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 هقررات عوَهی:  - 1خص ث
 لطػٝ وطی ٚ ٌطٜٚ ثٙسی ذٛاٞس ضس. ,ٔسبثمبت ثب تٛرٝ ثٝ تؼساز تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙسٜ -
 ك ضطوت زض ایٗ ٔسبثمبت ضا زاض٘س.ح 1385ٚ  1384، 1383, 1382ٗ سبَ ٞبی ٔتِٛسی -

 .ایٗ ٔسبثمبت ا٘تربثی تیٓ ٞبی ّٔی ٔی ثبضس -

استفبزٜ  ثطٌعاض ٔی ٌطزز ٞط استبٖ فمف ثبیس اظ ثبظیىٙبٖ ثٛٔی ذٛز آٖ استبٖٚ ثٕٙظٛض پطٚضش استؼساز ٞب ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ ٔسبثمبت ثػٛضت لٟطٔب٘ی وطٛض  -
 وٙس.

٘حٜٛ حؿٛض آٟ٘ب زض  زض سبٔب٘ٝ ٔجیٗ الساْ ٕ٘بیس.٘طیٗ سطپطست, ٔطثی ٚ وٕه ٔطثی ثبظیىٗ ثؼالٜٚ سطپطست، رب 12حساوخط ٘سجت ثٝ حجت ٘بْ  ثبیستٞط تیٓ ٔی  -
تیٓ ٞبی  ؾٕٙبً ٔساضن ٔٛضز ٘یبظ رٟت حجت ٘بْ زض سبٔب٘ٝ ٔجیٗ ثٝ ضطط شیُ ٔی ثبضس وٝ ٔیجبیست تٛسفٞبوی ٔی ثبضس.  ٚ ٔمطضات ٘یٕىت تیٓ ثط اسبس لٛا٘یٗ

 ضطوت وٙٙسٜ ثٝ ازاضات وُ ٚضظش ٚ رٛا٘بٖ استبٖ ذٛز اضائٝ ٌطزز.

 ٔساضن ٔٛضز ٘یبظ:  -

 اغُ ضٙبسٙبٔٝ ٚ وبضت ّٔی -

 ٚ ازاضٜ وُ آٔٛظش ٚ پطٚضش استبٖ ٚ تبییس ٟ٘بیی ثٝ ٟٔط ٚ أؿبء ٔسیط وُ استبٖ اضائٝ ٌٛاٞی تحػیّی ػىسساض ٕٟٔٛض ثٝ تبئیسیٝ اظ ٔسضسٝ -

 ثٝ ٞیش ٚرٝ لبثُ لجَٛ ٕ٘ی ثبضس()وبضت ثیٕٝ ثسٖٚ ػىس  1397زاضتٗ وبضت ثیٕٝ ٔؼتجط سبَ   -

 زاضتٗ ضؾبیت ٘بٔٝ وتجی اظ ٚاِسیٗ -

 زاضتٗ تبثؼیت رٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ  -

 ٚضظضىبضاٖ فمف حك ضطوت زض یه ضضتٝ ٚضظضی ضا زاض٘س. :1تجػطٜ

 .ازاضٜ وُ ٚضظش ٚ رٛا٘بٖ استبٖ ٔطثٛقٝ پصیطش ٔی ضٛ٘س تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙسٜ غطفبً ثب ٔؼطفی ٘بٔٝ اظ :2تجػطٜ 
 اِعأیست. سطپطست وُ ٔسبثمبتثٝ  ٔطثیسطپطست،  تؼٟس ٘بٔٝ : اضائ3ٝتجػطٜ  -
 ضت ثطای وّیٝ اػؿبی تیٓ اِعأیستوبفٙی ٚ ربیٍبٜ تٕبضبصیبٖ ٚ ... ٕٞطاٜ زاضتٗ آیسی  ٍٙبْ ٚضٚز ثٝ ٔحُ ٔسبثمبت اػٓ اظ ظٔیٗ ثبظی، ٔحٛقٝٞ  -

ٔست یبز ضسٜ ضا ضػبیت ٕ٘ٛزٜ وٝ سجت تساذُ ظٔب٘ی ثطای زیٍط ضضتٝ الظْ است ٔست البٔت وّیٝ تیٓ ٞب یه ضٚظ لجُ اظ ضطٚع ٔسبثمبت ٞط ضضتٝ ذٛاٞس ثٛز.  -
 ٞبی ٚضظضی ٘جبضس.

 صٙب٘ضٝ ٔست البٔت ثیص اظ ظٔبٖ تؼییٗ ضسٜ ثبضس ٞعیٙٝ ٞبی شیطثف ثط ػٟسٜ استبٖ ٔسػٛ ذٛاٞس ثٛز. -

 ت وٙٙسٜ ثبیس ثب ِجبس ٔتحساِطىُ زض ٔطاسٓ افتتبحیٝ ٔسبثمبت حبؾط ثبضٙس.تیٓ ٞبی ضطو -

 تٕبٔی تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙسٜ ٔٛظف ثٝ ضػبیت آییٗ ٘بٔٝ ذٛاثٍبٜ ٞب ٚ ذبٔٛضی زض قَٛ ٔسبثمبت ٔی ثبضٙس. -

 در بخص دختران مسببقبت بب پوضص اسالمی مورد تبییذ فذراسیون صورت خواهذ گرفت. -

 
 

 فٌی:هقررات   - 2ثخص 
ٞس ضس ٚ وّیٝ ثطٌعاض ذٛأٛرٛز زض سبیت فسضاسیٖٛ  1397سبَ  فسضاسیٖٛ ثیٗ إِّّی ٞبویٚ ٔمطضات لٛا٘یٗ زاذُ سبِٗ ٚ ثطاسبس ٔسبثمبت ثػٛضت ٞبوی  -

سالٔت سبیط ثبظیىٙبٖ ایفبی ٘مص ٔسبثمٝ ثبیس ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ  ٞط زض قَٛػبیت ٔمطضات ثٛزٜ ٚ ثبظیىٙبٖ ٞٓ تیٓ ّٔعْ ثٝ ض سطپطستبٖ، ٔطثیبٖ، ثبظیىٙبٖ ٚ اػؿب،
 وٙٙس.

ْ تبئیس آٟ٘ب ثٝ ػٟسٜ وّیٝ ثبظیىٙبٖ ّٔعْ ثٝ استفبزٜ اظ تزٟیعات لب٘ٛ٘ی ٔػٛة فسضاسیٖٛ ثیٗ إِّّی ٞبوی وٝ زض وتبة لٛا٘یٗ شوط ضسٜ ٔی ثبضٙس ٚ ٔسئِٛیت ػس -
 تیٓ ضطوت وٙٙسٜ ٔی ثبضس.ذٛز 

 ٔرتّف زاضتٝ ثبضس.ٞط تیٓ ثبیس حسالُ زٚ زست ِجبس وبُٔ ثب ضً٘ ٞبی  -
 بیس زاضای وبضت ٔطثیٍطی ٞبوی ثبضٙس.ٔطثیبٖ تیٓ ٞب اِعأبً ث -
 ثبضس ٚ ضٕبضٜ زضٚاظٜ ثب٘بٖ ٞٓ ثبیس اظ ٔیبٖ ایٗ ضٕبضٜ ٞب ا٘تربة ضٛز. 32اِی  1ضٕبضٜ ٞبی ِجبس ثبظیىٙبٖ ثبیس اظ ػسز  -
 زض ٔحُ ٔسبثمبت حبؾط ٘جبضس ٔطَٕٛ لبٖ٘ٛ ػسْ غالحیت ذٛاٞس ضس.ٔسبثمبت ضاس سبػت ٔمطض ثطٌعاض ٔی ضٛز ٚ صٙب٘ضٝ تیٕی زض ظٔبٖ اػالْ ضسٜ  -
 سطپطستبٖ ٚ ٔطثیبٖ تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙسٜ ثبیس زض رّسٝ فٙی وٝ ضت لجُ اظ ا٘زبْ ٔسبثمبت تطىیُ ذٛاٞس ضس ضطوت ٕ٘بیٙس. -
 زٟیعات ضا رٟت وٙتطَ ثٝ ٕٞطاٜ زاضتٝ ثبضٙس.سطپطستبٖ ثبیس زض رّسٝ فٙی ٕ٘ٛ٘ٝ زٚ زست ِجبس وبُٔ ثبظیىٙبٖ، تزٟیعات زضٚاظٜ ثب٘بٖ ٚ سبیط ت -
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 ّبی هیسثبى: ئَلیتهس  - 3خص ث
 ٚ تزٟیعات الظْ اظ ِحظٝ ضطٚع تب پبیبٖ ٔسبثمبت ٚ تمجُ ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛقٝ آٔجٛال٘س( ٚ پعضىی )پعضه ٔؼتٕس ٞیئت پعضىی استبٖٕٞبٍٞٙی رٟت وبزض  -

سطپطست وُ، ظٔیٗ ثبیس وبٔالً ذف وطی ٚ تٛض زضٚاظٜ ٞب ثستٝ ضسٜ ثبضس، ٔیع ٚ غٙسِی ٞبی الظْ رٟت سبػت لجُ اظ ضطٚع ٔسبثمبت ثٝ  24تحٛیُ ظٔیٗ ثبظی  -
 غٙسِی. 6وبزض ثطٌعاضی، ٚ ٘یع تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙسٜ وٝ ثطای ٞط تیٓ 

 تبٔیٗ أٙیت وبُٔ ٔسبثمبت ٚ وبزض ثطٌعاضی ثط ػٟسٜ ضئیس ٞیئت استبٖ ذٛاٞس ثٛز.  -

 ..(...ثمبت ثٝ سطپطست وُ )تٛح، ٚسبیُ ٔٛضز ٘یبظ ٔیع فٙی ٚ.تحٛیُ تزٟیعات ٔطتجف ثٝ ٔسب -

 تساضن ٔحُ ٔٙبسجی رٟت اسىبٖ تیٓ ٞب ٚ وبزض ثطٌعاضی ٔسبثمبت وٝ لجال ثٝ تبئیس ٕ٘بیٙسٜ فسضاسیٖٛ ضسیسٜ ثبضس. -

 تبٔیٗ تطا٘سپٛضت وبزض ثطٌعاضی اظ ٔحُ اسىبٖ ثٝ ٔحُ ٔسبثمبت ٚ ثبِؼىس -

 ثطٌعاضی ٔطاسٓ اذتتبٔیٝ -

 بیٍبٜ ٚیژٜ رٟت ضٚاثف ػٕٛٔی، ا٘تظبٔبت ٚ زثیط ذب٘ٝ ٔسبثمبتتؼجیٝ ر -

 استبٖ ٔیعثبٖ ٔٛظف ثٝ زلت زض ٘حٜٛ تغصیٝ ٚضظضىبضاٖ ضطوت وٙٙسٜ است -

 ٞبی ٔٙبست ضا پیص ثیٙی ٚ آٔبزٜ ٕ٘بییس. ثطای ا٘زبْ فطایؽ زیٙی ٔىبٖ -

 ٞبی الظْ ضا ٔجصَٚ ٚ أىب٘بت الظْ ضا ثطای آ٘بٖ فطاٞٓ آٚضیس. ٞبی ٌطٚٞی زض ٔحُ ٔسبثمبت پیص ثیٙی ٚ اغحبة ضسب٘ٝ ثطای استمطاض ذجطٍ٘بضاٖ -

 ثطای تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙسٜ زض ٔطاسٓ افتتبحیٝ پیص ثیٙی پالوبضز وٙیس. -

 ، تفطیحی ٚ ثبسبتب٘ی تٟیٝ ٚ زض اذتیبض ٌصاضیس.ثطای زیساض افطاز ٚ ٚضظضىبضاٖ ٔسػٛ ٘مطٝ ٞبی استب٘ی ثب ِٔٛفٝ ٞبی ٔٙبقك زیس٘ی -

ٞبی ثٟساضتی ٔحُ ٔسبثمبت ٚ  غٛت، ظیجب سبظی سبِٗ ثطػٟسٜ ٔیعثبٖ است اظ ٞٓ اوٖٙٛ ٘سجت ثٝ ثطضسی ٚ قطاحی آٖ الساْ فطٔبئیس. ٔیعثبٖ سطٚیستبٔیٗ ٘ٛض،  -
 ذٛاثٍبٜ ٞب ضا ثطضسی ٚ زض غٛضت ٘یبظ ٘سجت ثٝ تؼٕیطات آٖ الساْ ٕ٘بیس.

 تٟیٝ ٔساَ ٚ وبح لٟطٔب٘ی إِپیبز. -

 
 

 وکتٍ:
 آییه وامٍ بٍ آوُا اشارٌ وشدٌ در آییه وامٍ کمیتٍ َای مسابقات، فىی ي اوضباطی فدراسیًن َاکی قابل استىاد می باشىدمًاردی در کٍ ایه 
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 قَاًیي هسبثقبت. 1
 گسدیده اطح.ثىطِه این وزشغ دز میان همگان ثدوین جهح این آیین نامه، ةه منٌىز آگاهی و جلث اُجامد رشکح کنندگان و نیص  7.7

 
 د.نػى می هاکی دازل طالن رشوَ ةین املللی  و ملسزات كىانین اش زوش اول ةس اطاض مظاةلات 7.2

 خم كانىنگرازی دز رشایى زاؾ زا ةسای زىد مدفىي می داند.فدزاطیىن هاکی  -
 

ةسگاصازی مظااةلات  هنگاامدز و نظسه های دیگسی نیص  ػده اندطایح فدزاطیىن آپلىد  و کلیه اطناد مسثتى دز ةسؽ مظاةلاتملسزات مظاةلات  7.9
 .می ػىد ةسای ازائه دز جلظات ثهیه

 
 1385ٚ  1384، 1383, 1382زده طنی نىَ مظاةلات:  7.4

 
ای اهداف غیاس ةاشزگاانی و ثنها ةس یس ةسگسفجه ػده دز مظاةلات مسجلف می دهد ثا اش ثـاو فدزاطیىنخلىق ثـىیسةسدازی این امکان زا ةه كىانین  7.5

ةوىز کلی اطجفاده اش ثـاویس مسجلف جهح اهداف ثتلیغاثی ةایاد  نیص ؿادق اطح. ةاػگاهی. این طیاطح دز مظاةلات کندغیس ثتلیغاثی اطجفاده 
 ةا مجىش فسد دزیل انجام پریسد.

