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 بسمه تعالی

 

 (8931سال )کشور المپیاد استعدادهای برتر دستور العمل اجرایی مسابقات

 مقدمه : 

 خداوند متعال را سپاسگزاریم که قدرت و توان خدمتگزاری به ورزشکاران و آینده سازان رشته ورزشی سه گانه را        

 در نقش ورزش بر معظم له توجه به فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکید         در راستتتتای عطا نمود.   به ما  

ست جامعهسالمت   شور     با همکاری هیأتهای  ، امید ا سر ک سابقات  نمودنبتوانیم در هرچه بهتر برگزار  سرا لمپیاد ا م

                    پیشرفت ورزش  درگام مؤثری در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان   9318سال  کشور   استعدادهای برتر ورزشی  

 باشیم. برداشتهسه گانه 

 

 منظور: 

 شرکت کننده. نفراتبرگزاری مسابقات به شکل مطلوب و ایجاد رقابت سالم در بین 

 ستعدادهای موجود شناسایی  و کشف ا .9

 توسعه و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران. .2

 و شناساندن آن در کشور.رشته تری اتلون  شاخه های زیر مجموعهایجاد زمینه های مناسب در توسعه و گسترش  .3

 جلوگیری از تهاجم فرهنگی و تقویت ارزشهای اسالمی در بین تیمها و ورزشکاران. .4

 کسب جایگاه قهرمانی در مسابقات بین المللی.نیل به ایجاد انگیزه جهت  .5

 

 ات اجرایی: مقرر
 

  شرایط سنی:-1

 :انپسر

  91/91/86تا  99/91/84گروه سنی نونهاالن : متولدین  

  91/91/84تا  99/91/82گروه سنی نوجوانان : متولدین 

 :اندختر

  91/91/86تا  99/91/84: متولدین  نهاالنگروه سنی نو

  91/91/84تا  99/91/82گروه سنی نوجوانان : متولدین 

 

 39/6/88مسابقات حداقل سن در رده نونهاالن فنی کمیته  شاخص جسمانی ورزشار توسط : در صورت تأیید تبصره
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  سازمان تیم:  -2

نفر  8نفر شتتتامل  99و در قالب  با ستتتازمان تیمی  یل ال کر نوجوانان (  و )نونهاالن بخش 2در  انپستتترمستتتابقات 

  برگزار می گردد : نفر کادر فنی 3ورزشکار و 

 (نفر اول محاسبه می گردد 3امتیاز  ) بازیکن  4شامل  پسر تیم نوجوانان -

 (نفر اول محاسبه می گردد 3امتیاز )  بازیکن   4شامل  پسر تیم نونهاالن -

 تکنسین دوچرخه( یانفر )شامل یک نفر مربی، یک نفر سرپرست و یک نفر راننده  3کادر فنی  -

 

نفر  8نفر شتتتامل  99و در قالب  با ستتتازمان تیمی  یل ال کر )نونهاالن و نوجوانان (  بخش  2 در اندخترمستتتابقات 

 برگزار می گردد :  نفر کادر فنی 3ورزشکار و 

 (نفر اول محاسبه می گردد 3امتیاز  )بازیکن  4تبم نونهاالن دختر شامل  -

 نفر اول محاسبه می گردد( 3)امتیاز بازیکن  4شامل  دخترتیم نوجوانان  -

 تکنسین دوچرخه( یانفر )شامل یک نفر مربی، یک نفر سرپرست و یک نفر راننده  3کادر فنی  -

 

 : گروههای سنی بر مبنای سال میالدی محاسبه می گردد 8تبصره

صره   ساس قوانین     :  2تب سنی بر ا سابقات قهرمانی در تمام گروههای  ، رکورد گیری زمان  ITUمبنای امتیاز بندی م

 بود .مالک عمل خواهد 

  می باشد  ت آمده از نفرات برتر هر گروه سنیمقامهای تیمی از مجموع رکوردهای بدس : 9تبصره 

 

