قًاويه ي مقررات فىي مسابقات
دٌ ميه المپياد فرَىگي ،يرزشي
داوشجًيان پسر داوشگاَُاي علًم پسشكي كشًر

((شُريًر – 1391تبريس))
((تىيس ريي ميس))

«تىيس ريي ميس»

ٔ- 1سبثمبر سحز لٛا٘يٗ فسضاسي ٖٛثيٗ إِّّي  ٚفسضاسي ٖٛسٙيس ضٚي ٔيع وطٛض ثطٌعاض ٔي ٌطزز .
ٔ - 2سبثمبر زض س ٝلسٕز سيٕي ـ ا٘فطازي  ٚزٚثُ ا٘دبْ ذٛاٞس ضس .
 - 3اػؿبي ٞط سيٓ ٔشطىُ اظ حساوثط  5ثبظيىٗ ،يه ٔطثي  ٚيه سطدطسز (خٕؼبً ٘ 7فط ٔيثبضس).
 - 4لطػ ٝوطي ضت ٚضٚز سيٓ ٞب ا٘دبْ ٔي ضٛز ٔ ٚسبثمبر سيٕي اظ غجح ضٚظ ثؼس آغبظ ذٛاٞس ضس .
ٔ - 5سبثمبر سيٕي ثػٛضر (5ثبظي ا٘فطازي) ثطٌعاض ذٛاٞس ضس.
 - 6سٛح ٔسبثمبر ث ٝضً٘ سفيس ث ٝلكط ٔ 40يّئشط اظ ٘ٛع ز٘ٚيه إِٓب٘ي س ٝسشبضٔ ٜيثبضس.
 - 7ضً٘ ٔيع ٔسبثمبر آثي ٔي ثبضس.
ِ - 8جبس ثبظيىٙبٖ ضبُٔ سي ضطر آسشيٗ وٛسب ،ٜضٛضر  ٚوفص ٚضظضي و ٝضىُ ضً٘  ٚقطح سي ضطر  ٚضٛضر
ةغيط اظ ضً٘ سفيس ثبضس.
ثبظيىٙبٖ يه سيٓ ثبيس يىسبٖ ٜ ٚ
 - 9زاضشٗ زٚزسز ِجبس ٚضظضي ( زض ز ٚضً٘ ٔشفبٚر ث ٝغيط اظ سفيس ) اِعأي اسز.
زيً لطٔع )  ٚزاضاي ٔبضن  ITTFثبضس.
- 10ضاوز ثبظيىٙبٖ ٔيثبيسز لب٘٘ٛي ( يه قطف ٔطىي  ٚقطف ض
- 11اسشفبز٘ ٜىطزٖ اظ ِجبس يه ضً٘  ٚيه قطح زض ٔساثمبر سيٕي ثبذز ٔحسٛة ذٛاٞس ضس .
- 12اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ 000،500ضيبَ
ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞسضس.

« كشتي»

