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 1401-1402سال تحصیلی  —قوانین ومقررات مسابقات بسکتبال دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشور

به صورت منتخب استان در مقاطع تحصیلی ابتدایی دوره دوم)جشنواره(  و متوسطه مرحله کشوری  مسابقات

 دوره دوم  دختران و پسران برگزار می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89:  سالهای  مقطع ابتدايي دوره دوم متولدين -1

 10/10/86الی    11/10/83  : سالهای  متولديندوم  مقطع متوسط -2

(نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم  ه ابتدایی دور  10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :  

(دنیز می توانند در مسابقات شرکت نمایندوم دوره متوسطه  10/10/1383لغایت  1/7/1383)دانش آموزان متولدین ماه های    

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :

 ابتدایی دوره دوم:. 1

  نفر  12به همراه يک مربي و يک سرپرست جمعا نفر  10تعداد بازيکنان 

  متوسطه دوره دوم :. 2

  نفر  14نفر  به همراه يک مربي و يک سرپرست جمعا 12تعداد بازيکنان 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

 مقطع ابتدایی دوره دوم)جشنواره(

 صورت دوره ای و در مرحله دوم بصورت حذفي برگزار ميگردد.ه *در مرحله اول بازی ها ب

 بازی كند.( 2) ا يا * هر بازيکن مي بايست  در يک كوارتر 

 )تعويض نامحدود مي باشد(مربي ميتواند از تمام بازيکنان خود استفاده نمايد.  4و  3كوارتر در*

 وع هر كوارتر در اختيار ميز منشي قرارگيرد.*  اسامي نفرات مي بايست قبل از شر

* درصورت صدمه ديدن بازيکن و تاييد پزشک مبني بر عدم فعاليت بازيکن مصدوم در كوارتر اول يا دوم، 

 مربي ميتواند از بازيکنان ديگر استفاده نمايد .تيم مقابل هم مجاز است از همين قانون استفاده و تعويض نمايد .

 نفره به بازی ادامه دهد . 4خطا شد و از بازی اخراج گرديد تيم بايد  5وارتر اول و دوم اگر بازيکني در ك

دقيقه ای ( و به صورت فعال است. در هنگام توقف بازی و يا زمان استراحت ، زمان  6كوارتر )  4* زمان بازی  

 متوقف مي شود .

 نمايد. تايم های استفاده نشده ذخيره  * هر تيم مجاز است از يک تايم استراحت در هر كوارتر استفاده

 نمي گردد.
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 * در ميني بسکتبال خطای تيمي محاسبه خواهد شد ودر پنجمين خطای تيمي جريمه پرتاب آزاد اعمال ميگردد.

 پرتاب آزاد با مالکيت توپ است. 2* جريمه خطای غير ورزشي در ميني بسکتبال 

 است. پرتاب آزاد 1مه آن * خطای فني در ميني بسکتبال وجود دارد و جري

در تمام كوارترها ( 3و  2و  1)كوارتر  پرس تمام زمینبه غير از انتخاب نوع دفاع  دخترانو  پسراندر بخش * 

 آزاد ميباشد.

پرس تمام زمين ممنوع مي باشد و و سوم در كوارتر های اول و دوم  دخترانپسران و در بخش  :تبصره 

و جريمه آن يک پرتاب  و سوم دفاع از خط نيمه صورت بگيرد تخلف بوده چنانچه در كوارترهای اول و دوم

 آزاد مي باشد.

 * به فول گل پرتاب پنالتي تعلق ميگيرد.

دقيقه و بين كوارتر دوم و سوم يا نيمه  2و بين كوارتر سوم و چهارم  استراحت دربين كوارتر اول و دوم * زمان

 دقيقه زمان استراحت وجود دارد. 5

در صورت تساوی دو دقيقه وقت اضافه لحاظ مي گردد . 3رتي كه دو تيم در پايان بازی مساوی شوند، * درصو

 دقيقه تکرار خواهد شد. 3تيم ، تا مشخص شدن برنده بازی 

 امتياز كسب مي نمايند. 1امتياز و تيم بازنده  2* در خصوص  امتياز دهي در مسابقات ، تيم برنده 

 گرم است. 500تا  450و وزن آن  5 * سايز توپ ميني بسکتبال

متر  28×15متر و اندازه زمين  4فاصله خط پنالتي تا تخته ، سانتي متر  60/2* ارتفاع حلقه در ميني بسکتبال  

 است.

جمهوری و فدراسيون ورزش دانش آموزی  * مسابقات براساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بسکتبال 

 شد.اسالمي ايران برگزار خواهد 

 * مسئوليت اخالقي و رفتار بازيکنان به عهده مربي و سر پرست تيم ها ميباشد.

 ولي در برگ منشي ثبت مي گردد. ،امتياز در اسکوربرد ثبت نمي شود  10* اختالف باالی 

تيم ها مي بايست با لباس ورزشي متحدالشکل شماره دار و در دو رنگ تيره و روشن در مسابقات شركت * 

 نمايند.

 کلیه موارد پیش بینی نشده در مسابقات توسط کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری خواهد شد.* 
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 مقررات فنی مسابقات مقطع متوسطه دوم 

 .برگزار مي گردد  دقيقه ای  8مسابقات در مقطع متوسطه دوم در چهار كوارتر  (1

 فاده نمايند.بازيکن ذخيره بازيکن است 6مربيان موظفند در كوارترهای اول و دوم ، در هر كوارتر از  (2

 بايست چهار دقيقه بازی كند. مي

 در كوارتر سوم و چهارم مربي در استفاده از بازيکنان آزاد مي باشد. (3

 مسابقات براساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بسکتبال جمهوری اسالمي ايران برگزار خواهد شد. (4

 و سرپرست تيم ها ميباشد.مسئوليت اخالقي و رفتار بازيکنان به عهده مربي  (5

 تيم ها مي بايست با لباس ورزشي متحدالشکل شماره دار و در دو رنگ تيره و روشن در مسابقات شركت نمايند. (6

 و  1رتبه بندی همه تيم های شركت كننده با توجه به قرارگرفتن در دسته های مسابقات سال آينده)دسته  (7

 تا آخر (خواهد گرديد. ) از رتبه اول  مشخص( 2دسته 

 کلیه موارد پیش بینی نشده در مسابقات توسط کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری خواهد شد. (8

 

 

 

 

 
 

 کشور آموزی دانش ورزش فدراسیون انجمن بسکتبال                         
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 1401-1402سال تحصیلی  —قوانین ومقررات مسابقات فوتسال دانش آموزان دختر سراسرکشور

ابقات مرحله کشوری به صورت منتخب استان در مقاطع تحصیلی  ابتدایی دوره دوم )جشنواره(  و متوسطه مس

 دوره دوم  برگزار می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89ابتدايي دوره دوم متولدين سالهای :   -1

 10/10/86الی    11/10/83  متولدين سالهای :دوم  دوره متوسطه -2

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم  هابتدایی دور  10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم دوره متوسطه   10/10/1383لغایت  1/7/1383)دانش آموزان متولدین ماه های   

 نفرات شرکت کننده :ب( تعداد 

 مقطع ابتدایی دوره دوم:. 1

  نفر 12به همراه يک مربي و يک سرپرست جمعا نفر  10تعداد بازيکنان 

 انتخاب گردد . و یک نفر پایه پنجم بازيکن،يک نفرپايه چهارم  2بازيکن حداقل  10از 

  مقطع متوسطه دوره دوم :. 2

  نفر  14 جمعايک نفر سرپرست  به همراه يک نفرمربي و نفر12تعداد بازيکنان 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون فوتبال و فدراسیون ورزش دانش آموزی جمهوری  

 اسالمی ایران برگزار می گردد .

ره و * كليه تيم ها مي بايست دارای لباس متحدالشکل ورزشي شماره دار در دو دست و دو رنگ مختلف)تي

 روشن( باشند.

)پشت و جلوی پيراهن و .تا پايان مسابقات قابل تغيير نيست كه مي باشد 12تا  1* شماره پيراهن بازيکنان از 

 سمت راست شورت بازيکنان شماره داشته باشد(

 اشد(* همراه داشتن کاور برای تیم ها الزامی می باشد.)تهیه کاور متفاوت با رنگ پیراهن یه عهده تیم ها می ب

برای بازيکنان ذخيره در تمام طول بازی الزامي مي باشد.)رنگ كاور متفاوت با رنگ ر پوشيدن كاو تذکر:

 پيراهن بازيکنان باشد(

 * دروازه بانان مجازند از شلوار گرمکن استفاده نمايند .)دروازه بان مي بايست دو دست لباس داشته باشد(

 ه كنند.* بازيکنان از كفش مخصوص فوتسال استفاد
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 برای كليه ورزشکاران الزامي مي باشد . استفاده از جوراب بلند و قلم بند* 

 * بازيکنان مي توانند از كشاله بند استفاده نمايند به شرطي كه رنگ آن با رنگ شورت بازی همرنگ باشد.

 * كاپيتان تيم بايد دارای بازوبند كاپيتاني باشد. 

 آالت ممنوع مي باشد.و زيور * استفاده از هر گونه پوشش

قابل استفاده مي باشد در غير  اشاره شده است* استفاده از عينک برای بازيکنان با مشخصاتي كه در ذيل 

 :  اينصورت بازيکن حق استفاده از عينک را نخواهد داشت

 .به جای شيشه از طلق استفاده شده باشد.1

 .كليه اجزای عينک از جنس نرم و ژله ای باشد. 2

 جنس سخت و غير قابل انعطاف ساخته نشده باشد..از 3

 بر عهده داور مسابقه خواهد بود. تاييد نهايي استفاده بازيکن از عينک،تذکر:

 * كليه بازيکنان مي توانند با دروازه بان تعويض شوند مشروط بر آنکه بازيکن و جانشيني كه جايگزين 

 دروازه بان و با شماره خودش بپوشد.  هعيناً مشابدروازه بان مي شود پيراهن دروازه باني 

 مي باشد . 2×3متر مي باشد . ابعاد دروازه ها  42×25و حداكثر 25×16* ابعاد زمين با توجه به قوانين حداقل 

 تنبل برگزار مي گردد . 4* مسابقات با استفاده از توپ سايز 

  دقيقه ای  15دو نيمه متوسطه دوره دوم در ودقيقه ای رونده  12نيمه  * مدت زمان مسابقه در دوره ابتدايي دو

 (،زمان بازی متوقف مي شود.  (TIMEOUTرونده  مي باشد. در زمان استراحت

 * مسابقات در مرحله مقدماتي به صورت دوره ای و در مرحله بعد به صورت تک حذفي)فيزو( مي باشد. 

 كه جز زمان مسابقه نمي باشد . ی استفاده نمايددقيقه ا 1از يک تايم استراحت  ،* هر تيم مي تواند در هر نيمه

پوشيدن كاور برای بازيکنان ذخيره .* در زمان تايم اوت، بازيکنان داخل زمين بايد از منطقه تعويض خارج شوند

 جهت متمايزشدن از بازيکنان داخل زمين الزامي است.

 ند.* مربيان در طول  بازی  بايد از منطقه فني مشخص شده استفاده نماي

 در صورتی که دو تیم در پایان مسابقات دوره ای در جمع امتیازات با هم برابر شوند :د( 

 ( ابتدا نتيجه بازی رو در روی دو تيم در نظر گرفته مي شود. 1



8 
 

 ( چنانچه در بازی رو در رو نتيجه مساوی باشد، تيم برتر با تفاضل گل مشخص خواهد شد.2

 زده بيشتر مي باشد.  یگل نيز مساوی باشند، مالك تعيين برنده تعداد گل ها ( در صورتي كه دو تيم در تفاضل3

 شود. مي مشخص پنالتي ضربات با مساوی باشند، تيم برندهفوق ( چنانچه در همه موارد 4

تيم مساوی شدند وقت اضافه لحاظ نمي گردد و مستقيماً  2در پايان وقت قانوني اگر  در مرحله حذفی* 

 نجام مي شود. ضربات پنالتي ا

و دسته  1رتبه بندی همه تيم های شركت كننده با توجه به قرارگرفتن در دسته های مسابقات سال آينده)دسته  *   

 ( مشخص خواهد گرديد. ) از رتبه اول تا آخر (2

 : اخطار و اخراجه(

 يم ها مي باشد.سرپرست تمسئوليت ثبت ركورد اخطارها و اخراجي های بازيکنان و كادر تيم به عهده .1

 .از مسابقه بعدی محروم مي شوند،دريافت نماينددر چند مسابقه دو اخطار  ،اگر بازيکنان يا جانشينان.2

از مسابقه بعدی يا جانشين ت يک كارت قرمز مستقيم، بازيکن ريافت دو كارت زرد در يک مسابقه يا دريافد .3

 گردد.محروم مي 

مسابقه كارت قرمز مستقيم دريافت كنند عالوه بر محروميت از بازی بعد، اگر بازيکنان يا جانشينان در يک .4

چنانچه كارت زرد ديگری در همين مسابقه گرفته باشند، آن كارت های زرد نيز به طور جداگانه برای آنان 

 .محاسبه مي شود

 .دريافت كارت قرمز، بازيکنان يا جانشينان را از بازی بعدی محروم مي سازد .5

بخشیده  حذفیتک اخطار بازیکنان یا جانشینان،در صورت صعود تیم به دوررحله گروهی در م. 6

 می شود.
 * تصميم گيری در مواردی كه در قانون و مقررات پيش بيني نشده است به عهده كميته فني مسابقات خواهد بود . 

 : فوق برنامه 

شوت از محل پنالتی  5ثانیه و  30با دو پا در  )تعداد روپاییدوم دوره اجرای تکنيک روپايي و شوت در متوسطه  

  دوم به تیرک افقی دروازه ، هر برخورد یک امتیاز(

  (دروازه ، هر برخورد یک امتیازهای متری به تیرک  6شوت از فاصله  4اجرای تکنيک شوت در ابتدايي دوره دوم) 

 تبصره : 

اهداء  جوائزینفر برتر هر تکنيک،  3ه و به اجرای مهارت های مذكور برای كليه ورزشکاران اختياری بود

 خواهد شد.

 

 

 فدراسیون ورزش دانش آموزی کشوردانش آموزان دختر انجمن فوتسال 
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 1401-1402سال تحصیلی  —قوانین ومقررات مسابقات فوتسال دانش آموزان پسر سراسرکشور

)جشنواره(  و متوسطه  دوره دومتحصیلی  ابتدایی  مقاطعبه صورت منتخب استان در  مرحله کشوری مسابقات

 دوره دوم  برگزار می گردد.

 مسابقات دوره تحصيلي متوسطه دوم با همکاری سازمان بسيج دانش آموزی برگزار خواهد شد. تذکر : 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89:  سالهای  متولدين ابتدايي دوره دوم -1

 10/10/86الی    11/10/83   سالهای : نمتولديدوم  همتوسط -2

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم  هابتدایی دور  10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 (شرکت نمایندنیز می توانند در مسابقات دوم دوره متوسطه   10/10/1383لغایت  1/7/1383)دانش آموزان متولدین ماه های   

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :

 مقطع ابتدایی دوره دوم:. 1

  نفر 12جمعا سرپرست يک  و همراه يک مربيبه نفر  10تعداد بازيکنان 

 انتخاب گردد . و یک نفر پایه پنجم بازيکن،يک نفرپايه چهارم  2بازيکن حداقل  10از 

  مقطع متوسطه دوره دوم :. 2

  نفر  15 جمعامسئول رسانه ای يک  وسرپرست  يکمربي، به همراه يک نفر12تعداد بازيکنان 

 مسئول رسانه ای تيم از طرف بسيج دانش آموزی اداره كل آموزش و پرورش استان معرفي مي گردد.تذکر: 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

جمهوری  موزیآمسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون فوتبال و فدراسیون ورزش دانش  

 اسالمی ایران برگزار می گردد .

