری امتیاز .6

 .فدراسیون جهانی ژیمناستیک می باشد

همچنین در پرش خرک دو پرش اجرا شده می تواند از یک . سانتی متر می باشد 125ع پرش خرک ارتفا:  1تبصره  .7

 . خانواده ولی با شکل متفاوت باشد

 .صورت هرگونه اعتراض به نمره ژیمناست مطابق با قوانین مندرج در کتاب داوری اعمال نظر می شود در .2

 فدراسیون معتبر از سوی مربیگری کارت دارای بایستی می ، مسابقات در کننده شرکت استان های از اعزامی مربیان .2

 .باشند ا .ا.ج ژیمناستیک

        
 پسران ترامپولین         

 . شد برگزار خواهد  Cگروه  سال 14و13و (   Bگروه ) سال  12و11رده سنی  2 این مسابقات در  .1

 نفر باالترین برای نتیجه تیمی محاسبه می 3توانند در مسابقه شرکت نمایند که امتیاز  نفر می 4از هر گروه حداکثر  .2

 .گردد

 .کند الزم به فینال راه پیدا مینفر در صورت کسب امتیاز  2از هر رده سنی و هرتیم حداکثر  .3

 .گردد باشند که از بهترین امتیازها محسوب می نفر می 2حداکثر شرکت کننده در فینال در هر سطح  .4

 .گردد مسابقات مطابق آخرین مقررات  کتابچه داوری ترامپولین برگزار می .5

        
 و دو گانه سه گانه          

  12/12/25تا  11/12/23متولدین  : گروه سنی نونهاالن  .1

  12/12/23تا  11/12/21متولدین : گروه سنی نوجوانان  .2

 : برگزار می گردد ( نونهاالن و نوجوانان )رده سنی  2مسابقات در  .3

 (می گیرند(نفر امتیاز 3)بازیکن   4تیم نوجوانان شامل  .4
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 می گیرند (امتیازنفر  3)بازیکن     4تیم نونهاالن شامل  .5

 .تیم ها و هیأتهای  استانی در صورت داشتن هر تعداد تیم فقط  از یک مربی و یک سرپرست می توانند استفاده نمایند   .6

 :مسافت مسابقات برای نونهاالن  .7

  (متر 1252) دو –( کیلومتر 5) دوچرخه –( متر  127)شنا 

 (کیلومتر  5/2)دو  -(کیلومتر  12) رخهدوچ –( متر  375)شنا :مسافت مسابقات برای نوجوانان  .2

  (مهارتی)برای نونهاالن  22دوچرخه معمولی نمره 

  برای بعضی از استانها امکان پذیر نمی باشد لذا دوچرخه  22با توجه به اینکه در رده سنی نو نهاالن تهیه دوچرخه

 کورسی می باشدمجاز است ولی برای رده سنی نوجوانان الزاماً دوچرخه ( غیر کورسی)معمولی 

  (رنگ سفید)کاله شنا در هر رده سنی الزامی است 

 : دو گانه  شرایط سنی و مسافت مسابقه .2

  252/1کیلومتر دو  12کیلومتر دوچرخه  5/2مسافت دو  12/12/23تا   11/12/21رده سنی متولدین 

 کیلومتر

  سرپرست می باشد 1مربی خانم و  1ورزشکار،  4هر استان شامل  حداکثر. 

  به سه نفراز اعضاء هر تیم امتیاز تعلق خواهد گرفت: 2تبصره. 

  نفر برتر می باشد 3مقامهای تیمی از مجموع رکوردهای به دست آمده از : 3تبصره. 

 .در غیر اینصورت اجازه شرکت درمسابقه به آنان داده نمی شود.کلیه تیم ها باید لباس متحدالشکل داشته باشند .12

 .ه تیم الزامیستاعزام مربیان خانم همرا .11

وسایل و لوازم ورزش دو گانه شامل دوچرخه کورسی ، کاله ایمنی ، کفش و لباس به عهده شرکت کنندگان می  .12

 باشد

مقنعه، هدبند، ساق دست، : کلیه سرپرستان موظف هستند از پوشش مصوب فدراسیون جهانی ورزش سه گانه شامل .13

این بند الزامی بوده و عدم رعایت آن موجب . ران را تهیه نمایندلباس و شلوار ورزشی بلند غیر چسبان لباس ورزشکا

 .گرددجلوگیری از حضور ورزشکاران در مسابقه می

          
 سپک تاکرا               

 .در بخش رگو با حضور استانهای کشور به صورت متمرکز در استان میزبان برگزار خواهد شدمسابقات این دوره از  .1

 .فقط یک تیم می تواند در مسابقات شرکت کنداز هر استان  .2

 .ورزشکار یک مربی و یک سرپرست باشد 5هر تیم بایستی متشکل از  .3

 .شرایط شرکت در این المپیاد را خواهند داشت 11/12/25لغایت  11/12/22متولدین : رده سنی ورزشکاران .4
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 سنگ نوردی                

برگزار  در دو بخش پسران و دختران  (کامباین)بولدر، سرعت و ترکیبی  -لید : ماده  4رقابت های سنگ نوردی در  .1

 . خواهد شد

  11/12/1325لغایت   1322 11/12سال میالدی ،متولدین  15تا  12بازه سنی  رده های سنی این دوره از مسابقات .2

