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 :هقدهِ

 ٝ ٝرسػ ث٠ خبٗؼ٠ اػضبی ٝ ٗزدٕ ٛیبس ٝ ٝ سشرین ٝاًغٚ ایٚ ثی٘بری 19ُذراٙ ادیذٗی ًٞٝیذ ث٠ سٞخ٠ ثب

آٗبدُی خغ٘بٛی در راعشبی ٗجبرسٟ ثب ًٖ  كذراعیٞٙ اصٔی رعبٓز رٝ دی در ١٘چٜیٚ ٝ ًؾٞر در آٙ سٞعؼ٠

سوٞیٖ ٗغبثوبر  طجن را ٗغبثوبسی دارد ٛظز در (اٝر ٝرى اعشزیز) ًٔیغشٜیٌظ ًؾٞری ً٘یش٠, سحزًی

 ًؾٞریٗغبثوبر اٛشخبثی سیٖ ٗٔی ٝ ه٢زٗبٙ  هبٓت در خبٗؼ٠ عالٗز ٝ ٝرسػ عطح ارسوبء خ٢ز درًؾٞری 

 آساد ٛ٘بیؾی حزًبر ٝ اعشوبٗز, هذرر  ,یي سٌزار ثیؾی٠ٜ ؽبخ٠ چ٢بر در حضٞری ثصٞرر ًٔیغشٜیٌظ

 . ٛ٘بیذ ثزُشار( اعشبیْ كزی)

 :اّداف

 هؾز سیبد ثغیبر ػاله٠ ١٘چٜیٚ ٝ ٗزدٕ ثیٚ در ًٔیغشٜیٌظ دیذٛی ٝ خذاة ٝرسػ ُغشزػ ث٠ سٞخ٠ ثب

  ٗغبثوبر ای٠ِٜٛٞ در ؽزًز ٝیضٟ ؽزایط ٝ ًؾٞر در ٝرسؽی رؽش٠ ایٚ ث٠ خٞاٙ

 عبٖٓ رهبثز یي ثزای ثزاثز كزصشی ًزدٙ كزا١ٖ _1

 ٝاُیزدار ١بی ثی٘بری اس دٝری _2

   ًؾٞر عزسبعز اس ٗٔی سیٖ اٛشخبثبسی ٗغبثوبر در ؽزًز ع٢ٞٓز _3

 ٝرسؽٌبراٙ ثیٚ در اِٛیشٟ ایدبد ٝ ٗخبطجیٚ رٝحی٠ سوٞیز _4

 رهبثز ایٚ در كؼبّ ٝ ثزسز اهؾبر ٝ ١ب اعشبٙ ٗؼزكی_5

 حذاًثزی ٗؾبرًز اٌٗبٙ _6

  ٝرسؽٌبراٙ ثیٚ رهبثز حغٚ ایدبد _7

 ٝرسؽٌبراٙ ًیلی عطح ثبالثزدٙ _8

 ایدبد رهبثز ٝ ٗؾبرًز ثیٚ س٘بؽبُزاٙ ثٞاعط٠ ثزُشاری چبٓؼ ١ب ٝ رهبثز حیٚ ثزُشاری ٗغبثوبر_ 9

 

 :شرایط ثبت ًام

 ث٠ ١٘زاٟ دٞؽ٠ علیذ اصْ ٝ یب ًذی ثزاثز ثب اصْ ؽٜبعٜب٠ٗ ٝ ًبرر ٗٔی _1

 كذراعیٞٙ دشؽٌی ٝرسؽی ًبرر ثی٠٘  _2

 ٗشٜبعت ثب هٞاٛیٚ خ٢٘ٞری اعالٗی ایزاٙ 4*3هطؼ٠ سصٞیز  2 _3

 19-ُٞا١ی عالٗز اس كذراعیٞٙ دشؽٌی ٝرسؽی ث٠ ١٘زاٟ ًبرر ٝاًغیٜبعیٞٙ ًٞٝیذ _4

 (عبّ رضبیز ٛب٠ٗ ٝٓی آشاٗی ٗی ثبؽذ18ثزای اكزاد سیز ) عبّ عٚ 16داؽشٚ حذاهْ  _5



  www.iranswc.com ًٔیغشٜیٌظ ًؾٞر ً٘یش٠ عبیزثجز ٛبٕ در  _6

 اٛضجبطی  ػذٕ داؽشٚ ٗٞرد_7

 

