
 1 

 بسمه تعالی

  3196در سال نونهاالن و نوجوانان کشور  قهرمانی 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  

 مسابقات ننمودبتوانیم در هرچه بهتر برگزار  با همکاری هیأتها و باشگاههای سراسر کشور ، امید استجامعهسالمت  

شور   سنی نونهاالن و نوجوانان   9316سال  قهرمانی ک سه گانه     درگام مؤثری در رده های  شرفت ورزش  شته پی  بردا

 باشیم.

 منظور: 
شر جوان    سه گانه در بین ق سازماندهی و  جامعه  ترویج ورزش  سعه ورزش قهرمانی   ساماندهی آنها در  ،  ستای تو   را

 .مقتدرملی  های تشکیل تیم جهت

 هدف: 

 برگزاری مسابقات به شکل مطلوب و ایجاد رقابت سالم در بین تیم های شرکت کننده. .9

 شناسایی  و کشف استعدادهای موجود در رشته سه گانه. .2

 توسعه و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران. .3

 ایجاد زمینه های مناسب در توسعه و گسترش ورزش با نشاط سه گانه و شناساندن آن در کشور. .4

 جلوگیری از تهاجم فرهنگی و تقویت ارزشهای اسالمی در بین تیمها و ورزشکاران. .5

 ایجاد انگیزه جهت کسب جایگاه قهرمانی در مسابقات بین المللی. .6

 ات اجرایی: مقرر

 

  شرایط سنی:-1

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

  91/91/82تا  99/91/81گروه سنی نوجوانان : متولدین 

 

  سازمان تیم:  -2

  با سازمان تیمی ذیل الذکر برگزار می گردد : نوجوانان (  و )نونهاالن رده سنی 2مسابقات قهرمانی کشور در 

 نفر امتیاز می گیرند( 3) بازیکن  4تیم نوجوانان شامل  - 2/9

 نفر امتیاز می گیرند( 3)  بازیکن   4تیم نونهاالن شامل  -2/2
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 : گروههای سنی بر مبنای سال میالدی محاسبه می گردد 3تبصره

 از یک مربی و یک فقط  هر تعداد تیمصررورت دانررت  در  اسررتانی های و هیأت اتیم ه : 2تبصررره 
 . ه نماینداستفاد می توانند سرپرست
صره   ساس قوانین     :  1تب سنی بر ا سابقات قهرمانی در تمام گروههای  ، رکورد گیری زمان  ITUمبنای امتیاز بندی م

 مالک عمل خواهد بود .

  می باشد  ت آمده از نفرات برتر هر گروه سنیمقامهای تیمی از مجموع رکوردهای بدس - 2/3

 

  مدارک مورد نیاز: -1

 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

 اصل  شناسنامه.همراه داشتن  -3/4

  ورزشکار.تاییدیه هیات سه گانه محل سکونت  - 3/5

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

 تأییدیه گواهی اشتغال به تحصیل )عکسدار( - 3/7

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

  میسر می باشد.ریال   5/ 111/111با پرداخت مبلغ 

 

 مسافت مسابقات : -4

 مسافت مسابقات برای نونهاالن : - 4/3

 (متر 9251دو)  –کیلومتر(  5دوچرخه)  –متر (  987شنا )

 مسافت مسابقات برای نوجوانان : - 4/2

 متر (کیلو 5/2دو ) -کیلومتر ( 91دوچرخه)  –متر (  375شنا )

 

 : 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.
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 مالحظات :  -6

 برای نونهاالن )مهارتی( 21دوچرخه معمولی نمره   -9/ 6      

برای بعضتتی از استتتانها امکان پذیر نمی باشتتد لذا    21با توجه به اینکه در رده ستتنی نو نهاالن تهیه دوچرخه  - 6/2      

 خه معمولی )غیر کورسی( مجاز است ولی برای رده سنی نوجوانان الزاماً دوچرخه کورسی می باشددوچر

 کاله شنا در هر رده سنی الزامی است )رنگ سفید( -6/3     

 کلیه هزینه های اسکان غذا و غیره نفرات اضافی به عهده خود تیم ها می باشد  -6/4     

 زمان برگزاری مسابقات :  -6/5     

  : ورود تیم ها 33/5/96

  91:11ساعت  و توجیه مسیر 96:11پذیرش و چکینگ ساعت  : 33/5/96

    اعالم خواهد شد. . ساعت اختتامیه متعاقباًصبح استارت مسابقات  7ساعت :   96/ 32/5 

 ان، ورزشگاه شهید حیدری یصدوقشهید متری  45: استان قم ، شهرستان قم ، بلوار امین ،  خوابگاهمکان  -6/ 6    

 اراک -جاده کمربندی قم مکان مسابقه :  -6/7     

کمیته  خود را بهاعالم آمادگی و صتتورت استتامی   28/4/16 تا تاریخ: هیأت های استتتانی مونفند حداکثرنکته مهم 

صتتورت عدم اعالم آمادگی تا تاریخ ذکر شتتده ، پذیرش انجام  بدیهی استتت در فدراستتیون اعالم نمایند. مستتابقات

 نخواهد شد.

 

 

 علیرضا صفری

  دبیر فدراسیون 