( سنی های وردهها گرایش در مجموع ) نفر ورزشکار، یک نفر سرپرست و یک نفر مربی 2آقایان شامل هرتیم  .3

 .نفر می باشد 12مجموعا شامل 

( سنی های وردهها گرایش در مجموع ) نفر ورزشکار، یک نفر سرپرست و یک نفر مربی 2بانوان شامل هرتیم  .4

 .نفر می باشد 12مجموعا شامل 

 .از لباس متحدالشکل استفاده نمایند می بایددر این دوره از مسابقات تیم ها  .5

 .بایست سالم و دارای استاندارد مربوطه باشد ازم فنی مورد استفاده شرکت کنندگان میلو .6

مقنعه، شلوار و ( اسالمی مورد تأیید وزارت ورزش وجوانان بایست با پوشش مناسب فصل وتمامی ورزشکاران می .7

 .در این دوره از مسابقات شرکت نمایند)تونیک برای بانوان

 .نسخه قوانین داوری فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی برگزار خواهد شد این مسابقات بر اساس آخرین .2

متر وبا گیره های استاندارد سرعت و با افزایش گیره در مسیر استاندارد برگزار 15مسابقات سرعت بر روی دیواره  .2

 .خواهد شد

         
 شمشیربازی             

 .گردد می برگزار تیمی و انفرادی( سابر و اپه ، فلوره) اسلحه سه درو  دختران و پسران خشدو ب در مسابقات .1

 . حق شرکت در مسابقات را دارند 11/12/25الی  11/12/22متولدین  .2

 .بازیکن اعزام نمایند 4هر اسلحه های شمشیربازی می توانند در  هیأت .3

 .نماید شرکت اسلحه یک در تنها تواند می ورزشکار هر .4

 .هراسلحه اعزام نمایند در سرپرست یک و مربی  1 توانند می شمشیربازی های هیأت .5

 .باشد می الزامی شمشیربازی تجهیزات و وسائل داشتن .6

 .گردد می برگزار fie  مقررات طبق مسابقات .7



داهی ربرت ورزشی    بازیهای المپیاد    مومی و فنیع  راهنمای  استعدا

 
24 

 

 

 شطرنج                

 .حاکم بر مسابقات است( یدهف)فدراسیون جهانی شطرنج  قوانین .1

 :به ترتیب زیر برگزار خواهد شد( سریع و برق آسااستاندارد، )مسابقه در جداول مجزا  .2

حوق شورکت در مسوابقات را     12/12/1325توا   11/12/1321متولدین  سال  15تا  12رده سنی : و دختران  پسران .3

 . دارند

 1مربی و  1ورزشکار  4) دختران  قسمت و( سرپرست  1مربی و  1ورزشکار  4) هر استان می تواتد در بخش پسران  .4

 .   عرفی نمایدسرپرست م

و  برگزار خواهد شد سیبه روش سوئی دور 2یا  7و جداول بلیتس و رپید در  دور 2جدول استاندارد در مسابقات در  .5

 .نتایج آن برای احتساب درجه بین المللی به فیده ارسال خواهد شد

          
  شیرجهشیرجه                          

 ( B,C. )باشد  گروه سنی می  2 مسابقه و فقط مربوط به 2رقابت های شیرجه المپیاد دارای  .1

  سال (  12-13)    ( C )گروه سنی                سال ( 14-15)    ( B )گروه سنی  .2

 دوگروه سنی   تخته فنر    یک متر(B,C ) 

  دوگروه سنی   تخته فنر    سه متر(B,C ) 

 ارتفاع طبق به قوانین فینا    سکو   سکو 

  سنی گروه   تخته فنر   هماهنگ سه متر(B ) 

  گروه سنی    سکو  هماهنگ سه متر(B  )ارتفاع طبق به قوانین فینا 

 .برگزار خواهد شد  fina  رقابتهای شیرجه المپیاد مطابق با آخرین قوانین و مقررات .3

 .  نفر داور خواهد بود 1سرپرست و  1 مربی و 1ورزشکار به همراه  4در هر رده سنی فقط  رجهیمسابقات ش .4

میتوان از رده  C تنها در رده سنی . ) در مسابقات انفرادی هر شیرجه رو فقط حق شرکت در گروه سنی خود را دارد  .5

  .سنی پایین تر استفاده نمود
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 شنا              

    ..گرددگرددمی می برگزار برگزار در شهر میزبان در شهر میزبان سال سال   1414--1111ی ی رده سنرده سنشنا مسافت بلند قهرمانی المپیاد ویژه پسران در شنا مسافت بلند قهرمانی المپیاد ویژه پسران در مسابقات مسابقات   ..11

  پسران پسران   13251325  --  13261326متولدین متولدین   1212  --1111رده سنی رده سنی   ..22

  پسران پسران   13231323  ––  13241324متولدین متولدین   1414  --1313رده سنی رده سنی   ..33

  ..برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شدffiinnaa  و حسب قوانین و حسب قوانین     ttiimmee  ffiinnaall  مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   ..44