 :قَاًیي ٍ شرایط عوَهی شرکت در هسابقات

 ٗغئّٞ ؽخصبً ٝ ثِیزٛذ ػ٢ذٟ ث٠ را خٞد عالٗشی ٗٞرد در ًبْٗ ٗغئٞٓیز ثبیذ ًٜٜذُبٙ ؽزًز اس یي ١ز: 1

. ثبؽٜذ  ٗغبثو٠ سٗبٙ در آٙ ١ب احش٘بٓی دیبٗذ١بی ٝ اهذاٗبر

ثزُشاری ثصٞرر هزػ٠ ًؾی ٗؾخص  ٗغئٞٓیٚ سزسیت ؽزًز ًٜٜذُبٙ هجْ اس ؽزٝع ٗغبثوبر سٞعط: 2

 .ٗیؾٞد

در صٞرسی ٠ً در ١ِٜبٕ ٗغبثو٠ ؽزًز ًٜٜذٟ حبضز ٛجبؽذ دظ اس ع٠ ٗزسج٠ اػالٕ اعٖ ؽزًز ًٜٜذٟ ٝی : 3

 .اس دٝر ٗغبثوبر خبرج ٗی ُزدد

ثزُشاری اٌٗبٙ اعشلبدٟ ؽزًز ًٜٜذُبٙ اس ٗٞعیوی اٛشخبثی خٞد ثزای آٛبٙ در صٞرر صالحذیذ ٗزاخغ : 4

 .ٝخٞد دارد

ثزُشاری ٛ٘ی سٞاٛذ رٝی صح٠ٜ  ٗغئٞٓیٚ در حیٚ ٗغبثوبر ١یچ دٝرثیٚ ٝ كیٔ٘جزداری ثدش دٝرثیٚ ١بی: 5

 (ردددر صٞرر رػبیز ٌٛزدٙ ایٚ ٗٞرد اس عٞی ؽزًز ًٜٜذٟ ٛی٘ی اس اٗشیبسار اٝ ًغز ٗی ٍ.)اخزا ثبؽذ

 .ثزای ؽزًز ًٜٜذُبٙ ٗدبسٗی ثبؽذ ٝ ٗچ ثٜذ اعشلبدٟ اس دعشٌؼ ٝ ً٘زثٜذ ٓیلز: 6

 ,داٝراٙ ,ٝ ٛضاد١ب اهٞإ ,اٛدبٕ ١ز٠ُٛٞ ػْ٘ یب حزًز ركشبری ٝ ًالٗی ٛغجز ث٠ عبیز ؽزًز ًٜٜذُبٙ: 7

ر ًٜٜذٟ ٜٗ٘ٞع اعز ٝ ثبػث حذف ؽزى ٗزثی ٝ س٘بؽبُز ,اس عٞی ٝرسؽٌبر ثزُشاری ٝ س٘بؽبُزاٙ ٗغئٞٓیٚ

 .اس دٝر ٗغبثوبر ٝ ٗحزٝٗیز ٝی ٗی ُزدد

ػٌظ ٝ یب ًٔ٘بر ٛبٗشؼبرف ثز رٝی  ,ٛٞع دٞؽؼ ٝرسؽٌبر ثبیذ ٗطبثن ػزف خبٗؼ٠ ثبؽذ ٝ اعشلبدٟ اس ؽؼبر: 8

 .ٓجبط ٝرسؽٌبر ؿیز ٗدبس ٗی ثبؽذ

 ًلؼ ١بیدٞؽیذٙ ًلؼ ثٜذی خٔٞثغش٠ ٗدبس ٗی ثبؽذ ٝ اعشلبدٟ ٌٛزدٙ اس ًلؼ ٝ یب اعشلبدٟ اس : 9