 

 هسئَلیي هسبثقبت. 2
مسثتى ةا مىازد کلیه  ةازهدز  ةاثىجه ةه ملسزات این كدزت و ازجیاز زا دازد که ػىد. ویمی انجساب فدزاطیىن  ثىطى،  مظاةلاتح کل رسپسط 7.6

 ثـمیم گیسی کند. جسیان مظاةلات
 

 کند.می ثِیین فدزاطیىن انجساب ػده اش طىی سادی که كتالً زا اش میان افهس مظاةله ن فنی مظئىلیرسپسطح کل، )الف(  
 

 :داوز ةسای هس مظاةله زا ُهده داز می ةاػدجساب انداوزی مظاةلات وًیفه  ین)ب(  مظئىل 
 

فنای نیاص  یندز ماىزد مظائىل كاانىنچنین این داوزی کنند. هم هیئح آنها خلىز دازد که ثیم مظاةله ایداوزان انجساب ػده نتاید دز  (7)
 ؿادق اطح.

 
 د.نةاػ طمجی داػجهدز مظاةلات د نمنی ثىانننده رشکح ک های ثیم اُلاء کادز (2)

 
 :ةسگصاز کنندهفنی نفسات  (9)

 

 دز مظاةلات مجمسکص: داوز و جاج ةا ثىجه ةه ثِداد ثیم ها، مظئىل داوزان، مظئىل فنی, رسپسطح کل و مناینده فدزاطیىن -
 

 )پ(  رسپسطح کل ةاید اهمینان خاؿل کند که متامی رشکح کنندگان اش آیین نامه انلتاهی فدزاطیىن آگاه هظجند.                       
 

ةِاد  ،ن ثیم و یا طایس مظئىلین زا ةه دلیل اثفاكاثی که ةه نٌس وی كتلةاشی، ةاشیکنان، مظئىلی چندکه یک یا  دازدازجیاز زا  اینرسپسطح کل (  ت)
 ةه خالح ثِلیم دزآوزد. هىل جسیان ةاشی زر داده اطح  و یا دز

 

ةایاد ثاا پایاان مظااةله  )کازت كسمص( ازساجی ةا ثىجه ةه رشایى فیصیکی طالن و دز ؿىزت ُدم وجىد ززجکن ةسای ثیم, ػسف -
 ةیسون اش طالن خلىز داػجه ةاػد.

مدىهه فنای )اش  نتاید وازد شمین وػسف زاهی دز ؿىزثی که ازساج منجهی ةه مدسومیح اش مظاةله / مظاةلات ةِدی گسدد,  -
 خلىز داػجه ةاػد. جایگاه متاػاچیاندز ةایدثا انجهای ثِلیم  و ثیم( ػىد نیمکحجمله 

 
و ثِلیام مددود نکند یک ثِلیم زا فلوته ةاشی های ةاكیامنده دز آن مظاةلات  هس ثِلیم، رسپسطح کل مظاةلات می ثىاند دز مىزد مدت(  خ)

 نیص ادامه داػجه ةاػد. دز مظاةلات آثیأداز آن انلتاهی فدزاطیىننٌس کمیجه  ةادز نٌس ةگیسد که  زا ةه گىنه ای
 

، رسپسطح کل مظاةلات می ثىاند دزؿىزت نیاش متام یا ةسؼی اش وًایف زىد زا ةه مظئىلین فنی واگراز کند. فدزاطیىنمناینده و ثىافم زكایح ةا  7.7
 امکان پریس اطح.فدزاطیىن دةیسکل  زكایح زئیع یا این ازجیاز ةا ،دزؿىزت غیتح مناینده

 
هس ةاشیکن یا مظئىلی زا که ةه نٌس وی یا ةس اطاض ػاىاهد  ،مه انلتاهی مظاةلات فدزاطیىنرسپسطح کل مظاةلات می ثىاند ةا اطجناد ةه آیین نا 7.8

 مىجىد یکی اش ثسلفات دزجه طه، دو و یک زا انجام داده اطح ةه خالح ثِلیم دزآوزده و ازساج مناید.
 

ثا مظاةلات آثای هام اداماه دازد مای ثىاناد ةاس ةاشیکن یا مظئىلی که ثىطى رسپسطح کل ةـىزثی ةه خالح ثِلیم دز آوزده ػده که جسیمه وی  7.9
 کمیجه انلتاهی فدزاطیىن دززىاطح ثجدید نٌس دهد. کمیجه فنی مظاةلات یا اطاض این ةند ةه
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ذ ی اثسانکجه: ةا ثىجه ةا گصازػات دزیافجی یا ماهیح ثسلف، رسپسطح کل ةاید ثسلفات زا ةه کمیجه انلتاهی ازجَا دهد یا دز ؿىزت ذیلّ وكح ثـمیم

 دز مظاةلات مجمسکص ثـمیم اولیه كاةل اجسا دز مدل مظاةلات اثساذ می گسدد. مناید که مجناطث ةا ُمل انجام ػده ةاػد.
 

 تین. 3
 .ز مظاةلات رشکح منایددمی ثىاند  اش هس ثیم ةاشیکن72خداکرث  7.71

 
 :مىازد شیس زا دز ةس می گیسد ثیم اطامیفسم  7.77

 

 (92ثا  7)ػامزه دز مظاةلات رشکح زىاهند کسد ةاشیکن که  72اطامی  -

 ةاػد(ا دکرت ثیم مسةی، کمک مسةی و یمنی ثىاند )اطم رسپسطح -

یا ثِلیم رسپسطح ثیم  کظالحةاػد(. جانؼین رسپسطح دز ؿىزت ا دکرت ثیم اطم جانؼین رسپسطح )منی ثىاند مسةی، کمک مسةی ی -

 ازجیازات وی زا ُهده داز می ػىد.

 ثیم جای دازند. نیمکحزوی که  مسةی اطم -

 اطم کمک مسةی -

اش زنگی کامالً  نیص ةایداش یک زنگ ثؼکیل ػىد و لتاض دوم  ةایددزؿد لتاض اؿلی  81 - جصئیات کامل و زنگ لتاض اؿلی و دطح دوم -
 مجفاوت اش زنگ لتاض اؿلی ةاػد.

 لتاض ةاشیکن مجفاوت ةاػد.ةاید کامالً اش دو دطح  دوم دزواشه ةان اؿلی وجصئیات کامل و زنگ پیساهن  -

 دهد.می ازائه  رسپسطح کلكتل اش رشوَ مظاةلات ةه  اطامی زافسم های  ییک نظسه اش متام کمیجه ةسگصازی 7.72
 

 ، رشکح ثیم زشزو منىن ةه رشایى شیس اطح:اش مظاةلات دز ؿىزت انرصاف یک یا چند ثیم 7.79
 

 تینیک ترکیت . 4
 فسم مسةىهه زا ثکمیل کند. دز این فسم اطامی ةاشیکنان و مظئىالن ثیم ةه جصء ةاشیکنانی که اش طاىیرسپسطح هس ثیم ةاید كتل اش رشوَ هس ةاشی  7.74

 آوزده می ػىد.ه اند، اش رشکح دز مظاةله مدسوم ػد کمیجه انلتاهیرسپسطح کل یا
 

 خارض دز شمینةاشیکن  6اطامی  -

 ةاشیکن ذزیسه6 -

 ةاید مؼسف گسدند کاپیجان و دزواشه ةانان ثیم -

 رسپسطح  -

 مسةی  -
 

 خلىز داػجه ةاػد.نیمکججیم یا زوی  ندز شمیدز هىل ةاشی خجامً  کاپیجان هس ثیم ةاید 7.75

 

 )یک رٍز قجل( هسبثقبتضرٍع جلسِ تَجیْی قجل از . 5
 دز این جلظه الصامی اطح. نیص ثیم و مسةی خلىز رسپسطحدز این جلظه رسپسطح کل, مظئىل فنی و مظئىل داوزان خلىز دازند که  7.76

 
ػاجه دز این جلظه رسپسطح ثیم ةاید منىنه لتاض ةاشیکنان، دزواشه ةان )دطح اؿلی و دطح دوم( و متامی ثجهیصات ةاشی زا ةاسای ثائیاد ةهماساه دا 7.77

 ةاػد. ثجهیصات دزواشه ةانی ػامل کاله، دطجکؽ، پد و کیکسش و ثجهیصات ةاشیکنان ػامل ماطک و دطجکؽ اطح.
 

زا دز این جلظه ةهمساه داػاجه و ةاه و همچنین کازت ةیمه وزشػی طایی که اش كتل ثىطى فدزاطیىن ازطال ػده ای ػنارسپسطح ثیم ةاید کازت ه 7.78
 مظئىل فنی ازائه دهد. 

 
 
 
 
 



  
 

 7 -( 7997کؼىز ) اطجِدادهای ةسثساملپیاد آئین نامه مظاةلات 

 جبس ٍ تجْیسات ثبزیکٌبىل. 6
 مىزد ثایید رسپسطح کل كساز گسفجه اطح زا ةپىػند.گ هایی که كتالً مِسفی ػده و ةاشیکنان هس ثیم ةاید لتاض ةا زن 7.79

 
 .که ةس ثن دازند ةاػد می کنند ةاید همسنگ لتاطیاطجفاده لتاض مکملی که ةاشیکنان دز هىل ةاشی  گىنههس  7.21

 
 ةه منٌىز زویح ةهرت ثىپ كىانین شیس خاکم اطح:   7.27

 ثسجیداً زنگ کفؽ ثیسه ةاػد -

 یا کیکسش دزواشه ةان ثیسه ةاػد. پد، پیساهنمجفاوت اش زنگ لتاض ثیم زىد و ثيم ملاةل ةاػد. ةهرت اطح زنگ  زنگ پیساهن دزواشه ةان ةاید -

 پ ةظجه می ػىد.ى چ یمیلی مرت ةاالثس اش كظمح انجهای 711ثسجیداً ثیسه ةاػد. این نىاز  زوی آن ةایدزنگ چىب و نىاز ةظجه ػده  -
 

 :گ( و مؼسف ةاػد و انداشه آن ةایدکند. این ػامزه ةاید کامالً ثىپس)پسزنهس ةاشیکن دز هىل مظاةلات نتاید ثغییس ػامزه  7.22

-  :  پیساهنپؼح  -طانجی مرت  21ثا  76ازثفَا

-  :  (گىػه طمح چپجلىی ػلىاز/ دامن ) -طانجی مرت  9ثا  7ازثفَا
 

 :)پس زنگ( و مؼسف ةاػد و انداشه آن ةایدةاید کامالً ثىپس ػامزه  مظاةلاثنتاید ثغییس کند. اینػامزه دزواشه ةان دز هىل  7.29

-  :  پؼح پیساهن -طانجی مرت  21ثا  76ازثفَا

-  :  جلى –طانجی مرت  21ثا  7ازثفَا
 

 ةاشیکنان ةاید دز هىل ةاشی کامآًل مسثث ةاػند و لتاض های یک ػکل ةه ثن داػجه ةاػند. کلیه 7.24
 

 :ایددز ازثتان ةا ثجهیصات، ةاشیکنان ة 7.25

 اطجفاده کنند. هىل ةاشی شيس جىزاب زىد اش مدافٍ طاق پادز متام  -

 اطجفاده کنند.لذه ةند ثسجیداً و کاپ دز شیس لتاض زىد اش  -

رشح  زا ةاه ؿاىزت کجتای ثجهیصات ُلح اطجفاده اش آنکه ةاید گىاهی پصػکی  (،ةنا ةه دالیل پصػکی)اكافی  ثجهیصاتاطجفاده اش هسگىنه  كتل اش -
 .اةلات ازائه داده ػىدرسپسطح کل مظةه داده 

 
 هیچ ةاشیکنی دز شمین مجاش ةه اطجفاده اش وطایل ازثتاهی نیظح. 7.26

 
 اطجفاده اش ُینکهای هتی و مِمىلی ممنىَ اطح. ةاشیکنان دز ؿىزت نیاش ةاید اش ُینک های مسـىؾ وزشػی اطجفاده کنند. 7.27

 
 دز ؿىزت ثدازل زنگ دز مظاةله ای که میصةان دز آن خلىز دازد, اولىیح انجساب زنگ لتاض ةا میصةان اطح.   7.28

 
 

 .  هذت زهبى یک هسبثق7ِ
. نجیجه دزپایاان وكاح ةااشی ثىطاى گسدد مداطته میجهح اطرتاخح ةین دو نیمه وكح دكیله  5می ةاػد. ای دكیله  75 شمان كانىنی 2ةاشی دازای  7.7

 ةه ُنىان نجیجه ةاشی دتح زىاهد ػد. فدزاطیىن
 

 :اكافه وكح  7.7

 .مظاةله انجام می گسددةِد اش پایان  دكیله 5,زكاةح ػىت اوت اثی که نیاش ةه نجیجه دازددز مظاةل -