ٔ - 1سبثمبر ثطاسبس آذطيٗ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضار فسضاسي ٖٛثيٗ إِّّي ثطٌعاض ٔي ضٛز.
ٞ - 2ط سيٓ ٔشطىُ اظ  7نضشي ٌيط زض اٚظاٖ  120-96-84-74-66-60-55ويٌّٛطْ ٔي ثبضس.
- 3سطدطسز ٞط سيٓ ٔٛظف اسز ِيسز اسبٔي وُطشي ٌيطاٖ ذٛز ضا ثب ليس ٚظٖ حساوثط  4سبػز لجُ اظ ٚظٖ وطي ثٝ
ٔسئ َٛا٘دٕٗ وُطشي سحٛيُ زٞس ( يه دٛض ٝثػٛضر آِج ْٛؤ ٝطرػبر وطشي ٌيطاٖ زض آٖ ليس ضس ٜثبضس).
ٞ- 4ط زا٘طٍبٔ ٜيسٛا٘س ثب حسالُ ٘فطار زض ٔسبثمبر ضطوز ٕ٘بيس.
- 5خّسٕٞ ٝبٍٙٞي سبػز  10غجح ضٚظ  91/6/16ثب حؿٛض ٔطثيبٖ  ٚسطدطسشبٖ ثطٌعاض ٔيٌطزز .
ٚ- 6ظٖ وطي ثس ٖٚاضفبق  ٚسط ٚظٖ ا٘دبْ ذٛاٞس ضس (( ٚظٖ وطي چٟبض ٚظٖ ا َٚسبػز 18/00اِي  18/30ضٚظ دٙدطٙجٝ
ٔٛضخ ٔ ٚ 91/6/ 16سبثمبر آٖ اظ غجح ضٚظ خٕؼٛٔ ٝضخ  91/6/17ثطٌعاض ٔي ٌطزز ٚ ٚظٖ وطي سٚ ٝظٖ زيٍط
ثؼساظظٟط ضٚظ خٕؼٛٔ ٝضخ  91/6/17ا٘دبْ ٔ ٚسبثمبر آٖ اظ غجح ضٚظ  91/6/ 18ثطٌعاض ٔيٌطزز .
ٔ - 7سبثمبر زض ضضش ٝوطشي آظاز  ٚزض ٚ 7ظٖ ا٘دبْ ٔي ٌيطز  ٚزض ٞط ٚظٖ ثبيس يه ٘فط اظ ٞط زا٘طٍبٔ ٜؼطفي ضٛز ٚ
چٙب٘چ ٝزض ٞط ٚظٖ ثيص اظ يه ٘فط ٔؼطفي ضس ٜثبضس اِٚيٗ ٘فط زض ِيسز ضطوزوٙٙسٌبٖ ٔٙظٛض ذٛاٞس ضس.
- 8أشيبظار ا٘فطازي ثط ٔجٙبي حميمي اظ ا َٚسب زٔ ٓٞحبسجٔ ٝيٌطزز  ٚث٘ ٝفط ا 10 َٚأشيبظ  ٚث٘ ٝفط ز ٓٞيه أشيبظ زازٜ
ذٛاٞس ضس  ٚخٕغ أشيبظ سيٕي ثطاسبس أشيبظار ا٘فطازي ٔحبسجٔ ٝي ضٛز.
 - 9اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ 500،000ضيبَ
ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسّجمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞسضس.
ٞ- 10طٌٔ ٝ٘ٛسبئُ فٙي زيٍط اظ لجيُ آذطيٗ ٔمطضار وطشي زض خّسٕٞ ٝبٍٙٞي ث ٝاقالع سطدطسز ٔ ٚطثيبٖ سيٕٟبي
ضطوز وٙٙس ٜذٛاٞس ضسيس.

(( بسكتبال ))

ٔ - 1سبثمبر قجك لٛا٘يٗ ثيٗ إِّّي  ٚفسضاسي ٖٛثسىشجبَ خٕٟٛضي اسالٔي ثطٌعاض ذٛاٞس ضس .
 - 2اػؿبء ٞط سيٓ ضبُٔ  12ثبظيىٗ ث ٝاؾبف ٝيه ٔطثي  ٚيه سطدطسز ٔيثبضس.
ٞ- 3ط سيٓ زاضاي ز ٚسطي ديطا( ٗٞسيط ٚ ٜضٚضٗ ) ضوبثي ثب ضٛضر ٘ ٚػت ضٕبض ٜزض خّ ٚ ٛدطز ديطا ٗٞاظ ضٕبض 4 ٜاِي
ٔ 15يثبضس ،ظيطدٛش  ٚظيط ضٛضسي فمف ثب ٔدٛظ دعضه إٓ٘ٞ ٟٓطً٘ ِجبس ٔدبظ ٔي ثبضس.
- 4لطػ ٝوطي ضت ٚضٚز سيٓ ٞب ا٘دبْ ٔي ضٛز .
- 5قجك ٔمطضار خسيس سيٕي و ٝزض  2زليم ٝدطيٛز آذط ثبظ ي سبيٓ اسشطاحز زضذٛاسز وٙس ثطاي ضطٚع ٔدسز ثبظي ثبيس
اظ ض ٚث ٝضٚي ٔيع ٔٙطي ثبظي ضا آغبظ وٙس .
- 6ظٔبٖ ثبظي  4دطيٛز  10زليمٝاي ٔي ثبضس وٞ ٝط سيٓ ٔدبظ اسز زض ٘يٕ ٝا 2 َٚسبيٓ اسشطاحز  ٚزض ٘يٕ ٝز ْٚاظ  3سبيٓ
اسشطاحز اسشفبزٕ٘ ٜبيس.
- 7ثؼس اظآذطيٗ دطسبة دٙبِشي وٙٔ ٝحض ث ٌُ ٝضس ٞط ز ٚسيٓ ٔي سٛا٘ٙس سبيٓ اسشطاحز يب زضذٛاسز سؼٛيؽ ٕ٘بيٙس .
ٔ- 8مطضار  8ثب٘ي ٝزض ٘يٕ ٝزفبػي لبثُ اخطاسز.
ٔ - 9طثي سيٓ حشٕب زاضاي وبضر ٔطثيٍطي فساضسي ٖٛثسىشجبَ ثبضس .
- 10زض غٛضر ٔسبٚي ضسٖ سيٓ ٞب  ،يه ٚلز دٙح زليم ٝاي ث ٝثبظي اؾبفٔ ٝي ٌطزز ايٗ دٙح زليمٞ ٝب