 .ثبؽذصیٜ٘بعشیي ؿیز ٗدبس ٗی 

ؽٔٞارى ٝ  ,دٞؽیذٙ ؽٞرر ٝرسؽی. ؽزًز ًٜٜذُبٙ ثبیذ ؽٔٞار ثٜٔذ ٝ یب ؽٔٞارى ث٠ ١٘زاٟ َٓ ثذٞؽٜذ: 10

 .یب َٓ ث٠ س٢ٜبیی ٜٗ٘ٞع ٗی ثبؽذ
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ثزُشاری  ٗزاخغ دٞؽیذٙ سی ؽزر ٝرسؽی ثزای ؽزًز ًٜٜذُبٙ ثالٗبٛغ اعز ٝ در صٞرر صالحذیذ: 11

 .دٞؽیذٙ رًبثی ٜٗ٘ٞع ٗی ثبؽذ. سیؾزر آعشیٚ حٔو٠ ای ثذٞؽٜذ سٞاٜٛذ ٗیؽزًز ًٜٜذُبٙ 

 .رٝس ثزُشار ٗی ُزدد 2ٗغبثوبر در : 12

 .ؽزًز در س٘بٗی ؽبخ٠ ١ب ثزای ؽزًز ًٜٜذُبٙ ثالٗبٛغ ٗی ثبؽذ: 13

 .اس ساٛٞثٜذ ثب صالحذیذ داٝراٙ ٗدبس ٗی ثبؽذ دٟاعشلب: 14

 در ٗغبثوبر ؽزًز ٌٜٜٛذ ٝ ؿیجز ایؾبٙ ؿیز ٗٞخ٠ ثبؽذ  ٛب٠ٗٗؼزكی دریبكز ٛلزاسی ٠ً ثؼذ اس: ٌٛش٠

  .اس حضٞر در دٝرٟ ثؼذی ٗغبثوبر ٗحزٕٝ خٞا١ٜذ ؽذ

ه٢زٗبٙ عبّ ُذؽش٠ در صٞرر دریبكز ٗؼزكی ٛب٠ٗ اس عٞی ً٘یش٠ ٗغبثوبر ًؾٞر ٗیشٞاٛذ ثصٞرر : 15

 .ٗغشویٖ در رهبثز ؽزًز ًٜذ

 .رهبثشی را ثصٞرر ٗغشویٖ دارد ؽبخ٠ؽزًز ًٜٜذٟ در ١ز  4ًؾٞر حن ٗؼزكی  ًٔیغشٜیٌظ ً٘یش٠: 16

 . ؽزًز ثزای اسجبع ثالٗبٛغ اعز ,در صٞرر داؽشٚ ًذ اسجبع: 17

ً٘یش٠ ١بی ٗشٜبظزی ٠ً هصذ ثزُشاری ٗغبثوبر را دارٛذ ٗٞظق ث٠ اخزای ًبْٗ ٗلبد سلب١ٖ ٛب٠ٗ ً٘یش٠ : 18

 .ٓـٞ ٗی ُزدد آ٢ٛبًؾٞری ٗی ثبؽٜذ ٝ در ؿیز ایٚ صٞرر اٗشیبس ٗیشثبٛی 

 ؽزایط ٗیشثبٛی ً٘یش٠ ١بی ٗشٜبظز خ٢ز ثزُشاری ٗغبثوبر :ٌٛش٠ 

 صذٝر ٗدٞس ٝ اثالؽ داٝری ثزای داٝراٙ ٝ ٛ٘بیٜذُبٙ كذراعیٞٙ ٝ ً٘یش٠ ًؾٞر -

 .حزًبر ؽبخ٠ اعشوبٗز سٞعط ً٘یش٠ داٝراٙ سؼییٚ ٗیِزدد -

ثزای  چبح ٝ ا١ذای سی ؽزر ث٠ ١٘زاٟ ُٓٞٞی كذراعیٞٙ خ٢بٛی ٝ ً٘یش٠ ث٠ ١٘زاٟ ًبرر ؽٜبعبیی -

