مقررات اختصاصی

شنا
زنان و مردان
-

هساتقات تش اساس قَاًیي سسوی فذساسیَى شٌا تشگضاس هی گشدد.
هساتقات دس دٍ هادُ (کشال سیٌِ-قَستاغِ)
سدُ سٌی هساتقات تا تَجِ تِ حضَس ٍ اػالم آهادگی ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ تؼییي هی گشدد.
ششکت کٌٌذُ فقط دس یک هادُ هی تَاًٌذ ششکت ًوایذ.
ّوشاُ داشتي تجْیضات شٌا (هایَ-کالُ -ػیٌک -حَلِ -دهپایی) تِ ػْذُ ششکت کٌٌذُ هی تاشذ.
دس طَستی کِ تؼذاد ششکت کٌٌذگاى دس ّش سدُ سٌی تیش اص ً 01فش تاشذ هقام ّای اٍل تا سَم اػالم هیگشدد .دس غیش ایي طَست تشای ّش
ً3فش ششکت کٌٌذُ دس ّش سدُ یک هقام اػالم هیگشدد.
حضَس ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ  0ساػت قثل اص ساػت اػالم شذُ الضاهی است.
ّوشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

تنیس روی میس
زنان و مردان
-

هساتقات تش اساس قَاًیي سسوی فذساسیَى تٌیس سٍی هیض تشگضاس هی گشدد.
هساتقات تِ طَست اًفشادی تشگضاس هی گشدد (ششکت کاسکٌاى اص ّش ٍاحذ آصاد هی تاشذ).
تاصیکٌاى اص لثاس ٍ کفش ٍسصشی هٌاسة دس صهاى هساتقات استفادُ ًوایٌذ.
هساتقات تا تَج استاًذاسد تشگضاس هی گشدد.
ٍسصشکاساى اص پَشیذى لثاس سفیذ دس صهاى هساتقِ خَداسی ًواییذ.
ساکت تاصیکٌاى تا سٍیِ سیاُ ٍ یک سٍیِ قشهض ٍ ّش تاصیکي دس صهاى هساتقِ اص ساکت شخظی استفادُ ًوایذ.
حضَس ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ  0ساػت قثل اص ساػت اػالم شذُ الضاهی است.

-

ّوشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

نکته:
هساتقِ تا حضَس حذاقل 01ششکت کٌٌذُ قاتل اجشا هی تاشذ.

تیراندازی
زنان و مردان
-

هساتقات طثق هقشسات فذساسیَى تیشاًذاصی تشگضاس هی گشدد.
هساتقات دس دٍ سشتِ تفٌگ تادی ٍ طپاًچِ تادی تظَست اًفشادی تشگضاس هی گشدد.
ّوشاُ داشتي تجْیضات اص قثیل لثاس  ،دستکش ٍ کفش ٍسصشی هٌاسة تؼْذُ ٍسصشکاس هی تاشذ.
ّش ششکت کٌٌذُ فقط دس یک هادُ هی تَاًذ ششکت ًوایذ.
حضَس ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ  0ساػت قثل اص ساػت اػالم شذُ الضاهی است.

-

ّوشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

نکته:
هساتقِ تا حضَس حذاقل 01ششکت کٌٌذُ دس ّش هادُ قاتل اجشا هی تاشذ.

آمادگی جسمانی
زنان
-

هساتقات طثق قَاًیي اًجوي آهادگی جسواًی تشگضاس هی گشدد.
هساتقات تِ طَست اًفشادی تشگضاس هی گشدد(.ششکت کاسکٌاى اص ّش ٍاحذ آصاد هی تاشذ).
هساتقات تِ طَست ایستگاّی ٍ اهتیاصتٌذی هقام ّا تا تَجِ تِ هحاسثِ صهاى خَاّذ تَد.
کلیِ ششکت کٌٌذگاى هلضم تِ داشتي لثاس ٍسصشی هٌاسة هی تاشٌذ.
دس خظَص سدُ ّای سٌی دس سٍص تشگضاسی هساتقِ تا حضَس ششکت کٌٌذگاى حاضش ،سدُ تٌذی اًجام ٍ تظوین گیشی تَسط کادس فٌی اتخار
خَاّذ گشدیذ.
دس طَستی کِ تؼذاد ششکت کٌٌذگاى دس ّش سدُ سٌی تیش اص ً 01فش تاشذ هقام ّای اٍل تا سَم اػالم هیگشدد .دس غیش ایي طَست تشای ّش
ً3فش ششکت کٌٌذُ دس ّش سدُ یک هقام اػالم هیگشدد.
حضَس ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ  0ساػت قثل اص ساػت اػالم شذُ الضاهی است.

ّ -وشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

دارت
زنان و مردان
-

هساتقات طثق هقشسات ٍ قَاًیي اًجوي داست تشگضاس هی گشدد.
هساتقات دس  3لگ(2لگ اص  3لگ) ٍ جوغ اهتیاص  310تشگضاس هی گشدد.
ششکت کٌٌذگاى هلضم تِ پَشیذى لثاس ٍ کفش ٍسصشی هٌاسة هی تاشٌذ .هساتقات دس تخش تاًَاى تا حجاب اسالهی تشگضاس هیگشدد.
هساتقات تِ طَست اًفشادی تشگضاس هی گشدد(.اص ّش ٍاحذ کاسی تؼذاد ششکت کٌٌذُ آصاد است)
هساتقات تِ طَست فیکس تشگضاس هی گشدد.
حضَس ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ  0ساػت قثل اص ساػت اػالم شذُ الضاهی است.