ٔي سٛا٘س زض

غٛضر ٔسبٚي ثٛزٖ ازأ ٝزاضش ٝثبضس  ٚزض ٞط ٚلز اؾبفي ٞط سيٓ ٔي سٛا٘س اظ يه سبيٓ اسشطاحز اسشفبزٕ٘ ٜبيس .
ٞ- 11ط سيٓ ٔدبظ ث ٝاسشفبز 24 ٜثب٘ي ٝخٟز ث ٝثٕط ضسب٘سٖ سٛح يب اظ زسز زازٖ آٖ ٔي ثبضس .
- 12سيٓ زض غٛضر اظ زسز زازٖ سٛح (ث ٝاٚر ضفشٗ) اظ ازأ 24 ٝثب٘ي ٝثبيس اسشفبزٕ٘ ٜبيس.
- 13زض ٔسبثمبر اظ سٛح ٞبي اسشب٘ساضز ِٔٛشٗ اسشفبز ٜذٛاٞس ضس (ٔٛضز سبييس فسضاسي ٖٛثسىشجبَ)

- 14وٕيش ٝفٙي  ٚا٘ؿجبقي ٔسبثمبر زض ٍٙٞبْ لطػ ٝوطي ٔطرع ذٛاٞس ضس و ٝضبُٔ ٔسئ َٛا٘دٕٗ ثسىشجبَ  ،ز٘ ٚفط
ٕ٘بيٙسٔ ٜطثيبٖ  ،يىٙفط ٕ٘بيٙس ٜسطثيز ثس٘ي ٚظاضر ثٟساش ر ٕ٘ ٚبيٙس ٜفسضاسي ٖٛثسىشجبَ ٔي ثبضس و ٝزضٔٛضز
ٔسبئُ فٙي  ٚا٘ؿجبقي سػٕيٕبر ٟ٘بيي ضا اسربش ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .
- 15ثبظيىٙي و ٝزيسىبِيمٔ ٝي ٌطزز اسٔٛبسيه يه خّسٔ ٝحط ٚ ْٚزض غٛضر ٌعاضش زاٚضاٖ سػٕيٕبر ضسيسسطي اسربش
ذٛاٞس ضس .
اظيىٙي و ٝز ٚسىٙيىبَ ف َٛزضيبفز ٕ٘بيس ٌ ٚعا ضش زاٚض ؾٕيٕ ٝثبضس يه خّسٔ ٝحطٔ ْٚي ٌطزز.
- 16ة
- 17اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ 500،000ضيبَ
ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز  .زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞسضس.