  مدارک مورد نیاز: -9

 کارت بیمه ورزشی سه گانه -3/9

 پشت نویسی شده  3 4قطعه عکس  2 - 3/2

 جهت شرکت کنندگان در مسابقاترضایت نامه محضری  - 3/3

 شناسنامه.اصل  همراه داشتن  -3/4

  تاییدیه هیات محل سکونت ورزشکار. - 3/5

 یا هیأت پزشکی استانداشتن گواهی سالمت قلب و عروق از پزشک متخصص  - 3/6

 تأییدیه گواهی اشتغال به تحصیل )عکسدار( - 3/8

صره   سرپرست تیم     دقیقه پس از اعالم نتیجه 31برگزاری مسابقات، حداکثر   اعتراض به رای کمیته   -4تب  و توسط 

  ریال میسر می باشد.  5/ 111/111با پرداخت مبلغ 
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 : رویداد( 4) مسابقات برنامه -4

 برای نونهاالن : انپسر مسافت مسابقات - 4/8

 (متر 9111دو)  –متر (  211شنا )-متر( 9111دو )

 برای نوجوانان : انپسرمسافت مسابقات  - 4/2

 متر ( 9511دو ) -( متر 411) شنا –متر (  9511) دو
 

 مسافت مسابقات به شرح زیر برگزار می گردد:باشد درجه  22پایین تر از  ی که دمای آب در صورت تبصره:

 متر( 2111دو)  –متر (  211شنا )نونهاالن: 

 متر( 3111دو)  –متر (  411شنا )نوجوانان :
 

 : نهاالنبرای نودختران مسافت مسابقات  - 4/9

 ( متر 625دو ) -کیلومتر ( 5دوچرخه)  –متر (  9251)دو

 برای نوجوانان : اندخترمسافت مسابقات  - 4/9

 ( متر 9251دو ) -کیلومتر ( 91دوچرخه)  –متر (  2511)دو

 متر شنا استخری به عمل خواهد آمد. 411و  211: از دخترانی که مهارت شنا دارند به صورت جداگانه تست  تبصره
 

 : خواهد شدجوایز مسابقات بصورت ذیل اهداء  -5

حکم و مدال جوایز نقدی نیز تعلق مستتابقات قهرمانی کشتتور ضتتمن اهداء  گروههای ستتنی ستتوم ات اول تارفبه ن -

 خواهد گرفت.
 

 مالحظات :  -6

 الزاماً کوهستان متناسب با سایز بدنی ورزشکار در بخش دختران دوچرخه مورد استفاده – 6/9      

 الزامی است )رنگ سفید( پسران سنی ی ها رده کاله شنا در -6/2     

 زمان برگزاری مسابقات :   -6/3     

  دختران :مسابقات 

      21:11ساعت  3/6/18 ر تاریخ د:  توجیه مسیرلسه جچکینگ و                     3/6/18مورخ  عصر :ورود تیم ها

 94:11ساعت  4/6/18در تاریخ :  خروج تیم ها           صبح 8:11ساعت  4/6/18 در تاریخ : برگزاری مسابقات

  : انپسرمسابقات 

      21:11ساعت  5/6/18ر تاریخ د: توجیه مسیر جلسهوچکینگ                       5/6/18عصر مورخ  :ورود تیم ها

  94:11ساعت  6/6/18: در تاریخ  خروج تیم ها  صبح            8:11ساعت  6/6/18در تاریخ  :برگزاری مسابقات
 

 تمع اقامتی کیمیاالقان، دو راهی پاسگاه، مجط:  حل اسکانم -4/ 6    

 طالقان، دوراهی فشندک، جاده قدیم حاشیه سد طالقان:  تامسابقل برگزاری حم -6/5     
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تا پایان تیر ماه مستتتابقات انتخابی استتتتان را برگزار و نفرات برگزیده خود را نکته مهم : هیأت های استتتتانی مودفند 

ره از کلیه استان ها در این دوحضوربه کمیته مسابقات فدراسیون اعالم نمایند. بدیهی است  91/5/18 حداکثرتا تاریخ

 تأمین خواهد شد.الزامی و هزینه اعزام تیم ها توسط ادارات کل ورزش و جوانان استان مربوطه مسابقات 

 

 

 

 مجید رضاخانی

  فدراسیون ی دبیرسرپرست 