 .  تعَیط ثبزیکٌبى8
 امکان پریس اطح. ی که اطامی آنها دز لیظح مظاةله آمدهثِىیم ةاشیکنان ثنها اش میان ةاشیکنان  8.7

 
 ثدح نٌازت کامل مظئىل فنی ؿىزت می گیسد. ان)الف( ثِىیم ةاشیکن  8.2

 
 .مظجلس ػىدزوی نیمکح ثیم ( ةِد اش انجام ثِىیم، ةاشیکن ثِىیلی ةاید رسیِاً اش شمین مظاةله زازج و )ب

 
 مظئىل اطح.ان ثیم زىد ؿدیذ ثِىیم ةاشیکن انجام)پ( رسپسطح ثیم دز مىزد 
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 ٍرٍد ثِ زهیي ثبزی .9
 مسةی ثیم یا کمک مسةی ثدح هیچ رشایوی منی ثىاند وازد شمین مظاةله ػىد. 9.7

 
ةاه ُاالوه دکارت ثایم  (نفاس 6خاداکرث )که ةاسای مظااةله انجسااب ػاده اناد  ذزیسهو ةاشیکنان  مسةی ،رسپسطح یا جانؼین رسپسطح )ولی نه هسدو( 9.2

جهاح ؿادتح یاا انجاام آنهاا زا داوز یا مظائىل فنای یکای اش  ند مگس اینکهةنؼین نیمکحزوی ام شمان كانىنی مظاةله دز مت زت خلىز( ةایددزؿى )
نیمکاح زوی  که مظئىل زفجاز متامی افاساد خاارض (رسپسطح یا جانؼین)و یا ثِىیلی ؿىزت گیسد. رسپسطح  كساز دهدزواب  کازهای مسثتى مىزد

 د.ص فنی ةاػنفس اول نیمکح ةه طمح میةاید  اطح
 

د. كساز دهمىزد زواب زا ثیم خسیف  /کادزةاشیکنان هس ندىی مظئىلین مظاةله/داوزان ونتاید ةه کادز و ةاشیکنان مظجلس زوی نیمکح  میانؿدتح 9.9
فسد مصةىز ةاثىجه ةه دطجىز مظئىل فنی ةاید  زىد ادامه داد،فِالیح ةه وی  /افساد زاهیمظئىل فنی ةه رسپسطح ثیم دز مىزد فسد ثرکساگس ةِد اش 

 ةگرزاند. /زازج اش مدل مظاةلهةلیه وكح ةاشی زا دز اثاق ززجکن
 

 زىاهد ػد. ُامل مظاةلات ا / کمیجه انلتاهی ثنتیه انلتاهی دز مىزد فسد زاهی اش طىی رسپسطح کل ةه رشایى، ةا ثىجه
 

 مگس دز رشایى شیس:نتاید دز شمین مظاةله ؿىزت گیسد مان هیچ یک اش ةاشیکنان ةه جصءدزواشه ةان دز  9.4
 

د یاا الف( اگس ةاشیکن دز شمین مظاةله دچاز آطیث ػىد یکی اش داوزان دطجىز ثىكف ةاشی زا می دهد و ثـمیم می گیسد آیا وی نیاش ةه ماداوا داز )
 زیس.

 
شمین مظاةله ػىد. اگس )دز ؿىزت خلىز( وازد  فیصیىثساپ یا دکرت ثیم( اگس یکی اش ةاشیکنان دزون شمین آطیث دید. داوز اجاشه می دهد که 7)ب()

ثیم دکرت یا فیصیىثساپ نداػح دز این ؿىزت دکرت خارض دز مدل مظاةله و یا رسپسطح ثیم وازد شمین مظاةله می ػىند و فسد مـادوم 
 شه وزود ةسانکازد ةه شمین زا می دهد.داوز مظاةله اجا ،می کنند. دز ؿىزت نیاش هدایحزا هسچه رسیِرت ةه ةیسون اش شمین 

 
چنانچه ثیم دکرت و یا ةا اجاشه داوز وازد شمین ػىند.  می ثىانند)دز ؿىزت خلىز( فیصیىثساپ و یا دکرت ثیم  زواشه ةان،د (  دز ؿىزت آطیث2)

دزواشه  لاال دزمان مسجرصا و یاا انجد ةسای انجام دکرت خارض دز مدل مظاةله و یا رسپسطح ثیم ةا اجاشه داوز می ثىانن ازد،فیصیىثساپ ند
 ةسانکازد وازد شمین می ػىد.ةا اجاشه داوز دز ؿىزت نیاش ند. وازد شمین مظاةله ػى  ةان

 
ةله دكیله شمین مظا 7خداكل ةاشیکن ةایداین د، نػى زواشه ةان( وازد شمین ةه جص دجهح دزمان یک ةاشیکن )یا دکرت مظاةلات چنانچه دکرت ثیم ج( )

ةاشیکن مـدوم می زىاهد ػد. ةا ثىجه ةه كىانین هاکی دازل طالن،  مداطتهفنی  مظئىل ثىطىةنؼیند. این شمان  زوی نیمکحزا ثسک کند و 
 د ثِىیم ػىد.ثىان

 
زاىن اكادام ػاىد. مدال  آنهااص کسدن متیه رسیِاً نظتح ة ثازا مجىكف زىاهد کسد داوز ةاشی  ةاػد، ػدهوی شمین مظاةله زیسجه زىنس  لکه هایاگس  9.5

دزؿاد  81ةاا غلٌاحالکال کننده غیس اطیدی و كد ُفىنی کننده متیص ػىد. دز ؿىزت نتىد  این مدلاىل مای ثاىان اش  تاید ةا اطجفاده اش پاکهآلىد
 اطجفاده کسد.

 
ةایاد اش شماین  دازدمایِااثی كـاد نىػایدن دز شمان ثىكف ةاشی چنانچه ةاشیکنی  دازل شمین مظاةله ممنىَ می ةاػد. هسگىنه مایِات دز نىػیدن 9.6

اش شمین ةیسون  ،می ثىاند اش کنازدزواشهفلى دزواشه ةان نیص . )ةس هتم كىانین هاکی دازل طالن( جدداً وازد شمین ػىدمظاةله زازج و پع اش نىػیدمن
 شمین ػىد. وازدو یا مجدداً 

 
مظاةله زا ثاسک کنناد. التجاه ةایاد مظئىلین و ةاشیکنان ثیم می ثىانند ةا اجاشه مظئىل فنی دز شمان اطرتاخح ةین دو نیمه مدىهه فنی اهساف شمین  9.7

 رشوَ مظاةله ةه شمین ةاش گسدند.كتل اش یک دكیلهته ماطک زىد زا نصدیک ؿندلی ثیم كساز دهند و چىب، دطجکؽ و 
 

 ٍقت کٌترل. 10
اش وًاایف مظائىل فنای  و یا وكح اكاافه ةااشی )نیماه اول و نیماه دوم( ه دازد. اُالم پایان وكح كانىنیمظئىل فنی کنرتل شمان مظاةله زا ةس ُهد71.7

 د.نپایان مظاةله زا اُالم می کن انداوز کسنس، پنالجی  نجامجهح ا وكح كانىنی ادامهاطح. التجه دز ؿىزت 
 

 ةا نؼان دادن ُالماحرشوَ مجدد ةاشی زا یا اُالم می کنند. التجه داوزان مىًفند ثىكف و  شدندد مظاةله زا ةا طىت َ مجو داوزان رشوَ و یا رش  71.2
 اُالم منایند.ةه مظئىل فنی 
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 هسبثقِ یک تَقف/قطع. 11
د و ةاسق( و...(  ، ُدم نىزکافییا شمین ةه دالیلی مانند رشایى ةد ةاشیطىی داوز )اش چنانچه ةاشی  مجىكاف ػاىد ایان یا مظئىل فنی )ةه دالیلی مانند ُز

 د(:هامن شمین و یا هامن زوش ةاػ الصاماً نتاید دزػىد ) ادامه دادهمجدداً  هتم رشایى شیس ةاشی ةاید
 

هامنای زىاهاد ةاىد کاه دز هنگام ادامه  ادامه پیدا کند. نجیجۀ ةاشی (7.2پایانىكح اكافه )كانىن ( یا 7.7كانىن مظاةله ةاید ثا پایان وكح كانىنی ) 77.7
 لدٌۀ كوّ مظاةله زكم زىزده اطح.

 
 ةاید ةا فسق اینکه ةاشی اؿالً كوّ نؼده اُامل ػىد.ثِىیم ةاشیکنان  مسثتى ةا 8دز هنگام انجام ادامۀ ةاشی، كانىن  77.2

 

 /اداهِ ًذادى ثِ ثبزیعذم صالحیت. 12

زفجاز و ةسزىزد اُلاء ثیم یا متاػاچیان یک ثیم ةه گىنه ای اطح که ادامه كلاوت یاا مظااةله زا ةاسای          ثِسیف ُدم ؿالخیح / ادامه ندادن ةه ةاشی: 
داوزان و کادز ةسگصازی مظاةلات ةظیاز طسح یا غیاس ممکان مای طااشد و ةاه نٌاس داوزان و مظائىلین 

 مظاةلات دز ؿىزت ادامه ةاشی چهسه وزشغ هاکی مسدوغ می گسدد.
 

 شیهای گسوهیةادز  72.7
 

ثیم اش مظاةلات کنازه آن که  ادامه و یا ثکمیل ةاشی امجنان وزشد، فسق ةس این زىاهد ةىدؿالخیح نداػجه ةاػد یا اش  ةسای مظاةله یثیمالف( اگس )
 گیسی کسده اطح.

 
 :کندکنازه گیسی گسوهی ( اگس ثیمی اش مظاةلات )ب

 
 ةس ؿفس مدظىب می گسدد 5کند, ةِنىان یک ةازح هس مظاةله ای که ةاشی کسده یا كساز اطح ةاشی  -

 این ثیم اش مظاةلات زازج می گسدد -

 جدول نجایج و زنکینگ مجِاكتاً ةسای همه ثیم ها اؿالح می گسدد -

 آماز ثیمی و فسدی گلصنی این ثیم دیگس مدظىب نسىاهد ػد -

 دز ةاشی های رضةدزی و ثِیین ملام 72.2
 

اش  دز این مسخله ؿالخیح نداػجه ةاػد یا اش ادامه و یا ثکمیل ةاشی امجنان وزشد، فسق ةس این زىاهد ةىد که آن ثیم)الف( اگس ثیمی ةسای مظاةله 
 مظاةلات کنازه گیسی کسده اطح.

 
 :کنازه گیسی کند رضةدزی و ثِیین ملام)ب( اگس ثیمی اش مظاةلات  
 

 مظاةله دز خال انجام ةازح مدظىب می گسدد -

 زازج می گسدد این ثیم اش مظاةلات -

 ثیم های پائینرت دز زنکینگ نهایی یک پله ؿِىد می کنند -

 هیچ گلی ةسای ةاشیکنان ثیم که دز مسخله رضةدزی و ثِیین ملام ةه مثس زطانده اند خظاب منی گسدد -

 آماز ثیم دز ةاشی های گسوهی خفٍ اما آماز گلصنی فسدی اش ةین می زود -

 ن خم ثِیین زنکینگ نهایی زا ةسای زىد مدفىي می داند.ةا ثىجه ةه شمان انرصاف, فدزاطیى ( پ)
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 اعتراض. 13
 اُرتاق کند، رسپسطح ثیم ةاید: زكاةح یا  یک مظاةلهچنانچه ثیمی كـد داػجه ةاػد دز انجهای  79.7

 
 ةیان کند. (ةا املا)ػىت اوتىزت زوػن دز انجهای گصازغ مظاةله یا زكاةح ( هدف زىد زا نیص ةه ؿ)الف 
 

 ةه مظئىل فنی ثدىیل دهد. ػىت اوتزكاةح دكیله ةِد اش امتام  مظاةله یا  91ثا  کجتی زىد زا ةه هىز زالؿه اُرتاقب( )
 
 د.ةه مظئىل فنی مظاةلات ةپسداش  ػىت اوتزكاةح دكیله ةِد اش امتام مظاةله یا  91 زیالسا ثا میلیىن ج( متلغ دو) 
 

ایح هسگىنه اش این  -  مىازد ةه لغى اُرتاق می انجامد.ُدم ُز
 .فدزاطیىناطرتداد می ػىد ه اُرتاق وازد نتاػد، این متلغ ةهدز ؿىزثیک 79.2

 
 دز مىزد اُرتاق ثیم ثـمیم نهایی زا ةگیسد.  ػىت اوتزكاةح پع اش پایان مظاةله یا  طاُح 2رسپسطح کل مظاةلات مىًف اطح ًسف مدت  79.9

 
ةه ندىی داوزی مظاةله پریسفجه نیظاح و رسپسطاح کال هام ایان چناین ماىازدی زا هیچ گىنه اُرتاكی  ،این كانىن ةدون ثىجه ةه ثترصه های 79.4

 ةسزطی نسىاهد کسد.
 

دكیله پع اش اُالم زای اُرتاق زىد زا ةهماساه متلاغ جسیماه ةاه  61دز ؿىزت داػنت اُرتاق ةه زای رسپسطح کل, رسپسطح ثیم ةاید خداکرث ثا  79.5
ثدىیل دهد. اُرتاق دز اولین جلظه کمیجه مظاةلات فدزاطیىن ةسزطی زىاهد گؼح و دز هس لدٌه كاةل اُامل اطاح. ثاا شماان رسپسطح کل 

 ةسزطی, زای رسپسطح کل اُامل می گسدد.
 