مربی و مربی و   22ورزشکار به همراه ورزشکار به همراه   22سال سال   1414تا تا   1313ورزشکار و در رده سنی ورزشکار و در رده سنی   77سال سال   1212تا تا   1111هر تیم مجاز است در رده هر تیم مجاز است در رده   ..55

  . . یک سرپرست معرفی نمایندیک سرپرست معرفی نمایند

  ..الزامی است الزامی است   ((ویژه مربیویژه مربی))شنا شنا   11تصویرکارت مربیگری درجه تصویرکارت مربیگری درجه   ..66

    ..در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر استان می تواند در مسابقات شرکت کنددر هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر استان می تواند در مسابقات شرکت کند  ..77

 

       
 قایقرانی آبهای آرام        

 . آبهای آرام طبق قوانین بین المللی فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد  رشته مسابقات .1

متر و  1222نفره و دو نفره و در مسافت  در ماده کایاک و کانو کانادایی یک 12/12/1325تا  11/12/1322 متولدین .2

  . حق شرکت در این مسابقات را دارندمتر  522

مربی و یک  1ورزشکار کانو کانادایی و  4ورزشکار کایاک ،  4) نفر  2: از  لآرام متشک یتیم پسران و دختران آبها .3

 . نفر می باشد 2سرپرست جمعا 

 . هر استان تنها می تواند یک قایق در هر رویداد شرکت دهد .4

 . کسب شده انجام می گرددبندی تیم ها بر اساس امتیازات  هرد .5

 . همراه داشتن صندلی و فشار پا جهت قایق های انفرادی و گروهی الزامی می باشد .6

 . الزامی می باشد.... همراه داشتن وسایل و تجهیزات شخصی از قبیل پارو ، روکش قایق و  .7

 . تمامی ورزشکاران می بایست به فنون شنا آشنایی کامل داشته باشند .2
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 اساللوم  قایقرانی             

 . طبق قوانین بین المللی فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد اساللوم  رشته  مسابقات .1

  . حق شرکت در این مسابقات را دارنددر ماده کایاک و کانو کانادایی یکنفره  1327لغایت  1325متولدین  .2

مربی و یک سرپرست  1ورزشکار کانو کانادایی و  2ورزشکار کایاک ،  2) نفر  4: تیم دختران اساللوم متشکل از  .3

 . می باشد (نفر 6جمعا 

مربی و یک سرپرست جمعا  1ورزشکار کانو کانادایی و  2ورزشکار کایاک ،  2) نفر  4: تیم پسران اساللوم متشکل از  .4

 . نفر می باشد 6

          
 روئینگ  قایقرانی           

 . طبق قوانین بین المللی فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد رشته روئینگ  مسابقات .1

حق شرکت در این متر  522در ماده روئینگ تک نفره و دو نفره تک پارو در مسافت  1324لغایت  1322متولدین .2

  . مسابقات را دارند

 1و  روئینگ دو نفره تک پارو ورزشکار  2،  روئینگ تک نفره  ورزشکار 2) نفر  4: از  لمتشکروئینگ  تیم دختران .3

 . می باشد( نفر  6مربی و یک سرپرست جمعا 

 1و  روئینگ دو نفره تک پارو ورزشکار  2،  روئینگ تک نفره  ورزشکار 2) نفر  4: پسران روئینگ متشکل از  تیم .4

 . می باشد ( نفر  6مربی و یک سرپرست جمعا 

      
 کبدی                      

.می شود سیون آماتور کبدی آسیا برگزار این مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدرا . 1          

. خواهد بوددر دو بخش پسران و دختران برگزار   نفر سرمربی  1، سرپرست نفر 1 ورزشکار 12 مسابقات با حضور . 2          

 .کیلوگرم تعیین می شود 52 کیلوگرم برای آقایان و برای بانوان 55وزن بازیکنان . 3        
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  .به باال می باشد 32/22/1323رده سنی بازیکنان شرکت کننده در مسابقات متولدین . 4        

 .کلیه مسابقات روی تاتامی انجام و میزبان موظف به تهیه آن می باشد . 5        

 .استفاده از کفش ورزشی برای بازیکنان الزامیست. 6        

        
  کشتی آزاد و فرنگی         

 . مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد .1

 -44-41 -32 -35تا  32در اوزان (  11/12/1322تا  11/12/23)  متولدین  سال 14تا  15رده سنی نونهاالن مسابقات  .2

 .خواهد شدکیلوگرم برگزار  122 -25  -75 -62 - 57-62 -52 - 42

 – 32تا 32در اوزان (  12/12/1323تا  12/12/1325)سال متولدین  12تا  13( خرساالن )مسابقات پهلوانان کوچک  .3

 . کیلو گرم برگزار خواهد شد 25 -75 -62 -62 -57 -52 -42 – 44 -41 -32 -35

لینیک یانی که در این کحضور کلیه مربیان هریک از رشته ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی است و از فعالیت مرب .4

 .حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد

     
 کاراته                

 .می شود برگزار (  WKF) سیون جهانی کاراته این مسابقات از لحاظ فنی براساس آخرین قوانین و مقررات فدرا .2

متولدین  ( 15 -14)و نوجوانان ( 12/2/26ی ال 11/12/24)متولدین  ( 13-12)مسابقات در دو گروه سنی نونهاالن  .1

 . گردد برای دختران و پسران برگزار می( 12/22/24الی  11/12/22)