)تيره و * كليه تيم ها مي بايست دارای لباس متحدالشکل ورزشي شماره دار در دو دست و دو رنگ مختلف

 باشند. روشن(

.)پشت و جلوی پيراهن و  تا پايان مسابقات قابل تغيير نيست كهمي باشد 99تا  1* شماره پيراهن بازيکنان از 

 بازيکنان شماره داشته باشد( سمت راست شورت

 عهده تیم ها  بههمراه داشتن کاور برای تیم ها الزامی می باشد.)تهیه کاور متفاوت با رنگ پیراهن * 

 می باشد(

پوشيدن كاور برای بازيکنان ذخيره در تمام طول بازی الزامي مي باشد.)رنگ كاور متفاوت با رنگ  تذکر:

 پيراهن بازيکنان باشد(
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 بانان مجازند از شلوار گرمکن استفاده نمايند .)دروازه بان مي بايست دو دست لباس داشته باشد(* دروازه 

 * بازيکنان از كفش مخصوص فوتسال استفاده كنند.

 برای كليه ورزشکاران الزامي مي باشد . و جوراب بلند قلم بندز * استفاده ا

 شرطي كه رنگ آن با رنگ شورت بازی همرنگ باشد. * بازيکنان مي توانند از كشاله بند استفاده نمايند به

 * كاپيتان تيم بايد دارای بازوبند كاپيتاني باشد. 

 و زيورآالت ممنوع مي باشد. * استفاده از هر گونه پوشش

در غير  ،قابل استفاده مي باشد اشاره شده است* استفاده از عينک برای بازيکنان با مشخصاتي كه در ذيل 

 :  حق استفاده از عينک را نخواهد داشت اينصورت بازيکن

 .به جای شيشه از طلق استفاده شده باشد.1

 .كليه اجزای عينک از جنس نرم و ژله ای باشد. 2

 .از جنس سخت و غير قابل انعطاف ساخته نشده باشد.3

 تاييد نهايي استفاده بازيکن از عينک،بر عهده داور مسابقه خواهد بود.تذکر:

 مي توانند با دروازه بان تعويض شوند مشروط بر آنکه بازيکن و جانشيني كه جايگزين * كليه بازيکنان

 دروازه بان و با شماره خودش بپوشد.  عيناً مشابهدروازه بان مي شود پيراهن دروازه باني  

 باشد . مي 2×3متر مي باشد . ابعاد دروازه ها  42×25و حداكثر 25×16* ابعاد زمين با توجه به قوانين حداقل 

 تنبل برگزار مي گردد . 4* مسابقات با استفاده از توپ سايز 

(،زمان (TIMEOUTدر زمان استراحترونده مي باشد.قيقه ای د15دو نيمه مدت زمان مسابقه در هر دو دوره * 

 بازی متوقف مي شود.  

 يزو( مي باشد. * مسابقات در مرحله مقدماتي به صورت دوره ای و در مرحله بعد به صورت تک حذفي)ف

 دقيقه ای استفاده نمايدكه جز زمان مسابقه نمي باشد . 1* هر تيم مي تواند در هر نيمه از يک تايم استراحت 

* در زمان تايم اوت، بازيکنان داخل زمين بايد از منطقه تعويض خارج شوند و حق تعويض ندارند و همچنين 

 ن از بازيکنان داخل زمين الزامي است.پوشيدن كاور برای بازيکنان ذخيره جهت متمايزشد

 * مربيان در طول  بازی  بايد از منطقه فني مشخص شده استفاده نمايند.

 در صورتی که دو تیم در پایان مسابقات دوره ای در جمع امتیازات با هم برابر شوند :د. 

 ( ابتدا نتيجه بازی رو در روی دو تيم در نظر گرفته مي شود. 1

 بازی رو در رو نتيجه مساوی باشد، تيم برتر با تفاضل گل مشخص خواهد شد.( چنانچه در 2

  .( در صورتي كه دو تيم در تفاضل گل نيز مساوی باشند، مالك تعيين برنده تعداد گل های زده بيشتر مي باشد3
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از منفي و هر چنانچه در همه موارد مساوی باشند، امتياز كمتر كارت های زرد و قرمز)هر كارت زرد يک امتي( 4

 كارت قرمز دو امتياز منفي(

 .شود مي مشخص پنالتي ضربات با تيم برنده در صورت تساوی در كارت های زرد و قرمز،( 5

تيم مساوی شدند وقت اضافه لحاظ نمي گردد ومستقيماً ضربات  2* در مرحله حذفي در پايان وقت قانوني اگر 

 (بازی  فينال غير از)پنالتي انجام مي شود. 

( 2و دسته  1رتبه بندی همه تيم های شركت كننده با توجه به قرارگرفتن در دسته های مسابقات سال آينده)دسته  *

 مشخص خواهد گرديد. ) از رتبه اول تا آخر (

 ه(اخطار و اخراج :

 .مسئوليت ثبت ركورد اخطارها و اخراجي های بازيکنان و كادر تيم به عهده سرپرست تيم ها مي باشد.1

 .از مسابقه بعدی محروم مي شوند،دريافت نماينددر چند مسابقه اگر بازيکنان يا جانشينان دو اخطار .2

 از مسابقه بعدیيا جانشين ريافت دو كارت زرد در يک مسابقه يا دريافت يک كارت قرمز مستقيم، بازيکن د .3

 گردد.محروم مي  

ز مستقيم دريافت كنند عالوه بر محروميت از بازی بعد، اگر بازيکنان يا جانشينان در يک مسابقه كارت قرم.4

چنانچه كارت زرد ديگری در همين مسابقه گرفته باشند، آن كارت های زرد نيز به طور جداگانه برای آنان 

 .محاسبه مي شود

 .دريافت كارت قرمز، بازيکنان يا جانشينان را از بازی بعدی محروم مي سازد .5

خطار بازیکنان یا جانشینان،در صورت صعود تیم به دورحذفی بخشیده در مرحله گروهی تک ا. 6

 می شود.

 ه كميته فني مسابقات خواهد بود.* تصميم گيری در مواردی كه در قانون و مقررات پيش بيني نشده است به عهد 

 : فوق برنامه 

شوت از محل پنالتی دوم به  5و  ثانیه 30)تعداد روپایی با دو پا در در متوسطه دوم  روپايي و شوتاجرای تکنيک  

  هر برخورد یک امتیاز( ، تیرک افقی دروازه

 ( دروازه ، هر برخورد یک امتیاز هایمتری به تیرک  6شوت از فاصله  4 ) در ابتدايي دوره دومشوت اجرای تکنيک 

 تبصره : 

اهداء  جوائزیتکنيک،  نفر برتر هر 3به ی كليه ورزشکاران اختياری بوده و برااجرای مهارت های مذكور 

 خواهد شد.

 

 

 

 
 

 آموزی فدراسیون ورزش دانشدانش آموزان پسر انجمن فوتسال 

 آموزی کشور
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 1401-1402سال تحصیلی  —مقررات مسابقات فوتبال دانش آموزان پسر سراسرکشور قوانین و

 برگزارمی گردد. پسرانمتوسطه دوره دوم   در  کانون منتخب به صورتمرحله کشوری مسابقات 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/86الی    11/10/83   :سالهای  متولدين
 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم دوره متوسطه   10/10/1383لغایت  1/7/1383)دانش آموزان متولدین ماه های  

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :

 نفر مي باشند. 21نفر  به همراه دو نفر مربي و يک نفر سرپرست مجموعا  18تعداد بازيکنان 

 ات:ج( مقررات فنی مسابق

و فدراسيون ورزش دانش  قوانين و مقررات فني مسابقات فوتبال دانش آموزی ، مطابق قوانين فدراسيون فوتبال 

و هرگونه تغييرات و تصميمات الزم در خصوص قوانين بازی پس از آموزی جمهوری اسالمي ايران مي باشد 

ه هماهنگي سرپرستان تيمها اعالم خواهد شد تاييد كميته فني انجمن  فوتبال قبل از شروع مسابقات و يا در جلس

 و قابل اجرا مي باشد.

  مدت بازیها :*

  40دقيقه ای و درمرحله فينال در دو وقت  35مدت زمان بازی درمرحله گروهي و حذفي در دو وقت  -

 دقيقه ای برگزار مي گردد.

عداد تيم ها  با نظر انجمن فوتبال قابل ها با توجه به ت در مسابقات مرحله منطقه )شهرستان( و استان زمان بازی

 ها مي تواند كمتر گردد( تغيير مي باشد.) زمان بازی

 دقيقه مي باشد. 10زمان استراحت بين دو نيمه  -

در مرحله حذفي درصورت تساوی دو تيم در وقت قانوني ، تيم برنده با ضربات پنالتي مشخص خواهد شد.  -

 (به جز بازی  فینال)

 :نیمکت ذخیره، تعویض و منطقه ی فنیتوپ،  ،زمین بازی *

 .مي باشد 5و اندازه توپ شماره  باشد اندازه زمين بازی مطابق زمين های مورد تاييد فدراسيون فوتبال مي -

 متر طول داشته باشد. 32/7متر ارتفاع و  44/2اندازه دروازه  بايد   -

ايي رسمي خود را در كل زمان بازی به همراه داشته كادر فني و بازيکنان روی نيمکت تيم بايد كارت شناس -

 .باشند
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ی و دو تعویض بین چهار تعویض در حین زمان باز) بازيکن مي باشد. 6حداكثر تعداد تعويض برای هر تيم  -

       (.دو نیمه می باشد

شورت بايست دارای شماره )پشت و جلوی پيراهن و سمت راست  پيراهن و شورت بازيکنان حتما مي -  

 ورزشي( باشد.

داشتن كاور به غير از رنگ اصلي برای تيم ها الزامي مي باشد و هر تيم موظف است به هنگام مسابقات دو      - 

 دست لباس كامل در دو رنگ متفاوت داشته باشد.

س ها مطابق همه افراد روی نيمکت، بايد لباس متضاد با لباس بازيکنان و داوران درون زمين پوشيده باشند و لبا -

 .با مقررات  فدراسيون ملي باشند

 مربي و سرپرست تيم از بين معلمان و نيروهای رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش انتخاب شوند. -

 نکات مهم :

ازيکن اخالق ،آقای گل ، فني ترين *در پايان مسابقات به تيم اول )قهرمان( ، تيم دوم ، تيم سوم ، تيم اخالق، ب  

 و فني ترين دروازه بان مشخص و تقديرنامه اهدا خواهد شد. بازيکن

های شركت كننده با توجه به صعود از گروه و حضور در مراحل بعدی و همچنين نتايج   رتبه بندی همه تيم -

 تيم در مرحله مقدماتي )گروهي( مي بايست تعيين گردد. ) از رتبه اول تا آخر (

سالگرد پيروزی شکوهمند و چهارمين  شوری به پاس گراميداشت چهلله ك*  پيشنهاد مي گردد، در مرح  

آن استان در  امنيتانقالب جمهوری اسالمي ايران و يادبود شهدای عزيز هر تيم با نام يکي از شهدای مدافع 

سالگرد و چهارمين  قسمت جلوی پيراهن  و عنوان چهلمسابقات شركت مي نمايد و نام آن  شهيد گرانقدر بر 

 ی انقالب اسالمي در پشت پيراهن مسابقه نوشته شود.پيروز

قسمت جلوی پيراهن  * پيشنهاد مي گردد، در مسابقات مرحله استاني نام شهيد مدافع حرم هر منطقه )شهرستان ( 

 سالگرد پيروزی انقالب اسالمي در پشت پيراهن مسابقه نوشته شود.و چهارمين  و عنوان چهل
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وسط انجمن فوتبال وزارت آموزش وپرورش برای حضور در اردوی تيم منتخب *بازيکنان برتر مسابقات ت  

دانش آموزی جمهوری اسالمي ايران انتخاب و همچنين جهت حضور در اردوهای استعداديابي و انتخابي تيم 

 های ملي پايه به كميته جوانان استانها و فدراسيون فوتبال معرفي مي گردند.

های زرد و  ترتيب : امتياز ، بازی رو در رو ، تفاضل گل ، گل زده بيشتر ، كارت *شرايط صعود از گروه ها به  

 ها  و در نهايت قرعه مي باشد . قرمز تيم

* هر گونه تغيير در خصوص قوانين و مقررات مسابقات كشوری يک ماه قبل از شروع مسابقات به صورت 

  رسمي اعالم خواهد شد.

 

 تصمیم گیری به عهده کمیته فنی مسابقات خواهد بود .ه و پیش بینی نشددر موارد خاص *  

 

 

 انجمن فوتبال فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور
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 1401-1402سال تحصیلی  —قوانین ومقررات مسابقات والیبال دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشور

و متوسطه ره دوم)جشنواره( ابتدایی دو تحصیل مقاطع به صورت منتخب استان در مرحله کشوری مسابقات

 دوره دوم  دختران و پسران برگزار می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89:  سالهای متولدينابتدايي دوره دوم )ميني واليبال(   -1

 10/10/86الی    11/10/83:  سالهای متولدينمتوسطه دوره دوم 

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم  هابتدایی دور  10/10/1389لغایت  1/7/1389ین ماه های  )دانش آموزان متولد تبصره :

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم دوره متوسطه   10/10/1383لغایت  1/7/1383)دانش آموزان متولدین ماه های   

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :

 والیبال( : )مینیابتدایی دوره دوم  (1

  تفر  10نفر ذخيره( به همراه يک نفرمربي و يک نفر سرپرست جمعا  4نفر اصلي و  4نفر ) 8تعداد بازيکنان

 نفر مي باشد. 4تعداد بازيکنان در هر زمين "ضمنا

  بازيکن از پايه های پائين تر از ششم )چهارم  2در مسابقات دختران و پسران هر مربي  موظف است حداقل– 

 انتخاب نمايد.پنجم( 

  متوسطه دوره دوم : (2

  نفر مي باشند. 14نفر  به همراه يک مربي و يک سرپرست مجموعا 12تعداد بازيکنان 

 ( ابتدایی دوره دوم)شرایط و مقررات فنی مینی والیبال
مسابقات طبق آخرين قوانين و مقررات فدراسيون واليبال جمهوری اسالمي ايران و دستورالعمل فدراسيون  (1

 رزش دانش آموزی برگزار مي گردد.و

لباس بازيکنان بايد شماره دار) جلوو عقب پيراهن (، متحدالشکل و يکرنگ بوده و هم چنين داشتن كفش  (2

 كتاني و جوراب الزامي است.

 مي باشد. 7 × 7ابعاد زمين برای پسران و دختران  (3

 مي باشد. 4وسايز توپ شماره سانتي متر  10/2سانتي متر و برای دختران 20/2( تور برای پسران 5

زننده سرويس مجاز نيست توپي كه ارتفاع آن از تور باالتر باشد در منطقه جلو حمله يا دفاع نمايد و سرويس ( 6

 امتياز پياپي ملزم به چرخش بوده وبازيکن  بعدی سرويس خواهد زد. 2زننده در صورت كسب 

 .رويس براساس برگ ارنج همان ست مي باشدچرخش در بازی ميني واليبال فقط مخصوص زننده س( 7

 مي باشد . 10تا  1( شماره پيراهن بازيکنان از شماره 7

 ثانيه است . 30تايم مي باشدكه زمان هر كدام  2( تعداد تايم استراحت در هر ست 9

 ست برگزار مي گردد. 3ست از  2(  مسابقات به صورت 10

 مي باشد.  15ر ست سوم و د 21(  امتيازات در ست های اول و دوم 11
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 ( برخورد  بازيکن به تور  در حين بازی خطا محسوب مي شود.12

 در صورت نياز ممکن است يک تيم در يک روز دوبازی انجام دهد .( 13

 دوره تحصیلی متوسطه  دوم: (4

ورزش مسابقات طبق قوانين و مقررات فدراسيون واليبال جمهوری اسالمي  ايران  و دستورالعمل فدراسيون *

 دانش آموزی برگزار مي گردد.