 تست دٍپیٌگ. 14
 د.نانجام ػى ( NADOو   (WADAةس اطاض آئین نامه جهانی متازشه ةا دوپینگمتامی ثظح های دوپینگ ةاید  74.7

 
 )ةجاةس ؿالخدید طجاد ةسگصازی مظاةلات املپیاد(انجام می ػىد. مظاةلاتدز ثظح دوپینگ ( )الف  74.2

 
 ( رسپسطح ثیم اش جصئیات و زوند انجام این ثظح دز جلظه فنی مولّ زىاهد ػد.)ب

 
د. ممکان اطاح نةاشیکن ذزیسه ةاػمظاةله خجی اگس دز هىل  ةاشیکنانی که ةسای مظاةله انجساب ػده ممکن اطح ثظح دوپینگ گسفجه ػىد اش 74.9

 اش یک ةاشیکن چند نىَ ثظح دوپینگ گسفجه ػىد.
 

ةااشیکن زااهی و مظائىلین ثایم نِاح ةِمال آوزد مام ثظاحاش انجام  یچنانچه جىاب ثظح مذتح ةاػد یا ةاشیکنةس هتم كىانین كد دوپینگ  74.4
 مجدمل جسیمه زىاهند ػد.

 

 گسارش هسبثقِ. فرم ّبی 15
این كانىن ػامل اُرتاق یا ُدم اُارتاق مای ػىد.مظائىلین مظااةله  مناید. ءزا املا هگصازغ مظاةلدكیله  5سطح هس ثیم ةاید خداکرث ًسف رسپ 75.7

 ةِد اش املای رسپسطجان ثیم ها املا زىاهند کسد.
 

 ضرایط پیص ثیٌی ًطذُ. 16
رسپسطح کال )دز ةه آن اػازه نؼده، هاکی دازل طالن یا ملسزات مظاةلات پیؽ آید که دز كىانینوكِیجی چنانچه دز خین ةسگصازی مظاةلات  76.7

دز ؿىزت مغایست ةین كىانین و ملسزات ثسجمه ػده, منت شةان  ثـمیم گیسی کند. مسجلف می ثىاند ةا دز نٌس گسفنت رشایىمظاةلات مجمسکص( 
 انگلیظی مىزد اطجناد می ةاػد.
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 1ظویوِ  –گرٍّی یب چٌذ هسبثقبت دٍ
 

 ثرًبهِ هسبثقبت .1

مظاوی ةاػد دز یکی اش گسوه ها یک ثیم ةیؼرت اش دیگسی وجىد ف ثیم ها می ةاػند. اگس ثِداد نادو گسوه ثؼکیل می ػىد که هس کدام ػامل نـ 7.7
 زىاهد داػح.

 . دو گسوه ةه ؿىزت شیس ػکل زىاهند گسفح    -
 دز ةسؽ پرسان :

 
 Dگروه Cگروه  B گروه  A گروه
7 2 9 4 
8 7 6 5 
9 71 77 72 
76 75 74 79 
77 78 79 21 

 دز ةسؽ دزرتان :
 

   

   B گروه A گروه
7 2   
4 9   
5 6   
8 7   
9 71   
72 77   

 
 

ه کؼی مجدداً انجام زىاهد , یا ةیجرش ولی دز ؿىزت ثغییس دو ثیم ثیم جایگصین جدول مظاةلات ثغییس نسىاهد کسدیک دز ؿىزت اطجفاده اش 7.2 كُس
 چند فدزاطیىن این خم زا ةسای زىد مدفىي می داند که كتل اش مظاةلات و دز ؿىزت نیاش گسوه ها زا دوةازه طاشماندهی کند.. هس ػد
 

 جذٍل ثبزی ّب .2

 مجِاكتاً اُالم زىاهد ػد.گسوه ةندی و ةاشی ثیم های رشکح کننده  2.7
 

 طاُح ةاػد. 4 ةایداگس ثیم ها دو ةاشی دز زوش دازند خداكل فاؿله شمانی ةین دو ةاشی یک ثیم  2.2

 خم ثغییس ةسنامه زا ةسای زىد مدفىي می داند. ةاشی ها زا ةا ثىجه ةه رشایى ثغییس دهد و تندیفدزاطیىن می ثىاند جدول شمان 2.9
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 رًکیٌگ )رتجِ ثٌذی( در گرٍُ ّب .3

 دز هس گسوه همة ثیم ها دز ملاةل هم ةاشی زىاهند کسد و امجیاشات شیس ةسای هس مظاةله منٌىز زىاهد ػد: 9.7
 

 دز جسیان ةاشی:

 طه امجیاش ةسای ةسنده -

 یک امجیاش ةه هس ثیم، دز ؿىزت مظاوی  -

 ؿفس امجیاش ةسای ةاشنده -
 

 دز ػىت اوت:

 دو امجیاش ةسای ةسنده -

 امجیاش ةسای ةاشنده یک -
 

 هس گسوه، ثیم ها ةساطاض ثِداد امجیاشات کظث کسده دز مظاةلات زثته ةندی می ػىند. دز جدول
 

 می ػىند. س اطاض ثِداد ةسد زثته ةندی)الف( اگس دز پایان مظاةلات دو یا چند ثیم امجیاشات مظاوی داػجه ةاػند، این ثیم ة  9.2
 

)گال شده دز ملاةال گال  ض ثفاكل گال زثتاه ةنادی مای ػاىنداین ثیم ها ةس اطا )ب( اگس ةاش هم رشایى ثظاوی ةین دو یا چند ثیم ةسكساز ةاػد،
 همیؼه ثفاكل گل مذتح ةس ثفاكل گل منفی ثلدم دازد. - زىزده(

 
 )پ( اگس ةاش هم رشایى ثظاوی ةین دو یا چند ثیم ةسكساز ةاػد، این ثیم ها ةساطاض ثِداد گل شده زثته ةندی می ػىند.

 
ةسكساز ةاػد، طپع نجیجه آن ثیم ها دز ملاةل همدیگس جهح ثِیین زثته ةندی ثیم هایی کاه اش لدااي ثیم م رشایى ثظاوی ةین دو )ت( اگس ةاشه

 امجیاش ةه هم گسه زىزده دز نٌس گسفجه زىاهد ػد.
 

ا ثِیین کننده جایگااه آنهاا دز جادول این رشایى زا دازند، طپع یک زثته ةندی فلى ةس اطاض نجایج مظاةلات میان آنه ةیؼرت اش دو ثیماگس )خ( 
)الاف(، )ب(، )پ(  9.2ةساطاض ةندهای  ةایدثیم ها ثظاوی ةسكساز ةاػد، طپع این  مساجِه کنید(. اگس ةاش هم رشایى 9.7زىاهد ةىد )ةه ةند 

 و )ت( این كمیمه زثته ةندی می ػىند.
 ( ةین آن ثیم ها خل ػىد.9كمیمه ) ػىت اوتةا زكاةح  ةایداین مىكىَ  ( اگس ةاش هم رشایى ثظاوی ةین دو یا چند ثیم ةسكساز ةاػد، طپعج)
 

دز ملاةل ثیم های دیگس ةه مانناد ثاىالی مظااةلات  ػىت اوتاگس ةیؼرت اش دو ثیم دز این مىكىَ دزیل هظجند، طپع هس ثیم یک زكاةح )چ( 
 ةه مانند ثىالی ةسای ةاشی زىاهد شد(. ػىت اوت9زىاهد داػح )اما اجتازاً هس ثیم فلى 

 
امجیاش هم ةاسای  7امجیاش کظث می کند و  9ةاػد  ثیمی که ةیؼرتین گل زا شده طاض نجایج ػىت اوت ایجاد می گسدد:)ح( طپع یک زنکینگ ةس ا

 امجیاش هم ةسای ثیمی که کمرتین گل زا شده ةاػد. 1ثیم های که ةه انداشه هم گل شده ةاػند و 
 

)الف(، )ب(، )پ( و )خ( دز این  9.2ةساطاض ةندهای  ةایداگس ةاش هم رشایى ثظاوی وجىد دازد، طپع ثیم هایی که ثِداد امجیاش ةساةس دازند )ر( 
 اطح زثته ةندی می ػىند.  ػىت اوتكمیمه که متنی ةس گل های دتح ػده دز 

 
 هامن زوغ ثا شمانی که زثته ثیم ها مؼسف می گسدد اُامل زىاهد ػد. وجىد دازد، طپعطه ثیم یا ةیؼرتهمچنان اگس رشایى ثظاوی ةسای )د( 
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 2ظویوِ  –تجلیغ لجبس 

 

 هطخصِ تَلیذ کٌٌذُ .1
م یکی اش اكالم لتاض یا ثجهیصات می ثىاند منایؽ دهنده مؼسـه یک ثىلید کننده ةاػد: نام، نؼان ثجازی، لىگى یا هس ُالمح مؼسـی اش آن كل

 ثىطى ةاشیکن، آفیؼال، داوز دز هنگام ةاشی یا فِالیح زطمی()دزؿىزت اطجفاده 
 

 این منایؽ می ثىاند فلى یکتاز زوی هس كلمی اش لتاض آوزده ػىد .
 )ةه اطجذناء لتاض/ ةلىش که می ثىاند ةه ؿىزت یک یاد دو ػکل دز پؼح آنها نؼان داده ػىد(

 
 زوی هس كلمی افصایؽ یاةد.طانجی مرت مسةّ دز  21طایص کلی اینگىنه منایؽ نتاید اش 

 
 هیچ مددودیجی ةسای ثجهیصات، کاله زىد و کفؽ ها وجىد ندازد.

 

 تجلیغ اسپبًسر  .2
 :ثفظیس 2.7

 
 )الف( ثتلیغ اطپانرس ػامل متامی نهادهای مالی اش جمله کمیجه های ملی املپیک و یا رشکح های ُام و زاؾ می ةاػد. یک دطح کامل لتاض می

 اطپانرس( زا خمل کند. 4 ثتلیغ )اش خداکرث 5ثىاند 
 
 آمده ةـىزت یک مسةّ ةسای ثتلیغ زطم ػده اند. 5)ب( متامی انداشه هامنوىزی که دز كمیمه  
 
ن )پ( ثتلیغ ةاید ةا متامی كىانین کؼىز و ملسزات مظاةلات ثواةم داػجه ةاػد هس ثیم رشکح کننده )هیئح یا ةاػگاه( وًیفه دازد ثا اهمینا 

 ةا كىانین ثواةم دازد.خاؿل کندکه ثتلیغ 
 
 )ت( نتاید اش ثتلیغی که اش دید فدزاطیىن هاکی ةسای این وزشغ مرض اطح اطجفاده کسد. 
 
 )خ( ثتلیغات زازج اش ُسف جامِه نتاید اؿالً انجام ػىد. 
 

 ندىه ثـىیث ثتلیغ      2.2
 

 زا ةه اهاَل فدزاطیىن ةسطاند:زوش كتل اش رشوَ مظاةلات مىازد شیس  74)الف( هیئح یا ةاػگاه ةاید خداكل 
 

 ثیمی که ثتلیغ ةسای آن اطجفاده می ػىد. (7)
 

 نام رشکح، طاشمان، مدـىالت، نىَ فِالیح و مدل آن (2)
 

 انداشه ثتیلغ )ملیاض واكِی آن ةاید اُالم ػىد( (9)
 
 منت ثتلیغ (4)

 
 مدل ثتلیغ ةس زوی لتاض (5)

 
اُالم هیئح یا ةاػگاه ةسای آنها ازطال زىاهد ػد. دزؿىزت ثـىیث، این  زوش ةِد اش 4)ب( مجىش کجتی فدزاطیىن )ثـىیث یا زو ثتیلغ( ًسف 

 مجىش ةسای زویداد های آثی هم کازةسد زىاهد داػح.
 

 )پ( هسگىنه ثغییس ثتلیغ ةاید ةساطاض ملسزات فىق و ةه مانند كتل ةه اهاَل فدزاطیىن زطانده ػىد.
 

جفاده می کنند ثـمیم نهایی جهح مجىش ثتلیغ )ةه کدام ثیم اجاشه داده ػىد( ةا )ت( اگس ثیم میصةان و ثیم رشکح کننده اش یک ثتلیغ اط
 فدزاطیىن زىاهد ةىد.
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 لتاض وزشػکازان 2.9
 

 ثتلیغ ةـىزت نام رشکح، لىگى یا نؼان ثجازی می ثىاند ةـىزت شیس و ةا مجىش فدزاطیىن ةس زوی لتاض وزشػکازان آوزده ػىد:
 

 لگىی پىػؽ اطالمی اطجفاده ػىد.ثترصه: دز ةسؽ ةانىان، اش ا
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد. 951نتاید ةیؼرت  –)الف( دز جلىی پیساهن/ ةلىش وزشػکاز 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد. 81نتاید ةیؼرت اش  –)ب( لتاض ةا آطجین : زوی كظمح ةاالیی هس دو آطجین 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد. 81نتاید ةیؼرت اش  -)پ( لتاض ةدون آطجین : دز هس دو خاػیه کنازی پیساهن / ةلىش 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد. 41نتاید ةیؼرت اش  -)ت( دز جلىی یله 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد.  711نتاید ةیؼرت اش  -)خ( ػىزت مسدانه : دز پؼح پای زاطح 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد.  711نتاید ةیؼرت اش  -)ج( دامن شنانه : دز پؼح شیس زى کمس
 

 كظمح شیس یله و دز هسف مسالف لىگىی هیئح یا ةاػگاه ةاید ةه فدزاطیىن ازجـاؾ داده ػىد. )چ( یک
 

 )ح( هیچ مددودیجی ةسای انداشه لىگىی هیئح یا ةاػگاه وجىد ندازد.
 