 . مسابقات در رشته کومیته انفرادی و در اوزان مشروحه زیر برگزار می گردد  .2

 کیلوگرم + 52و  -52،  -47، -42، -32: اوزان ( سال 13 و12)نونهاالن  : دختران  .2

  کیلوگرم + 54و  -54، -47،  -42اوزان ( سال  15و14)نوجوانان 

 :  پسران  .5

  کیلوگرم + 55و  -55،  -52،  -45،  -42،  -36اوزان ( سال  13و12)نونهاالن 

  کیلوگرم + 72، -72،  -63،  -57،  -52اوزان ( سال  15و 14)نوجوانان 

 .شود انجام می( wkf)قضاوت مسابقات طبق مقررات داوری فدراسیون جهانی کاراته  .6
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  موتور کراس                 

  11/12/25لغایت  11/12/22متولدین ( سال  15الی  12) رده سنی  .1

 15جمعا ( مکانیک  1سرپرست  1مربی  1 )نفر  452cc 3ونفر  252cc  6ونفر  152cc  3کالس 3مسابقات در  .2

 .ورود نفرات اضافه تحت هر عنوان اکیداً ممنوع و پذیرش نمی شوند .رگزار می گرددبنفر 

 .برگزار می گردد( رده های سنی)گروه  3مسابقات در هرکالس بطور جداگانه و طبق تایم های مختلف در  .3

 .المللی برگزار می گرددمسابقات طبق استاندارد بین  شرایط فنی و ایمنی .4

                                                                            . الزامی است ان شرکت کننده ورزشکارجهت تجهیزات ایمنی داشتن  .5

          
 وزنه برداری                

در با شرایط ذیل  پسران و دختران  ( 1325تا  1322) سال  15تا  12رده سنی  دروزنه برداری مسابقات رشته  .1

 گردد،  برگزار میشهر میزبان 
 13و یک سرپرست جمعاً ( رسمی فدراسیون  دارای کارت مربیگری)وزنه بردار، دو مربی  12هر تیم متشکل از   .2

 نفر

 کیلو+ 122 – 122 – 26 – 22 – 21 – 73 – 67 – 61 – 55 – 42 :  عبارت است از پسران  ده دسته  اوزان  .3

 گرم

 کیلوگرم +  21 - 21 - 76 -71 - 64 -52 – 55  -42 – 45 -42: دختران عبارت است از  ده دسته  اوزان.  .4

برای هر وزنه بردار تنها مدال مجموع در نظر گرفته می شود و ورزشکارانی که در حرکت یکضرب و یا دو ضرب   .5

 . خواهند شدموفق به مهار وزنه نشده باشند از دور مسابقات حذف 

 . کاپ قهرمانی اهداءخواهدشد(بر اساس جدول مدالی ) به نفرات برتر مجموع ، مدال و به تیم های برتر   .6

        
 ووشو                

 :ساندا  در بخشمسابقات در رده سنی پسران  .1

   25 12/12الی  11/12/22: رده سنی نوجوانان تالو  .2
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 12/12/26الی  12/12/23: رده سنی نوجوانان ساندا .3

این بخش شامل چانگ چوان ، دائو شو ، جین شو ، چیانگ شو ، گوئن شو ،  اجرای فرم های رقابتی: مسابقات تالو  .4

نان ،گام تایچی جبن  42و فرم  چوان چی گام تای 42لمللی تالو و فرم فرم های استاندارد مسابقات بین اسری اولین 

شرکت کنندگان تالو می توانند  .می باشد ( رم استاندارد مسابقات بین المللی تالو ف) چوان ، نن دائو و نن گوئن 

 فرم مسابقاتی شرکت نمایند  3در  حداکثر

 کیلوگرم  - 56،   -52،   -42،   -45 ،   -42ساندای نوجوانان  مسابقات  اوزان .5

 .تایید شده است برگزار می گردد   IWUFرقابت ساندا نوجوانان بر اساس قوانین مسابقات بین المللی که به وسیله  .6

 . هر راند یک ونیم دقیقه است: زمان مسابقه ( است  ضربه پا به سر و ضربات مکرر مشت به سر ممنوع )  

 و در تالو( شرکت دهد  نفر در یک وزن 2هیچ استانی نمی تواند ) نفر  5مجموعا در ساندا : سهمیه هر استان  .7

  .مربی داشته باشد 2سرپرست و  1هر تیم استان می تواند ( نفر  7جمعا  ) . نفر می باشد  3 حداکثر

در بخش ساندا الزامی و بر عهده ( دستکش  –هوگو  –لثه  –کاله  –( مشکی)لباس قرمز و آبی) داشتن پوشش  .2

 .شرکت کنندگان است 

 :  در ساندا دختران  نوجوانان مسابقات در رده سنی .2

  142/12/25الی  11/12/22: رده سنی نوجوانان تالو  .12

  12/12/26الی  12/12/23: رده سنی نوجوانان ساندا .11

اجرای فرم های رقابتی این بخش شامل چانگ چوان ، دائو شو ، جین شو ، چیانگ شو ، گوئن شو ،  : تالومسابقات  .12

گام تایچی جبن ،نان  42گام تایچی چوان  و فرم  42اولین سری فرم های استاندارد مسابقات بین المللی تالو و فرم 