نفر مي 14بازيکن ، به همراه يک مربي و يک سرپرست مجموعا  12تعداد ورزشکاران در دوره متوسطه دوم* 

 باشند.

از ساير  لباس لیبروبازيکن انتخاب نمايد و  12از بين  لیبرو هر تيم مي تواند يک بازيکن را به عنوان *

 بازيکنان بايد متفاوت باشد. 

 سانتي متر مي باشد. 43/2ارتفاع تور در دوره تحصيلي متوسطه دوم پسران * 

 سانتي متر مي باشد. 24/2ارتفاع تور در دوره تحصيلي متوسطه دوم دختران  *

  15و ست سوم  25ست برگزار ميگردد و امتيازات ست های اول و دوم  3ست از  2* مسابقات بصورت 

 مي باشد .

 مي باشد . 15تا  1کنان از شماره شماره پيراهن بازي *

 ثانيه است . 30تايم مي باشدكه زمان هر كدام  2تعداد تايم استراحت در هر ست *

 بازی انجام خواهد داد . 2* در صورت نياز، يک تيم در يک روز 

 * حضور مربي به همراه تيم هنگام برگزاری مسابقه الزاميست .

 يازدهم وبازيکن از پايه های دهم  2هر مربي  موظف است حدقل ان *در مسابقات متوسطه دوم دختران و پسر

 انتخاب نمايد . 

 و  1رتبه بندی همه تيم های شركت كننده با توجه به قرارگرفتن در دسته های مسابقات سال آينده)دسته 

 ( مشخص خواهد گرديد. ) از رتبه اول تا آخر (2دسته 

 تذکر:  

الی     11/10/86 ال استاني در دوره تحصيلي متوسطه اول ، رده سني ازدرصورت برگزاری مسابقات واليب*

 درنظر گرفته شود.  10/10/89

برای   ساعدو  پنجهبا هدف استعداد يابي و انتخاب برترين ها در اجرای تکنيک   ابتداییدر دوره تحصيلي *

نفر برتر در هر ايستگاه ،  3ايستگاه )پنجه و ساعد( درنظر گرفته شده كه به  2كليه شركت كنندگان، 

 تعلق خواهد گرفت. یادبودی

 * سایر موارد پیش بینی نشده توسط کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری  خواهد شد .

 انجمن والیبال فدراسیون ورزش دانش آموزی
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 1401-1402سال تحصیلی  —قوانین ومقررات مسابقات هندبال دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشور

به صورت منتخب استان در مقاطع تحصیلی ابتدایی دوره دوم)جشنواره( و متوسطه دوره اول  مرحله کشوری  مسابقات 

 دختران و پسران برگزار می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89:  سالهای  ابتدايي دوره دوم متولدين -1

 10/10/89الی  11/10/86: سالهای  متوسطه دوره اول متولدين -2

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم  هابتدایی دور  10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نمایند اول دوره متوسطه  10/10/1386لغایت  1/7/1386)دانش آموزان متولدین ماه های   

 اد نفرات شرکت کننده :ب( تعد
  نفر  14نفر به همراه يک مربي و يک سرپرست جمعا  12تعداد ورزشکاران در دو دوره تحصيلي 

  مالك شركت دانش آموزان در مسابقات هندبال شرايط سني و دوره تحصيلي و به صورت منتخب 

 مي باشد.

 ج( مقررات فنی مسابقات:

 ای و در دور بعدی به صورت حذفي برگزار خواهد شد .بازی ها در دور اول ) مقدماتي ( دوره * 

 ابتدایی دوره دوم)جشنواره(  : 

 .مسابقات مقطع ابتدایی به صورت جشنواره برگزار خواهد شد

( متر با كليه ابعاد قانوني داخل و خارج زمين هندبال 3×2( متر و اندازه دروازه )40×20اندازه زمين بازی هندبال)

 مي باشد .

 برگزار مي گردد . 1مقطع ابتدايي با توپ شماره مسابقات  (1

 دقيقه مي باشد . 10( دقيقه ای و زمان استراحت بين دو نيمه 2×20زمان هر مسابقه دو نيمه ) (2

 در مسابقات دوره ای بعد از نتيجه مساوی بين دو تيم در پايان بازی برنده به شرح ذيل مشخص خواهد شد.  (3

  .( دقيقه ای بدون وقفه در بين دو نيمه در نظر گرفته مي شود2×5وقت اضافي ) دقيقه استراحت دو5الف : بعد از 
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 ،ادامه داشت ضربه پنالتي خواهد زد . اگر نتيجه مساوی 5ب: در صورت تساوی مجدد بعد از قرعه كشي هر تيم 

قبلي كه پنالتي زده اند ضربه پنالتي ديگر تعلق مي گيرد . ) بازيکنان واجد شرايط و يا همان بازيکنان  5به هر تيم 

 ( توانند برای بار دوم معرفي شوندمي 

 ج: در صورت ادامه تساوی قرعه كشي در حضور نماينده های دو تيم برنده را مشخص خواهد كرد.

 مقطع متوسطه اول :

ومتوسطه  2و  پسران درمتوسطه اول باتوپ سايز 2مسابقات مقطع متوسطه اول و دوم دختران با توپ شماره  (1

                                              برگزار مي گردد.                                                                                                               3وم باتوپ سايزد

مي باشد و برای پسران  مهيدو ن نيب استراحت قهيدق 10با  یا قهيدق 25 مهيدو ن(  زمان هر مسابقه برای دختران 2

 .باشد يم مهيدو ن نياستراحت ب قهيدق 10با  یا قهيدق30 مهيدو ن

 ( در مسابقات دوره ای بعد از نتيجه مساوی بين دو تيم در پايان بازی برنده  به شرح زيرمشخص ميگردد.3 

 بين دو نيمه در نظر گرفته مي شود . دقيقه ای بدون وقفه در 5وقت اضافي  2دقيقه استراحت ،  5الف( بعد از 

ضربه پنالتي خواهد زد . اگر نتيجه مساوی ادامه داشت  5ب( در صورت تساوی مجدد بعد از قرعه كشي هر تيم 

ضربه پنالتي ديگر تعلق مي گيرد.)بازيکنان واجد شرايط و يا همان بازيکنان قبلي كه پنالتي زده اند  5به هر تيم 

 دوم معرفي شوند(مي توانند برای بار 

 در صورت ادامه تساوی قرعه كشي در حضور نماينده های دو تيم برنده را مشخص خواهد كرد. ج(

 رتبه بندی همه تيم های شركت كننده با توجه به قرارگرفتن در دسته های مسابقات سال آينده د(

 ( مشخص خواهد گرديد. ) از رتبه اول تا آخر (2و دسته  1)دسته 

 ی :شرایط عموم

مسابقات هندبال دانش آموزان طبق قوانين ومقررات فدراسيون هندبال جمهوری اسالمي ايران و فدراسيون  -1

 ورزش دانش آموزی  برگزار خواهد شد .
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 تيم در يک گروه دارای امتيازات مساوی باشند رده بندی آنها به ترتيب زير انجام مي گردد . 2اگر  -2

 ) كدام تيم، كدام تيم را برده (تيم  2: نتيجه بازی بين  2-1

 : تفاضل گل بين تيم های همان گروه2-2

 : گل زده بيشتر بين تيم های همان گروه 2-3

 ی بودن قرعه كشي در حضور ذينفعان: در صورت مساو 4 -2

 تيم در يک گروه دارای امتيازات مساوی باشند : 3. اگر 3

 : تفاضل گل بين تيمهای هم امتياز  3-1

 ل زده بيشتر در مسابقات بين تيمهای هم امتياز: گ 3-2

 اگر در مرحله فوق نتیجه ای حاصل نشد : 

 : تفاضل گل در همان گروه  3-3

 : گل زده بيشتر در كل گروه 3-4

 های ذينفع رده بندی را مشخص خواهد كرد.  : قرعه كشي در حضور مسئولين تيم3-5

سط کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری خواهد موارد پیش بینی نشده در جریان مسابقات تو -4

 شد.

 

 انجمن هندبال فدراسیون ورزش دانش آموزی
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1401-1402سال تحصیلی     دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشوردو و میدانی قوانین ومقررات مسابقات   

 برگزار می گردد. متوسطه دوره دوم  دختران و پسران در  کانون منتخب به صورتمرحله کشوری مسابقات 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/86الی   11/10/83:  سالهای  متولدين 
 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم دوره متوسطه   10/10/1383لغایت  1/7/1383)دانش آموزان متولدین ماه های    تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :

 .نفر مي باشند  8به همراه يک نفر مربي و يک نفر سرپرست مجموعا فر ن  6تعداد ورزشکاران 

 ج( مواد مسابقات و مقررات فنی مقطع متوسطه دوم:

 گردد.گروه برگزار می 5ماده در  15در  ISFمسابقات براساس مقررات 

 متوسطه دوم گروه

 400 -200 -100 ها( سرعت1

 3000- 1500 – 800 ( استقامت و نیمه استقامت2

 مانع 300 –مانع  100 ( موانع3

 دیسک -نیزه  –وزنه  ها( پرتاب4

 ارتفاع -سه گام  –طول  ها( پرش5

 متر 200-300-400- 100 ( امدادی رله6
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 نحوه محاسبه امتیازات تیمی 

 5بندی فوق، گردد )با توجه به گروههر گروه از مواد مسابقات، یک رکورد برتر انتخاب می در( 1

 رکورد(

 گردد.( از رکوردهای باقی مانده تیم، چهار رکورد برتر دیگر انتخاب می2

 کند.( رکورد دو امدادی )ریله( با نُه رکورد برتر اعالم شده جمع امتیازات تیمی را مشخص می3

: چنانچه تیمی پس از پایان مسابقات رکوردهای ذیل را بدست آورده باشد نحوه امتیازات مثال

 گردد.بدین شکل محاسبه می کسب شده

 گروه پنجم گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول 

 امدادی
 ردیف

نام 

 ورزشکار
100 200 400 800 1500 3000 

110 (100 )

 مانع

300 

 مانع
 طول

سه 

 گام
 نیزه وزنه دیسک ارتفاع

1 A 64        60      71 

2 B    41         63   

3 C       44         

4 D  59       61       

5 E     39        48   

6 F        80  48      

 

 رکورد برتر باقی مانده  4         امتیاز       64   رکورد برتر گروه اول

 48+48+60+59=  215          امتیاز  41   رکورد برتر گروه دوم

  امتیاز  80   رکورد برتر گروه سوم

  امتیاز  61  هارم          رکورد برتر گروه چ

  امتیاز  63               رکورد برتر گروه پنجم

 امتیاز 309  رکورد برتر 5امتیازات 

 

 71امتیاز( + ریله ) 215رکورد باقیمانده ) 4امتیاز( +  309رکورد برتر ) 5=  مجموع امتیازات

 امتیاز 579امتیاز( = 

 یک پرتاب( ،)یک دو –یک پرش(  ب  ،ک دو )ی -بایست با شرایط الفورزشکاران می -1

 )یک پرش، یک پرتاب( در مسابقات شرکت نمایند. -ج 

 نفر شرکت کننده داشته باشد. 3تواند در هر ماده هر تیم می -2

 خوهد بود. ISFنحوه اختصاص امتیازات براساس جدول  -3

مربوط به آن بخش را کسب ها رکوردی ثبت ننماید امتیازات اگر تیمی  در هر کدام از گروه -4

 بایست حداقل یک رکورد ثبت نماید(ها می)هر تیم در هر کدام از گروه .نخواهد نمود
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امتیاز از جمع امتیازات آن تیم کم خواهد شد  10در صورت خطا در دو امدادی به ازای هر خطا  -5

 خطا تیم ریله حذف خواهد شد. 3و پس از ثبت 

های شرکت کننده برگزار ز مسابقات و با حضور مربیان تیمدر جلسه فنی که شب قبل ا -6

 های تکمیل شده ارنج دریافت خواهد شد.خواهدشد، برگه

جدول استاندارد وسایل مورد استفاده در مسابقات دوومیدانی رده سنی جوانان پسران و  -7 

  دختران

 وسایل
 مقطع متوسطه دوم

 پسران دختران

کیلوگرم 4  وزنه کیلوگرم 5   

کیلوگرم 1 دیسک کیلوگرم 25/1   

گرم 600 نیزه گرم 700   

سانتی متر 76 متر بامانع 110و  100ارتفاع مانع در  سانتی متر 91   

سانتی متر 76 متر با مانع 300ارتفاع مانع در  سانتی متر 84   

 درخصوص موارد پیش بینی نشده کمیته فنی مسابقات تصمیم گیری خواهد نمود. -8

 ات در بخش دختران و پسران ضمیمه میباشد .جدول امتیاز
 

 

 

 

 

 

 آموزی کشورانجمن دو و میدانی فدراسیون ورزش دانش
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 1401-1402سال تحصیلی  —وانین ومقررات مسابقات ژیمناستیک دانش آموزان دختر سراسرکشورق

 برگزار می گردد.  به صورت جشنواره در ابتدایی دوره دوم کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89:  سال های  متولدين
 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوم  هابتدایی دور  10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده : 
به همراه يک نفرمربي و يک  نفر پايه ششم(2نفر پايه پنجم، 2نفر پايه چهارم،  2) نفر  6تعداد ورزشکاران 

 نفر   8نفرسرپرست جمعا 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

 در برگزاری مسابقات ژيمناستيک عالوه بر رده سني ، دوره و پايه تحصيلي نيز مالك مي باشد.تبصره: 

 نمره تيمي در بر خواهد داشت. 1ست. عدم رعايت آن كسر جريمه  *  متحدالشکل بودن لباس های تيم الزامي

 *  مسابقات در يک مرحله برگزار خواهد شدكه مشخص كننده نتايج قهرمان تک اسباب و قهرمان قهرمانان 

 ) مجموع چهار اسباب( مفتخر به دريافت حکم خواهند شد.

 قرار خواهد گرفت. حکمسباب ها جهت دريافت *برابر مقررات هر دانش آموز فقط در دو اسباب در رنکينگ ا

انتخاب رنکينگ اسباب ها ابتدا در وسايلي كه باالترين مقام را كسب نموده است و در مرحله بعد  :1تبصره

 باالترين امتياز مالك مي باشد.

 . انتخاب رنکينگ اسباب ها در صورت مساوی بودن امتيازات با الويت ترتيب وسايل خواهد بود :2تبصره 

 انفرادی با الويت مقام های اول، دوم و سوم دريافت نمايد. حکمهر تيم در هر وسيله فقط دو  :3تبصره

 *مسئوليت كليه امور مربوط به اعضای تيم هر استان به عهده سرپرست تيم است.

 *برابر مقررات فقط مربي معرفي شده مجاز به راهنمايي ژيمناست در صحنه مسابقات مي باشد. 

 ئه کارت مربیگری معتبر هنگام پذیرش الزامی است.ارا* 

استفاده از مربي آزاد بالمانع مي باشد به شرط آنکه تاييديه حراست و معاونت تربيت بدني و سالمت  :4تبصره 

 استان را داشته باشد.

 *مالك حضور دانش آموزاني كه از جهش تحصيلي استفاده نموده اند ، پايه تحصيلي مي باشد.

 ضور دانش آموزاني كه بازمانده از تحصيل هستند سن دانش آموزان مي باشد. *مالك ح

 تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده بر عهده کمیته فنی مسابقات می باشد.*
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 د(  محاسبه امتیاز تیمی

اهد ها محاسبه خو شامل جمع نمرات نفرات تيم با كسر كمترين امتياز كسب شده يک نفر در مجموع اسباب

 شد. 