 لتاض داوزان/ مظئىلین مظاةلات  2.4
 

 اطیىن ةس زوی لتاض وزشػکازان آوزده ػىد:ثتلیغ ةـىزت نام رشکح، لىگى یا نؼان ثجازی می ثىاند ةـىزت شیس و ةا مجىش فدز 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد. 951نتاید ةیؼرت اش   -)الف( دز جلىی پیساهن / ةلىش داوزان 
 

 میلی مرت مسةّ ةاػد. 951نتاید ةیؼرت اش  -)ب( دز پؼح پیساهن/ ةلىش داوزان، شیس نام آنها 
 

فدزاطیىن لتاض هایی ةا لىگىی مظاةلات، فدزاطیىن، هیئح و یا ةاػگاه ةسای داوزان و )پ( هیئح یا ةاػگاه میصةان می ثىاند ةا ثـىیث 
 دز این مىزد مددودیجی ةسای انداشه وجىد ندازد. -مظئىلین مظاةلات ثهیه کند
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 3ظویوِ  –قَاًیي اجرایی ّبکی داخل سبلي

 سذ چَة
ثىجه ةه پجانظیل این خسکح دز لدٌه انجام ممکن اطح اش دید داوزان پنهان مباند. داوزان ةا ثىجه ةه طه یادآوز می ػىد که طد چىب یک ُمل رسیّ اطح و ةا 

ةاال ةسدن دطح ةه فاکجىز: مىكِیح, نیح و لدٌه انجام ثؼسیف زىاهند داد که طدی اثفاق افجاده اطح یا زیس. ثٌاهس ةه طد یا طد چىب جسیمه می گسدد )مانند 
 نؼان اُالم طد(

 

 تکل هخرة –ل ثذ تک
ثکل زا ةاید ثکل های ةد ةاید رسیِاً اش ةاشی خرف ػىندمسـىؿاً اش لدٌه رشوَ ةاشی )دز ثکل ؿدای چىب ةه چىب و یا ندىه ثکل مهم نیظح. ماهیح و هدف 

 دز نٌس گسفح(.
 دالیل:

 ةس زالف زوح ةاشی اطح -

 مهازت ةاشیکنان زا اش ةین می ةسد -

 ةظیاز زوسناک اطح -
 

 داوزان: ندىه ةسزىزد
 دز اولین لدٌه ةاید كاهِانه ةا ثکل های ةدی که ةا اطجفاده اش چىب، ةدن و یا هس دو ؿىزت می گیسد ةسزىزد کسد.

 جسایم ػسـی ةس ُلیه ةاشیکن زاهی اطجفاده می ػىد. التجه ةا ثىجه ػدت زوا یکی اش گصینه های شیس انجساب می گسدد:

 آگاه طازح که اینگىنه ثکل ها كاةل كتىل نیظح. ةاید همه زا -یک طىت ةلند و ثرکس ػفاهی -

 این کازت جایگصین کازت شزد نیظح -کازت طتص )یک دكیله ازساج(  -

 دكیله(    2کازت شزد )خداكل  -

 کازت كسمص )اگس ةه این مسخله ةسطیم رسپسطح ثیم ةاید پاطسگى ةاػد( -
 جسایم ثیمی نیص اطجفاده زىاهد ػد:

 ما منی زىاهیم که ثىزمننجی داػجه ةاػیم که پس اش پنالجی کسنس ةه دلیل ثکلینگ ةاػد(پنالجی کسنس دز نیمه ثدافِی ) -

 پنالجی اطرتوک دز مدىهه -
 ةظیاز مهم اطح که ةدانید داوزان دز رشایى مسجلف اش جسایم ػسـی و ثیمی اطجفاده زىاهند کسد.

 تَح ّبی ثلٌذ

خسیف زد ػده و یا ةاشیکنی دز فاؿله ةاشی ةا آن كساز داػجه ةاػد دز غیس اینـىزت "ادامه یک ثىپ شمانی ةلند مدظىب می ػىد که اش زوی چىب ةاشیکن  -

 ةاشی".

 این ثفظیس ةسای متامی نلان شمین كاةل اجسا اطح. -
 دالیل:

 طىت کمرت + جسیان ةیؼرت ةاشی -

 دزک آطانرت كانىن -

 اِسلویٌگ )زدى تَح ثِ چَة یب ثذى حریف(
 ننده این كانىن زىاهد ةىد.این ُمل ثِمداً جهح شدن ثىپ ةه طىی خسیف و گسفنت زوا ؿىزت می گیسد.خع مؼرتک و ةسداػح داوز ثفظیس ک

 دالیل:

 ةظیاز زوسناک اطح. -

 هیچ مهازثی ةسای این ُمل وجىد ندازد. -

 ةس زالف زوح ةاشی اطح. -
 ندىه ةسزىزد داوزان:

 یک پىغ آشاد ةه طىد ثیم خسیف -

 اگس ةد یا مکسز ؿىزت گیسد:

 طىت ةلند -

 کازت طتص -

 کازت شزد -
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 کازت كسمص -
 

 تبین اٍت

 رسپسطح ثیم فلى دز هس نیمه می ثىاند یکتاز دززىاطح ثایم اوت کند •

 شمانیکه ةاشی مجىكف اطح می ثىان اش مظئىل فنی دززىاطح ثایم اوت منىد. رسپسطح فنی دز لدٌه ثىكف ةاشی اُالم ثایم اوت می مناید. •

 یا پنالجی اطرتوک مجاش نیظح پایان پنالجی کسنسشمان رشوَ ثا دززىاطح ثایم اوت اش  •

 رسپسطح فنی کنرتل شمان زا ةس ُهده دازد •

 کاپیجان ها مظئىل اطجفاده ؿدیذ ثیمؼان اش ثایم اوت هظجند •

 وازد شمین ةاشی ػىند. 51ثیم ها ةاید دز دانیه  •
 

 درٍازُ ثبًی
 دزواشه ةان ةسای ثیم زىد طىد ةربد.هس ثیم می ثىاند اش دو خالح دزواشه ةانی و یک خالح هم ةدون 

 دزواشه ةانی ةا ثجهیصات کامل .7

هنگام دفَا اش پنالجی کسنس و ػىت  –متام ازجیازات یک دزواشه ةان زا دازد -ةاشیکنی ةا امجیاشات دزواشه ةانی )زنگ پیساهن این ةاشیکن ةاید مجفاوت ةاػد .2
 اوت ةاید اش کاله مدافٍ اطجفاده کند(

هنگام پنالجی کسنس هیچ ةاشیکنی نتاید  –هیچ ةاشیکنی امجیاشات دزواشه ةانی ندازد  –)همه ةاشیکن مدظىب می ػىند و همسنگ هظجند ةدون دزواشه ةان  .9
 ةاید هنگام ػىت اوت فلى اش ماطک و چىب اطجفاده ػىد( –دزون دزواشه كساز گیسد 

 پَش آزاد

 مرت اطح 9دز نیمه ثهاجمی خداكل فاؿله ةین مهاجامن  -

 مرت اش ثىپ فاؿله داػجه ةاػند 9نیمه ثهاجمی مدافِان ةاید خداكل دز  -

 دز نیمه ثهاجمی ثىپ خم ازطال مظجلیم ةه مدىهه زا ندازد -

سىد انجام جهح اینکه ةجىان ثىپ مظجلیم وازد مدىهه ػىد: ةاید اش هسیم ثسجه ةاػد یا كتل اش وزود ةاشیکن دیگسی آنسا ملع کند یا اگس ةـىزت پاض ة -

 مرت خسکح کند یا اش هسیم گصینه های ةاال انجام ػىد. 9د ثىپ خداكل می گسد

 ذكبٞب:

 اػجتاه دز مدل زوا: پىغ آشاد ةه طىد خسیف -

 ازطال مظجلیم ةه مدىهه: پىغ آشاد ةه طىد خسیف دز مدل ازطال ثىپ -

ایح فاؿله دز نیمه ثهاجمی: پنالجی کسنس -  ُدم ُز
 

 در پٌبلتی کرًر ثِ هحَطِ ترک خط عرظی تَسط هذافعبى ٍ زٍد ٍارد ضذى هْبجوبى 
 ٔسافؼبٖ ٚ ٟٔبرٕبٖ ثبیس تب ظٔب٘یىٝ تٛح زض پٙبِتی وط٘ط ثٝ رطیبٖ ٘یفتبزٜ پطت ذف ثبیستٙس.

 زالیُ:

 شمان ةاشی زا ثلف می کند -

 این ُمل ةسای ةاشیکنان مهاجم و متاػاچیان زظجه کننده اطح -

 رضوزی اطحُمدی و غیس  -
 ٘حٜٛ ثطذٛضز زاٚضاٖ ثب ٔسافؼبٖ:

 رسیِاً ةا اولین ثسک ةاید ةا ةاشیکنان زاهی ةسزىزد ػىد. -

 مدافّ ثسک کننده ةه آنظىی نیمه هدایح می ػىد. -

 اگس این ُمل زا دزواشه ةان انجام دهد یک مدافّ ةه آنظىی نیمه هدایح می ػىد. -

 شودثس نیمه شمین زا ثسک کند یک مدافّ اش کناز دزواشه ةاید ةه آنظىی نیمه انجلال پیدا کند.اگس مدافِی که اش كتل آنظىی نیمه ایظجاده،  -

 دز ؿىزت ثسک آزسین مدافِی که کناز دزواشه ایظجاده داوز اُالم ػىت اوت می مناید. -
 ندىه ةسزىزد داوزان ةا مهاجامن:

 نظىی نیمه هدایح ػىد.اگس ةاشیکن مهاجمی شودثس اش ازطال ثىپ وازد مدىهه ػىد ةاید ةه آ  -

 ازطال ثىپ شودثس اش دطح یا ُالمح داوز دز پنالجی کسنس: -

 کالً هیچ نىَ ُالمح زطمی ةسای رشوَ پنالجی کسنس ثِسیف نؼده اطح. -دطح یک ُالمح زطمی ةسای رشوَ پنالجی کسنس نیظح 
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 اگس ةاشیکن مهاجم ةسای اولین ةاز ثىپ زا شودثس اش اجاشه داوز ازطال مناید:
 

 اش او زىاطجه می ػىد که این ُمل زا مجدداً انجام ندهد. -ةاز اول: ثکساز  -

 :دز ؿىزت ثکساز -

 کازت طتص -

 کازت شزد  -

 کازت كسمص -
 

 ثٌاهس ةه ازطال ثىپ دز پنالجی کسنس: -

 فسطجنده ةه آنظىی نیمه هدایح می ػىد -

 پٌبلتی استرٍکخطب در 
 )گل جسیمه خرف ػده اطح(

 ػىد:اگس كتل اش طىت رضةه شده 

 گل ةه مثس ةسطد: ثکساز -

 گل ةه مثس نسطد: پىغ آشاد ةه طىد مدافّ -

 طایس زواها ثىطى مهاجم: پىغ آشاد ةه طىد مدافّ -
 ةسای هس زوا ثىطى ةاشیکن مدافّ دز ملاةل اطرتوک:

 گل شده ػىد: اخجظاب گل -

 گل شده نؼىد: ثکساز -

 
ل ةه مثس می ةه جصء ةاشیکنانی که دز اطرتوک دزیل هظجند، ةسای هس زوای دیگسی ثىطى طایس مدافِان که گل ةه مثس منی زطد یا ثىطى طایس مهاجامن که گ

 زطد، ػىت اوت ةاید ثکساز ػىد 
 

 کبرت سجس

 هنگامیکه کازت طتص داده می ػىد، ةاشیکن زاهی مىكجاً ةسای یک دكیله ازساج می گسدد. -

 دز هىل ازساج مىكح یک ةاشیکن، ثیم زاهی ةاید ةا یک ةاشیکن کمرت ةه ةاشی ادامه دهد. -

زاهی دز  ةسای کازت طتص داوز میجىاند وكح ةاشی زا مجىكف نکند. ةِد اش دزیافح کازت ةاشیکن زاهی ةاید فىزاً شمین ةاشی زا ثسک کند. اگس ةاشیکن -
 وز وی زا ةس اطاض كىانین هاکی دازل طالن جسیمه زىاهد کسد.مظیسغ ةه طمح میص فنی دز ةاشی دزالح کند، دا

 مدت شمان یک دكیله ازساج اش لدٌۀ اطجلساز ةاشیکن دز کناز میص فنی آغاش می گسدد. -

 مدت شمان ازساج ثىطى مظئىل فنی کنرتل می ػىد -
 

 کرادیٌگ
ظیجبیی ٞبوی ضا ٔرسٚش ٔی وٙس پس ٕٞٝ ٔب ثبیس ثب ٕٞىبضی اظ ٞط ٌٛ٘ٝ فطبض ثی  طٌٛ٘ٝ اػتطاؼ تػٛیط ٚٞوطازیًٙ زض ٚالغ حّمٝ ظزٖ ٚ یب زٚضٜ وطزٖ زاٚض است. 

ط ٌٛ٘ٝ اػتطاؼ زاٚضاٖ ٔٛضز ضٚی ثبظیىٙبٖ ٚ زاٚضاٖ پطٞیع وٙیٓ. وبپیتبٖ سرٍٙٛی تیٓ ٚ یمیٙبً ٔسئَٛ ضفتبض اػؿبی تیٓ ذٛز )ضبُٔ ٔسیطیت تیٓ( است. زض غٛضت ٞ
وٙٙس. ثٝ یب زاضتٝ ثبضیس ثیطتط اظ زٚ ثبظیىٗ )ثٕٙظٛض اػتطاؼ( اقطاف زاٚض یه وطازیًٙ است ثٙبثطایٗ زاٚض ثب ذبقی یب ٔزجٛض ذٛاٞٙس ضس وٝ تػٕیٓ ٔٙبست اتربش 

 وبپیتبٖ ثطذٛضز ٔی وٙس. 
 