 ػٞاْٗ اخزایی ٝ ١یبر رییغ٠ ,داٝراٙ

یب ١یبر اعشبٛی یب ٝ  دزداخز حن آشح٠٘ داٝراٙ ٝ ًبدر ١یبر رییغ٠ طجن اؽْ كذراعیٞٙ -

 ؽ٢زعشبٛی

 ً٘یش٠ ًؾٞر ٝ كذراعیٞٙ خ٢بٛی ,طزاحی ٝ چبح ثٜز ٗغبثوبر -

 ٝ ٗیٌزٝكٚ در رٝس ٗغبثوبر( دی خی)س٢ی٠ عیغشٖ صٞسی -

 سصٞیز ثزداری اس ٗغبثوبركزا١ٖ آٝری اٌٗبٙ ػٌبعی ٝ  -

 ایدبد كضبی خذا ٝ ٜٗبعت ثزای داٝراٙ اس خبیِبٟ س٘بؽبُزاٙ ٝ ًبدر كٜی -



 س٘بؽبُزاٙ ٝ ٗحْ ُزٕ ًزدٙ ؽزًز ًٜٜذُبٙ اس خبیِبٟاعشزاحز  ,ٗش٘بیش ٛ٘ٞدٙ ٗحْ رخشٌٚ -

 سخش٠ ؽبعی ٝ خٞدًبر ,ثبعٌّٞ ,سبی٘ز , a4س٢ی٠ ثز٠ُ ,چبح ثز٠ُ ١بی داٝری ثزای س٘بٕ ؽبخ٠ ١ب -

 ...ٝ  خبثدبیی ٝس٠ٛ , دذیزایی ,دریبكز ٗذارى ,سبٗیٚ ٛیزٝ ٝ ًبدر اخزایی خ٢ز ثجز ٛبٕ -

 ٝ آٗجٞالٛظ حلبظز كیشیٌی ٝ ١یبر دشؽٌی ٝرسؽی ,حزاعز١٘ب١ِٜی ثب ٛیزٝی  -

عبٛشی  70ثبًظ ػذد 3 ,عبٛشی ٗشزی 50ثبًظ ػذد 3 ,ً٘زثٜذ ٓیلزػذد 3 ,ً٘زثٜذ ٝس٠ٛػذد 3 -

ٝس٠ٛ ١بی اعشبٛذارد ٗٞرد ٛیبس ...  دٞدر ٜٗیشیٕٞ ٝ آح ٝ ٗبٛغ ثزای اخزای حزًبر ٗبعْػذد 3 ,ٗشزی

 ػذد ١بٓشز اعشبٛذارد3ث٠ ػالٟٝ  ًیُٔٞزٕ 300ثزای ؽبخ٠ هذرر حذاهْ 

 

 :هالحضات فٌی

 . ٗیٔی ٗشز ٗی ثبؽذ25عبٛشی ٗشز ٝ هطز ٗی٠ٔ  120ػزض ٗی٠ٔ  ,عبٛشی ٗشز 220ارسلبع ثبر اس سٗیٚ حذاهْ  _

 33عبٛشی ٗشز ثب هطز  55آی  45عبٛشی ٗشز ٝ ػزض  120ٗشز ث٠ طّٞ  عبٛشی130ٗی٠ٔ دبرآْ ثب ارسلبع _ 