 نفر كه باالترين امتياز را در مجموع چهار وسيله كسب نموده اند(  5) جمع امتياز 

نفر باشند در رده بندی تيمي قرار نخواهند گرفت. 5چنانچه ورزشکاران هر استان در نونهاالن كمتر از تبصره:   

 ود.هرژيمناست در دو وسيله، مجموع چهار اسباب و تيمي مي تواند حائز مقام ش -

در پرش خرك ، ژيمناست هايي كه قصد دارند دررده بندی مقام وسيله پرش خرك قرار گيرند، بايد دو  -

پرش از دو خانواده متفاوت اجرا كنند. پرش اول ژيمناست جهت محاسبه امتياز تيمي و مجموع  چهار  وسيله در  

 گرفته خواهد شد. نظـــر  گرفته مي شود و ميانگين دو پرش جهت رده بندی خرك در نظر

 در صورت كسب مقام مشترك در اسباب، مقام بعدی حذف خواهد شد. -

 

 

 

 فدراسیون ورزش دانش آموزی  )دختران(انجمن ژیمناستیک
 

  

 متولد
 گروه برنامه اجباری برنامه اختیاری

تعداد 

 ورزشکاران
 ردیف

 نیمه اول نیمه دوم

91 92 _ 
مطابق با دستورالعمل   3سطح

 فدراسیون ژیمناستیک
 2 پایه چهارم

ی
دای

ابت
 

90 91 _ 
ابق با دستورالعمل مط  4سطح 

 فدراسیون ژیمناستیک
 2 پایه پنجم

مطابق با دستورالعمل   5سطح  - 90 89

 فدراسیون ژیمناستیک
 2 پایه ششم
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 1401-1402سال تحصیلی  —دانش آموزان پسر سراسرکشور ژیمناستیک قوانین ومقررات مسابقات

 برگزار   به صورت جشنواره پسران در ابتدایی دوره دوم کانون منتخببه صورت مرحله کشوری ابقات مس

 می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/92الی     11/10/89: سالهای  متولدين
 (ی توانند در مسابقات شرکت نمایندنیز مدوم ابتدایی دوره   10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده : 

 نفر  8به همراه يک نفر مربي و يک نفر سرپرست جمعا نفر   6تعداد ورزشکاران 

 : مقررات فنی مسابقات( ج
مي تواند داشته باشد ) به استثنا وسايل خرك  D( هر ژيمناست در اجرای برنامه وسايل خود فقط يک حركت 1

حركات با  (توسط ژوری وسيله محاسبه نمي شود. Dقه و پارالل(، در صورت اجرای بيش از يک حركت حل

 ممنوع وارزيابي نمي شود.(  Dارزش باالتر از 

 ورزشکار داشته باشند.  5ورزشکار مي باشد،كه برای رده بندی تيمي حداقل بايد  6( هر تيم حداكثر متشکل از 2

 هم با پايه هر يعني جداگانه پايه هر مسابقات كه ، كند شركت تواند مي ژيمناست دو استان هر از هرپايه ( در3

 .شود مي مشخص مربوطه پايه وتيمي وسايل در برتر نفرات و دهند مي مسابقه

 نفر برتر  سه پايه در هر وسيله  رده بندی كلي تيمي را مشخص مي كند. 5(  مجموع نمرات 4

 و قوانين. )نمايند اجرا پرش دو بايد گيرند قرار خرك پرش بندی رده در دارند قصد كه ييها ژيمناست (5

 وسيله شش مجموع و تيمي نمره جمع جهت كند مي اجرا ژيمناست كه پرشي اولين (خرك پرش مقررات

 .گردد مي محاسبه ژيمناست

 شود.حکم حائز وسيله انفرادی و مجموع قهرمان قهرمانان و تيمي مي تواند  2در  حداكثر( هر ژيمناست 6

 د.نمي گيرقرار  دو نفر در رده بندی حداكثر( در هر وسيله از هر استان، 7

 مجموع شش اسباب وتيمي مشخص مي گردد و مرحله فينال نداريم. -(  در مرحله مقدماتي نفرات برتر وسيله8

 ( موارد پيش بيني نشده در طول مسابقات برعهده كميته فني مي باشد. 9

ز مربي آزاد بالمانع مي باشد به شرط آنکه تاييديه حراست و معاونت تربيت بدني و سالمت استان ( استفاده ا10

 را داشته باشد.
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 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

با سه گام دويدن نيم پشتک بالفاصله 

 پرش صاف بالفاصله شيرجه غلت

2/1 

4/0 

2/1 

 -1/0خم بودن پاها در نيم پشتک 

3/0 

 3/0-1/0رش كوتاه پ

زاويه بدون بدن يا پايين بودن ارتفاع 

 3/0 -1/0شيرجه 

 

2 

در پايان شيرجه غلت بالفاصله 

ژيمناست پارا باز كرده و با كنترل پا 

 ثانيه مکث 2باز نشسته با 

 3/0-1/0عدم انعطاف الزم در پا باز  8/0

 3/0ثانيه  2مکث كمتر از 

 5/0بدون مکث 

 

3 

ستان صاف و رفتن به قدرتي پا باز باد

 ¾باالنس، و غلت جلو، پرش با 

 چرخش بطوريکه رو به پهلو شود.

 3/0 -1/0عدم نشان دادن باالنس  8/0

خم بودن دستها در زمان اجرای 

 باالنس قدرتي

1/0- 3/0 

 

4 
باال آوردن يک پا اجرای قيچي 

 چرخ و فلک 2سپس اجرای 

6/0 

 نمره 2

در اجرای قيچي يا چرخ و فلک خم 

 3/0 -1/0ودن پاها ب

به ازاء هر چرخ و فلک 

 نمره تعلق ميگيرد. 1

5 

بعد از اجرای چرخ و فلک دوم 

جفت نمودن پاها با بدني زاويه و 

اجرای غلت عقب با دستها و پاهای 

 صاف

خم بودن دستها يا عدم استفاده از  6/0

نمره  5/0دستها در اجرای غلت عقب 

 جريمه و محاسبه نمي شود.

 

6 

 5/0عدم مکث  6/0 ثانيه مکث 2يا تعادلي پهلو با  فرشته

 3/0 -1/0عدم انعطاف پذيری 

 3/0ثانيه  1مکث 

انعطاف پذيری در 

اجرای حركت تعادلي با 

پاهای صاف و كشيده 

 مدنظر قرار گيرد.

7 

 با سه قدم دويدن پرش پيچ نيم وارو

پرش صاف بالفاصله غلت عقب با  

 دستها و پاهای خم

2/1  

3/0  

5/0  

دم پيوستگي در اجرای پرش با ع

 5/0كنترل سپس غلت عقب جريمه 

 نمره كسر مي شود.

 

   10 مجموع نمرات

 وسیله: حرکات زمینی     الس های: چهارم   ک                سال(     11-10برنامه گروه سنی : )
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 توضیحات                                شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

نمره 1 جفتي 3/0 -1/0جرايم جفتي ها    

3/0 -1/0انحراف و تماس   

 

2 

نمره 3/1 جفتي    

3 
نمره 9/1 چرخش 2/1پيندل با اس 3/0-1/0جرايم زاويه دار بودن لگن    

5/0-3/0-1/0انحراف=   

 

نمره 3/1 جفتي 4   جرايم جفتي ها 

نمره 3/1 جفتي 5 2جرايم بند      

6 

درجه  180جفتي با

 چرخش)چک(

نمره 9/1 3/0باز بودن پاها=   

 

در صوت عدم اجرای حركت 

بصورت پيوسته و كامل حركت 

 ي شود.محاسبه نم

7 
3/1 اجرای دو جفتي پرش    و افق سطح از پرش بودن پايين جريمه 

3/0= ها شانه  

 

نمره 10 مجموع نمرات    
 

 

 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

آويزان شدن و كشش به 

 باالی حلقه ها

با كمک مربي حركت محاسبه  نمره1

 نمي شود.

و  1/0مکث يا توقف در حين اجرا 

3/0 

 3/0و  1/0ضربه زدن و تابي كردن 

در صورت عدم محاسبه حركت اول 

حركات دوم و سوم هم محاسبه نمي 

 شود.

2 

 نمره 5/0عدم مکث  6/0 ثانيه 2مکث « L»زاويه 

 نمره 3/0ثانيه  1مکث 

 درجه 90جرايم زاويه كمتر از 

عدم مکث حركت محاسبه نمي شود و 

 حركت بعدی نيز شناسايي نمي شود.

3 

رفتن به باالنس قدرتي با 

دستان خم و باالنس دست 

خم )داخل كابل ها( مکث 

 ثانيه 2

 3/0تماس پاها با سيم  3/1

 (2جرايم مکث )باكس 

 

 

 مینی خرکوسیله:              هارم  الس های: چک                 سال(      11-10برنامه گروه سنی : )
 

 سال(                          کالس های: چهارم                 وسیله: دار حلقه 11-10برنامه گروه سنی : )
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 کالسهای چهارم                                                                                      (            11-10پرش خرک                                      گروه سنی ) :برنامه

 جرایم کلی باالنس برگشت  -cm110 1باالنس برگشت با ارتفاع  -1

 جرايم فاز اول پروازی

 جرايم فاز دوم پروازی

 جرايم زمان تکيه گاه

 جرايم فرود

 جرايم كلي پرش

1/0- 3/0- 5/0 

1/0-3/0-5/0 

1/0-3/0-5/0 

)جرايم فاز آمادگي فرود نيز اضافه  5/0 -3/0 -1/0

 شود(.

1/0-3/0-5/0 

 نمره كسر مي شود. 1در صورت تالش برای بار دوم با توجه به قوانين مربوط به پرش خرك جريمه  -1
  

4 

به آرامي پايين آمدن و 

راست كردن دستها و از 

پشت خوابيده و به شمع 

 رفتن

 3/0- 1/0عدم كنترل  1

 -1/0دستها و بدن زاويه دار باشد 

3/0 

 

5 

اويه كردن بدن بالفاصله ز

پرتاب پاها به باال و جلو 

 رفتن به تاب بلند عقب

5/0 

7/0 

  3/0 -1/0خطاهای معمولي 

6 
باشد  90در صورت زاويه بدن بيشتر از  نمره 1و  5/0 -3/0 -1/0زاويه بدن  00/2 مهتاب با بدني صاف

 نمره كسر مي شود. 1

7 
 7/0 تاب عقب، تاب جلو

7/0 

درجه مانده به حلقه ها  30تابها در حد  3/0ی جريمه درجه كسر 10هر 

 اجرا شود.

8 

 3/0 -1/0بدن قوس يا خم بودن پاها  5/1 پرش وارو باز

 3/0-1/0ارتفاع سطح وارو 

 جرايم فرود 

 

   نمره 10 مجموع نمرات
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 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

دويدن و پرش از روی 

ه تاب بلند جلو پيش تخت

 تاب عقب

5/0 

5/0 

درجه در حد  15تاب ها بايد تا 

درجه  10ميله ها باشد. به ازاء هر 

 جريمه 2/0كسری 

 3/0 -1/0خطای معمولي 

 

2 

 تاب جلو 

تاب عقب رفتن به حالت 

 زير بغل

5/0 

00/1 

 2/0درجه كسری  10به ازاء هر 

 جريمه 

 3/0 – 1/0خم شدن پاها 

درجه مانده به  15تابها بايد در حد 

 سطح ميله ها باشد.

3 

تاب جلو و آوردن پاها 

برروی صورت به حالت 

 زاويه 

 2نشيمن باالی چوب و 

 ثانيه مکث

3/0 

00/1 

 3/0 -1/0نشيمن پايين 

 3/0 -1/0پا خم 

 عدم مکث طبق قوانين زمان مکث

 

4 

دور كردن پا و تاب عقب 

 باال آمدن روی دستها

ير در صورت اجرای حركت ز 5/1

 3/0چوبها 

 خطاهای معمولي

 

5 
تاب جلو و اجرای زاويه 

«L »2 ثانيه مکث 

 خطاهای مکث 00/1

 خطاهای معمولي

 

6 

باال آوردن پاها برای 

حركت يو و دور كردن 

 پاها و رفتن به تاب عقب

2/1 

3/0 

 -1/0درجه باشد  90تا  45پاها بين 

3/0- 5/0 

در صورت اجرای حركت يو زير 

از سطح عمود ارزشي درجه  45زاويه 

داده نمي شود و هم بارم آن كسر مي 

نمره ای تعلق  5/0شود و هم جريمه 

 مي گيرد.

7 

، تاب عقب تاحد تاب جلو

 باالنس

تاب جلو و پرش در تاب 

 جلو

چرخش، نشيمن  2/1با 

 باالی افق و فرود مناسب

3/0 

4/1 

5/0 

 3/0 -1/0درجه  45تاب زير 

 3/0 – 1/0چرخش ناكافي 

 -1/0خم و لگن زاويه دار پاهای 

3/0 

 -1/0نشيمن پايين تر از سطح افق 

3/0 

در صورت اجرای پرش، زير افق شانه 

ها پرش محسوب نمي شود و جريمه 

 نمره ای به آن تعلق مي گيرد. 5/0

   نمره 10 مجموع نمرات

 وسیله: پارالل کالس های: چهارم                  سال(   11-10برنامه گروه سنی: )
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 وسیله: بارفیکس    سال(                          کالس های: چهارم     11-10برنامه گروه سنی: )

 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

از حالت آويزاني اجرای دم 

 ماهي و رفتن به تاب عقب

-1/0خم كردن و باز بودن پاها  7/0

3/0  

تاب عقب باالی ميله اجرا شود 

1/0- 3/0 

 جريمه 3/0تاب عقب در حد ميله 

و شناسايي  5/0تاب عقب زير ميله 

 نمي شود.

درجه  15-30تاب عقب بين زاويه 

 جريمه 1/0باشد 

2 

در تاب عقب نزديک كردن 

 بدن به ميله

 3/0-1/0خم بودن دستها  00/2

پايين بودن پاها در حين اجرا 

1/0- 3/0 

 

3 

بالفاصله چرخ يک دور ميله 

و دور كردن بدن در تاب 

 جلو

00/1 

8/0 

 -3/0-1/0بدن زاويه دار باشد 

5/0 

د در تاب جلو نشيمن پايين باش

1/0-3/0 

 

4 
 00/1 تاب عقب تاب جلو

 نمره

 3/0تابها در سطح ميله 

 نمره  5/0تابها در زير ميله 

نمره جريمه و محاسبه  5/0زير ميله 

 نمي شود.

5 

تاب عقب باالتر از سطح 

 2/1ميله ها تاب جلو با 

چرخش و تعويض دست ها 

 به حالت آفتابي

5/0 

00/1 

 جرايم تاب ها 

 -1/0در سطح ميله  2/1چرخش 

3/0 

 نمره 5/0زير ميله  2/1چرخش 

اجرای چرخش زير ميله حركت 

 محسوب نمي شود.

6 
 3/0- 1/0دستهای خم  00/2 تاب جلو اجرای اسکلپکا

 جرايم تکنيک و خطاهای معمولي

 

7 

دور كردن بدن از تاب جلو 

 و رفتن به تاب عقب

 2/1تاب جلو چرخش 

فقط يک دست(  -)تعويض

 ت ميکس و فرودبه حال

5/0 

 

5/0 

 خطاهای معمولي

 5/0-3/0-1/0خطاهای چرخش 

 3/0 -1/0انحراف در چرخش 

زوايای چرخش نسبت به سطح 

 3/0 -1/0ميله 

اجرای تاب ها و چرخش ها حداقل 

 در سطح ميله بايد اجرا شوند.

در صورت اجرا زير ميله محاسبه نمي 

 شوند.