(( تيراوذازي ))

ٔ - 1سبثمبر سيطا٘ساظي قجك ٔمطضار  ٚلٛا٘يٗ  ISSFثطٌعاض ٔي ٌطزز.
ٔ - 2سبثمبر زض ز ٚضضش ٝسف ًٙثبزي ٚقذب٘چ ٝثبز ي  ٚثػٛضر فطْ وبُٔ  60سيط  ٚزض ظٔبٖ  105زليم ٝثطٌعاض ٔيضٛز.
ٞ- 3ط سيٓ ضبُٔ س٘ ٝفط ٔي ثبضس  ٚافطاز ٕ٘ي سٛا٘ٙس ثػٛضر ٔطشطن زض ز ٚسيٓ ضطوز زاضش ٝثبضٙس .
 - 4زض ضاسشبي اضسمبء ٞط چ ٝثيطشط سكح ويفي ٔسبثمبر  ٚقجك ٕٞبٍٙٞي ٞبي ثؼُٕ آٔس ٜثب ٔسيطاٖ ٔحشطْ سطثيز
ثس٘ي زا٘طٍبٞ ٜب/زا٘طىسٞ ٜبي ػّ ْٛدعضىي وطٛض فمف زا٘طدٛيب٘ي ٔي سٛا٘ٙس زض ايٗ ٔسبثمبر ضطوز وٙٙس وٝ
زاضاي ضوٛضزي وٕشط يب ٔؼبزَ ضوٛضزٞبي اػالْ ضس ٜشيُ( ضوٛضز ٚضٚزي ) ثبشٖز .
( تپاتچٍ بادي =  490امتياز ) ( تفىگ بادي =  510امتياز )
- 5زض غٛضسي و ٝزا٘طٍب ٜفبلس سيٓ ثبضس ثػٛضر ا٘فطازي يؼٙي يه ٘فط ضا زض سف ٚ ًٙيه ٘فط زض قذب٘چٔ ٝي سٛا٘س
ضطوز زٞس.
ٞ- 6طز ٘فط ا َٚزض ٞط ٔٛاز ٔسبثم ٝث ٝفيٙبَ ضا ٜديسا ذٛاٙٞس وطز  ٚزض ٔدٕٛع أشيبظار ثسسز آٔس ٜزض فيٙبَ ٚ
فطْ وبُٔ ٘فطار ا َٚسب س ْٛا٘فطازي سؼييٗ ٔي ٌطزز.
٘- 7شبيح سيٕي ثطحست ٔدٕ ٛع أشيبظار ٔساِٟب ،ا٘فطازي  ٚسيٕي ث ٝزسز آٔس ٜسؼييٗ ٔي

ٌطزز

()7-5-4-3-2-1
- 8ثٔ ٝدٕٛع أشيبظار ٔساِٟبي سيٕي قذب٘چ ٚ ٝسف ًٙثبزي وبح سؼّك ٔي ٌيطز.
 - 9ثبظيىٙبٖ ثبيس ث ٝضضش ٝسيطا٘ساظي آضٙبيي زاضش ٝثبضٙس .
- 10آٚضزٖ سالح ضرػي  ٚسبچٕٚ ٚ ٝسبيُ سيطا٘ساظي اظ لجيُ ِجبس سيطا ٘ساظي – زسشىص  ٚوفص  ٚوذسٛٞ َٛا
...ٚؤ ٝغبيطر ثب ٔمطضار ٘ ISSFساضش ٝثبضس ثؼٟس ٜسيٕٟب ٔيثبضس.
- 11لطػ ٝوطي ٔسبثمبر غجح ضٚظ خٕؼ 91/6/10 ٝا٘دبْ ٔي ضٛز ٔ ٚسبثمبر اظ غجح ضٚظ ضٙج 91/6/11 ٝثطٌعاض ذٛاٞس
ضس  ٚ .سبيط ٔٛاضز فٙي سٛسف سطدطسز فٙي ٔسبثمبر زض خّس ٝسٛؾيح زازٔ ٜيطٛز ٚحؿٛض ٔطثي يب سطدطسز
سيٓ زض خّسٔ ٝصوٛض اِعأي ٔيجبضس .
- 12اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ
500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي
ٔسشطزذٛاٞسضس.

ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز  .زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي

« شىا »

 ٔسبثمبر ثط قجك آذطيٗ لٛا٘يٗ ٔٛخٛز زض فسضاسي ٖٛضٙبي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ ثطٌعاض ٔيضٛز. ٔسئِٛيز ثطٌعاضي ٔسبثمبر ث ٝػٟس ٜا٘دٕٗ ضٙب ٔي ثبضس. اػؿبء ٞط سيٓ ضٙب خٕؼبً ٘ 12فط (ضبُٔ٘ 10فط زا٘طدٛي ضٙبٌط ،يه ٔطثي  ٚيه سطدطسز) ذٛاٞس ثٛز.-

زض ٔسبثمبر ،زا٘طدٛيبٖ ثبيس اظ ٔبيٙٔ ٛبست اسشفبز ٜوٙٙس.

-

اظ ٞط زا٘طٍب ٜيب زا٘طىس ٜزض ٞط ٔبز ٜا٘فطازي ضٙب حساوثط ٘ 2فط  ٚزض ٞط ٔبز ٜسيٕي أسازي يه سيٓ چٟبض٘فط( ٜثٝ
اؾبف ٝيه ضظضٔ )ٚي سٛا٘ٙس ضطوز ٕ٘بيٙس.

 ٞط ضٙبٌط ٔي سٛا٘س حساوثط زض سٔ ٝبز ٜا٘فطازي  ٚوّيٛٔ ٝاز سيٕي ضطوز وٙس. سطويت سيٓ أسازي ٞط زا٘طٍب ٜيب زا٘طىس ٜثبيس يىسبػز لجُ اظ ضطٚع آٖ ٔسبثم ٝأسازي ث ٝسطدطسز فٙئسبثمبر سسّيٓ ضٛز،زض غيط ايٙػٛضر ا٘ػطاف سّمي ٔيٍطزز.
-

سمسيٓ ضٙبٌطاٖ زض ٌطٟٞٚب  ٚذكٛـ ضٙب اظ ضٚي ضوٛضز اػالْ ضس ٜاظ سٛي ٔطثيبٖ ا٘دبْ ٔيٌيطز.

 زض ضاسشبي اضسمبء ٞط چ ٝثيطشط سكح ويفي ٔسبثمبر  ٚقجك ٕٞبٍٙٞي ٞبي ثؼُٕ آٔس ٜثب ٔسيطاٖ ٔحشطْ سطثيز ثس٘يزا٘طٍبٞ ٜب /زا٘طىسٞ ٜبي ػّ ْٛدعضىي وطٛض فمف زا٘طدٛيي حك ضطوز زض ٞط ٔبز ٜضا زاضز و ٝزاضاي ضوٛضزي
وٕشط يب ٔؼبزَ ظٔبٖٞبي اػالْ ضس ٜشيُ( ضوٛضز ٚضٚزي ) خٟز ٞط ٔبز ٜثبضس .
 ٔسبثمبر قي ز ٚضٚظ (خس َٚديٛسز) ا٘دبْ ٔي ضٛز  ٚسؼييٗ ٔمبْ ٘فطار  ٚسيٕٟب ثط اسبس ضوٛضز حبغّ ٝآٟ٘ب سؼييٗٔيٌطزز.
 زض ٔسبثمبر ا٘فطازي ث٘ ٝفطار ا َٚسب ٞطشٓ ث ٝسطسيت  10،11،12،13،14،15،16،18أشيبظ  ٚث٘ ٝفطار ٘ ٟٓسب ضب٘عز ٓٞثٝسطسيت  1،2،3،4،5،6،7،8أشيبظ زاز ٜخٚاٞس ضس .
-

زض ٔسبثمبر سيٕي ز ٚثطاثط ا٘فطازي أشيبظ زازٔ ٜيضٛز .