 .می باشد ٗیٔی ٗشز

 .عبٛشی ٗشز ٗی ثبؽذ 250حذاهْ كبص٠ٔ ثبر ٛ٘بیؾی ثب دیٞار _ 

 .عبٛشی ٗشز ٗی ثبؽذ 60آی  50كبص٠ٔ ٗبٛغ حزًبر اس ثبر _ 

 .عبٛشی ٗشز ٗی ثبؽذ 150حذاهْ ارسلبع ٗبٛغ _ 

 .عبٛشی ٗشز ٗی ثبؽذ 50هطغ ثبًظ ٗزثؼی ث٠ اضالعحذاهْ عطح ٕ_ 

 :سرپرست فٌی هسابقات

 آهبی ث٢بدررساهی ػضٞ دائٖ ثزد خ٢بٛی ًٔیغشٜیٌظ

 88905437-021_  2387644-0912: ؽ٘برٟ س٘بط

  iranswc@gmail.com: ای٘یْ

 :دستِ ٍزًی شرکت کٌٌدگاى

mailto:iranswc@gmail.com
mailto:iranswc@gmail.com


 80آی  68 ,ًیُٔٞزٕ 68ٜٗلی  دعش٠ ٝسٛی ع٠ثزای آهبیبٙ ( كزی اعشبیْ)در ؽبخ٠ حزًبر ٛ٘بیؾی آساد

آی  80 ,ًیُٔٞزٕ 80ٜٗلی دعش٠ ٝسٛی  ع٠اعشوبٗز ثزای آهبیبٙ ؽبخ٠ در  ,ًجُٔٞزٕ 80ًیُٔٞزٕ ٝ ٗثجز 

  ًیُٔٞزٕ 90ًیُٔٞزٕ ٝ ٗثجز  90

 ٗی ثبؽذ ١ز ؽبخ٠دعش٠ ٝسٛی ًْ ؽبْٗ س٘بٗی دعش٠ ١بی ٝسٛی : ٌٛش٠. 

 اُز سؼذاد ؽزًز  ,ٝرسؽٌبر ٝ یب ثیؾشز اٛدبٕ ُیزد 6رهبثز در ١ز دعش٠ ٝسٛی ثبیذ ثیٚ حذاهْ : ٌٛش٠

ٝرسؽٌبر ثبؽذ ٝرسؽٌبراٙ آٙ دعش٠ ثب دعش٠ ٝسٛی دیِز سزًیت ٗی  6ًٜٜذُبٙ در ١ز دعش٠ ً٘شز اس 

 .ؽٞٛذ

 .ٝسٙ ًؾی در رٝس ٗغبثو٠ اٛدبٕ ٗی ُزدد

ؽبخ٠ را دریبكز ٗی ًٜذ ٝ ثزٛذٟ در ١ز ؽبخ٠ ػٜٞاٙ ه٢زٗبٙ ًؾٞر در آٙ دعش٠ ٝسٛی ٝ  ثزٛذٟ ١ز دعش٠ ٝسٛی

 .ًؾٞر در دعش٠ ٝسٛی ًْ آٙ ؽبخ٠ را دریبكز ٗی ًٜذ ٝسٛی ًْ ػٜٞاٙ ه٢زٗبٛی دعش٠

 :داٍری هسابقات

داٝری سٞعط ً٘یش٠ داٝراٙ ًؾٞری ٝ ثب درٛظز ُزكشٚ حن ٗغبٝار ثیٚ ؽزًز ًٜٜذُبٙ صٞرر ٗی : 1

 .ُیزد

 .داٝراٙ حن ؽزًز در ٗغبثو٠ ٝ یب ً٘ي ث٠ ؽزًز ًٜٜذُبٙ در حیٚ اٛدبٕ ٗغبثو٠ را ٛذارٛذ: 2

داٝراٙ هجْ اس ث٠ اس٘بٕ رعیذٙ رهبثز ثیٚ ؽزًز ًٜٜذُبٙ در ١ز ؽبخ٠ ٝ دعش٠ ٝسٛی حن اػالٕ ٛشبیح را : 3

 .ٛذارٛذ

ٟ ١بی دیِز حن داٝری در داؽش٠ ثبؽٜذ ٝ داٝراٙ رؽز ًٔیغشٜیٌظداٝراٙ ٗٞظلٜذ حش٘ب ٗذرى داٝری : 4

 .ٗغبثوبر را ٛذارٛذ

١ب ٗٞظلٜذ حش٘ب اس داٝراٙ رع٘ی ًٔیغشٜیٌظ اعشلبدٟ ًٜٜذ در ؿیز ایٚ  اعشبٙ ,در ٗغبثوبر اعشبٛی: 5