شرکت کنندگان تالو می توانند . می باشد ( فرم استاندارد مسابقات بین المللی تالو ) چوان ، نن دائو و نن گوئن 

 فرم مسابقاتی شرکت نمایند 3حداکثر در 

 کیلوگرم  -  52 ،  -42 ،   -45 ،   -42 ،  -32 :  نوجواناناوزان مسابقات ساندا ی   .13

 .تایید شده است برگزار می گردد   IWUFرقابت ساندا نوجوانان بر اساس قوانین مسابقات بین المللی که به وسیله  .14

 . هر راند یک ونیم دقیقه است: زمان مسابقه( ضربه پا به سر و ضربات مکرر مشت به سر ممنوع  است  )  

و در تالو ( نفر در یک وزن شرکت دهد  2هیچ استانی نمی تواند ) نفر  5مجموعا در ساندا : سهمیه هر استان  .15

 . مربی داشته باشد 2سرپرست و  1هر تیم استان می تواند ( نفر  7جمعا .  ) نفر می باشد  3حداکثر 

در بخش ساندا الزامی و بر عهده ( دستکش  –هوگو  –لثه  –کاله  –( مشکی)لباس قرمز و آبی) داشتن پوشش  .16

 .شرکت کنندگان است 

 . وزن کشی تنها بک بار و در زمان ورود انجام می شود: نکته مهم  .17
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 والیبال ساحلی              

 . در شهر میزبان برگزار خواهد شدبه شرح ذیل  المپیاد والیبال ساحلی مسابقات  .1

دو بازیکن اصلی و یک  ،  از سه بازیکن 22/12/1324لغایت 1/1/1324سه نفر بازیکن متولد :  نفر  4هر تیم شامل   .2

 .تواند استفاده کنند بازیکن ذخیره می

 . مربیان تیم ها باید دارای کارت مربی گری فدراسیون والیبال باشند .3

یم ها از تی شرت و شلوارک استفاده و مربی ت  3و2و1بازیکنان باید از رکابی و شورت  مخصوص ساحلی با شماره های   .4

 .کنند

 .مسابقات طبق قوانین و مقررات سازمان ساحلی فدراسیون والیبال  برگزار می شود .5

 .باشد  می متر  6×6ابعاد زمین  .6

 .باشد  متر می 2222ارتفاع تور مسابقات .7

 .تایی برگزار خواهد شد15ست  3مسابقه در  .2

 .میتواند تعویض شودشرایط بازیکن تعویضی در هر ست یک بار  .2

        
 والیبال              

 . حق شرکت در مسابقات را دارندبه باال  11/12/23آقایان متولدین  در بخش .1

معرفی  نفر سرپرست 1 ومربی نفر  1 (ذخیرهبازیکن نفر  1ثابت و  ورزشکار نفر 4): تیم  شامل  1هر استان می تواند  .2

 . نمایند

 .دفاع ندارد به نوبت و حق حمله وسرویس زن : ترتیب چرخش  .3

 .امتیاز در منطقه سرویس قرار می گیرد 2هر بازیکن حداکثر  .4

 5 تا1شماره پیراهن فدراسیون از  عقب طبق مقررات شماره پیراهن جلو و  .5

 کاپیتان تیم با یک نوار مشخص در روی سینه .6

 سانتی متر 2/35: ارتفاع تور،  14در 7ابعاد زمین والیبال  .7

 . به باال حق شرکت در مسابقات را دارند 11/12/24متولدین بانواندر بخش  .2

معرفی  نفر سرپرست 1و مربی نفر  1 (ذخیرهبازیکن نفر  1ثابت و  ورزشکار نفر 4): تیم  شامل  1هر استان می تواند  .2

 . نمایند

 .ترتیب چرخش سرویس زن به نوبت و حق حمله و دفاع ندارد .12
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 .منطقه سرویس قرار می گیرد امتیاز در 2هر بازیکن حداکثر  .11

 5تا  1شماره پیراهن فدراسیون از شماره پیراهن جلو وعقب طبق مقررات  .12

 کاپیتان تیم با یک نوار مشخص در روی سینه  .13

         سانتی متر 12/2:ارتفاع تور ،   14 در 7: ابعاد زمین والیبال  .14

         

 

 هندبال ساحلی              

 . مسابقات مذکور بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون هندبال برگزار خواهدشد .1

 . حق شرکت در مسابقات را دارندبه باال  11/12/1322متولدین  .2

 توپ مخصوص هندبال ساحلی  1سایز : اندازه توپ  .3

 . می باشد( کمک مربی -سرپرست -سرمربی)نفر کادر فنی  3بازیکن و  12هر تیم متشکل از  .4

 .دقیقه زمان استراحت بین دو گیم است  5دقیقه ای و  12گیم  2هر بازی شامل : بازی  زمان .5

کلیه بازیکنان می بایست رکابی و شورت متحدالشکل داشته باشند و رنگ رکابی دروازه بان ها از سایر بازیکنان  .6

 .  متفاوت باشد

        
 هندبال               

 . مسابقات مذکور بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون هندبال برگزار خواهدشد .1

 . حق شرکت در مسابقات را دارندبه باال  11/12/1324به باال و پسران متولدین   11/12/1325دختران متولدین  .2

