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 تعالیبسمه

 

 1399سال  آقایان و بانوان ،قهرمانی کشور دواتلون اجرایی مسابقات دستورالعمل

 (بزرگسال /امید) و سنی جوانان ردهدو 

 مقدمه:
 منظوربهدر راستای اجرای رهنمودهای مقام عظمای والیت و رهبری در خصوص نقش ورزش در سالمت جامعه 

سنی مختلف،  هایرده یجاد انگیزه مضاعف و همچنین شناخت بهترین نفراتو ا اندرکاراندستتشویق ورزشکاران و 
 قهرمانی کشورنسبت به برگزاری مسابقات  های بهداشتیرعایت تمام پروتکلدر نظر دارد با  اتلونترایفدراسیون 

مندرج در  برابر شرایط 1399در سال  (بزرگسالو  امیدو ) (جوانان) سنی دو ردهدر و بانوان  دواتلون آقایان

 دستورالعمل اقدام نماید.

 منظور:
تقویت استعدادیابی، بین ورزشکاران برتر در ایام رکود به علت شیوع بیماری کرونا و به منظور  ایجاد تحرک و انگیزه

 تیم ملی و انتخاب و آمادگی جهت اعزام به مسابقات برون مرزی.

 هدف:

 .کنندهشرکت ورزشکارانلم در بین برگزاری مسابقات به شکل مطلوب و ایجاد رقابت سا .1

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

 و شناساندن آن در کشور. اتلونترایمناسب در توسعه و گسترش ورزش با نشاط  یهانهیزمایجاد  .3

 اسالمی در بین ورزشکاران. هایارزشجلوگیری از تهاجم فرهنگی و تقویت  .4

 .المللیبینجایگاه قهرمانی در مسابقات  ایجاد انگیزه جهت کسب .5

 .مختلف یهاردهملی در  هایتیمانتخاب ورزشکاران واجد شرایط جهت حضور در اردوهای  .6

 

 ات اجرایی:مقرر

 :و بانوان آقایان شرایط سنی

  سال( 19تا  16)  10/10/83تا  11/10/80متولدین  :جوانانگروه 

  سال( 23)زیر  10/10/80تا  11/10/76متولدین  :امیدگروه 

  سال( 23)باالی  نییبه پا 10/10/76متولدین  بزرگسال:گروه 

 

 سازمان تیم:
  می باشد نفر 8جمعا  یا سرپرست ورزشکار و یک مربی 7حداکثر هر تیم متشکل از.  

تا جمعا  و (بزرگسالامید/) ورزشکار در رده 4الی  3و  (جوانان)رده ورزشکار در  3یا  2با  توانندمیها  تیم تبصره:

 ورزشکار در این مسابقات حضور پیدا کنند.  7سقف مجموع 

تیمی  سکویبرای  (بزرگسالامید/)نفر برتر  3و  (جوانان)تیمی  سکویبرای  (جوانان)نفر برتر  2امتیاز  :1تذکر 

 محاسبه می گردد. (بزرگسال)امید/
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 3جوانان و یا  تیمی سکویورزشکار در  2با  فقط ورزشکار نداشته و می توانند 7تیم ها الزامی به اعزام  :2تذکر 
 تیمی امید/بزرگسال شرکت نمایند. سکویورزشکار در 

نفر را در مسابقه  4ورزشکار و در رده امید/بزرگسال بیش از  3تیم ها نمی توانند در رده جوانان بیش از  :3تذکر 

 شرکت دهند.

 2در بخش تیمی برخوردار نیستند، می توانند کم تر از تیم هایی که از تعداد نفرات کافی برای حضور  :4تذکر
ورزشکار در رده امید/بزرگسال را برای شرکت در بخش انفرادی مسابقات شرکت  3ورزشکار در رده جوانان و کم تر از 

 دهند.

ر در سرپرست تیم همان مربی است و در دوره شیوع ویروس کرونا، هیچ فرد دیگری غیر از ترکیب فوق الذک :5تذکر 

 محل اسکان و مسابقه پذیرش نمی شود.

سال( مجاز به حضور در  16با توجه به اسپرینت بودن مسافت مسابقه، حضور ورزشکاران نوجوانان )زیر : مهمتذکر 

 این مسابقات نمی باشند.

 

 :ازیموردنمدارک 
  گواهیPCR (از طریق مخاط حلق و بینی کرونا بیماری تست) 

 .باشدیممهر آزمایشگاه فاقد اعتبار  بدون PCRگواهی : 1تبصره 
 تست آنتی ژن و تست آنتی بادی مورد تأیید نخواهد بود. :2تبصره 
 . استانی است هایهیئتبه عهده کرونا  یماریتست بانجام هزینه : 3تبصره 
وز ورود ساعت پیش از ر 72و پسران بایستی حداکثر  دختران هر دو گروه انجام شده برای PCR یهاتست: 4تبصره 

لطفاً با توجه به تاریخ روز ساعت قابل قبول نخواهد بود.  72به محل مسابقه انجام شده باشند. زمان های بیش از 
 .خود را برنامه ریزی کنید PCRورود به محل مسابقه زمان انجام تست 