 ٔمبْ وّي سيٕٟبي ضٙب ثب سٛخ ٝث ٝأشيبظ حبغّ ٝضٙبٌطاٖ اػٓ اظ ا٘فطازي يب سيٕي سؼييٗ ٔيضٛز. ضٚظ دٙدطٙج 91/6/16 ٝآضٙبيي ثب اسشرط  ٚسٕطيٗ سيٓٞب . -خّسٕٞ ٝبٍٙٞي  ٚلطػ ٝوطي ٔسبثمبر سبػز  10غجح ضٚظ  ٚ 91/6/16ضطٚع ٔسبثمبر اظ غجح ضٚظ . 91/6/17

 ٔسبثمبر زض اسشرط  25متر ثطٌعاض ٔي ٌطزز. زض ٞط ٔبز ٜا٘فطازي  ٚسيٕي ث٘ ٝفطار يب سيٕٟبي ا َٚسب سٔ ْٛساَ  ٚحىٓ زازٔ ٜي ضٛز  ٚزضخٕغ أشيبظار وّي ثٝسيٕٟبي ا َٚسب س ْٛخبْ  ٚحىٓ زاز ٜذٛاٞس ضس.
 يه وٕيش ٝفٙي ٔشطىُ اظ ٘ 5فط(ضئيس ا٘دٕٗ ،سطدطسز فٙي ٔسبثمبرٕ٘ ،بيٙس ٜزاٚضاٖ  ٚز٘ ٚفط ٔٙشرت اظ ثيٗٔطثيبٖ سيٕٟبي ضٙب) ثط ض٘ٚس ٔسبثمبر ٘ظبضر ذٛاٙٞس زاضز زض اػشطاؾبر ٕ٘بيٙس ٜا٘شربثي وٕيش ٝفٙي و ٝشيٙفغ اسز
ٕ٘ي سٛا٘س زض خّس ٝضسيسٌي ث ٝاػشطاؼ ضطوز ٕ٘بيس.
 ٞطٌ ٝ٘ٛاػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشتي ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيد ٝآٖ ٔبزٔ ٜسبثم، ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْٔجّغ 500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز .زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي
ٔسشطزذٛاٞسضس.
-

ٔطاسٓ اذششبْ  ٚسٛظيغ ٔساَ  ،وبح ٞبي ٔسبثمبر ضٙب دس اظ دبيبٖ آذطيٗ ضضش ٝضٙب زض

ٞط ضٚظ زض ٔحُ اسشرط

ٔسبثمبر ثطٌعاض ٔيضٛز .ثطاي زضيبفز ٔساَ  ٚخٛائع ثط٘سٌبٖ ثبيس ِجبس ٌطٔىٗ وبُٔ ثذٛضٙس.
 -زض ٔٛاضز ديص ثيٙي ٘طس ٜا٘دٕٗ ضٙب ثب غالحسيس ازاض ٜوُ سطثيز ثس٘ي سػٕيٓ ذٛاٞس ٌطفز.

جذيل ترتيب برگساري مسابقات

غجح
ضٚظ اَٚ

- 1

ٔ 100شط آظاز

- 2

ٔ 100شط وطاَ دطز

- 3

ٔ 100شط لٛضثبغٝ

ٔ 50 - 1شط آظاز
ثؼس اظظٟط

ٔ 200 - 2شط ٔرشّف ا٘فطازي
ٔ 4*50 - 3شط ٔرشّف سيٕي

غجح
ضٚظ زْٚ

ثؼس اظظٟط

- 1

ٔ 200شط آظاز

- 2

ٔ 50شط دطٚا٘ٝ

- 3

ٔ 50شط وطاَ دطز

- 4

ٔ 50شط لٛضثبغٝ

- 1

ٔ 100شط دطٚا٘ٝ

- 2

ٔ 200شط لٛضثبغٝ

- 3

ٔ 4*100شط آظاز سيٕي

ركًرد يريدي مًاد مختلف شىا

*

ضزيف

ٔبزٜ

ضوٛضز ٚضٚزي

1

ٔ 100شط آظاز

1:40:00

2

ٔ 50شط وطاَ دطز

58:00

3

ٔ 100شط لٛضثبغٝ

1:50:00

4

ٔ 50شط آظاز

35:00

5

ٔ 200شط ٔرشّف ا٘فطازي

4:45:00

6

ٔ 200شط آظاز

4:30:00

7

ٔ 50شط دطٚا٘ٝ

50:00

8

ٔ 100شط وطاَ دطز

2:25:00

9

ٔ 50شط لٛضثبغٝ

53:00

10

ٔ 100شط دطٚا٘ٝ

2:00:00

11

 200لٛضثبغٝ

4:15:00

« بذ ميوتًن »