ّ -وشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

فوتسال

آقایان

-

هساتقات طثق آخشیي هقشسات ٍ قَاًیي فَتسال (فذساسیَى فَتثال) تشگضاس هی گشدد.
ّش تین شاهل ً5فش تاصیکي اطلی ٍ ً5فش تاصیکي رخیشُ تِ ّوشاُ  0هشتی ٍ 0سشپشست جوؼاً ً02فش هی تاشذ.
لثاس تاصیکٌاى هتحذالشکل تا ًظة شواسُ دس قسوت پشت پیشاّي (ّش تاصیکي دس طَل هساتقات فقط اص یک شواسُ هی تَاًذ استفادُ ًوایذ) ٍ
داشتي قلن تٌذ ٍ جَساب تلٌذ تشای تاصیکٌاى الضاهیست.
هساتقات دس دٍس هقذهاتی تِ طَست دٍسُ ای  ،دس دٍس دٍم حزفی ٍ دٍس پایاًی تا تظوین کویتِ فٌی تشگضاس هی گشدد.
هساتقات دس دٍ ٍقت  05دقیقِ ای  ،دس تیي دٍ ًیوِ استشاحت  5دقیقِ ای ٍ دس ّش ًیوِ یک صهاى  31ثاًیِ ای تشگضاس هیگشدد.
دس طَستی کِ اهتیاصات دٍ تین هساٍی شَد  ،اتتذا تفاضل گل ( گل صدُ ٍ گل خَسدُ) ٍ سپس ًتیجِ تتضی سٍ دس سٍ هحاسثِ هی گشدد.
تین ّا هیثایست  05دقیقِ قیل اص ساػت ششٍع تاصی دس سالي حاضش تاشٌذ.
حضَس سشپشست یا هشتی قثل ٍ حیي تاصی الضاهیست دس غیش ایٌظَست تین تا تاخت فٌی جشیوِ هیگشدد.
هساتقات صیش ًظش کویتِ فٌی تشگضاس هیگشدد ٍ کلیِ هَاسد پیش تیٌی ًشذُ سا ایي کویتِ تظوین گیشی خَاّذ ًوَد.

والیبال
زنان و مردان
-

هساتقات طثق قَاًیي ٍ هقشسات فذساسیَى ٍالیثال تشگضاس هی گشدد.
تاصیْا تِ طَست ً 5فشُ تشگضاس هی گشدد.
ّش تین هتشکل اص  5تاصیکي اطلی  5تاصیکي رخیشُ 0هشتی ٍ  0سشپشست کِ جوؼا ً02فش هی گشدد.
تاصیْا تِ طَست 2ست اص  3ست تشگضاس هی گشددّ( .ش ست 25اهتیاص ست ًتیجِ 05اهتیاص)
لثاس تاصیکٌاى هتحذ الشکل تا ًظة شواسُ 0تا 21دس قسوت پشت ٍ جلَ پیشاّي (کاپیتاى تا ًظة ًَاس اًذاصُ 2*8ساًت صیش شواسُ هشخض
هی گشدد).
پَشیذى کفش ٍسصشی هٌاسة الضاهی هی تاشذ.
چشخش تاصیکٌاى تش اساس اسًج اسائِ شذُ فقط دس تخش سشٍیس تَسط داٍس کٌتشل هی گشدد.
تظوین گیشی دس هَسد ًحَُ تشگضاسی ٍ تَضیح قَاًیي دس سٍص قشػِ کشی تا تَجِ تِ تؼذاد تین ّای ششکت کٌٌذُ اًجام خَاّذ شذ.
تین ّا هیثایست  05دقیقِ قیل اص ساػت ششٍع تاصی دس سالي حاضش تاشٌذ.

ّ -وشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

طناب کشی
زنان و مردان
-

-

هساتقات طثق قَاًیي ٍ هقشسات اًجوي طٌاب کشی تشگضاس هی گشدد.
ّش تین هشکة اص ً00فش شاهل ( 8تاصیکي اطلی 0 ،تاصیکي رخیشُ 0 ،هشتی ٍ  0سشپشست جوؼاً ً00فش ) هی تاشٌذ.
جوغ اٍصاى  8تاصیکي هساتقِ دٌّذُ دس هشداى  641کیلَ گشم ٍ دس صًاى 521کیلَ گشم هی تاشذ.
ششکت کٌٌذگاى هلضم تِ پَشیذى لثاس ٍ کفش ٍسصشی هتحذ الشکل هی تاشذ.
ّش ششکت کٌٌذُ تایذ طٌاب سا تا دستاى تذٍى پَشش تگیشد (کف دست سٍتِ تاال تاشذ) ٍطٌاب اص تیي تذى ٍ تاصٍی ٍسصشکاس ػثَس کٌذ ّش ًَع
هاًؼی کِ تاػث حشکت ًکشدى طٌاب شَد خطا هحسَب هی شَد ،پاّا سوت جلَ دساص شَد جلَتش اص صاًَّا ّوِ اػضا ی تین دس صهاى هساتقِ تِ
حالت کششی قشاس گیشًذ.
ّش هساتقِ شاهل  3کشش ٍ تشای ّش کشش یک تاین استشاحت  3دقیقِ ای است.
تشًذُ هساتقِ تیوی است کِ تِ دٍ کشش اص سِ کشش دست یاتذ.
دس صهاى ٍصى کشی ششکت کٌٌذگاى تا لثاس ٍسصشی ٍ تذٍى کفش ٍ ،صى کشی اًجام هیگشدد.
حضَس ششکت کٌٌذگاى دس هساتقِ  0ساػت قثل اص ساػت اػالم شذُ الضاهی است.

ّ -وشاُ داشتي کارت پرسنلی  ،کارت ملی و  IDکارت جْت ششکت دس هساتقات الضاهی هی تاشذ.