 برای پسران  2 توپ سایز   –برای دختران  1 توپ  سایز .3

 سرمربی، یک نفر سرپرست و یک کمک مربی به همراه داشته باشدیک نفر ورزشکار  14هر تیم متشکل از  .4

 .دقیقه ای با ده دقیقه استراحت بین دو نیمه  22دو وقت : زمان بازی  .5

 (.مانند بازی رسمی هندبال) تایم اوت در کل زمان بازی  3: تایم اوت  .6
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 هاکی                 

 .حق شرکت در این مسابقات را دارنددر دو بخش پسران و دختران  1325تا 1322متولدین  .1

کمک مربی بر  نفر1 مربی و نفر 1 2جانشین سرپرستنفر  1سرپرست،  نفر 1 بازیکن بعالوه 12هر تیم می تواند حداکثر  .2

 . اساس قوانین و مقررات هاکی می باشد

موجود در سایت  1327فدراسیون بین المللی هاکی سال مسابقات بصورت هاکی داخل سالن و براساس قوانین و مقررات  .3

  .فدراسیون برگزار خواهد شد

 .هر تیم باید حداقل دو دست لباس کامل با رنگ های مختلف داشته باشد .4

 .مربیان تیم ها الزاماً باید دارای کارت مربیگری هاکی باشند .5
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  اطالعات تماس اطالعات تماس 

  

 آذربایجان شرقی استان  اداره کل ورزش و جوانان 

 24134766422 تلفن 5174745142 :کد پستی تبریز، چهارراه ابوریحان، نبش میدان منظریه

 24134766422:  فکس

 اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 

 :اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی تلفن -جنب مجتمع فرهنگی هنری ارشاد  -( برق) بلوار سربازان گمنام  -ارومیه 

 244 -33454222فکس 244 -33454112 :تلفن گویا244 - 33442165 - 33453746 -33454112

 اردبیل  استان  اداره کل ورزش و جوانان

 ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل -بانک صادرات میدان ورزش ،روبروی  -اردبیل 

 3323522-245 :  فکس 33234232-245 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 "اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان"  اصفهان، خیابان آبشار سوم، بعد از پل غدیر

 (2311) - 36322222 فکس 36322212-2311 :تلفن گویا (2311) -36322212-12 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم 

 اداره کل ورزش و جوانان( ره)ایالم،خیابان آیت اهلل حیدری روبروی بیمارستان امام 

 2-22433332231 تلفن ایالم،میدان میالد فرهنگسرای جوان

 البرز  استان  ورزش و جواناناداره کل 

 اداره کل ورزش و جوانان استان البرز -خیابان فرهنگ  -بلوار تعاون  -میدان طالقانی -عظیمیه  -کرج  -البرز 

 22632552222فکس:  2263255727222632552626 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر 

 بوشهر خیابان ولی عصر کنار استادیوم شهید بهشتی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر

  33343323-277فکس 33341252-277 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری 

 اداره کل ورزش و جوانان استان -مجموعه ورزشی تختی  -میدان امام حسین  -شهرکرد 

  23232241216 فکس23232251222 :تلفن گویا23212251222 :تلفن

 خراسان جنوبی استان اداره کل ورزش و جوانان 

 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  - 27نبش مفتح  -خیابان مفتح  -بیرجند 

 25632425526فکس25632425564 :تلفن

 خراسان رضوی استان کل ورزش و جوانان  اداره

 مشهد ، بولوار فردوسی ، بین چهارراه خیام و میدان جانباز ، جنب سالن شهید بهشتی، 

 خراسان شمالی  استان  اداره کل ورزش و جوانان

  جنب سالن ملت -کمربندی مدرس  -بجنورد  -خراسان شمالی 
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 25232226622:  فکس25232226622 :تلفن

 خوزستان استان اداره کل ورزش و جوانان 

 مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی ، اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان  -اهواز 

 26133332613فکس (261) 33331715-33331237 :تلفن

 ورزش و جوانان استان زنجان  اداره کل

 اداره کل ورزش و جوانان زنجان. مجموعه ورزشی انقالب . بهمن  22بزرگراه 

 33447422 - 33447222 تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان 

 اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان  -بلوار نگارستان غربی  -میدان نگارستان  -شهرک گلستان  -سمنان

  33462224 تلفن گویا 33462226الی33462222 :تلفن

  33462225و33462223و33462222 :فکس

 اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان 

 ،نرسیده به فلکه فلسطین،اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان(ع)زاهدان،میدان امام علی

  33432271-254 فکس 4-33413571-254 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان فارس 
 میدان گلستان ابتدای بلوار هفتتنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس-شیراز

 27137317243تلفن گویا 27137313242-4 :تلفن

  27137317237 فکس

 قزوین استان اداره کل ورزش و جوانان 

 اداره کل ورزش و جوانان  -جنب ورزشگاه شهیدرجایی  -خامنه ای ... بلوار آیت ا -قزوین 

 22233373222فکس 22233375231 :تلفن گویا 22233375231 :تلفن

 قم  استان  اداره کل ورزش و جوانان

 قم،بلوار امین نبش بلوار صدوق ورزشگاه شهید حیدریان اداره کل ورزش و جوانان

 2-22532232111 تلفن گویا 22532232214 :تلفن

  32226722422422 پیامک22532232564 :فکس

 کردستان استان اداره کل ورزش و جوانان 

 :تلفن خیابان شهید تعریف ، مجموعه ورزشی استقالل ، اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان -خیابان پاسداران  -سنندج 