 ٘حٜٛ ثطذٛضز زاٚضاٖ:

 تصوط ضفبٞی /  وبضت سجع یه زلیمٝ ای ثٝ وبپیتبٖ ثطای اِٚیٗ اػتطاؼ یب ثبظیىٗ ذبقی -

 یب ثبظیىٙبٖ تزٕغ وٙٙسٜوبضت ظضز ثطای وبپیتبٖ  -
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 4ظویوِ –داخل سبليّبکی قبثت ضَت اٍت ر

 

مدافّ ثیم ملاةل ػىت اوت زا انجام می دهند. زكاةح  نةس اطاض این ملسزات دز زكاةح ػىت اوت، طه ةاشیکن اش هس ثیم ةـىزت مجناوب یک ةه یک ةس ُلیه ةاشیک
اجسای ػىت اوت زا ثِسیف می کند. ندىهػىت اوت ػامل متام رسی های رضةات ػىت اوت جهح ثِیین نجیجه می ةاػد. اؿىل شیس   

اشیکن زا جهح دفَا دز ملاةل ػىت رسپسطح هس ثیم اش ةاشیکنانی که نام آن ها دز فسم گصازغ مظاةله آمده اطح  طه ةاشیکن زا جهح شدن و یک ة .1
ِىیم اوت مِسفی می کند. ةاشیکنی که ةسای دفَا مِسفی ػده می ثىاند ةسای شدن ػىت اوت هم مِسفی ػىد. ةه جص آنچه که دز شیس آمده، هیچگىنه ث

 و جایگصینی نتاید دز هىل زكاةح ػىت اوت ؿىزت گیسد.

 کن شننده و ثىالی آنها زا ثائید می کند. این فسم ةه مظئىل فنی ثدىیل داده می ػىد.رسپسطح ثیم ةا املاء فسم زكاةح ػىت اوت، طه ةاشی .7

ایح ػىند ثا اولین ػىت اوت ًسف  .3 دكیله اش پایان وكح ةاشی اجسا  5اگس زكاةح ػىت اوت ةِد اش پایان ةاشی انجام می گیسد، اؿىل فىق ةاید رسیِاً ُز
 گسدد.

اوت مجدمل ثِلیم انلتاهی اش طىی رسپسطح کل اطح یا دز هىل ةاشی منجهی ةه زكاةح ػىت اوت ةه  ةاشیکنی که همچنان دز هنگام زكاةح ػىت .4
ه می ثىاند هىز دائم اش ةاشی ازساج ػده اطح )کازت كسمص( منی ثىاند دز زكاةح ػىت اوت رشکح کند. ةاشیکنی که مىكجاً ةا کازت طتص یا شزد ازساج ػد

 مدت شمان ازساج وی متام نؼده ةاػد. دز زكاةح ػىت اوت رشکح کند خجی اگس

 ةا اخجظاب امکانات مىجىد و نیاش ةه دكح دز شمان گیسی ثِیین زىاهد کسد زا رسپسطح کل ندىه وكح گیسی ػىت اوت .5

 رسپسطح کل دزواشه ای که كساز اطح ػىت اوت زوی آن انجام ػىد زا اش پیؽ ثِیین می کند .6

 سنده كسُه کؼی انجساب می کند اولین رضةه زا ةصند یا دز ملاةل اولین رضةه دفَا کندطکه ای جهح كسُه کؼی پسثاب می ػىد. ثیم ة .7

لس ػىند )ةه همه نفساثی که نام آنها دز فسم گصازغ مظاةله آمده اطح می ثىانند دز نیمه ای اش شمین ةاشی که ػىت اوت دز آن انجام     منی گسدد مظج .8

ىت اوت مجدمل ثِلیم انلتاهی اش طىی رسپسطح کل اطح یا دز هىل ةاشی منجهی ةه زكاةح ػىت جص هس ةاشیکنی که همچنان دز هنگام زكاةح ػ
 اوت ةا کازت كسمص ةه هىز دائم اش ةاشی ازساج ػده اطح(

 مظجلس ػىد Dدزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده ثیم شننده ػىت اوت می ثىاند زوی زى ُسكی ةیسون اش مدىهه  .9

 ػىت اوت می ثىاند مبنٌىز انجام وًیفه زىد وازد نیمه ای ػىد که ػىت اوت دز آن انجام می گیسد ةاشیکن شننده یا دفَا کننده .11

یا ةه ةاشیکنان شننده و همچنین دفَا کننده ػىت اوت شمان کافی داده می ػىد ثا ثجهیصات مدافٍ زىد زا دزآوزده و ػىت اوت زا انجام دهد و  .11
 اش ػىت اوت دفَا کنندمجِاكتاً ثجهیصات مدافٍ زىد زا پىػیده و 

ػىت  6طه ةاشیکن اش هس ثیم ػىت اوت زىد زا ةـىزت یک ةه یک ةس ُلیه دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده ثیم ملاةل انجام می دهند ثا دز مجمىَ  .17
 اوت انجام ػىد

 انجام ػىت اوت: .13

 ه و ةین دیسک های ُمىدی مظجلس ػده ةاػدالف(   دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده ةندىی رشوَ می کند که زو یا پؼح زى دزواش 

 مرتی ةیسون مدىهه و زوةسوی مسکص دزواشه كساز می گیسد 9ب(   ثىپ زوی   

 پ(   ةاشیکن مهاجم پؼح و نصدیک ةه ثىپ مظجلس می ػىد  

 ت(   داوز رشوَ وكح زا ةه میص فنی اُالم می کند  

 خ(   یکی اش ُىامل میص فنی ثایمس زا رشوَ می کند  

 ج(   ةاشیکن مهاجم و دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده می ثىانند ةه هس جهجی خسکح کنند  

 چ(   ػىت اوت هنگامی ةه پایان می زطد که:  

 6 دانیه ةه پایان ةسطد 

 گل شده ػىد 

 ةاشیکن مهاجم مسثکث زوا ػىد 

  دهد. دز این مىزد ػىت اوت مجدداً ةین آن دو دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده، دزون یا ةیسون مدىهه زوای غیس ُمدی انجام
 ةاشیکن ثکساز می ػىد
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 دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده، دزون یا ةیسون مدىهه زوای ُمدی انجام دهد. دز این مىزد پنالجی اطرتوک اُالم و انجام می ػىد 

 زى ُسكی ثىطى دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا  ثىپ اش زوی زى ُسكی یا ثسجه کنازی ةیسون زود. این ػامل ُمداً ةیسون شدن ثىپ اش
 کننده نیص می ػىد

  اگس ثىپ پع اش زیتاند دزواشه ةان / ةاشیکن دفَا کننده اش ثسجه کنازی ةیسون زود ػىت اوت پایان می یاةد. اگس دزواشه ةان / ةاشیکن
 مجدداً ةین آن دو ةاشیکن ثکساز می ػىد دفَا کننده ػىت اوت ثىپ زا ةا اُامل شوز و فؼاز اش ثسجه کنازی ةیسون ةصند ػىت اوت

 ثىطى هس ةاشیکن واجد رشایى که نامؽ دز فسم گصازغ مظاةله آمده شده یا دفَا ػىد 21و  79، 78.   ػىت اوت می ثىاند ةا ثىجه ةه ثترصه های 74

 لاةلی ةاػد که ػىت اوت نصده دازد(.   ثیمی که ةیؼرتین گل زا ةه مثس ةسطاند ةسنده اطح )یا اش لداي ثِداد گل جلىثس اش ثیم م75

 .   دز هىل ػىت اوت ةاشیکن ممکن اطح ةا کازت شزد یا كسمص ازساج ػىد )نه کازت طتص(76

 .   اگس دز هىل زكاةح ػىت اوت )ػامل ػىت اوت( ةاشیکنی ةا کازت شزد یا كسمص ازساج ػىد:77

 داػح و منی ثىاند جایگصین ػىد مگس اینکه دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده ةاػد الف(   این ةاشیکن دیگس خم رشکح دز زكاةح ػىت اوت زا نسىاهد

 ب(   جایگصین دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده ازساجی می ثىاند اش طه نفس مِسفی ػده ةسای زكاةح ػىت اوت انجساب ػىد  

 ثجهیصات مدافٍ ةه مانند آن ةاشیکنی که ةا وی  دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده جایگصین مجاش اطح شمان کافی داػجه ةاػد ثا
 جایگصین ػده زا ةپىػد

  ةسای شدن ػىت اوت این ةاشیکن مجاش اطح شمان کافی داػجه ةاػد ثا ثجهیصات مدافٍ زىد زا دزآوزد و ػىت اوت زا انجام دهد و
 مجِاكتاً ثجهیصات زىد زا ةپىػد

ػىد ةاهل اطح. هس گلی که ثىطى این ةاشیکن كتل اش ازساجؽ ةه مثس زطیده مدظىب می  پ(   هس ػىت اوثی که ةاید ثىطى ةاشیکن ازساجی شده
 گسدد

 .   اگس دز هىل زكاةح ػىت اوت دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده مـدوم ػىد:78

گصین ػىد )ةه جص آنچه دز این ملسزات الف(   این دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده می ثىاند ةا ةاشیکن دیگسی که نامؽ دز فسم گصازغ مظاةله آمده جای
 آمده یا مگس اینکه دز هىل زكاةح ػىت اوت ثىطى داوزان ازساج ػده ةاػد(.

 ب(   دزواشه ةان جایگصین:  

 مجاش اطح شمان کافی داػجه ةاػد ثا ثجهیصات مدافٍ ةه مانند دزواشه ةان/ ةاشیکن دفَا کننده ای که مـدوم ػده ةپىػد 

  ء شنندگان ػىت اوت نیص می ةاػد، می ثىاند شمان کافی داػجه ةاػد که ثجهیصات مدافٍ زىد زا دزآوزد ثا ػىت اگس این جایگصین جص

 اوت زا انجام دهد طپع ثجهیصات زا مجدداً ةپىػد

اةله آمده جایگصین ػىد .   اگس دز هىل زكاةح ػىت اوت ةاشیکن مهاجمی مـدوم ػىد، آن مهاجم می ثىاند ةا ةاشیکن دیگسی که نامؽ دز گصازغ آن مظ79
 )ةه جص آنچه دز ةاال اػازه ػد یا مگس اینکه دز هىل زكاةح ػىت اوت ثىطى داوزان ازساج ػده ةاػد(.

 .   اگس ةِد اش انجام طه ػىت اوت هس ثیم، ثِداد گل مظاوی ةاػد:71

 ین ملسزات مؼسف ػده اطح(الف(   رسی دوم طه ػىت اوت ةا هامن ةاشیکنان انجام می ػىد )منىن ةه رشایوی که دز ا

 ب(   ثىالی شنندگان ػىت اوت نیاش نیظح ةه مانند رسی اول ةاػد

 پ(   ثیمی که ةاشیکنؽ دز یک رسی اولین ػىت اوت زا شده ةاػد، دز رسی ةِد اش اولین ػىت اوت دفَا می کند

 اوت شده ػره ةاػد(، ثیمی که یک گل شده ةیؼرت دازد ةسنده اطحت(   هنگامیکه دو ثیم ةه ثِداد ةساةس ػىت اوت شده ةاػند )خجامً نتاید طه ػىت 

ه ةه رشایى .   اگس ةِد اش طه ػىت اوت رسی دوم یا رسی های ةِد ةاش ثِداد گل مظاوی ةاػد، رسی های ةِدی ػىت اوت ةاید ةا هامن ةاشیکنان و ةا ثىج71
 ثِیین ػده دز این ملسزات انجام ػىند:

 مهاجم شننده ػىت اوت نیاش نیظح که دز هس رسی ةه مانند ةِدی ةاػدثىالی ةاشیکنان الف(   

 ب(   ثیمی که یک رسی اش ػىت اوت زا رشوَ می کند دز رسی ةِد ةا ثیم ملاةل جاةجا می ػىد 

 .   ةه جص آنچه که دز این ملسزات آمده اطح، كىانین هاکی دازل طالن دز هىل زكاةح ػىت اوت اجسا می گسدد22
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 تَکل چیٌص هسبثقبت فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراىپرٍ
 1394هصَة      

 دٍر

تیوی 3  
بازی( 2)  

تیوی 4  
بازی( 6)  

تیوی 5  
بازی( 01)  

تیوی 6  
بازی( 01)  

تیوی 7  
بازی( 10)  

تیوی 8  
بازی( 12)  

 ةاشیها ػامزه ةاشیها ػامزه ةاشیها ػامزه ةاشیها ػامزه ةاشیها ػامزه ةاشیها ػامزه

1 

6ةا  B 7 1ةا  1 -- 3ةا  1 7 3ةا  1 7  8ةا  B 7 1ةا  1 -- 

5ةا  7 2 5ةا  7 7 4ةا  B 2 7ةا  7 --  7ةا  7 2 7ةا  3 7 

 
 

 
4ةا  3 9 4ةا  3 2   6ةا  3 9 5ةا  4 2 

 5ةا  4 4 6ةا  7 9    

2 

5ةا  1 4 5ةا  1 9 4ةا  B 9 3ةا  3 --  7ةا  B 5 1ةا  7 -- 

4ةا  6 5 4ةا  B -- 1ةا  7 4 1ةا  7 2  6ةا  8 6 5ةا  1 4 

 
 

 
3ةا  7 6 3ةا  7 4   5ةا  7 7 6ةا  3 5 

 4ةا  3 8 7ةا  4 6    

3 

7ةا  6 7 7ةا  B -- 4ةا B 5 1ةا  1 --  5 ةا B 9 7ةا  5 -- 

1ةا  4 8 1ةا  4 5  7ةا  3 6  7ةا  3 9  6ةا  1 71 6ةا  7 7 

 
 

 
5ةا  3 9 5ةا  3 6   4ةا  8 77 7ةا  1 8 

 3ةا  7 72 4ةا  3 9    

4     

4ةا  7 71 4ةا  7 7  4ةا  B 79 6ةا  6 -- 

6ةا  B 77 5ةا  5 --  5 ةا 1 74 7ةا  5 71 

3ةا  1 72 3ةا  1 8  3ةا  7 75 4ةا  7 77 

 7ةا  8 76 3ةا  1 72    

5     

5ةا  4 79 5ةا  4 9  3 ةا B 77 5ةا  7 -- 

6ةا  B 74 3ةا  3 --  4ةا  1 78 4ةا  6 79 

7ةا  1 75 7ةا  1 71  7ةا  6 79 3ةا  5 74 

 8ةا  7 21 1ةا  7 75    

6         

 7 ةا B 27 4ةا  4 --

 3ةا  1 22 3ةا  7 76

 8ةا  5 29 1ةا  6 77

 7ةا  6 24 7ةا  5 78

7         

 8 ةا B 25 3ةا  3 --

 7ةا  1 26 1ةا  4 79

 7ةا  4 27 7ةا  7 21

 6ةا  5 28  5ةا  6 27
 

پع اش پایان ةاشی های گسوهی ةاشی های ثِیین ملام انجام می گیسد. دز این ازثتان و دز ؿىزت مهیا ةىدن رشایى  ثیم 8دز مظاةلات ثک گسوهی شیس  -

 ثـمیم نهایی ةا فدزاطیىن اطح. 