 .صٞرر ٗغبثوبر آ٢ٛب كبهذ اػشجبر ٗی ثبؽذ

 

 :ّسیٌِ ٍرٍدی هسابقات



 280/000ٗؼبدّ  ریبّ 2/800/000ٝرٝدی ث٠ اسای ١ز ؽزًز ًٜٜذٟ در ١ز ؽبخ٠ اس ٗغبثوبر ٗجٔؾ 

. ٠ً ث٠ ؽ٘برٟ حغبة كذراعیٞٙ آٗبدُی خغ٘بٛی ٝاریش ٗی ُزدد. ٗی ثبؽذ سٞٗبٙ

 0116331917004: ؽ٘برٟ حغبة

  IR_090170000000116331917004 :ؽ٘برٟ ؽجب

 :ًحَُ اعتراض

ٗی  رهبثز ثؼذ اس دبیبٙ ؽزًز ًٜٜذُبٙ یب عزدزعز ٗزثی ٝ ثبؽذ ًشجی ٝ رع٘ی صٞرر ث٠ ثبیذ اػشزاض: 1

 . ٛذى ٗطزح سٞاٜٛذ اػشزاض خٞد را

 ,اٗز صحز ٝ ثزرعی درصٞرر ٠ً ثٞدٟ  ١شار سٞٗبٙ 500/000 ٗؼبدّ ریبّ 5/000/000 اػشزاض ١شی٠ٜ: 2

 هبثْ داٝراٙ ٛظز اس ٝ ٛذاؽش٠ هبٛٞٛی اعبط ٝ دبی٠ ٠ً درصٞرسی ٝ ٗی ُزدد ٗزخٞع ؽزًز ًٜٜذٟ ث٠ ٗجٔؾ ایٚ

. دُزد ٛ٘ی ٗزخٞع دریبكشی ٗجٔؾ ,ٛجبؽذ هجّٞ

در صٞرسی ٠ً اػشزاض ثصٞرر ًالٗی ثبؽذ ٝ ١ذف ثز١ٖ سدٙ ٛظٖ ٝ عبخشبر ٗغبثوبر ثبؽذ ؽخص  :نکته

 .ٗشخٔق دظ اس سزى ٗحْ ٗغبثوبر ث٠ ً٘یش٠ اٛضجبطی ٗؼزكی ٗی ُزدد

 

( آقایاى) استایل فری _ آزاد هسابقات شاخِ ًوایشی قَاًیي*

 .دیٍز ٗی هزار ثزرعی داٝر ٗٞرد ع٠سٞعط  ثزای ؽزًز ًٜٜذُبٙ ٗغبثوبر در ؽبخ٠ ٛ٘بیؾی

 ٛ٘زٟ 5    اعشبسیي داٝر _1

 ٛ٘زٟ 5     دایٜبٗیي داٝر _2

 ٛ٘زٟ 5     (سزًیت)ً٘جٞ داٝر _3

 .ث٠ اخزا ثِذارد دهیو٠ 2 ٗذر ث٠ حذاًثزدٝر ٛ٘بیؼ خٞد را  در دٝ ٗی ثبیغز ًٜٜذٟ ؽزًز ١ز :الف

ًغت ٛ٘ٞدٟ اٛذ ث٠ دٝر  ١ز دعش٠ ٝسٛی ؽزًز ًٜٜذٟ ای ٠ً ثیؾشزیٚ اٗشیبس را در دٝر ٗوذٗبسی چ٢بر :ب

 .كیٜبّ راٟ ٗی یبثٜذ

 .ٗد٘ٞع اٗشیبسار ؽزًز ًٜٜذُبٙ در ١ز دٝ دٝر ثزٛذٟ رهبثز را سؼییٚ ٗی ًٜذ :ج



ثزٛذٟ سٞعط ً٘یش٠ كٜی  ,در صٞرسی ٠ً دٝ یب چٜذ ؽزًز ًٜٜذٟ اٗشیبسی ثزاثز ثب یٌذیِز ًغت ًٜٜذ :د