 به همراه داشته باشند. PCR: مربی/سرپرستان تیم ها نیز می بایست گواهی تست 5تبصره 
 اتلونترایبیمه ورزشی  رتکا 

 2  شده یسینو پشت 3× 4قطعه عکس 
 سال الزامی است. 18زیر  ورزشکارانمحضری برای  نامهتیرضا 

 دارعکس شناسنامه یاملی  کارت اصل 

  سال 18باالی  آقایانبرای  وظیفهنظاممشخص شدن وضعیت. 
 .ارت ملی به همراه داشته باشندو ک دارعکسبه پایین بایستی شناسنامه  82: متولدین سال 5 تبصره

  داشتن گواهی سالمت قلب و عروق از پزشک متخصص یا گواهی سالمت از هیئت پزشکی ورزشی استان
 الزامی است. مربوطه

  ارائه مدارک قابل تکمیل فرم، دقیقه پس از پایان مسابقه با  20برگزاری مسابقات، حداکثر  ی کمیتهرأاعتراض به
 .باشدیمریال میسر  2/ 000/000ورزشکار و با پرداخت مبلغ استناد و تشخیص توسط 

 : مشمولین غایب حق شرکت در مسابقات در هیچ رده سنی را ندارند.6بصره ت

 

 شرایط احراز محل سکونت ورزشکاران:
منظور احراز محل سکونت ورزشکاران ارائه حداقل دو مدرک از موارد ذیل برای هر ورزشکار توسط سرپرست تیم به

 الزامی است:
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 حکم قهرمانی در مسابقات قهرمانی استان سال گذشته 
 سابقه بیمه پزشکی ورزشی در دو سال اخیر از استان مربوطه با تأیید هیئت پزشکی ورزشی آن استان 
 یا کپی برابر اصل سند ملکی به نام ورزشکار یا والدین ایشان نامهاجاره 
  ن مربوطهاستا وپرورشآموزشنامه تأییدیه تحصیلی از 
  جاری از دانشگاه محل تحصیل درترمنامه تأییدیه تحصیلی 
 سابقه بیمه تأمین اجتماعی در یک سال گذشته از استان مربوطه 
 نامه تأییدیه از یگان خدمتی استان مربوطه 

  از هیچ استانی گذشته ک سالیدر عدم شرکت در مسابقات قهرمانی کشور 
 کتبی از استان مربوطه داشته باشند. نامهیمعرفباید  ورزشکاران: تمام 1تبصره 
با در مورد بعد از مسابقات امتیاز تیمی ورزشکار حذف و  ذکرشدهمغایرت در موارد  هرگونه: در صورت وجود 2تبصره 

 خواهد شد. تصمیم گیریشخص متخلف در کمیته انضباطی 

 

 

 مسافت مسابقات:

 دو(-دوچرخه -)دو دواتلون

 هر سه رده جوانان، امید و بزرگسال

 کیلومتر(. 5/2کیلومتر(، دو ) 2۰کیلومتر(، دوچرخه ) 5دو )
 

 تجهیزات:

 باشدیمدوچرخه کورسی )غیر کوهستان( مجاز  تنها استفاده از و بانوان انیدواتلون آقاسنی  هایردهات همه در مسابق.  

 باشندینمخاص مجاز  یهافرمانتایم تریل با  یهادوچرخه باشد و )سنتی( دوچرخه کورسی باید دارای فرمان گرد. 

 باشدیمبدون کاله ممنوع  سواریدوچرخه. 

 تفاده از آن را ممنوع اعالم استفاده از فرمان استراحت مجاز است )مگر اینکه نماینده فنی مسابقه با توجه به شرایط اس
به یکدیگر متصل بایستی  شد و همچنین انتهای فرمان استراحتجلوتر با ترمزهاطول فرمان استراحت نباید از اهرم کند(، 

 شده باشد.

  استفاده از آن گرفته شود. بر روی دوچرخه ممنوع است و باید از سر داور اجازه برداریفیلم یهانیدورباستفاده از 

  و ... ممنوع است. یاشهیشتجهیزات از جنس شیشه مثل بطری آب  هرگونهاستفاده از 

 

 جوایز:

 :خواهد شدذیل اهداء  صورتبهایان ذکر است جوایز مسابقات ش
 مشخص می شود، در  (بزرگسال)امید/و  (جوانان)برتر نفر  2سکو قهرمانی تیمی که از جمع تایم خط پایان  دو

تیمی و یک استارت مسابقه داریم و در نهایت  جداگانهیک سکو  (بزرگسال/امید) و (جوانان)دو رده واقع برای هر 
در هر  جمع زده می شود و جایگاه هر تیم ردهد از عبور ورزشکاران از خط پایان تایم خط پایان دو نفر برتر هر بع