 

   نمره 10 مجموع نمرات
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 توضیحات شرح جرایم امتیاز م حرکاتنا دیف

1 
 3/0-1/0خم بودن دستها و پاها   6/0 با سه قدم دويدن اجرای نيم پشتک

 3/0-1/0باز بودن پاها 

 

2 

 45بالفاصله شيرجه غلت پرش صاف با 

 درجه چرخش 

-3/0 -1/0بازنبودن بدن در شيرجه  8/0

5/0 

عدم پيوستگي الزم در اجرای 

 5/0-3/0-1/0حركت 

پشتک شيرجه يک حركت پيوسته  نيم

مي باشد در صورت اجرا كردن 

بصورت جداگانه حركت محسوب 

 نمي شود. )شيرجه غلت(

3 

 -1/0خم بودن و باز بودن پاها  8/1 سه تا نيم وارو در جا، با كنترل پرش

3/0-5/0 

 جرايم تکنيک و خطاهای معمولي

 5/0پاها جريمه  45خم بودن بيشتر از 

 گيرد. نمره ای تعلق مي

4 

غلت عقب )ويميک( با دستهای صاف 

چرخش در باالنس سپس غلت  2/1با 

 جلو پا صاف

5/0 

3/0 

 5/0-3/0 -1/0خم بودن دستها 

 5/0-3/0انحراف در چرخش 

 5/0اجرای غلت بصورت جمع 

-1/0تکيه گاه اضافي در چرخش 

3/0 

در صورت اجرای ويميک و غلت جلو 

با دستها و پاهای خم، حركت محسوب 

 نمي شود.

چرخش در ويميک با يک دست 

 انجام مي شود.

5 
با يک قدم به جلو اجرای تعادلي فرشته 

 ثانيه مکث( 2)

 جرايم انعطاف پذيری  3/0

 جرايم زمان

 

6 

از همان حالت فرشته پارابه جلو پرتاب 

افت، اجرای  180كردن و با چرخش 

 نيم جفتي رفتن بحالت سرسره

2/0 

4/0 

 جرايم معمولي 

تماس پابا زمين در هنگام  عدم

 اجرای نيم جفتي 

 جريمه 3/0تماس= 

 

7 

نشستن آوردن دست ها در پهلو و باز 

 كردن پاها،

دست ها را پايين آوردن و گذاشتن بين 

 پاها،

ثانيه  2اجرای زاويه پاباز )استرادل( 

 مکث

2/0 

 

5/0 

 جرايم معمولي 

 جرايم زمان 

متراول با بدني افتاده و دستهای  1

 خم

 5/0 -3/0 -1/0جريمه= 

 

8 

از استرادل رفتن به باالنس قدرتي دست 

ثانيه مکث( و پايين آوردن  2صاف )

 45پاها با بدن زاويه با يک گام چرخش 

 درجه

00/1 

 

2/0 

 5/0-3/0 -1/0خم بودن دستها 

 5/0-3/0 -1/0پاهای خم 

جرايم مربوط به تالش دو مرتبه يا 

 قطع شدگي در حركات باال رونده

درجه  45م بودن دستها بيشتر از خ

نمره  5/0حركت محسوب نمي شود و 

 جريمه دارد

9 

با يک گام پرش تيکاف اجرای پيچ دو 

 نيم وار  وارو جمع

2/3 

 پرش تيکاف4/0

 پيچ 6/0

 نيم وارو 6/0

 نيم وارو 6/0

 وارو جمع 00/1

 جرايم فني و تکنيکي 

 جرايم باز شدن پاها در حركات 

دگي الزم در جريمه عدم فاز آما

 3/0 -1/0زمان فرود 

 

   نمره 10 مجموع نمرات

 وسیله: حرکات زمینی کالس های: پنجم و ششم            سال(        13-12برنامه گروه سنی: )
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 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

ايستادن در سمت راست خرك)عرض  1

 جفتي 2خرك( اجرای 

 -1/0عدم باز شدگي پاها و لگن= نمره 6/1

3/0-5/0 

  3/0-1/0خم بودن دستها= 

 هاانحراف وتماس در جفتي

 

درجه چرخش ورفتن  90در جفتي سوم  2

 به طول خرك

   نمره 2/1

اجرای دو جفتي در طول خرك  3

وباجفتي سوم اجرای حركت كهرو 

 عرض خركرفتن به

 نمره 6/1

 نمره 2/1

 3/0 -1/0جرايم جفتي ها 

 جرايم جفتي

 جرايم تماس

 

در عرض خرك اجرای دو جفتي و در  4

درجه ورفتن به  90جفتي سوم چرخش

 ك(طول خرك)پشت به خر

 نمره 6/1

 نمره 2/1

 

 5/0 -3/0 -1/0جرايم انحراف= 

 

با يک جفتي كامل در طول خرك  5

 دوم پرش ساده و ايستادندرجفتي

 نمره 1

 نمره 6/0

 - 4جرايم بند 

   نمره 10 مجموع نمرات

   
 

 

  

 وسیله: خرک حلقه  سال(                      کالس های: پنجم و ششم 13-12برنامه گروه سنی: )
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 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

از آويزان شدن كشش و 

اجرای  رفتن به باالی حلقه،

 ثانيه 2مکث « L»زاويه 

4/0 

4/0 

جرايم اجرای حركت تابي به قدرت و 

 5/0-3/0-1/0برعکس 

 5/0-3/0جرايم مکث  

در صورتي كه حركت اول محاسبه 

 نيز محاسبه نمي شود. 3و 2شودحركات 

2 

اجرای باالنس قدرتي پا باز 

با دستهای خم و در هنگام 

باالنس اتصال پاها به سيم 

 يه(ثان 5)مکث 

 جرايم مربوط به حركات قدرتي 00/1

 جريمه زمان

 نمره 3/0ثانيه=  3كمتر از 

 نمره 5/0ثانيه=  1كمتر از 

اجرای باالنس با پاهای بسته و دستهای 

 صاف شامل جريمه نمي شود

شامل  1/0ثانيه جريمه  5تا 3مکث بين 

 مي شود.

3 

پايين آوردن پاها به صورت 

بدن صاف و بسيار آهسته و 

ن به شمع، اجرای پرچم رفت

ثانيه 3عقب بدن راست)

 مکث(

4/0 

8/0 

پايين آمدن پاها بصورت خم و زاويه 

درجه حركت محسوب  45بدن بيشتر از 

 نمي شود

 جريمه زمان 

 جرايم معمولي

- 

4 

پايين آوردن بدن، آويزان 

شدن به حالت كتف 

معکوس، سپس چرخش 

كتف با بدن زاويه رفتن به 

 شمع زاويه

3/0  

3/0 

 3/0 -1/0عدم انعطاف پذيری 

 جرايم معمولي

 

5 
دور كردن پاها و رفتن به 

 تاب عقب

ارزيابي مركز ثقل در هنگام پرتاب و  2/0

 دور كردن پاها مدنظراست.

 

6 

تاب عقب ، تاب جلو در 

 حد حلقه ها 

4/0 

4/0 

جريمه  2/0درجه كسری  10به ازاء هر 

 جرايم معمولي و تکنيکي

درجه  45زير  در صورت اجرای تاب

نمره  5/0تاب محسوب نمي شود. و 

 جريمه دارد.

7 
در تاب عقب اجرای دو 

 مهتاب و سپس تاب عقب

 نمره 00/2

4/0 

 5/0-3/0 -1/0جرايم تکنيکي 

 جرايم تاب

 

8 

 2در تاب جلو اجرای 

 آفتاب

 جرايم تکنيکي نمره 00/2

-3/0-1/0جرايم خم بودن و قوس بودن 

5/0 

نسبت به حلقه ها  درجه 15آفتاب ها تا 

 اجرا شود.

9 

 5/0-3/0-1/0جرايم فني  00/1 وارو باز

 اجرای وارو در حد حلقه ها 

 بدن صاف و كشيده

 30در صورت اجرای وارو باز در زاويه 

نمره جريمه  5/0درجه نسبت به حلقه ها، 

 تعلق مي گيرد.

   نمره 10 مجموع نمرات

 وسیله: دار حلقه          کالس های: پنجم و ششم           سال( 13-12): برنامه گروه سنی
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    سیله: پاراللو                          سال(                   کالس های: پنجم و ششم 13-12برنامه گروه سنی: )       

 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

دويدن كوتاه زدن روی  1

 پيش تخته اجرای اسکپکا

 جريمه 3/0اجرای حركت بصورت يکپا  2/1

 5/0-3/0-1/0دستها و پاهای خم   

 

بالفاصله رفتن به تاب  2

درجه از  45عقب باالتر از 

سطح افق شانه ها و رفتن 

 به موی زير بغل

6/0 

 

2/1 

 2/0درجه كسری در تاب  10به ازاء هر 

 5/0-3/0-1/0جريمه خم بودن پاها 

در صورتي كه تاب عقب در حد ميله ها 

اجرا شود نمره قسمت اول به آن تعلق 

 نمره جريمه  دارد. 5/0نمي گيرد و 

تاب عقب باال آمدن در  3

حد ميله ها و رفتن برروی 

 دست ها

 3/0جريمه زير ميله ها  00/1

 3/0 -1/0خم بودن زانو ها 

 

ثانيه  2تاب جلو رفتن يو ) 4

 مکث(

 5/0-3/0-1/0خم بودن دستها  00/1

 5/0-3/0جرايم مکث 

جرايم قطع شدگي در حركات باالرونده 

1/0-3/0-5/0 

در صورت باز بودن پاها نسبت به تنه 

درجه باشد حركت محاسبه  45بيشتر از 

 نمره جريمه دارد. 5/0نمي شود و 

اجرای باالنس قدرتي با  5

دستها صاف و بصورت 

 ثانيه مکث(  2پاباز )

 54/02-3/0 -1/0خم بودن دستها  00/1

 5/0 -3/0جرايم مکث 

جرايم قطع شدگي در حركات باال رونده 

1/0-3/0-5/0 

در صورت اجرای حركت بصورت پا 

جفت حركت محاسبه ولي جرايم 

حركتي به مانند قدرتي پا باز محاسبه 

 .گردد

تاب جلو )باالتر از سطح  6

 افق( 

 تاب عقب در حد باالنس

 تاب جلو

 تاب عقب در حد باالنس

5/0 

8/0 

5/0 

8/0 

 2/0درجه كسری در تاب  10به ازاء هر 

جريمه جرايم معمولي و فني در تابها 

1/0- 3/0-5/0 

 

تاب جلو اجرای وارو  7

 جمع فرود

 فرم نامشخص بدني 2/1

1/0- 3/0-5/0 

 يکي و جرايم اجراجرايم تکن

درصورت اجرای وارو بصورت زاويه يا 

نمره  5/0باز حركت محاسبه نمي شود و 

 جريمه دارد.

   نمره 10 مجموع نمرات

       

 شرح جرایم نام حرکت اجرا شده

 نمره 10نمره = « باالنس برگشت» -1

 cm115برای كالس های پنجم ارتفاع 

 cm120برای كالس های ششم ارتفاع 

در صورت تالش برای اجرای پرش در بار دوم با توجه به قوانين آن 

 يک نمره از بارم ژيمناست كسر مي شود.

 جرايم فني در انجام حركت شامل:

 5/0-3/0 -1/0جرايم پرواز اول: 

 5/0-3/0 -1/0ظه تکيه گاه= جرايم لح

 5/0-3/0 -1/0جرايم پرواز دوم= 

 5/0 -3/0-1/0جرايم فرود= 

 3/0-1/0جرايم عدم فاز آمادگي الزم جهت فرود 

 5/0-3/0-1/0جرايم كل حركت= 

  وسیله: پرش خرک                                کالس های: پنجم و ششم      (          سال 13-12برنامه گروه سنی: )
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 وسیله: بارفیکس   سال                 کالس های: پنجم و ششم 13-12برنامه گروه سنی: )

 توضیحات شرح جرایم امتیاز نام حرکات ردیف

1 

ای دم ماهي و رفتن به اجر

 45تاب عقب باالتر از 

 درجه

7/0 

5/0 

 3/0-1/0باز بودن يا خم بودن پاها 

 2/0درجه كسر در تاب  10به ازاء هر 

دستهای خم در اجرای دم ماهي مجاز 

 است 

در صورت اجرای تاب عقب زير ميله 

نمره جريمه  5/0محاسبه نمي شود و 

 دارد.

2 

چرخش و  2/1تاب جلو با 

يض دستها به صورت تعو

 آفتابي در پايان 

 3/0 -1/0باز بودن و خم بودن پاها  5/1

 3/0-1/0انحراف 

 2/0در جه كسر  10جرايم تاب به ازاء 

در صورت اجرای چرخش ها زير ميله 

كسر مي  5/0حركت محاسبه نمي شود و 

 شود.

3 

چرخش و  2/1تاب جلو با 

تعويض دستها بصورت 

 آفتابي در پايان

 (2احتساب حركت به مانند: باكس ) (2يم باكس )جرا 5/1

 جرايم عمومي 3/0-1/0خم بودن دستها و پاها  5/1 آفتاب 4

  (4جرايم باكس ) 5/1 آفتاب 5

6 

در آفتاب دوم نزديک 

كردن بدن به ميله )حالت 

 اجرای ويميک(

 3/0-1/0خم كردن دستها  5/0

عدم كشيدگي بدن در اجرای حركت 

1/0-3/0 

 -1/0در اجرای حركت  مکث  توقف

3/0-5/0 

 جرايم معمولي ديگر

در صورت افتادن بدن زير ميله در حين 

 نزديک شدن حركت محاسبه نمي شود.

 نمره جريمه نيز مي گردد. 5/0و 

7 

رفتن به تاب عقب باالی 

 درجه از سطح ميله  45

  3/0-1/0خم بودن و باز بودن پاها  5/0

 2/0كسری  10جرايم تاب به ازاء هر 

 جريمه

در صورت اجرای تاب زير ميله حركت 

نمره جريمه مي  5/0محاسبه نمي شود و 

 گردد.