ٔ - 1سبثمبر ثطاثط لٛا٘يٗ ثيٗ إِّّي ٔ ٚمطضار ٔٛخٛز فسضاسي ٖٛثسٔيٙش ٖٛوطٛض ا٘دبْ ٔيضٛز.
ٔ - 2سئِٛيز ثطٌعاضي ث ٝػٟس ٜا٘دٕٗ ثسٔيٙش ٖٛاسز.
- 3زا٘طٍبٜٞبي ضطوز وٙٙسٔ ٜي سٛا٘ٙس حسالُ  4ثبظيىٗ  ٚحساوثط  5ثبظيىٗ ثٔ ٝسبثمبر اػعاْ ٕ٘بيٙس  ٚزض ثبظيٟبي
سيٕي ٞط ثبظيىٗ ٔي سٛا٘س حساوثط زض ز ٚثبظي ضطوز وٙس.
ٔ- 4سبثمبر زضس ٝثرص سيٕي ،ا٘فطازي  ٚز٘ٚفط ٜثطٌعاض ٔي ضٛزٞ ٚطثبظيىٗ ٔي سٛا٘س زض ٞط س ٝثرص ضطوز وٙس.
- 5زا٘طٍبٟٞبيي و ٝثب  3ثبظيىٗ  ٚوٕشط زض ٔسبثمب ر حؿٛض ديسا ٔي وٙٙس فمف زض ثرص ٔسبثمبر ا٘فطازي اخبظ ٜضطوز
ذٛاٙٞس زاضز.
ٞ - 6ط ثبظيىٗ ٔي سٛا٘س زض ٔسبثمبر ا٘فطازي فمف زض يىي اظ ز ٚحبِز (يىٙفط ٚ ٜز٘ٚفط ) ٜحؿٛض زاضش ٝثبضٙس.
ٛ٘- 7ع سٛح (ضبسُ)زض ٔسبثمبر ،ي٘ٛىس دالسشيىي (سفيس يب ظضز) ٔي ثبضس.
- 8ثٔ ٝمبٟٔبي ا، َٚز ٚ ْٚس ْٛسيٕي وبح  ٚثٔ ٝمبْٞبي ا، َٚز ٚ ْٚسٔ ْٛطشطن ا٘فطازي (يه ٘فط ٚ ٜز٘ ٚفط) ٜحىٓ ٚ
ٔساَ اٞساء ذٛاٞس ضس.
ٔ - 9سبثمبر سيٕي زض زٚضٔ ٜمسٔبسي زض چٙس ٌط ٜٚث ٝغٛضر زٚض ٜاي ا٘دبْ ٔيٌطزز  ٚزض زٚض ٜدبيب٘ي ثػٛضر يه حصفي
ثطٌعاض ذٛاٞس ضس  ٚزض لسٕز ا٘فطازي(يه ٘فط ٚ ٜز٘ٚفطٔ)ٜسبثمبر ثػٛضر سه حصفي ثطٌعاض ٔي ضٛز.
ٕٞ- 10چٙيٗ لطػ ٝوطي ضت لجُ اظ ٔسبثمبر ا٘دبْ ٔي ٌيطز ٘ ٚح ٜٛثطٌعاضي  ٚسطسيت ثبظيٟب ث ٝاقالع سطدطسشبٖ ذٛاٞس
ضسيس.
- 11ثبظيٟبي سيٕي ضبُٔ دٙح ٔسبثم ٝثٛز ٚ ٜسطسيت آٟ٘ب ػجبضر اسز اظ:
 )1يه ٘فط ٜاَٚ

 )2يه ٘فط ٜزْٚ

 )3ز٘ ٚفط ٜاَٚ

 )4ز٘ ٚفط ٜزْٚ

 )5يه ٘فط ٜسْٛ

- 12

زض زٚضٔ ٜمسٔبسي سيٕي ثط٘س ٜذٛاٞس ثٛز و3 ٝثبظي اظ 5ثبظي ا٘دبْ ضس ٜضا ث٘ ٝفغ ذٛز ث ٝدبيبٖ ثطسب٘س ٚزض زٚض