 .ٗغبثوبر سؼییٚ ٗی ؽٞد

 ٝ ًٜٜذ اخزا ثبثز ٝ ثذٝٙ ٓزسػ ث٠ صٞرر ثبٛی٠ 3 حذاهْ را اعشبسیي حزًبر ثبیذ ًٜٜذُبٙ ؽزًز :ه

 حزًبر (سزًیت)ً٘جٞ داٝر اس اٗشیبس دریبكز ثزای ٝ ٛ٘بیٜذ اخزا  ٌٗ٘ٚ حبٓز ث٢شزیٚ در را دایٜبٗیي حزًبر

 .آٝرٛذ در ٛ٘بیؼ یي هبٓت در را خٞد

دٝ ٝ یب ثیؾشز اس دٝ ؽٌغز را در یي دٝر اس اخزای خٞد داؽش٠  ,در صٞرسی ٠ً ؽزًز ًٜٜذُبٙ یي :و

 .ٛ٘زٟ ٗی سٞاٜٛذ اس ١ز داٝر دریبكز ًٜٜذ 4حذاًثز سب  ,ثبؽٜذ

دٝ حزًز خبصی را دٝ یب ثیؾشز اس  ,در صٞرسی ٠ً ؽزًز ًٜٜذُبٙ در طّٞ اخزای خٞد در یي دٝر :ز

 .١ز داٝر دریبكز ًٜٜذٛ٘زٟ ٗی سٞاٜٛذ اس 4حذاًثز سب  ,ٗزسج٠ سٌزار ًزدٟ ثبؽٜذ

ؽزًز ًٜٜذُبٙ ثب  ,حزًز اخزا ؽٞٛذ 3در صٞرسی ٠ً حزًبر سٌزاری ثصٞرر یي سزًیت ٗشؾٌْ اس  :ح

 .ًب١ؼ اٗشیبس ٗٞاخ٠ ٛخٞا١ٜذ ؽذ

ٗغئٞٓیٚ ثزُشاری ٗی سٞاٜٛذ اس اٛدبٕ ادا٠ٗ  ,ً٘یش٠ كٜی ٝ یب دشؽي ٗغبثوبر ,در صٞرر سؾخیص داٝراٙ :ط

 .رهبثز سٞعط ؽزًز ًٜٜذٟ خُٔٞیزی ث٠ ػْ٘ آٝرٛذ

 

( آقایاى) استقاهت قَاًیي*

 .دُیز داٝر ٗٞرد ثزرعی هزار ٗی دٝسٞعط  ثزای ١ز ؽزًز ًٜٜذٟ ٗغبثوبر در ؽبخ٠ اعشوبٗز

 داور شمارش_ 1

 داور تایم_ 2

 .فینال برگزار می شودمسابقات در دو دور مقدماتی و  :الف

ؽزًز ًٜٜذٟ ای ٠ً ً٘شزیٚ سبیٖ را در دٝر ٗوذٗبسی ١ز دعش٠ ٝسٛی ًغت ٛ٘ٞدٟ اٛذ ث٠ دٝر كیٜبّ چ٢بر  :ب

 .راٟ ٗی یبثٜذ

ٗی  اػالٕ ؽزٝع ٗغبثوبر سٞعط ً٘یش٠ ٗغبثوبر ٝ داٝراٙ ًؾٞر اس هجْ یي ١لش٠ ٗغبثو٠ ١بی آیشٖ :ج

 .ُزدد



 .حزًبر را ث٠ ث٢شزیٚ صٞرر ٝ در ً٘شزیٚ ٗذر سٗبٙ ث٠ دبیبٙ ثزعبٜٛذ ١غشٜذ ٠ً اكزادی ثزسز ٛلزار :د

  :ثٞد خٞا١ٜذ ٗشـییز ٝ ؽذٟ سؾٌیْ سیز حزًبر اس ١ب آیشٖ :ه

عبٛشی 50دزػ رٝی خؼج٠ –اعٌبر دزؽی  –الِٛش دزؽی  –( خٔٞ یب ػوت)الِٛش –دیغشّٞ اعٌبر  – اعٌبر