8 

 جرايم فني حركت 8/1 اجرای وارو باز 

اجرای واروباز باالی ميله انجام شود در 

  3/0- 1/0غيراينصورت جريمه = 

صورت بدن درصورت اجرای واروباز به

درجه يا واروجمع  45زاويه بيش از 

نمره  5/0شود و محاسبه نميحركت 

 گردد.جريمه مي

   نمره 10 مجموع نمرات
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 1401-1402 سال تحصیلی   دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشور شطرنجقوانین ومقررات مسابقات 

 برگزار می گردد. به صورت جشنواره در   ابتدایی دوره دوم کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 

 :ط سنی شرکت کنندگانالف( شرای
 10/10/92الی     11/10/89متولدين:  

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نماینددوره تحصیلی ابتدایی دور دوم   10/10/1389لغایت  1/7/1389)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده : 

 نفر  7ي و يک نفر سرپرست جمعا به همراه يک نفر مربنفر   5تعداد بازيکنان 

 : مقررات فنی مسابقات( ج

 فدراسيون ورزش  دستورالعملمسابقات بر اساس آخرين قوانين فدراسيون جهاني شطرنج )فيده( و  -1

 خواهد شد.برگزار  ریتدصورت ه دانش آموزی و در سه ماده استاندارد، سريع و برق آسا و ب

 روش سوئيسي تيمي برگزار خواهد شد.   دور به 7استاندارد در مسابقات  -2

 دور برگزار مي شود. 9تيمي در  -مسابقات سريع و برق آسا به روش سوئيسي انفرادی -3

 آخرين نسخه ی نرم افزار سوييس منيجر جهت انجام قرعه كشي و اعالم نتايج  مورد استفاده خواهد بود.  -4

 .برگزار مي گرددابتدايي  دوره دوم در  به صورت جشنوارهمسابقات كشوری  -5

ثانيه پاداش برای هر حركت از اولين حركت بازی  30دقيقه و 60زمان بازی در ماده استاندارد  برای هر بازيکن  -6

 .مي باشد

 .ثانيه پاداش برای هر حركت از اولين حركت بازی مي باشد 5دقيقه و   10زمان بازی ماده سريع برای هر بازيکن  -7

 ثانيه پاداش برای هر حركت از اولين حركت بازی  2دقيقه و   3ماده برق آسا برای هر بازيکن .زمان بازی -8

 .مي باشد

 رده بندی نهايي براساس امتيازات كسب شده در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. -9

 matchمتياز ( مي باشد.)ا 0امتياز و باخت  1امتياز، مساوی  2رده بندی تيمها بر اساس مجموع امتياز تيمي ) برد  -10

point) 

چنانچه دو يا چند تيم در پايان مسابقات امتيازات برابر كسب كنند، برای تعيين رتبه آنها از گره گشايي به  -11

 :های زير استفاده خواهد شدترتيب اولويت

  (game pointمجموع امتيازات كسب شده توسط هر تيم:) الف(



37 
 

 ج( برگر تيمي               ب( ديدار مستقيم              

ساوی امتيازات بين ترده بندی نفرات برتر ميزها بر اساس مجموع امتيازات كسب شده مي باشد و در صورت  -12

 زير به ترتيب استفاده مي شود: روشدو يا چند بازيکن از 

 الف( درصد      ب( بازی بيشتر        ج( برد بيشتر         

 دور(. 7بازی از  5ها مي باشند) درصد بازی 60ف به انجام حداقل : موظ 4تا  1ميزهای 

 دور(. 7بازی از  3در صد بازيها مي باشد ) 40: موظف به انجام  5ميز 

 حضور همه بازيکنان تيم ها در مسابقات سريع و برق آسا اجباری مي باشد. تذکر مهم:

  

 

 

 

 

 انجمن شطرنج فدراسیون ورزش دانش آموزی
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 1401-1402سال تحصیلی     قررات مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشورقوانین وم

 متوسطه دوره اول  دختران و پسران برگزار می گردد.در   کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/89الی     11/10/86:  سالهای  متولدين
 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نمایند متوسطه اولدوره تحصیلی   10/10/1386لغایت  1/7/1386)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :
 نفر  7به همراه يک نفر مربي و يک نفر سرپرست جمعا نفر   5تعداد ورزشکاران 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

 زاری مسابقات تنيس روی ميز  رده سني و دوره تحصيلي مي باشد .مالك برگتبصره :

ــين المللـــي     (2 ــرادی و دوبـــل آزاد و برطبـــق قـــوانين و مقـــررات بـ ــه بخـــش تيمـــي ، انفـ مســـابقات در سـ

 برگزار مي گردد . فدراسيون تنيس روی ميز

دماتي به همچنين مسابقات تيمي ، در دور مق .سيستم برگزاری مسابقات تيمي سوئيت لينگ مي باشد (3

 صورت دوره ای و دور دوم به صورت حذفي پيشرفته جهت اعالم مقام اول تا هشتم  انجام خواهد شد.

تصميم گيری درباره جدول برگزاری مسابقات ، بر اساس تعداد تيم های شركت كننده و منطبق بر  (4

 تصميمات كميته فني مسابقات خواهد بود.

يک چهارم به صورت تک حذفي و بعد از آن به صورت حذفي  مسابقات انفرادی و دوبل آزاد تا مرحله  (5

 .پيشرفته برای تعيين مقام اول تا هشتم برگزار مي گردد

 گيم برگزار خواهد شد. 5گيم  از  3ها ) تيمي، انفرادی، دوبل آزاد( بصورت  (كليه بازی5

 + مي باشد.40(توپ بازی به رنگ سفيد و پالستيکي 6

باشد و نام رويه ها در جديدترين ليست منتشر  ITTFاستاندارد بوده و دارای آرم ( راكت بازی بايد كامال 7

شده از سوی فدراسيون جهاني تنيس روی ميز درج شده باشد رعايت قانوني بودن راكت از هر لحاظ الزامي 

 است .

المللــي  لبــاس بازيکنــان بايــد متحدالشــکل و همرنــگ باشــد غيــر از رنــگ ســفيد و بــا رعايــت مقــررات بــين ( 8

)دو دســت پيـــراهن آســـتين كوتـــاه در دو رنـــگ مختلــف ، شـــورت مخصـــوص رشـــته تنـــيس روی ميـــز ،   

 جوراب و كفش ورزشي مناسب (
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قرعه كشي مسابقات در جلسه فني كه روز قبل از مسابقات تشکيل مي گردد برگزار خواهد شد و حضور ( 9

 تمامي مربيان  در جلسه فوق الزامي است .

دقيقه و در  30ط با داليل قابل قبول ) برای يک بار و اولين بازی  ( در  مسابقات تيمي به مدت (تأخير ورود فق10

 دقيقه مورد قبول قرار مي گيرد. 15مسابقات انفرادی و دوبل آزاد به مدت 

 (چسب كاری فقط در مکان تعيين شده در خارج از محوطه سالن صورت پذيرد .11

یم گیری درباره سایر موارد پیش بینی نشده ، برعهده کمیته ( تفسیر مقررات و هر گونه تصم12

 فنی مسابقات خواهد بود.

 

 

 انجمن تنیس روی میز فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور
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 1401-1402سال تحصیلی     قوانین ومقررات مسابقات بدمینتون دانش آموزان دختر و پسر سراسرکشور

تحصیلی  متوسطه دوره اول  دختران و پسران  دورهدر   کانون منتخببه صورت  مرحله کشوری مسابقات

 برگزار می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/89الی     11/10/86متولدين:  
 (کت نمایندنیز می توانند در مسابقات شر متوسطه اولدوره تحصیلی   10/10/1386لغایت  1/7/1386)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده : 

 .نفر مي باشند 7به همراه يک نفر مربي و يک نفر سرپرست مجموعا نفر   5تعداد ورزشکاران 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

تعداد بازيکنان هر تيم جهت شركت در مسابقات تيمي، حداقل پنج بازيکن مي باشد و چنانچه بازيکنان يک -1

آن نفرات فقط مي توانند در مسابقات انفرادی شركت نمايند وحق شركت در  ،ج بازيکن باشدتيم كمتر از پن

 مسابقات تيمي را ندارند.

مي توانند بر  ID Card)جهت همراهي و هدايت بازيکنان فقط افراد پذيرش شده ی دارای كارت شناسايي) -2

 روی نيمکت حضور پيدا كنند.

 قات تيمي و آزاد ) يک نفره و دو نفره ( برگزار خواهد شد.مسابقات در دو بخش، شامل مساب -3

دقيقه قبل از شروع مسابقه، در سالن محل مسابقات حضور يافته و برگه ارنج را دريافت نموده  30تيم ها بايد -4

 دقيقه بعد، به ميز منشي تحويل دهند. 15و 

دقيقه در زمين حاضر نشوند،  15ن عذر موجه تا پس از اعالم بازی، چنانچه هر يک از تيم ها يا بازيکنان بدو -5

 آن بازی به نفع تيم يا بازيکن مقابل اعالم مي گردد.

بدليل شيوع كرونا و عدم برگزاری مسابقات در سال های گذشته، قرعه كشي و گروهبندی تيم های شركت  -6

 در جلسه فني و هماهنگي مربيان انجام مي شود. سیدبندیكننده بدون 

ات تيمي در مرحله مقدماتي به صورت دوره ای و در مرحله نهايي به صورت تک حذفي برگزار مسابق -7

 خواهد شد.  

بازی   – بازی دو نفره اول  –بازی يک نفره دوم   –اول ترتيب )ارنج(  بازی ها به صورت  بازی يک نفره  -8

ه از بازيکن برای هر بازی قابل تغيير بازی يک نفره سوم خواهد بود. بديهي است ارنج استفاد  –دو نفره دوم 

 خواهد بود.
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 بازيکنان يک نفره اول و يک نفره دوم نمي توانند در يک تيم دو نفره با يکديگر باشند.تبصره :  

پوئن، برنده  2مساوی شوند اختالف امتياز  20و چنانچه دو بازيکن در امتياز  امتياز مي باشد 21هر گيم شامل  -9

 . را كسب نمايد 30مساوی شوند برنده بازيکني خواهد بود كه امتياز  29اگر در امتياز كرد و را تعيين خواهد 

در بازی های تيمي، هر بازی)مسابقه( شامل پنج بازی بوده و تيمي برنده خواهد بود كه سه بازی از پنج  -10

سه گيم بوده و بازيکني برنده بازی را پيروز شود و در بازی های آزاد ) يک نفره و دو نفره(، هر بازی شامل 

 خواهد بود كه دوگيم از سه گيم را پيروز شود. 

در پايان مسابقه، به تيم برنده سه امتياز، به تيم بازنده يک امتياز، و در صورت عدم حضور تيمي، صفر امتياز  -11

 به آن تعلق خواهد گرفت. 

 ره آزاد، حکم، مدال و كاپ تيمي اهدا مي گردد. به مقام های اول تا سوم مشترك تيمي، يک نفره و دو نف -12

در مرحله دوره ای مسابقات تيمي، اگر امتيازات دو تيم در يک گروه برابر شد، مالك برتری، ابتدا نتيجه  -13

در صورتي كه چند تيم امتيازاتشان برابر گردد، مالك برتری تفاضل برد و  ،ديدار دوتيم با يکديگر خواهد بود

زی ها و در صورت تساوی تفاضل گيم ها و در صورت تساوی تفاضل امتيازات و در صورت باخت های با

 تساوی تمام موارد فوق، ترتيب مقام ها را قرعه كشي مشخص خواهد كرد. 

جمهوری اسالمي ايران برگزار و فدراسيون ورزش دانش آموزی  مسابقات طبق قوانين فدراسيون بدمينتون  -14

 مسابقات مي باشد. کمیته فنیی در موارد پيش بيني نشده به عهده مي گردد و تصميم گير

 مسابقات طبق آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بدمينتون، با توپ پالستيکي برگزار خواهد شد. -15

 مسابقات يک نفره و دو نفره به صورت تک حذفي انجام خواهد شد. -16

کن جهت بازی های يک نفره و يک تيم ) دونفره( و يا يک در مسابقات آزاد، هر تيم مي تواند سه بازي -17

بازيکن جهت بازی های يک نفره و دوتيم دونفره معرفي نمايد و هر بازيکن مي تواند فقط در يکي از دو قسمت 

 يک نفره و يا دونفره شركت نمايد.

ي نشينند، بايد همانند لباس طبق مصوبه جديد مقررات لباس و تبليغات، لباس مربياني كه  در جايگاه مربي م -18

 بازيکنان باشد. ) پوشيدن لباس غير ورزشي  مجاز نمي باشد.(

 نوشتن نام استان و نام خانوادگي بازيکن در پشت پيراهن بازيکن الزامي مي باشد.  -19

 

 نجمن بدمینتون فدراسیون ورزش دانش آموزی کشورا
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 1401-1402سال تحصیلی   -  تر سراسرکشوردانش آموزان دخطناب زنی قوانین ومقررات مسابقات 

 متوسطه دوره اول  دختران  برگزار تحصیلی  دورهدر   کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 

 می گردد.

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان
 10/10/89الی     11/10/86متولدين:   

 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نمایند متوسطه اولدوره تحصیلی   10/10/1386لغایت  1/7/1386)دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره :

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده : 

 . نفر مي باشند  7به همراه يک نفرمربي و يک نفر سرپرست مجموعا نفر   5تعدادورزشکاران 

شرايط و ضوابط انتخاب مربي و ورزشکاران دانش آموز مطابق با دستورالعمل " عمومي "  ساير مسابقات 

 مي باشد.

.مه اعضای تيم بايد حداقل در يک ماده تيمي يا انفرادی شركت كنند: هتذکر   

 مواد مسابقات رشته طناب زنی و تعداد نفرات هر تیم به شرح زیر می باشد:

( مالحظات و تذکر مهم1  

تذكر1: تنها مرجع رسمي تفسير قوانين و مقررات  مسابقات طناب زني در سطح آموزش و پرورش صرفا  انجمن 

 طناب زني مدارس " بوده و هرگونه تفسير در گروههای مختلف مجازی و ساير كالس ها معتبر نمي باشد.

 ( جدول مواد مسابقات طناب زنی:  2

.قابل تغییر است 9×9ابعاد زمین نمایشی با توجه به شرایط سالن ورزشی  تا ابعاد :  تذکر   

 ابعادزمین تعدادورزشکار زمان اجرا مواد مسابقات

ثانیه 75حداکثر آزادنمایشی یکنفره نفر از هر تیم 1   10×10  

عت جاگینگ انفرادیسر ثانیه 60  نفر از هر تیم 1   5×5 

4×30 سرعت و دابل آندر امدادی نفر 4   5×5 

4×30 سرعت و دابل داچ امدادی نفر 4   5×5  
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: (  ماده آزاد نمایشی یک نفره3  

 مطابق با جدول ضميمه زير ،با استفاده از انواع  ثانيه 75حداكثرورزشکار در مدت زمان  در اين ماده هر

های سطوح مختلف ، برنامه نمايشي خالقانه،جذاب و ابتکاری همراه با موسيقي بي كالم و مناسب اجرا  مهارت

 مي كند.

انش آموزان را داشته باشد و هرحركتي كه احتمال آسيب رساني به د "ژيمناستيک "اجرای مهارتهای  تذکر:

 .مي باشدفاقد امتياز و  ممنوعهمه مواد مسابقات آموزش و پرورش  در 

کلیات مالک های امتیازدهی درماده آزاد نمایشی یک نفره مطابق باجدول زیرمی باشد:    

ار
ی ک

خت
س

رهاکردنی و ترکیب متنوعی از   -پرتابها–دضربی/مالتی پلچن–مهارتهای قدرتی  -استفاد از مهارتهای متنوع در سطوح مختلف مانند: مهارتهای پایه 

 مهارتهای مختلف

ت
قی

ال
 خ

 

 

 نمایش و اجرا

 استفاد از موسیقی ،زیبایی، ریتم و ضرب آهنگ مناسب هماهنگی ریتم موزیک با پرش ها و بخش های برنامه موسیقی

ر ریتم موسیقیتغییرات ریتم و اجرای بازیکنان در بخش های مختلف برنامه با تغیی  

ها در طول زمان به روشی زیبا و خالق همراه با اجرای مهارت جابجایی دراجرای برنامه حرکت و جابجایی  

برنامه با فرم بدنی زیبا وصحیح  های متنوع  اجرای مهارت فرم بدن و اجرا  

 اجرای برنامه بصورت مبتکرانه / خاص که همراه با نوآوری باشد. ابتکار 

لمانهاا  

 

مهارت متفاوت )دابل آندرها ،تریپل آندرها و باالتر(  3برای هر مجموعه مالتی پل متفاوت :   3  

مهارت قدرتی متفاوت در طول اجرای برنامه                                                                                   3  

حرکت رقص پا را در یک طناب کوتاه اجرا  8: در زنجیره رقص پا یک طناب زن باید حداقل  اوت مجموعه رقص پای ریتمیک و متف  3

 کند هرمجموعه های رقص پا باید داری ریتم وسرعت مناسبی باشد

سته این مهارت هنگامی  محاسبه می گردد که یک دسته رها شده و یا اطراف بخشی از بدن حرکت کرده و د مهارت ریلیز متفاوت   3

 طناب در هوا گرفته شود

 رپ موقعی به حساب می آید که طناب دور بدن و یا بخشی  از بدن پیچیده شودمتفاوت  wrap -مهارت پیچیدن 3

(امتیاز 12المان تعریف شده را اجرا نمایند )حداکثر امتیاز المان  15المان از  12بازیکنان در انتخاب المان های تعریف شده مجازند   
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ا: خطاه  

  گیر کردن طناب و قطع شدن برنامه 

  خطای زمانی  و مکانی 

  :(  سرعت جاگینگ انفرادی 4

ثانيه مهارت جاگينگ سرعت را با  60ورزشکار از هر تيم شركت نموده و در مدت زمان  يکدر اين ماده 

 عالمت داور در فضای مشخص شده اجرا مي نمايد . 