 دو گسوه انجام می ػىد. دز ثیمی 7مظاةلات ةاالی  -

ةس اطاض مظاةلات دز دو گسوه میرس نیظح, این چنینی  دز رشایوی که ةسگصازی مظاةلاتثیمی ُمىماً دز دو گسوه انجام می گیسد ولی  8مظاةلات  -
 چینؽ فىق ةسگصاز می گسدند.

گیسد. دز مظاةلاثی که شیس نٌس فدزاطیىن هاکی انجام دز مظاةلات دازل طالن هس زوش دو دوز و دز مظاةلات زوی چمن هس زوش یک دوز انجام می  -
 منی گیسد ندىه چینؽ ةا ةسگصاز کننده اطح.

 دز رشایى زاؾ, فدزاطیىن خم جاةجای ةاشیها زا ةسای زىد مدفىي می داند. -
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 آئیي ًبهِ اًعجبطی هسبثقبت فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى 

 1395تیر  19تبریخ اجرا: از 

 
 زضرٝ یه، زضرٝ زٚ ٚ زضرٝ سٝ تمسیٓ ٔی ضٛ٘س.  ترّفبت ػٕٛٔی, ترّفبت زض ایٗ آئیٗ ٘بٔٝ ثٝ اِف   

, ثب غالحسیس ٕ٘بیٙسٜ فسضاسیٖٛ یب سطپطست وُ, ترّفبت ثؼس اظ پبیبٖ ٔسبثمبت. رطایٓ ٚ تٙجیٟبت لیس ضسٜ زض ایٗ آئیٗ ٘بٔٝ فمف ثطای رطیبٖ ٔسبثمبت استة     
 اضربع ٔی ضٛ٘س. فسضاسیٖٛ ثٝ وٕیتٝ ا٘ؿجبقی ٔٙبست تطثطای ثطضسی ٞبی ثیطتط ٚ اػٕبَ رطایٓ 

 .ثطذٛضز زاٚض ثب ترّف ٘یستفمف ٔسبثمٝ، یه ٔجٙبی رطایٓ ٔطتجف ثب رطیبٖ ح     

ثؼس . زض ایٗ غٛضت ثٝ غٛضت ظثب٘ی ثٝ لؿبٚت زاٚض اػتطاؼ ٕ٘ٛزٜ ٚ زاٚض ٘یع ثب آٖ ثطذٛضز ٘ىطزٜ است ضطوت وٙٙسٌبٖ)ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ: ثبظیىٙبٖ یب یىی اظ 
 (.ثبضسایٗ آئیٗ ٘بٔٝ ٔی  رعء ضَٕٛاظ ٔسبثمٝ، ثطذٛضز ثب ایٗ اػتطاؼ 

 ت   ثٝ ٞط ضرػی وٝ ثٝ ٞط ٘حٛی زض ٔسبثمبت زذیُ است ضطوت وٙٙسٜ ٌفتٝ ٔی ضٛز.  

 ٔی تٛا٘س زض ٔٛاضز ذبظ، رطایٓ ٔطتجف ثب ترّف زضرٝ زٚ ضا ثب اذطاد اظ اضزٚ اػٕبَ وٙس. سطپطست وُ ٔسبثمبتث     

 زض ظٔیٗ ثبظی ٚ یب ذبضد اظ آٖ اػٕبَ ٔی ضٛز.ٚ وبزض ثطٌعاضی ٔسبثمبت  سبیط ػٛأُ تیٓ ٞب, یٗ آئیٗ ٘بٔٝ ثطای وّیٝ ثبظیىٙبٖ، ٔطثیبٖ، سطپطستبٖد   ا  

 ىٗ است اػؿبی تیٓ ثػٛضت ا٘فطازی یب ٌطٚٞی ٔٛضز تٙجیٝ ا٘ؿجبقی لطاض ٌیط٘س.س   ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت ترّف, ٕٔ  

 ط   ترّفبت ثبظی ٞبی آذط تیٓ ٞب زض ٔسبثمبت ٘یع اظ ضَٕٛ ایٗ آئیٗ ٘بٔٝ ٔی ثبضٙس ٚ ثٝ وٕیتٝ ا٘ؿجبقی ٌعاضش ٔی ضٛ٘س.  

 اضبضٜ ٘طسٜ تػٕیٓ ٟ٘بیی ضا اتربش ذٛاٞس وطز.سطپطست وُ ٔسبثمبت زض اضتجبـ ثب ٔٛاضزی وٝ زض ایٗ آئیٗ ٘بٔٝ ثٝ آٟ٘ب خ     

 ز   ٘ىبت یبز ضسٜ زض ظیط ٞط ثٙس فمف حىٓ ضإٞٙب ضا زاض٘س.  

 

 : تخلف عوَهی1هبدُ  .1

ایٗ آئیٗ ٘بٔٝ ٘جبضس, پس اظ اضائٝ ٌعاضش سطپطست وُ تٛسف وٕیتٝ  4ٚ  3, 2تػٕیٓ ٌیطی زض ذػٛظ ترّفبت ظیط اٌط ٔػبزیك آٖ رعء ٔٛاز 

 ذٛاٞٙس ضس. ا٘ؿجبقی ثطضسی
 

 ضطوت وٙٙسٌبٖ ثبیس ثط اسبس وّیٝ لٛا٘یٗ, ٔمطضات ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی فسضاسیٖٛ ٞبوی ضفتبض وٙٙس. 1.1

 ضطوت وٙٙسٌبٖ ٕٞیطٝ ثبیس ثٟتطیٗ تالش ذٛز ضا ثطای ا٘زبْ یه ٔسبثمٝ سبِٓ ثىبض ٌیط٘س. 1.2

 رٛإ٘طزا٘ٝ, ثسضستی ٚ لبثُ لجَٛ ضفتبض وٙٙس. ضطوت وٙٙسٌبٖ ثبیس زض ظٔیٗ ثبظی, زضٖٚ یب ثیطٖٚ ٔحُ ثطٌعاضی ٚ ٔحُ اسىبٖ ثكٛض 1.3

یب ظیط  ضطوت وٙٙسٌبٖ ٘جبیس قٛضی ضفتبض وٙٙس وٝ ٔٙبفغ, ٚرٟٝ ٚ ضٟطت فسضاسیٖٛ, ٞیئت ٚ ثبضٍبٜ ٔیعثبٖ, ٞیئت ٚ ثبضٍبٜ ذٛز ضا ٔتؿطض, ذسضٝ زاض 1.4

 سٛاَ ثجط٘س.
 

 : تخلف درجِ یک2هبدُ  .2

 ٔحطٚٔیت حسالُ اظ یه ٔسبثمٝ اػٕبَ ٔی ضٛ٘س:یب رطایٓ ٔطتجف ثب ترّفبت زضرٝ یه ثٝ غٛضت تٛثید وتجی ٚ 
 

 ٚ ثسضفتبضی تٛٞیٗ آٔیع)اِفبل( یب حطوبت ظضت, تٟبرٕی, استفبزٜ اظ ظثبٖ  2.1

 وطزٖ ثسِیُ ثبظی ؾؼیف ذٛزضبُٔ غسای ثسیبض ثّٙس, تىطاض ٔىطض لسٓ یبز وطزٖ, حطوبت ظضتی وٝ ٔربقت ذبظ ٘ساضز لسٓ یبز ٘ىتٝ: 

 ٘طبٖ زازٖ اػتطاؼ ثٝ تػٕیٓ زاٚض 2.2

 ٘ىتٝ: ضبُٔ ٔربِفت ثس, ػىس اِؼُٕ ٔحطن یب ٘بپسٙس ثٝ تػٕیٓ زاٚض یب یىی اظ ٔسئِٛیٗ ظٔیٗ یب ٔسبثمبت

 ضفتٗ ثٝ سٕت زاٚض یب یىی اظ ٔسئِٛیٗ ٔسبثمبت ثكٛض تٟبرٕی یب ٘ب ٔٙبست 2.3

 زٖ زاٚض )زٚضٜ وطزٖ(٘مس ثیص اظ حس تػٕیٓ یه زاٚض یب وطاز وط 2.4

 ٘ىتٝ: ضبُٔ اػتطاؼ ٔىطض ثٝ یه تػٕیٓ, یب زضذٛاست ٔىطض ثطای ٚازاض وطزٖ زاٚض ثٝ ٔطٛضت ثب زاٚض ٕٞىبض 

 یثسٕت ٞط ضرػ بیىیثٝ قٛض ذكط٘بن ٘عز عاتیتزٟ طیسب بیپطتبة وطزٖ صٛة، تٛح  2.5

 ٔسبثمٝ هیب٘یزض رط ىٙبٖیثبظ ٗیٚ ٘بزضست ث یتؼٕس یىیعیتٕبس ف 2.6

 زازٖ تؼٕسی, ضفتٗ )لسْ ظزٖ یب زٚیسٖ( ثٝ سٕت یه ضطوت وٙٙسٜ زیٍط٘ىتٝ: ُٞ 

 تٟٕت ظزٖ یب ثس٘بْ وطزٖ یىی اظ ضطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔسبثمبت, وبزض ثطٌعاضی یب ػٛأُ فسضاسیٖٛ 2.7
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 یسٌیز تیآس زبزیثؼٙٛاٖ ٔسجت ا ٍطیز ىٗیاظ حس رٟت ٔتٟٓ وطزٖ ثبظ صیػىس اِؼُٕ ث بییسٌیز تیتظبٞط ثٝ آس 2.8

 تظبٞط ثٝ ٔػسٚٔیت رٟت رطیٕٝ ضسٖ ضطوت وٙٙسٜ ای وٝ ٔتٟٓ ثٝ آسیت ظزٖ ثٝ ٚی است ٘ىتٝ: ضبُٔ

 استفبزٜ ٘بزضست اظ تزٟیعات ثبظی, ِجبس یب تزٟیعات ٚ ٔتؼّمبت ظٔیٗ ٚ ٔحُ ثطٌعاضی 2.9

وٝ ػٕساً یب ٔسبٔحٝ وبضا٘ٝ ٚ ٞط ػّٕی  یب تٛح ٘ىتٝ: ٞط ػّٕی وٝ ذبضد اظ حطوبت ٔؼَٕٛ رطیبٖ ثبظی ثبضس اظ لجیُ ضٛت وطزٖ زیطن ٞبی زضٚاظٜ

 سجت ذسبضت ثٝ ٘یٕىت ٞب, اثعاض تجّیغبت, زضٞبی ضذتىٗ ٞب, ضیطٝ ٞب ٚ آئیٙٝ ٞب یب سبیط ٔتؼّمبت ٌطزز

 ایزبز تٛلف یب لكغ ِحظٝ ای یه ٔسبثمٝ 2.10

 تجّیغبت ِجبس یب پطٚتٛوُ پٛضیسٖ ِجبس ٘مؽ سیبست 2.11

یٗ ثٙس ٘ىتٝ: یىی اظ اٞساف فسضاسیٖٛ اظ ایٗ سیبست اقٕیٙبٖ اظ اػٕبَ استب٘ساضزٞبی زضست ٚ حطفٝ ای زض ظٔیٗ ثبظی ٚ ٔطاسٓ ٞبی ٔسبثمبت است. ا

 ضبُٔ ػسْ ضطوت زض ٔطاسٓ افتتبحیٝ ٚ اذتتبٔیٝ ٔسبثمبت ٘یع ٔی ثبضس. 

 ٘مؽ سیبست ضسب٘ٝ فسضاسیٖٛ 2.12

ی زض غٛضت ػسْ ضطوت زض ٔػبحجٝ ٔكجٛػبتسیبست تؼبُٔ ثب ضسب٘ٝ ٚ تٛسؼٝ ٚضظش ٞبوی ٔی ثبضس ثٙبثطایٗ  یىی اظ اٞساف فسضاسیٖٛ اظ ایٗ٘ىتٝ: 

 ایٗ ثٙس ٔی ثبضس. زضذٛاستطبُٔ

 زض ذػٛظ حبزحٝ یب اتفبلی وٝ زض یه ٔسبثمٝ یب ثطای یه ضطوت وٙٙسٜ یب تیٓ ضخ زازٜ است. یب ٘ب ٔطثٛـ ٘مس ػٕٛٔی یب اظٟبض ٘ظط ػٕٛٔی ٘بٔٙبست 2.13

ی است ظٔب٘یىٝ حمبیك یه اتفبق یب حبزحٝ ثب٘ساظٜ وبفی یب ثكٛض ضفبف زض ذػٛظ ترّفبت ثبال ٔطرع ٘یست, ضفتبضی غٛضت ٌیطز وٝ ٔغبیط ثب ضٚط ثبظ 2.14

 یب سجت ثی اػتجبضی یب ذسضٝ زض ٞبوی ٌطزز.