دّٞ  –( اعشخ آح)عبٛشی ٗشزی70ثبالركشٚ اس خؼج٠ –عبٛشی ٗشز  50ثزدی ٝ دزػ رٝی خؼج٠ –ثزدی  – ٗشز

دٞػ آح  –دیذظ رٝی ٗی٠ٔ  –دّٞ اٝٝر  –ٗبعْ آح  –دّٞ آح ثب دعز ١بی ٗٞاسی  –چیٚ آح  –آح 

دیذظ رٝی دبرآْ ثب ٛی  –ٛی رایشس رٝی دبرآْ  –سٞس سٞ ثبر  –دٞػ آح  –دیذظ رٝی دبرآْ  –رٝی ٗی٠ٔ 

١ٜذاعشٜذ دٞػ آح ًٜبر  -حزًز رٝی ٗبٌٛی ثبر –ٝی دبرآْ اس طزكیٚ َٓ رایش ثب ثبس ًزدٙ دب ر –رایشس 

 ...ٗشز ٝ 10آی  ١5ٜذاعشٜذ ٝاى –دیٞار 

 صٞرر ؿیزایٚ در ثبؽٜذ ؽ٘برػ هبثْ داٝراٙ سٞعط سب ؽٞٛذ اخزا  صحیح ٝ ًبْٗ ثصٞرر ثبیذ ١ب آیشٖ :و

سؼذاد ٗؾخص ؽذٟ آ٢ٛب را  اُز ؽزًز ًٜٜذٟ ای حزًز ٝٛ٘ی ؽٜٞد ٝ  ٗحبعج٠ ٛجبؽٜذ صحیح ٠ً حزًبسی

 .اخزا ٌٜٛذ حن اخزای حزًز ثؼذ را ٛذارد

ثزُشاری ٗی سٞاٜٛذ اس اٛدبٕ ادا٠ٗ  ٗغئٞٓیٚ ,ً٘یش٠ كٜی ٝ یب دشؽي ٗغبثوبر ,در صٞرر سؾخیص داٝراٙ :ز

 .رهبثز سٞعط ؽزًز ًٜٜذٟ خُٔٞیزی ث٠ ػْ٘ آٝرٛذ

 

 جَایس*

 .حٌٖ ٝ ٗذاّ ا١ذاء ٗی ُزدد ث٠ س٘بٗی ٛلزار ثزسز در ١ز ؽبخ٠ ٝ دعش٠ ٝسٛی :الف

نفر  – 500ٛلز دٕٝ   - 700ٛلز اّٝ)ا١ذا خٞایش ٝیضٟ ث٠ ٛلزار ثزسز اس طزف آًبدٗی كذراعیٞٙ خ٢بٛی  :ب

 ٗؼبدّ چٜذ صذ ٗٔیٞٙ خٞایش ٛوذی( یورو 200سوم 

 

 خٞا١ٜذ رعبٛی رٝس ث٠ عبّ طّٞ در ًٜٜذُبٙ ؽزًز حوٞم حلظ ٝ ػٌ٘ٔزد ث٢جٞد ٜٗظٞر ث٠ هٞاٛیٚ :1نکته

. ٛ٘بیٜذ ٗطبٓؼ٠ را هٞاٛیٚ  ٗبٟ در١ز ٗی ثبیغز ًٜٜذُبٙ ؽزًز ٝ ؽذ

ٝ دارای سبییذٟ  س٘بٗی هٞاٛیٚ ٝ ٗوزرار كٞم ٗطبثن ثب هٞاٛیٚ ٝ ٗوزرار ٗٞخٞد در كذراعیٞٙ خ٢بٛی :2نکته

 .ثبؽذ ٗی ثزد خ٢بٛی



 

 ایراى.ا.ج آهادگی جسواًیتْیِ ٍ تٌظین تَسط کویتِ هسابقات کلیستٌیکس فدراسیَى 

 


