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 تعالیبسمه

 

 1398در سال و بانوان  آقایان دواتلون کشور قهرمانی اجرایی مسابقات دستورالعمل

 مقدمه:

در راستای اجرای رهنمودهای مقام عظماای الیتاو ال رهیاری در ص اوش وقاش الر س در سا مو 

ال اتجااد اویزا م معااع  ال همننازا کاناصو  اودرکاراودساوتشاوت  الر کاراراو ال  منظوربهجامعه 

در وظر دارد با همااهنیی ال همرااری کلزاه  ترای اتلووسنی مختل ، فدراسزوو  یهاردم بهترتا وفرات

جواوااو،  سانی یهاردمدر  اوتدالاتلوو آقا قهرماوی کشوراستاوی وسیو به برگ اری مسابقات  هایهزئو

 اقدام وماتد.برابر کراتط مندرج در دستورالعمل  1398ب رگسایو در سال امزد ال 

 :چشم انداز
ال کناساااتی ساااماودهی آوهااا ال  دهیسااا ماو، جامعااه در باازا قشاار جااواو تاارای اتلااوو تاارالتو الر س 

 .مقتدرملی  هایتزمتشرزل  جهو راستای توسعه الر س قهرماویدر استعدادهای پنهاو 

 هدف:

 .کنندمکرکو هایتزمبرگ اری مسابقات به کرل مطلوب ال اتجاد رقابو سالم در بزا  .1

 .ترای اتلوو ال کش  استعدادهای موجود در رکته  کناساتی .2

 توسعه ال ارتقاء سطح آمادگی جسماوی ال رالاوی الر کراراو. .3

ال کناسااودو آو در  تارای اتلاوو مناسب در توسعه ال گسترس الر س با وشاط  یهانهز ماتجاد  .4

 کشور.

 ال الر کراراو. هاتزماس می در بزا  هایار سجلوگزری ا  تهاجم فرهنیی ال تقوتو  .5

 .المللیبزااتجاد اویز م جهو کسب جاتیام قهرماوی در مسابقات  .6

 .مختل  یهاردمملی در  هایتزماوتخاب الر کراراو الاجد کراتط جهو حعور در اردالهای  .7

 ات اجرایی:مقرر-۱

 شرایط سنی:

ک گرالم سانی در تمسابقات و مرحله االل اوتخابی تزم ملی صواهد بود، اتا رقابتوجه به اتا که با 

 اهد کد:به کرح  تر برگ ار صو

  به قبل(  ۱۱/۱0/82)از  سال ۱6گروه سنی:  باالی 
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 سازمان تیم: -2

 :گرددیمبا سا ماو تزمی ذتل الذکر برگ ار   سال 16بایی  ردم سنی 1مسابقات قهرماوی کشور در 

 وفر الر کرار  6 - 2/1

 تک مربی برای کل تزم -2/2

 تک سرپرسو برای کل تزم -2/3

)متولادتا  رقابو دال سرو قهرماوی  اوفرادی تعرت  صواهد کد، تک ساروی جواوااو : در اتا۱تبصره 

باه  12/10/1379)متولادتا  دتیری سروی امزد ال ب رگسال ال (10/10/1382تا  11/10/1379حدفاصل 

 . قیل(

ال در مجماو  تاک ساروی تزمای  اععاء هر تزم امتزا  تعل  صواهاد گرفاو برتر وفر چهاره ب :2تبصره 

 .الجود صواهد داکو

: درصورت بای بودو تعداد الر کرار ردم سنی جواواو اع امی استاو هاا، باا صا حدتد کمزتاه 2تبصره 

 مسابقات، اتا رقابو جداگاوه برگ ار صواهد کد .