  22733232222 فکس 22733232432

 کرمان استان اداره کل ورزش و جوانان 

 اداره کل ورزش و جوانان کرمان -بعد از سه راه هوانیروز -بلوار جمهوری اسالمی ایران -کرمان

 23432212522فکس 25-23432212521 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

 بهمن، سی متری دوم، چهارراه آل آقا  22کرمانشاه، 

 22332355232فکس 6-32352125-223 :تلفن
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 کلویه و بویراحمد یهگ ورزش و جوانان استان  اداره کل

 اداره کل ورزش و جوانان استان.بلوار شهید قرنی .یاسوج

  27433332222 فکس 27433332222 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان 

  گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، بهشت هشتم

  21732241223 فکس 2الی  21732253334 - 21732231122 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 

 11روبروی کالنتری -خیابان نامجو -رشت 

  33324255فکس33322232 :تلفن گویا33324255-33322232 :تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان 

 اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان

 33326225فکس دفتر مدیر  33321212دفتر مدیرکل  33312226 – 33312225تلفنخانه 33312225تلفن

  33321212شماره تماس مدیر کل  

 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران 

 ساری خیابان فرهنگ اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران 

  211 - 33322272 - 33322274 - 33321711 تلفن

 اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی 

 اراک، بلوار فاطمیه ، جنب استانداری ، اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی

 33665452 -226 فکس 33665555 -226/  61 -33665462 - 226تلفن

 کل ورزش و جوانان استان هرمزگان اداره

 شهرنمایش بیست متری خواجه عطا اداره کل ورزش و جوانان

  27633333244تلفن

 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان -جنب استادیوم ورزشی قدس -خیابان ورزش -چهار راه پاستور -همدان

 22132172121-22132352171-22132221212 تلفن

 استان یزد ورزش و جوانان اداره کل 

 اداره کل استان یزد

 36242245فکس 36245252 :تلفن گویا 36245252 :تلفن
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 جمهوری اسالمی ایران  اسکواش  فدراسیون

 واحد شماره هفت -پالک دو  -کوچه پانیذ  -خیابان شهید وفا آذرشمالی  -خیابان آیت اله کاشانی  :  تهران

  221 – 44216321 - 2: تلفن  

  221 - 44216322: فکس 

 فدراسیون اسکیت جمهوری اسالمی ایران 
 طبقه پنجم واحد 2نبش کوچه پانیذ پالک  _خیابان وفا آذر شمالی  – بلوار فردوس شرق –فلکه دوم صادقیه  : تهران 

 221 - 44212724 - 44212723 - 442127227 :  تلفن    

 221-44263222  :فکس 

 جمهوری اسالمی ایران   انجمن های ورزشیفدراسیون 

  طبقه دوم - 12پالک  -بهارستان هشتم  -خیابان پاسداران  : تهران 

 22762422-4: تلفن   

 22562122: فکس 

 فدراسیون بدمینتون  جمهوری اسالمی ایران 
 خیابان حجاب بلوار کشاورز ، : تهران 

  22224432 -  22224442: تلفن  

 ایران اسالمی جمهوری بسکتبال  فدراسیون

 ایران - تهران - سالن پنج درب - غربی ضلع آزادی ورزشی مجموعه: تهران 

 2221 44732122:  تلفن  +2221 44732121:  تلفن+ 

 2221 44732223:  نمابر+   2221 44732123:  تلفن+ 

 فدراسیون بوکس جمهوری اسالمی ایران 

  جنب درب اصلی ورزشگاه شهید شیرودی: تهران 

 2980288842220 :ن تلف  

 2980288822829 : نمابر   

 فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسالمی ایران 
  خیابان ولیعصر ،بزرگراه نیایش مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب ،آکادمی بیلیارد ، : تهران

  26216262 -26216227: تلفن 

  فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران 
 روبروی مجتمع مسکونی سبحان  -ری کوچه شهید طاه( خیابان سهیل سابق)خیابان شهید میرزاپور  -خیابان شریعتی  : تهران 

 00040442-2:تلفنخانه  2922222292: کدپستی 

 فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی ایران 
 خیابان ولی عصر، بزرگراه نیایش، مجموعه ورزشی انقالب، جنب سالن چندمنظوره : رانته

  26216247 – 22232226:  تلفن  

 26216376 -22232122: نمابر  
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 فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران 

 درب جنوبی باشگاه انقالب  –اتوبان نیایش  –مجموعه ورزشی انقالب  : تهران 

  222126216332: تلفن های تماس+       

  2داخلی +  222126216222دور نگار 

 فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران 
  شمال دریاچه، –ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی، ورودی فدراسیون تیراندازی  –آزاد راه کرج  : تهران 