 وٓ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی ضٛز فٛق ثب تبحیط ثٙس٘ىتٝ: 
 

 : تخلف درجِ د3ٍهبدُ  .3

 اػٕبَ ٔی ضٛ٘س: ٚ ٌعاضش ثٝ وٕیتٝ ا٘ؿجبقی فسضاسیٖٛ ٔسبثمٝ زٚٔحطٚٔیت حسالُ اظ ب ث زٚرطایٓ ٔطتجف ثب ترّفبت زضرٝ 

 

 ثٝ یه ضطوت وٙٙسٜ یب یه ضرع حبِج زیٍط عیآٔ ٗیتٛٞثسیبض بییتٟبرٕثسیبض ظضت, ثسیبض حطوبت  بیاستفبزٜ اظ ظثبٖ )اِفبل(  3.1

ثبظیىٙبٖ ٚرٛز زاضز, اظ زاٚضاٖ ٚ ٔسئِٛیٗ فٙی ذٛاستٝ ٔی ضٛز ثزبی ایٙىٝ ثس٘جبَ حصف وّیٝ اضتجبـ والٔی غیط  ٘ىتٝ: تجبزَ والْ زض رطیبٖ ثبظی ثیٗ

 ٔتؼبضف ٚ ٘بپسٙس زض ثبظی ثبضٙس, آٟ٘ب ضا ثػٛضت ٔىتٛة ٌعاضش وٙٙس.

 ضخ زازٜ است. ٓیت بیضطوت وٙٙسٜ  هییثطا بیمٝ ٔسبث هیوٝ زض  یاتفبل بیزض ذػٛظ حبزحٝ  ٚ ٘ب ٔتؼبضف ٘بٔٙبستی رسی, اظٟبض ٘ظط ػٕٛٔ بیی٘مس ػٕٛٔ 3.2

 ٚ ٘ب رٛأطزا٘ٝ ثٝ زالیُ استطاتژیه ٚ تبوتیىی ٘ب ٔٙبستیب ٔسبثمبت ٞط ٌٛ٘ٝ تالش ثطای زستىبضی یب زذبِت زض رطیبٖ یه ٔسبثمٝ  3.3

 اظ ایٗ ثٙس ثؼٙٛاٖ یه ػبُٔ ثبظزاض٘سٜ استفبزٜ ٔی ٌطزز. ٘ىتٝ: 

 ٛاسكٝ ظثبٖ یب ضفتبض )حتی ظثبٖ ثس٘ی( زض قَٛ یه ٔسبثمٝ یب ٔسبثمبت زضٖٚ یب ثیطٖٚ ظٔیٗتطسب٘سٖ زاٚض یب ٞط ضرع حبِج زیٍط ث 3.4

 ٘ىتٝ: ضبُٔ اػتطاؼ ثػٛضت تٟبرٕی یب تٟسیس آٔیع

 بٖیتٕبضبص بیاظ ضطوت وٙٙسٌبٖ  یىیثسٖٚ رطط ثب  یىیعیثطذٛضز ف بیثٝ ثطذٛضز  سیتٟسالساْ ثٝ حّٕٝ,  3.5

 ضا پٛضص ٕ٘ی زٞس. 4ٔبزٜ ثٙس یه ٘ىتٝ: ٔحتٛای ایٗ ثٙس ترّفبت 

 ٞط ٌٛ٘ٝ حطوت ثب ٘طبٖ اظ ذطٛ٘ت یب احتٕبَ ایزبز ؾطة ٚ ضتٓ زض زضٖٚ یب ثیطٖٚ ظٔیٗ 3.6

 ٔٙكمٝ ذبظ هیٚ ظثبٖ  تی٘سجت ثٝ فطًٞٙ، ّٔ یاحتطأ یث 3.7

 بیاست  یثب ضٚط ثبظ طیوٝ ٔغب طزیغٛضت ٌ ی, ضفتبضستیثكٛض ضفبف زض ذػٛظ ترّفبت ثبال ٔطرع ٘ بییحبزحٝ ثب٘ساظٜ وبف بیاتفبق  هیمیحمب ىٝیظٔب٘ 3.8

 ٌطزز. یذسضٝ زض ٞبو بییاػتجبض یسجت ث

 .ضٛز یزض ٘ظط ٌطفتٝ ٔرسی تبحیطثٙس فٛق ثب ٘ىتٝ: 

 تىطاض ترّف زضرٝ یه 3.9
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 : تخلف درجِ س4ِهبدُ  .4

 اػٕبَ ٔی تٛا٘س ثٟٕطا اذطاد اظ اضزٚ ٚ ٌعاضش ثٝ وٕیتٝ ا٘ؿجبقی فسضاسیٖٛ ٔسبثمٝپٙذ ٔحطٚٔیت حسالُ اظ ؿٕٗ سٟرطایٓ ٔطتجف ثب ترّفبت زضرٝ 

 ضٛ٘س:

 

 زاٚضاٖ یب ٔسئِٛیٗ ٔسبثمبتاظ  یىیثسٖٚ رطط ثب  یىیعیثطذٛضز ف بیثٝ ثطذٛضز  سیتٟسالساْ ثٝ حّٕٝ,  4.1

ٔی ٕ٘سبثمبت ٔٙزط ثٝ ٔحطٚٔیت تب پبیبوّیٝ ثطذٛضزٞبی ثب رطط ثب ٞط ضطوت وٙٙسٜ ای  .طزیٌ یضا زض ٘ظط ٔرسی تبحیط ثسیبض ثٙس ٗیا ی٘ىتٝ: ٔحتٛا

 .ضٛز

 ٔسبثمبت ٗیٔسئِٛیىی اظ با٘یزاٚض جٕٝیٔستم یفحبض 4.2

 بیاست  یثب ضٚط ثبظ طیوٝ ٔغب طزیغٛضت ٌ ی, ضفتبضستیثكٛض ضفبف زض ذػٛظ ترّفبت ثبال ٔطرع ٘ بییحبزحٝ ثب٘ساظٜ وبف بیاتفبق  هیمیحمب ىٝیظٔب٘ 4.3

 ٌطزز. یذسضٝ زض ٞبو بییاػتجبض یسجت ث

 .ضٛز یزض ٘ظط ٌطفتٝ ٔرسی تبحیطثسیبض ثٙس فٛق ثب ٘ىتٝ: 

 تىطاض ترّف زضرٝ زٚ 4.4
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 تعْذ ًبهِ سرپرست تین
 

تٕبٔی ثبظیىٙبٖ ٚ ػٛأّی وٝ ثٝ سطپطستی ایٙزب٘ت زض ٔسبثمبت ٔٙسضد ظیط وٝ ذٛز ٚ ایٙزب٘ت أؿبء وٙٙسٜ شیُ ٔتؼٟس ٔی ضْٛ 
لٛا٘یٗ ٔطتجف ثب  جبقی ٔسبثمبت فسضاسیٖٛ ٞبوی ٚ ٕٞضٙیٗآئیٗ ٘بٔٝ ثطٌعاضی ٚ ا٘ؿات ٞبوی، ضطوت ٕ٘ٛزٜ تبثغ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطض

 لٛا٘یٗ ٚ تٙجیٟبت ٔطثٛقٝ ضا پصیطا ٔی ثبضٓ. ض غٛضت ػسْ ضػبیت ٚ ا٘زبْ تؼٟسات، ٚز ٔجبضظٜ زٚپیًٙ ثٛزٜ

 

   ٔسبثمبت:   

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی:

 ………………………………………………………………………………… 

 

 سطپطست تیٓ:

 ………………………………………………………………………………… 

 

 
  أؿبء  تبضید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٝٔاظ ضطوت تیٓ زض ٔسبثمبت رٌّٛیطی ثٝ ػُٕ لجُ اظ ضطٚع ٔسبثمبت،  زض غٛضت ػسْ أؿبء ایٗ تؼٟس ٘ب
 ٔی آیس.
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 تعْذ ًبهِ هرثی تین
 

ایٙزب٘ت زض ٔسبثمبت ٔٙسضد ظیط ضطوت ٕ٘ٛزٜ  ٔطثیٍطی وٝ ثٝٔی ضْٛ وٝ ذٛز ٚ تٕبٔی ثبظیىٙب٘ی  ایٙزب٘ت أؿبء وٙٙسٜ شیُ ٔتؼٟس
تبثغ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٞبوی، آئیٗ ٘بٔٝ ثطٌعاضی ٚ ا٘ظجبقی ٔسبثمبت فسضاسیٖٛ ٞبوی ٚ ٕٞضٙیٗ لٛا٘یٗ ٔطتجف ثب ٔجبضظٜ زٚپیًٙ 

 لٛا٘یٗ ٚ تٙجیٟبت ٔطثٛقٝ ضا پصیطا ٔی ثبضٓ. ض غٛضت ػسْ ضػبیت ٚ ا٘زبْ تؼٟسات، ٚز ثٛزٜ

 

 

   ٔسبثمبت:   

 

 …………………………………………………………………………  ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی:

 

 …………………………………………………………………………………  تیٓ: ٔطثی

 

 
  أؿبء  تبضید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  ٓزض غٛضت ػسْ ضطوت زض رّسٝ فٙی ایٗ ثطٌٝ ٔی ثبیست تٛسف ٔطثی أؿبء ضسٜ ٚ اظ قطیك سطپطست تی
 .ضٛز ثٝ سطپطست وُ ٔسبثمبت تحٛیُ زازٜ
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 معبونت توسعه ورزش قهرمبنی و حرفه ای

 دفتر توسعه آموزش هبی پبیه استعذادیببی

  دبیرخبنه ستبد برگساری المپیبد                                  

 

 گواهی اضتغبل به تحصیل
 ثسیٙٛسیّٝ ٌٛاٞی ٔی ضٛز غبحت ػىس زا٘ص آٔٛظ:

 
 

 ٘بْ ذب٘ٛازٌی:                               ٘بْ پسض:                 ضٕبضٜ وس ّٔی:     ٘بْ:                         

 ضضتٝ ٚضظضی:                          تبضید تِٛس: ضٚظ    ٔبٜ        سبَ:                         ضٕبضٜ زا٘ص آٔٛظی:

 وس آٔٛظضٍبٜ:                       پبیٝ تحػیّی:                      ٘بْ آٔٛظضٍبٜ:       

 ضٕبضٜ   تّفٗ آٔٛظضٍبٜ:    
 پیص ضٕبضٜ                           استبٖ:                        ضٟط:                    

 

         زض ایٗ آٔٛظضٍبٜ اضتغبَ ثٝ تحػیُ زاضتٝ است.             1397ـ  98زض سبَ تحػیّی                        

 

                  .                                                

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٔسیط آٔٛظضٍبٜ :                                                                     ٟٔط ٚ أؿب:
 تبضید:                                                                                                                  

 
 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٔسئَٛ تطثیت ثس٘ی ٔٙكمٝ ٚ ضٟطستبٖ:                                         ٟٔط ٚ أؿب:

 تبضید:                                                                                                                  
 

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ضئیس ٞیئت ٚضظضی استب٘ی اػعاْ وٙٙسٜ:                                        ٟٔط ٚ أؿب:
 تبضید:                                                                                                                   

 
 تبییس ٔؼبٖٚ ٚضظضی ازاضٜ وُ ٚضظش ٚ رٛا٘بٖ استبٖ اػعاْ وٙٙسٜ:                                  ٟٔط ٚ أؿب:

 تبضید:                                                                                                                  



  
 

 28 -( 7997کؼىز ) اطجِدادهای ةسثساملپیاد آئین نامه مظاةلات 

 

 
 
 
 

 
 
 

 معبونت توسعه ورزش قهرمبنی و حرفه ای

 دفتر توسعه آموزش هبی پبیه استعذادیببی

  المپیبد دبیرخبنه ستبد برگساری                              
 
 

 ثطي ضؾبیت ٘بٔٝ اِٚیبء ٚضظضضىبض
 رٟت ضطوت زض ٔسبثمبت استؼسازٞبی ثطتط ٚضظضی

 1397سبَ 
 

 

 رئیس محترم هیئت ورزضی استبن

 بب سالم

 
                    ..................................... ِٚی ٚلیٓ لب٘ٛ٘یثسیٙٛسیّٝ ایٙزب٘ت  آلبی ............................. فطظ٘س ................... ثٝ ضٕبضٜ ّٔی 

                                     ٚضظضىبض ................................... ٔٛافمت ذٛز ضا ثب اػعاْ فطظ٘سْ ثٝ ٔسبثمبت إِپیبز استؼسازٞبی ثطتط ٚضظضی وٝ 

 ض ٔی ٌطزز، اػالْ ٔی ٕ٘بیٓ.......... ِغبیت ............................ زض استبٖ ........................... ضٟطستبٖ ............................. ثطٌعااظ تبضید ...................

 
 

 «.زض غٛضتی وٝ لیٓ لب٘ٛ٘ی زا٘ص آٔٛظ )پسض( زض لیس حیبت ٘جبضس، اِػبق تػٛیط لیٓ ٘بٔٝ اِعأی است»تصوط: 

 

 
 ٔحُ احط اٍ٘طت ٚ أؿبء 

 
 