 مشخص می شود.  رده
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  نیز یک سکوی قهرمانی انفرادی  و دانشجویان (بزرگسالامید/) جوانان و هایردههمچنین برای هر یک از
 /امید)یک سکو و سه نفر برتر رده  که سه نفر برتر رده جوانانجداگانه در نظر گرفته خواهد شد. به این صورت 

 خواهند داشت.قهرمانی یک سکو  نیز و سه نفر برتر دانشجویان (بزرگسال
 

 مالحظات:
  بر اساس قانون، در صوتی که ورزشکاران در زمان عبور از خط پایان دست یکدیگر را بگیرند و با هم از خط پایان

با  سواریدوچرخهدیسکالیفه خواهند شد. همچنین هرگونه مشایعت ورزشکار )دویدن یا عبور کنند تمامی آنها 
 ورزشکار در حین مسابقه( توسط مربی، هم تیمی، سرپرست و... منجر به دیسکالیفه ورزشکار خواهد شد.

 مسابقه( از  اندیاطراف م طیبسته مسابقه، مح افتی، درنامثبتمراحل خارج از مسابقه ) یدر تمام دبای ورزشکاران
 ماسک و دستکش استفاده کنند.

 نامثبتکه با ورزشکاران در ارتباط هستند ) کسانیهمهو  یمسابقه از جمله مسئوالن فن ییعوامل اجرا تمامی ،
 از ماسک و دستکش استفاده کنند. دی( باانیمنطقه استارت، منطقه بعد از خط پا شن،یمنطقه ترنز

 باشدیمراحل مسابقه ممنوع م هیدر کل لوسای از مشترک استفاده. 

 شودیبرگزار م نیو به صورت آنال ستین یورزشکاران اجبار یهتوجی جلسه در شرکت. 

 از پشت  اتلونترایسازمان جهانی  یهاموارد بر اساس پروتکل گریمسابقه و د یهامسابقه شامل شماره هایبسته
 .شوندیم عیتوز یبهداشت یهاپروتکل تیپنجره با رعا

 را  یبهداشت یهاپروتکل یخود را حفظ کنند و تمام یفاصله اجتماع یستیبا دادروی در کنندهشرکت افراد مهه
 کنند. تیرعا

 اند، منتشر نخواهد شد.نکرده تیرا رعا یبهداشت یهاکه پروتکل ورزشکارانی عکس 

 کی دیبا برگزارکنندهدارند. از ورود به منطقه استارت مسابقه مجاز هستند که ماسک خود را بر شپی ورزشکاران 
 محل قرار دهد تا ورزشکاران ماسک خود را داخل سطل قرار دهند. نیسطل زباله در ا

 یکنند و فاصله چهار متر یپشت سر هم خوددار میمستق دنیشود از دو هیبه ورزشکاران توص دنیبخش دو برای 
درجه از  45 هیبا زاو ایکه  شودیم هیاست، توص کینزد گریکدیشان به اگر فاصله نکهیا ایحفظ کنند  گریکدیرا از 

 کنند. یخوددار گریکدیبدوند و از روبرو شدن با  گریکدیدر کنار  ایو  گریکدی

 و برداشتن آن توسط خود ورزشکار  ینیمسابقه به صورت اهدا مدال داخل س انیمدال پس از پا اهدای مسمرا

. رندیگیسکو اهدا مدال قرار م یمتر 2دا مدال فقط در فاصله اه یبرا شدهنییتع VIPانجام خواهد شد و افراد 
 .ستیاهدا گل در مراسم اهدا مدال مجاز ن

 همانیم کیباشند. تنها  دهیماسک پوش دبای ورزشکاران مدال اهدا مراسم در VIP هر مراسم مدال مجاز به  یبرا
 باشد. دهیماسک پوش یستیاهدا مدال است که با جیاست یحضور بر رو

 باشدیمراحل مسابقه ممنوع م یورزشکاران و مسئوالن در تمام یدر آغوش گرفتن برا ای گریکدی با دادن تدس. 

 ستندین دادیبرهنه در محل رو یاز افراد مجاز به راه رفتن با پا کی چهی. 

 از  یمتردو  یهادر صف و با فاصله دیبا ، ورزشکاراننامثبتمسابقات و  رشیپذ برای ورزشکاران حضور زمان در
 .ستندیبا گریکدی

 است ممنوع مسابقه محل در تماشاگران حضور. 

 مجاز به استفاده از خودرو  یبهداشت یهاپروتکلورزشکاران به عهده خودشان است و بر اساس  های آمد و رفت
قه حضور در محل مساب یبرا یگرید میاز خودرو ت ستندیمجاز ن گرید یهامیورزشکاران ت مثالً) ستندیمشترک ن

 استفاده کنند(.
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 نماینده فنی دییتأ، در صورت آب ستگاهیخصوص ا در ( مسابقهTD )و خود  خواهد بود سیبه صورت سلف سرو
 استفاده کنند. ی روی میزهااز آب بایستی ورزشکاران

 

 مسابقات: یبندزمان
  ماه می باشد. بهمن  18آخرین فرصت اعالم آمادگی برای شرکت در مسابقه تا 

   اری:محل برگز

 اصفهان