  2221  44732123: تلفن +  2221 44732122: تلفن + 

 44732722: تلفن روابط عمومی  

 فدراسیون تیرو کمان جهموری اسالمی ایران 
 خیابان شهید دکتر مفتح، خیابان ورزنده، دفتر امور مشترک فدراسیون ها، : تهران

 22323133 : تلفن  

 فدراسیون جودو جمهوری اسالمی ایران 
  طبقه دوم 12میدان هفتم تیر خیابان مفتح مجموعه ورزشی شیرودی خیابان ورزنده پالک : تهران 
  2221 22223522: تلفن  + 

  22244323         :دورنگارتلفن  

 جمهوری اسالمی ایران دوچرخه سواری فدراسیون 
  12مقابل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی پ -خ ورزنده  -خ شهید مفتح  -تهران 

 22341172-22322131-22322132-22326575-22341173:  تلفن  

  22326576دور نگار  

 جمهوری اسالمی ایران  دو ومیدانی فدراسیون 
 ، مجموعه ورزشی شهید کشوری، (رازان جنوبی)تهران، خیابان میرداماد، انتهای خیابان شهید حصاری 

  22253124 /   22277264/ 22277263 :تلفن 

  22253126 شماره دورنگار  

 جمهوری اسالمی ایران   ژیمناستیکفدراسیون 
  11سالن شماره  –مجموعه ورزشی انقالب  –بزرگراه نیایش  –تهران 

  26216232: فاکس  26216233 –  22234221: تلفن 

 فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 بلوار کشاورز ، خیابان حجاب : تهران 

  22251514 – 22271222: تلفن   

 جمهوری اسالمی ایران  شمشیربازی فدراسیون 
 22واحد  - 2پالک -پانیذکوچه  -خیابان وفا آذر شمالی  -بلوار فردوس شرقی  -آریاشهر : تهران 

  44215732-44215722-44215727: تلفن 

 44215722:  دور نگار  
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 جمهوری اسالمی ایران   شنا ، شیرجه و واترپلو  فدراسیون
 ها،  ن خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، دفتر امور مشترک فدراسیو :  تهران

  221 -22322733 – 22242225 : تلفن

  22222714 :دورنگار 

 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
  2/2پالک  –متری سوم  12خیابان سئول ، : تهران 

  22211173 – 22213326: تلفن  

 فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی ایران 

 مجموعه ورزشی آزادی : تهران 

  44741271 – 44732136: تلفن  

 ایران اسالمی جمهوری کاراته فدراسیون
   ورزشگاه شهید کشوری -خیابان رازان جنوبی -میدان مادر : تهران

 

 98( 02) 00028202: تلفن+  

 982( 02) 00028229: تلفن  

 جمهوری اسالمی ایران کبدی فدراسیون 
 دوم طبقه 27 پالک – والیبال خانه روبروی – حجاب خیابان – کشاورز بلوار   : تهران

 221-22221272  , 221-22223132 , 221-22223137 , 221-22256312 : تلفن 

 22122222671  : دورنگار 

 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران 

 بناء محمد کشتی خانه - آزادی ورزشی استادیوم غربی ضلع : تهران

 44714152-221 تلفن

 جمهوری اسالمی ایرانکوهنوردی و صعود های ورزشی فدراسیون 

  29 شماره هشتم، بهارستان پاسداران، خیابان تهران،

 00264222 - 00269992 - 00269996: تلفن  

 00264222: نمابر  

 فدراسیون موتور سواری واتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران 

  22و  22،  09،  08، طبقه پنجم ، واحد  0تهران ، بلوار فردوس شرقی ، خ وفا آذر شمالی ، بن بست پانیذ ، پالک 

 44226244 - 44228224:  لفنت 

 44226422: تلفن 

 فدراسیون والیبال جهموری اسالمی ایران 

  سالن پنج درب – اصلی درب از بعد – آزادی ورزشی مجموعه غربی ضلع :  تهران

 202-44229202:  تلفن 

 202-44229208:  فاکس 

 جمهوری اسالمی ایران  ووشوفدراسیون 

tel:44038334
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  ووشو آکادمی - 17 ورودی - آزادی ورزشی مجموعه شرقی ضلع : تهران

 62-44142252تماس تلفن    

 44142263  : تلفن  

 44142257  : دورنگار   

  ایران اسالمی جمهوری گانه سه  ورزشهای فدراسیون
  4 طبقه 12 پالک هشتم، بهارستان ، پاسداران خیابان  : تهران

  22 (21) 22761262 : تلفن + 

 22 (21) 22761223 : تلفن+  

  ایران اسالمی جمهوری برداری وزنه فدراسیون
 ایران – تهران - سالن پنج درب - غربی ضلع آزادی ورزشی مجموعه: تهران 

  44222622 – 44222694: تلفن  

 جمهوری اسالمی ایران  هندبال فدراسیون
 تهران، خیابان سئول شمالی، درب غربی مجموعه ورزشی انقالب، تاالر هندبال تهران، 

 22122226221 :تلفن  

  22122226217: دورنگار  

 جمهوری اسالمی ایران هاکی   فدراسیون
 مهربانی تاالر جنب - انقالب ورزشی فرهنگی مجموعه - شمالی سئول خیابان: تهران 

 26216221 – 26216264 :  تلفن 

 26216263 :  دورنگار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