 شروع با صدای زنگ يا سوت   -روش اجرا: داوران حاضرـ  بازيکن حاضر*

 تمام    -ثانيه  45-ثانيه  30 *

 تخلفات :

 امتياز منفي از مجموع ركورد تيم( 3خطای استارت: ) .1

 خطای اجرا  : ) توسط داور شمارش نمي شود  ( .2

:تذکر  

 رکوردهایی که خارج محوطه زمین مسابقه اجرا شوند شمارش نخواهد شد.  

مسابقه می باشد. سرداوراختیارات اجرای صحیح مهارت از تشخیص    

 :(  ماده سرعت و دابل آندر امدادی5

 2ورزشکار با مشخص نمودن ترتيب نفرات داخل زمين مستقر شده و پس از فرمان داور به ترتيب  4در اين ماده  

ثانيه  30نفر اول مهارت جاگينگ سرعت و دو نفر بعدی مهارت دابل آندر را اجرا مي كنند. زمان هر ورزشکار 

و به صورت روان در تعويض با نفر بعدی مي باشد. مجموع ركوردهای صحيح همه ورزشکاران با كسر امتياز 

 منفي ، ركورد و مقام نهايي تيم را مشخص خواهد كرد.

  روش اجرا:

 شروع با صدای زنگ يا سوت   -داوران حاضرـ  بازيکنان حاضر

 تعويض   -ثانيه 20-ثانيه 10 *

 تعويض    -ثانيه  20-ثانيه 10*

 تعويض    -ثانيه  20 -ثانيه 10*

 ثانيه  تمام 20 -ثانيه 10*
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 تخلفات :

 امتياز منفي از مجموع ركورد تيم( 3خطای استارت: ) .3

 امتياز منفي از مجموع ركورد تيم ( 3خطای تعويض : ) به ازای هر بار  .4

نخواهد شد.ركوردهايي كه خارج محوطه زمين مسابقه اجرا شوند شمارش  تذکر:  

مسابقه مي باشد. سرداورتشخيص اجرای صحيح مهارت از اختيارات      

 زمان مسابقه بصورت روان مي باشد. 

تشخيص و محاسبه انواع خطاها) تعويض،اجرای مهارت ،استارت و..( صرفا از اختيارات سرداور و در صورت 

ارد ....كميته فني مي باشد. و هر گونه فيلم نياز به بررسي بيشتر سرپرست فني و در صورت عدم حصول نتيجه مو

 ضبط شده و تفسير افراد غير مسئول قابل قبول نمي باشد.

 4×  30ماده دابل داچ امدادی  ( 6

( طناب ها  را  برای نفر سوم   A. Bنفر اول چرخاننده )  2نفر مي باشد كه ابتدا  4تعداد بازيکنان در اين ماده  

(Cمي چرخانند  ،  بازيک ) ( نC  بعد از فرمان داور به مدت )ثانيه داخل دابل داچ جاگينگ مي زند . سپس  30

نفر آخر انجام مي دهند مجموع ركوردهای  4( تعويض و به ترتيب تا  Bبازيکن وسط با چرخاننده روبروش ) 

ط را به فلش ، جهت بازيکن وس نفر ركورد نهايي تيم لحاظ خواهد شد . ) ورود مطابق شکل ذيل ( 4صحيح 

 سمت بازيکني كه با او تعويض   مي شود نشان مي دهد

 

 استراحت چرخاننده اول جاگینگ رو چرخاننده دوم
B C A D 
C D A B 
C B D A 
B A D C 

  

 شروع با صدای زنگ يا سوت   -روش اجرا: داوران حاضرـ  بازيکنان حاضر

 تعويض   -ثانيه 20-ثانيه 10*

 تعويض    -ثانيه  20-ثانيه 10*

 تعويض    -ثانيه  20 -ثانيه 10*

 ثانيه  تمام 20 -ثانيه 10*
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 4زمان مسابقه روان مي باشد و در حين تعويض زمان مسابقه قطع نخواهد شد. مجموع ركورد های صحيح هر 

نفر ركورد نهايي تيم لحاظ خواهد شد.) منظور اجرای مهارت جاگينگ همراه با چرخش دابل داچ و شمارش با 

 ست رد مي شود(تعداد طناب هايي كه از زير پای را

 هر ورزشکار بايد با نفر مقابل خود تعويض شود .

 خطاها : 

 امتياز منفي( : هنگاميکه ورزشکاران زودتر از فرمان داور شروع به چرخاندن طناب كنند. 3خطای استارت) 

 ان داور تعويض را انجام دهند.امتياز منفي( : هنگاميکه ورزشکاران زودتر از فرم 3خطای تعويض) 

 اشتباه انجام دهند هيچ ركوردی برای تيم ثبت نخواهد شد. را در صورتيکه بازيکنان ترتيب تعويض ها  تذکر :

:( نحوه اعتراض ودرخواست بازبینی7  

در صورتيکه سرپرست تيم اعتراض و يا درخواست رسيدگي به موضوعي از مسابقات را داشته باشد ، موارد 

 اما بصورت كتبي و با ذكر دقيق موضوع و در ماده مشخص به ناظر فني مسابقات اعالم گردد .الز

 هيچ گونه درخواست بازبيني و اعتراض شفاهي مورد قبول واقع نخواهد شد.

ريال ميباشد. 000/500/1هزينه هر مورد اعتراض برای هرماده از مسابقات    

واقع گردد مبلغ تعيين شده مسترد و در غير اينصورت مبلغ مسترد  در صورتيکه اعتراض در جلسه فني مورد قبول

 نخواهد شد.

هر گونه اعتراضي كه منجر به اخالل در روند اجرای مسابقات و يا ايجاد تشنج  شود موارد در كميته انظباطي 

.بررسي و تصميمات مقتضي برای متخلفين اعمال خواهد شد  

 

 

 

 

 نش آموزی کشورفدراسیون ورزش داانجمن طناب زنی 
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 1401-1402سال تحصیلی   دانش آموزان دختر سراسرکشورشنا قوانین ومقررات مسابقات 

 تحصیلی  متوسطه دوره اول  برگزار می گردد. دوره در   کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 1389 و 1388:  سالهای  متولدين 

 رات شرکت کننده :ب( تعداد نف
 . نفر مي باشند  8به همراه يک نفر مربي و يک نفرسرپرست مجموعا نفر   6تعداد بازيکنان 

 هد شد .اخوار برگز و دوره تحصیلی سنی ی هارده س سااشنا بر ت مسابقا تذکر:

 ( شناگر در سال تحصیلی گذشته می بایست حتما  در مقطع متوسطه اول بوده باشد) 

 :ت مسابقا بر حاکم نیف تمالحظا( ج

 ورزش نسیورافد لعملراستوود انیرا سالمیا ریجمهو شنا نسیورافد راتمقر و نیناقو خرینآ مطابق تمسابقا .1

 . شد هنداخو اربرگز  (Time final)  نهایی رتبصو ادمو تمامی در زیموآ نشدا

  .مایدند شرکت ناتومیماده تیمی  3انفرادی و  ده ما 3حداکثر در هر شناگر  .2

 ماده انفرادی نام نویسی نمایند. 1. تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در 3

  . دارد را تمسابقا در شرکت حق نستاا هر از شناگر 2 تنها ادینفرا دهما هر در .4

پ اکو معالا نهایی رتصو به هازات تیممتیاا جمعو  دگیر می تعلق المد و حکم دهما هر مسو تا اول ممقا . به5

 .ددگر می اءهدا های برترتیم به قهرمانی 

 (زمتیاا 1 همدشانز نفر و 18 اول نفر) د.گیر میتعلق  زمتیاا همدشانز تا اول یها ممقا به ادینفرا ادمو در .6

 (ادینفرا برابردو.)میگیرند زمتیاا هشتم تا اول یها ممقا تیمی ادمو در .7

 قهرمانی یسکو روی بر دخو محکاا و یزاجو یافتدر جهت مناسب شیورز سلبا با انشناگر ستا وریضر .8

 .یابند رحضو

 نماید امتناع مسابقات در شرکت از پزشکی دالیل در ماده ای به منا ثبت از بعد شناگری که در صورتی .9

 نخواهد روز همان مسابقات پایان تا را شنا مواد بقیه در شرکت اجازه دیگر مسابقات، پزشک تأیید درصورت

 .تداش
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 به اما نماید شرکت درمسابقه گردیده است تا مقرر شده و ثبت ارنج برگه در نام شناگری که . درصورتی10

 دریافت مورد هر برای جریمه تومان( 000/150 )مبلغ  نماید خودداری مسابقه در ازحضور پزشکی غیر دالیل

 گردید. خواهد

 به را( تیمی)  ادیمدا انشناگر لیست باید روز نهما تمسابقا وعشر از قبل هکنند شرکت یها تیم . سرپرست11

 .(باشد می ادیمدا مسابقه روز ایبتدا در نجار برگه تحویل ،شرکت کمال تیمی ادمو در) .هندد تحویل منشی میز

 اههمر به تیم سرپرست سیلهو به دهما هر اریبرگز از پس ساعت نیم کثراحد کتبی ربطو باید اضعترا .21

 مربوطه مبلغ اضعترا دنبو وارد رتصو در. )ددگر تحویل تمسابقا سرداور بهومان( ت 000/150 ) مبلغ

 قابل باید عموضو همچنین( ددگر می یزوار نمیزبا نستاا شیورز تهیا بحسا به مبلغرت ینصوا غیر در و دمستر

 .باشد اضعترا محل و سیربر

 مهر به رممهو ،مضاا ،تایپ تمسابقا اریبرگز یخرتا از قبل روز 5 کثراحد باید نستاا هر انشناگر نجار برگه .13

 اههمر به یمیلا. ) دشو لسار ارکشو منشی کل مسابقات یمیلا به WORD فرمت قالب در و نستاا شیورز تهیا

 دد (.گر می معالا متعاقباًت مسابقا یبند نماز

 از لعملراستود دمفا عایتر مدع رتصو ، تاییدیه را از منشی کل مسابقات دریافت نمایید. دریمیلل اساار از پس 

 .مدآ هداخو عمل به ممانعتدر مسابقات  مربوطه نستاا تیم شرکت

 دداریخو ستدرنا و حدسی یهاردکور درج از. )دشو تنظیم شناگر تمسابقا خرینآ سساا بر هاردکور .14

 نظر با نماز هر در شناگر قعیوا ردکور با وتمتفا و ناصحیح یا و تایپی غلط دارای یهاردکور ستا بدیهی(. نمایید

 .دشو می داده لنتقاا لیست رتستاا ستهد لیناو به کلمنشی و  فنی سرپرست

 .بگیرند نظر در را هشد کرذ یها لویتاو ریکشو مرحله به داوران معرفی و بنتخاا در هانستاا .15

 3 جهدر قلاحد داوری رکمد دارای 

 نستاا ن،تاشهرس ،منطقه ورشپر و زشموآ تمسابقا در دنبو لفعا 

 گذشته لسا ریکشو تمسابقا در غیرموجه غیبت معد 

 ًنمایید لساار داوران باقبلی  هماهنگی بارا   نستاا داوران لیست لطفا  . 

ری کشوت مسابقادر شنا غ داوری بالدارای انی که راهمکاای برغ بالور اصدو معرفی  تذکر مهم :

 ست.ع اومربی یا سرپرست ممنان یطی به عنواهستند تحت هر شر
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 ت :مسابقااد مو –د

  
 

 .زمان بندی )ترتیب و روز برگزاری مسابقات( متعاقباً اعالم می گردد 

 .جدول ارنج و ثبت رکورد در صفحه بعد می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متوسطه دوره اول

 ادیمدآزاد امتر  4×100 -13  باغهرمتر قو 100-7 آزادمتر  50 -1

 ادیمدا آزادمتر  4×50 -14 نهوامتر پر 100 -8 پشتال متر کر 50  -2

  متر آزاد 200 -9 باغهرقو متر 50 -3

  ادینفرامتر مختلط  200 -10 نهوامتر پر 50  -4

  متر قورباغه 200  -11 آزادمتر  100 -5

  ادیمدامتر مختلط  4×50 - 12 پشتال متر کر 100 -6        
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 ....... ............. جدول ارنج و ثبت رکورد تیم شنای استان:  

 رکود نام و نام خانوادگی رکود نام و نام خانوادگی مواد مسابقات ردیف

     آزاد متر 50 1

     باغهرقو متر 50 2

     پشت الکر متر 50 3

     نهواپر متر 50 4

     آزاد متر 100 5

     باغهرقو متر 100 6

     پشت الکر متر 100 7

     نهواپر متر 100 8

     متر آزاد 200 9

     باغهرقو متر 200 10

     متر مختلط انفرادی 200 11

  رکورد  نداریم  داریم  متر مختلط امدادی  4×  50 12

  رکورد  نداریم  داریم  متر آزاد امدادی  4×  50 13

  رکورد  نداریم  داریم  متر آزاد امدادی  4× 100 14

 :اسامی نفرات تیم 

1-                                                                4-  

2-                                                                5- 

3-                                                                6- 
 

 بفرمایید وتایید دقت تکمیل با را رکوردها خصوصا موارد همه لطفاها ن* مسئولین محترم انجمن شنای استا

         .باشد می قبول مورد لیست تایپ شده فقط همچنین.
 کشور آموزی دانش ورزش فدراسیون( ختراند)شنا انجمن

 

 امضاء لفن همراهشماره ت نام ونام خانوادگی

   مربی: 

   سرپرست: 

 مسئول انجمن شنای استان: 

 

مهر و تایید هیات ورزش دانش آموزی  امضا مسئول انجمن:

 استان
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 1401-1402سال تحصیلی   سراسرکشور پسر دانش آموزانشنا قوانین ومقررات مسابقات 

 تحصیلی  متوسطه دوره اول  برگزار می گردد. دوره در   کانون منتخببه صورت  مرحله کشوری مسابقات

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان
 1389 و 1388:  سال های  متولدين 

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :
 . نفر مي باشند  8به همراه يک نفر مربي و يک نفرسرپرست مجموعا نفر   6تعداد بازيکنان 

 هد شد .اخوار برگز سنی ی هارده س سااشنا بر ت مسابقا تذکر:

 :ت مسابقا بر حاکم فنی تمالحظا( ج

 ورزش نسیورافد لعملراستوود انیرا سالمیا ریجمهو شنا نسیورافد راتمقر و نیناقو خرینآ مطابق تمسابقا .1

 برگزار خواهد شد.  زیموآ نشدا

 شد. هداخو اربرگزنهایی  -سال به صورت مقدماتی  13-14مسابقات  

 دجوو تیمی یشتههار در انشناگر شرکت ایبر یتیودمحد .ند شرکت نمایداتومیده ما 5حداکثر در هر شناگر  .2

 ارد.ند

 ماده انفرادی نام نویسی نمایند. 1گران اعزامی می بایست حداقل در . تمامی شنا3

  . دارند را تمسابقا در شرکت حق نستاا هر از شناگر 2 تنها ادینفرا دهما هر در .4

پ کاو معالا نهایی رتصو به هازات تیممتیاا جمعو  دگیر می تعلق المد و حکم دهما هر مسو تا اول ممقا . به5

 .ددگر می اءهدا های برترتیم به قهرمانی 

 (زمتیاا 1 همدشانز نفر و 18 اول نفر) د.گیر میتعلق  زمتیاا همدشانز تا اول یها ممقا به ادینفرا ادمو در .6

 (ادینفرا برابردو.)میگیرند زمتیاا هشتم تا اول یها ممقا تیمی ادمو در .7

 قهرمانی یسکو روی بر دخو محکاا و یزاجو یافتدر جهت مناسب شیورز سلبا با انشناگر ستا وریضر .8