، ITUساانی باار اسااای قااواوزا  هااایگرالممسااابقات قهرماااوی در تمااام  امتزا بناادیمینااای : ۳تبصررره 

  ماو م ک عمل صواهد بود. رکوردگزری

 .باکدیمدر ردم سنی جواواو استفادم ا  تک الر کرار ا  ردم سنی ووجواواو ب ماوع  :۴تبصره 

 باکدیم آمدم ا  وفرات برتر هر گرالم سنی به دسوتزمی ا  مجمو  رکوردهای  یهامقام :۵تبصره 

 :ازیموردنمدارک  -۳

 ترای اتلوو  کارت بزمه الر کی -3/1

 کدم یستووپشو 3× 4قطعه عرس  2 - 3/2

 سال. 18محعری برای جواواو  تر  وامهوترضا - 3/3

 دارعرس کناسنامه تاملی  کارت اصل -3/4

 .در آقاتاو ال ب رگسایو امزدمشخص کدو الضعزو وظام الظزفه برای گرالم سنی  - 3/5

 .ال کارت ملی به همرام داکته باکند دارعرسبه پاتزا باتستی کناسنامه  81: متولدتا سال 6تبصره 

 احرا  محل سرووو الر کراراو – 3/6

پ کاری  هزئاوتاا گاواهی سا مو ا  داکتا گواهی س مو قلب ال عرالق ا  پ کک متخ ص  - 3/7

 الر کی استاو مربوطه

مادارک  پاتاو مسابقه با ارائهدقزقه پس ا   20برگ اری مسابقات، حداکثر  کمزته یرأاعتراض به  - 3/8

 .باکدیمرتال مزسر  1/ 000/000ال با پرداصو میلغ  توسط سرپرسو تزم قابل استناد ال تشخزص

 ح  کرکو در مسابقات در هزچ ردم سنی را ودارود. ،مشمولزا غاتب آقایان :7بصره ت
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 شرایط احراز محل سکونت ورزشکاران: -4
احرا  محل سرووو الر کراراو ارائه حداقل دال مدرک ا  ماوارد ذتال بارای هار الر کارار  منظوربه 

 توسط سرپرسو تزم ال امی اسو:

 حرم قهرماوی در مسابقات قهرماوی استاو سال گذکته -4/1

پ کاری الر کای آو  هزئاوسابقه بزمه پ کری الر کی در دال سال اصزر ا  استاو مربوطه با تأتزاد  -4/2

 استاو

 تا کپی برابر اصل سند ملری به وام الر کرار تا الالدتا اتشاو وامهاجارم -4/3 

 استاو مربوطه الپرالرسآمو سوامه تأتزدته تح زلی ا   -4/4

 جاری ا  داوشیام محل تح زل درترموامه تأتزدته تح زلی  -4/5

 وامه تأتزدته صوابیام داوشجوتی ا  داوشیام محل تح زل -4/6

 ا اجتماعی در تک سال گذکته ا  استاو مربوطهسابقه بزمه تأمز -4/7

 وامه تأتزدته ا  تیاو صدمتی استاو مربوطه -4/8

 .کتیی ا  استاو مربوطه داکته باکند وامهیمعرفباتد  الر کراراوتمام  :8تبصره 

بعد ا  مسابقات امتزاا  تزمای الر کارار  ذکرکدممغاترت در موارد  هرگووهدر صورت الجود  :9 تبصره

 حذف ال با کخص متخل  در کمزته اوعیاطی برصورد صواهد کد.
 

 مسافت مسابقات: -5

 

 دو(-دوچرخه -دوگانه زمینی آقایان )دو  

 . دو3 . دوچرخه2 . دو1

 کیلومتر 5

 متر( 5000)

 کیلومتر   20

 متر( 20000)

 کیلومتر 5/2

 متر(2500)

 

 تجهیزات: -۵

  مجاا  مای (کوهسراان )غیر کورسیدوچرخه تنها استفادم ا    اوتدالاتلوو آقادر مسابقه

 باکد.

 باکد ال دالچرصه های تاتم ترتل با فرماو های  )سنتی( دالچرصه کورسی باتد دارای فرماو گرد

 صاش مجا  ومی باکند. 
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 .دالچرصه سواری بدالو ک م ممنو  می باکد 

 

 

 جوایز: -6

 :صواهد کدذتل اهداء  صورتبهکاتاو ذکر اسو جوات  مسابقات 

حرم ال مدال جوات  وقادی مسابقات قهرماوی کشور ضما اهداء سنی  هایگرالم تا سومات االل رفبه و -

 وز  تعل  صواهد گرفو.

 برتر کاپ تزمی ال حرم اهدا صواهد کد. هایتزمبه -
 

 مالحظات: -7

 باکدیم هاتزماسراو غذا ال غزرم وفرات اضافی به عهدم صود  یهانهته کلزه  -7/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