 .یابند رحضو

 ،نماید امتناع مسابقات در شرکت از پزشکی دالیل در ماده ای به منا ثبت از بعد شناگری که در صورتی .9

 نخواهد روز همان مسابقات پایان تا را شنا مواد بقیه در شرکت اجازه دیگر مسابقات، پزشک تأیید درصورت

 .داشت
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 به اما نماید شرکت درمسابقه گردیده است تا مقرر شده و ثبت ارنج برگه در نام شناگری که . درصورتی10

 دریافت مورد هر برای جریمه تومان( 000/150 )مبلغ  نماید خودداری مسابقه در ازحضور پزشکی غیر دالیل

 گردید. خواهد

 سرپرست سیلهو به دهما هر اریبرگز از پس ساعت نیم کثراحد کتبی ربطو باید اض به نتیجه هر مسابقهعترا .11

 مربوطه مبلغ اضعترا دنبو وارد رتصو در. )ددگر تحویل تمسابقا سرداور بهتومان(  000/150 ) مبلغ اههمر به تیم

 قابل باید عموضو همچنین( ددگر می یزوار نمیزبا نستاا شیورز تهیا بحسا به مبلغرت ینصوا غیر در و دمستر

 .باشد اضعترا محل و سیربر

در صورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی و تایید پزشک  از  -12

 شرکت در مسابقات امتناع نماید دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت 

 تهیا مهر به رممهو ،مضاا ،تایپ تمسابقا اریبرگز یخرتا از لقب روز 5 کثراحد باید نستاا هر انشناگر نجار برگه .13

 یبند نماز اههمر به یمیلا. ) دشو لسار ارکشو منشی کل مسابقات یمیلا به WORD فرمت قالب در و نستاا شیورز

 دد (گر می معالا متعاقباًت مسابقا

 شرکت از لعملراستود دمفا عایتر معد رتصو ، تاییدیه را از منشی کل مسابقات دریافت نمایید. دریمیلل اساار از پس 

 .مدآ هداخو عمل به ممانعت مربوطه نستاا تیم

 دداریخو ستدرنا و حدسی یهاردکور درج از. )دشو تنظیم شناگر تمسابقا خرینآ سساا بر هاردکور .14

 نظر با نماز هر در رشناگ قعیوا ردکور با وتمتفا و ناصحیح یا و تایپی غلط دارای یهاردکور ستا بدیهی(. نمایید

 .دشو می داده لنتقاا لیست رتستاا ستهد لیناو به کلمنشی و  فنی سرپرست

 .بگیرند نظر در را هشد کرذ یها لویتاو ریکشو مرحله به داوران معرفی و بنتخاا در هانستاا .15

 3 جهدر قلاحد داوری رکمد دارای 

 نستاا ن،شهرستا ،منطقه ورشپر و زشموآ تمسابقا در دنبو لفعا 

 گذشته لسا ریکشو تمسابقا در غیرموجه غیبت معد 

 ًلساار داوران باقبلی  هماهنگی با ری وجا لسا فعالیت یطا شر سساا بر را نستاا داوران لیست لطفا 

 .  نمایید

 

ری کشوت مسابقادر شنا غ داوری بالدارای انی که راهمکاای برغ بالور اصدو معرفی  تذکر مهم :

 ست.ع امربی یا سرپرست ممنوان ی به عنویطاهستند تحت هر شر



53 
 

 ت:مسابقااد مو –د

  

 سال 13- 14مواد مسابقات رده سنی 

 متر پروانه   100  -13 متر کرال پشت 100 -7 آزادمتر  50 -1

 متر پروانه  200 -14 متر کرال پشت 200 -8 متر آزاد 100  -2

 ادینفرا متر مختلط 200 -15 متر قورباغه 50 -9 متر آزاد 200 -3

 ادیمدآزاد امتر  4×100 -16 متر قورباغه 100 -10 متر آزاد 400  -4

 ادیمدامتر مختلط  4×100 -17 متر قورباغه 200 -11  متر آزاد 800 -5

  متر پروانه 50 -12 متر کرال پشت 50 -6

 

 *  زمان بندی )ترتیب و روز برگزاری مسابقات( متعاقباً اعالم می گردد.

 و ثبت رکورد در صفحه بعد می باشد. *جدول ارنج
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 جدول ارنج و ثبت رکود تیم شنای استان: .................... رده سنی ................

 اسامی نفرات تیم :

1-                                                   2-                                             3- 

4-                                                   5-                                             6- 
  

 رکود نام و نام خانوادگی رکود نام و نام خانوادگی مواد مسابقات ردیف

     آزاد متر 50 1

     آزاد متر 100 2

     آزاد متر 200 3

     متر آزاد 400 4

     تر آزادم 800 5

     پشت الکر متر 50 6

     پشت الکر متر 100 7

     پشت الکر متر 200 8

     باغهرقو متر 50 9

     باغهرقو متر 100 10

     باغهرقو متر 200 11

     نهواپر متر 50 12

     نهواپر متر 100 13

     متر پروانه 200 14

     متر مختلط انفرادی 200 15

  رکورد  نداریم  داریم  متر مختلط امدادی  4×  100 16

  رکورد  نداریم  داریم  متر آزاد امدادی  4×  100 17

 

 امضاء شماره تلفن همراه نام ونام خانوادگی

   مربی: 

   سرپرست: 

 مهر و تایید هیات ورزش دانش آموزی استان امضا مسئول انجمن:  مسئول انجمن شنای استان: 

 .باشد می قبول مورد لیست تایپ شده فقط همچنین. بفرمایید وتایید دقت تکمیل با را رکوردها خصوصا موارد همه لطفاها ن* مسئولین محترم انجمن شنای استا

 کشور آموزی دانش ورزش فدراسیون( پسران  )شنا انجمن
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 متوسطه دوره اولقوانین و مقررات مسـابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان پسر سراسرکشور 

 1401-1402سال تحصیلی      سال( 15)نونهاالن زیر 

 در دوره تحصیلی  متوسطه اول  پسران برگزار می گردد. کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 
 

 گزاری مسابقات:شرایط سنی و اوزان و نحوه بر -الف

  10/10/89لغايت   11/10/1386: سال های  متولدين -1

 نيز متوسطه اول تحصيلي دوره  10/10/1386 لغايت 1/7/1386  های ماه متولدين آموزان دانش:  تبصره

 .نمايند شركت مسابقات در توانند مي 

يت نامه محضری ولي و گواهي با ارائه رضا  10/10/1389لغايت   11/10/1388كشتي گيران متولد تذکر مهم :

 پزشکي مي توانند در اين مسابقات شركت نمايند. 

بدون ارفاق كيلوگرم  85-75-68-62-57-52-48-44-41 – 38تا  34اوزان آزاد و فرنگي :  -2

 وزن

 نحوه قرعه كشي و جدول مسابقات طبق ضوابط جاری اتحاديه جهاني كشتي خواهد بود. -3

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :
 نفر  13به همراه دو نفر مربي و يک نفر سرپرست جمعا نفر  10عداد ورزشکاران در كشتي آزاد ت 

  نفر  13به همراه دو نفر مربي و يک نفر سرپرست جمعا نفر  10تعداد ورزشکاران در كشتي فرنگي 

 ج( مدارک الزم:  

 ءهور به مهروامضاممسیدا گواهي تحصيلي عکس دار -3 بيمه ورزشي معتبر -2  اصل شناسنامه -1
 مديرمدرسه

 فرم تک برگ رضايت نامه ولي و تاييديه پزشکي مسابقات ورزشي دانش آموزی -4
 *تذکر:

  ثبت نام دانش آموزان كشتي گير مي بايد از طريق سامانه همگام مسابقات فدراسيون ورزش دانش آموزی

 صورت پذيرد.

  در مسابقات شركت نمايند.كشتي گيران صرفا از استان محل تحصيل خود مي توانند 

 .بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك فوق، از پذيرش و شركت افراد جلوگيری خواهد شد 

 نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقات: -ج
بايد طبق جدول ذيل، نسبت به معرفي مربيان و سرپرستان تيم های ذيربط ها مياستان* مربیان و سرپرستان: 

 : ينددر هر رشته اقدام نما

 

 )فرهنگي(مربیسرپرست  1مربي)فرهنگي ( + 1 كشتي گير5تا  1

 )فرهنگي(مربیسرپرست 1مربي )  فرهنگي(+ 2               گير كشتي 5بيش از 
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 برنامه برگزاری مسابقات:  -د

 کشتی آزاد و فرنگی

 ساعت مورخ جدول زمان بندی ردیف
محل برگزاری 

 مسابقات

  17:00-15:00 روز اول ندهپذيرش تيم های شركت كن 1

  17:00-16:00 روز اول كلينيک داوران 2

  17:00 -17:30 روز اول قرعه كشي  3

  17:30 -18:30 روز اول كلينيک مربيان  4

5 

وزن اول كشتي آزاد و 5وزن كشي 

و  44و  38تا34بدون ارفاق وزن)-فرنگي

 (75و  62و  52

 07:00 -07:30 روز دوم

 

6 
اول رشته كشتي آزاد  وزن5مسابقات 

 وفرنگي
 روز دوم

14:00- 10:00 

20:00- 16:00 
 

  07:00 -07:15 روز سوم وزن اول  5وزن كشي مجدد  7

8 
و  57و  48و  41وزن دوم)5وزن كشي 

 (85و  68
 07:15 -07:45 روز سوم

 

9 
ادامه مسابقات كليه اوزان كشتي آزاد و 

 فرنگي
 روز سوم

14:00- 10:00 

20:00- 16:00 
 

  07:00 -07:15 روز چهارم وزن دوم 5وزن كشي مجدد  10

 روز چهارم وزن دوم 5ادامه مسابقات  11
14:00- 10:00 

20:00- 16:00 
 

  09:00تا ساعت   روز پنجم خروج تيم ها 12

 

 

 تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، سرپرست برگزاری مسابقات می 

 
 امتیازات: -هـ

 ه نفرات اول تا سوم اين مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.( ب1
 ( به تيم های اول تا سوم اين مسابقات در هر رشته كاپ قهرماني اهداء خواهد شد.2
 
 
 

تذکر: ضرورت دارد کلیه تیم ها بالفاصله طبق دستورالعمل اردوهای ورزشی آموزش و پرورش، نسبت به ترک محل 

 خوابگاه اقدام نمایند.



57 
 

 سایر موارد : -و
كه الزامي است و از فعاليت مربياني کلینیک مربیگری مربوطه ها در حضور كليه مربيان هريک از رشته -1

 در اين كلينيک حضور نداشته باشند در كنار تشک به عنوان كوچينگ جلوگيری به عمل خواهد آمد.

-كليه سرپرستان تيم های شركت كننده در رقابت های كشتي آزاد وفرنگي موظفند اصل مدارك كشتي -2

رخانه فني روز پذيرش جهت كنترل و ثبت نام به دبي 17:00لغايت  15:00گيران شركت كننده را از ساعت 

 مسابقات تحويل نمايند.

 .ساعت قبل از پذيرش بسته ميشود و ديگر امکان ثبت نام وجود ندارد 48آموزش و پرورش   سیداسامانه  -3

 
 

 
 
 

 انجمن کشتی فدراسیون ورزش دانش آموزی 
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  سر سراسرکشور دانش آموزان پهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی   ورزشقوانین ومقررات مسابقات 

 (1401-1402سال تحصیلی )

 تحصیلی  متوسطه اول  پسران برگزار می گردد. دورهدر  کانون منتخببه صورت مرحله کشوری مسابقات 

 :الف( شرایط سنی شرکت کنندگان

 10/10/89الی     11/10/86:  سالهای  متولدين
 (نیز می توانند در مسابقات شرکت نمایند اولدوره تحصیلی متوسطه   10/10/1386لغایت  1/7/1386)دانش آموزان متولدین ماه های  

 ب( تعداد نفرات شرکت کننده :
 نفر  14به همراه يک مرشد،يک مربي و يک سرپرست جمعا نفر   11تعدادورزشکاران 

 ج( مقررات فنی مسابقات:

ي تت فردی و يک وزن كشمهار دوزورخانه ای مي تواند حداكثر در عالوه بر رشته تيمي هر ورزشکار  -1

 .پهلواني شركت نمايد

ساير ورزشکاران خارج از رشته تيمي زورخانه ای فقط مي توانند حداكثر در دو مهارت فردی و يک وزن  -2

  .كشتي پهلواني حضور داشته باشد

ر يک مي توانند در رشته كشتي پهلواني شركت نمايند كه عضورشته تيمي زورخانه ای و يا د يورزشکاران -3

  .مهارت فردی حد نصاب الزم را كسب كرده باشند

و فدراسيون ورزش  مسابقات براساس جدول مصوب فدراسيون ورزش های زورخانه ای و كشتي پهلواني- 4

  .برگزار مي گردد دانش آموزی 

:مسابقات مواد   

 الف( تیمی زورخانه ای :

 شامل 4 ورزشکار ، 1 مياندار و 1 مرشد جمعا 6 نفر مي باشند. 

 ب( مهارت فردی

 كيلوگرم برگزار 100تا  70كيلوگرم و -70تا  50، كيلوگرم -50مسابقات مهارت فردی در سه وزن  -1

  .رددگمي  

چرخ چمني و ميل بازی بر اساس جدول ذيل –چرخ تيز  -كباده–مسابقات مهارت فردی در پنج رشته سنگ  -2

 برگزار مي گردد.
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مهارت فردی جزئیات مسابقات  

خ چمنیچر  اوزان سنگ کباده میل بازی چرخ تیز 

ثانيه012  

ثانيه 40حدنصاب   

ثانيه04  

ثانيه 20حدنصاب   
گرم 750  8 24 50-   

ثانيه012  

ثانيه 40حدنصاب   

ثانيه04  

ثانيه 20حدنصاب   
گرم 750 -70تا 50 30 10   

ثانيه012  

ثانيه 40حدنصاب   

ثانيه 40  

ثانيه 20حدنصاب   
گرم 750 100تا 70 40 12   

 

 جزئیات برگزاری مسابقات تیمی زورخانه ای

 زمان چرخ تیز زمان چرخ چمنی
 وزن میل

جفت میل گیری   

بازیوزن میل   

 هر میل
 وزن کباده

وزن سنگ 

 جفت

ثانیه 40 ثانیه 52   3 kg 750 g 10 kg 24 kg 

 ج(کشتی پهلوانی 

 -70تا60،كيلوگرم  -60تا 50،كيلوگرم -50تا 45، كيلوگرم-45تا 40وزن  6مسابقات كشتي پهلواني در  -1

كيلوگرم برگزار خواهدشد و در هر وزن يک نفرمجوز شركت را  100تا  80كيلوگرم و  - 80تا 70 ،كيلوگرم

  .خواهد داشت

ثانيه استراحت برگزار خواهد شد.ضمنا داشتن دوبنده  30دقيقه ای با  2مسابقات كشتي پهلواني در دو تايم   -2

 مربند مخصوص كشتي پهلواني برای تمام شركت كننده ها الزامي مي باشد.آبي و قرمز ، شلوار و ك

 د( مرشدی

 ،مرشد مي بايست دانش آموز بوده و در صورت هم دوره بودن مقطع تحصيلي در رشته تيمي زورخانه ای -1

 حکم و مدال تعلق خواهد گرفت. 

ايد. مرشد مي تواند در مسابقات مهارت فردی و كشتي پهلواني شركت نم -2  

3- مسابقات مهارت مرشدی در يک زمان 12 دقيقه ای به صورت اجرای مجزا برگزار مي گردد و تنها مرشداني 

 كه در دوره تحصيلي متوسطه اول باشند مي توانند در مسابقات شركت نمايند.

 

های زورخانه ای و کشتی پهلوانی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور انجمن ورزش  