حصفي ثط٘س ٜزيساض سيٕي ذٛاٞس ثٛز و ٝظٚزسط 3ثبظي ضا ث٘ ٝفغ ذٛز ث ٝدبيبٖ ثطسب٘س.
ٞ -13يچٍٔ ٝ٘ٛحسٚزيشي زض ٘ح ٜٛچيسٖ ثب ظيىٙبٖ زض ٔسبثمبر سيٕي  ٚا٘فطازي ٚخٛز ٘ساضز ٔ ٚطثيبٖ آظازا٘ٔ ٝي سٛا٘ٙس ثٝ
اذشيبض ذٛز اظ ثبظيىٙبٖ سيٓ اسشفبز ٜالظْ ضا زاضش ٝثبضٙس.
 -14ثطاثط ٔمطاضر ٞط ثبظي ثػٛضر ٌ2يٓ اظ ٌ 3يٓ ا٘دبْ ٔي ضٛز  ٚثبظيىٙي ثط٘س ٜذٛاٞس ثٛز وٌ 2 ٝيٓ ضاث٘ ٝفغ ذٛزش ثٝ
دبيبٖ ضسب٘س ٜثبشز ٞ ٚط ٌيٓ ثبظي  21أشيبظي ذٛاٞس ثٛز  ٚزض غٛضر سسبٚي  20-20ثبظي ثب اذشالف  2أشيبظ ثبيس ث ٝدبيبٖ
ثطسس يؼٙي ثبظي ث 22 ٝذشٓ ذٛاٞس ضس ٚ .ايٗ سسبٚي سب  29-29ازأ ٝذٛاٞس زاضز سب ايٙى ٝسطا٘دبْ ثبظي سب سمف  30ثٝ
دبيبٖ ٔي ضسس.
 -15زض ٔطحّ ٝزٚضٞبي ٔسبثمبر سيٕي ،ايض أشيبظار ز ٚسيٓ زض يه ٌط ٜٚثطاثط ضس ٔ ،الن ثطسطي ٘شيد ٝزيساض ز ٚسيٓ ثب
يىسيٍط ذٛاٞس ثٛز زض غٛضسي و ٝچٙسسيٓ أشيبظ اسطبٖ ثطاثط ٌطزز ٔالن ثطسطي سفبؾُ ثطز  ٚثبذشٟبي ثبظي ٞب  ٚزض غٛضر
سسبٚي سفبؾُ ٌيٓ ٞب  ٚ ،زض غٛضر سسبٚي ٔدسز سفبؾُ دٛئٗ ٞب زض ٔسبثمبر ثيٗ سيٓ ٞب ،شيٙفغ ذٛاٞس ثٛز ٚزض غٛضر
سسبٚي سٕبْ ٔٛاضز فٛق سطسيت ٔمبْ ٞب ضا لطػٔ ٝطرع ذٛاٞس وطز .
 -16سفسيط ٔمطاضر ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛسػٕيٓ زض ٔٛاضز ديص ثيٙي ٘طس ٜاظ اذشيبضار وٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر ذٛاٞس ثٛز .
ل، ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ
ٞ - 17طٌ ٝ٘ٛاػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبة
500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞسضس.

« دييميذاوي »

ٞ - 1طسيٓ ٔشطىُ اظٚ10ضظضىبض،يه ٔطثي ٚيه سطدطسز و ٝخٕؼبً٘12فطٔي ثبضس
 - 2زض ضاسشبي اضسمبء ٞط چ ٝثيطشط سكح ويفي ٔسبثمبر  ٚقجك ٕٞبٍٙٞي ٞبي ثؼُٕ آٔس ٜثب ٔسيطاٖ ٔحشطْ
سطثيز ثس٘ي زا٘طٍبٞ ٜب /زا٘طىسٞ ٜبي ػّ ْٛدعضىي وطٛض فمف زا٘طدٛيي حك ضطوز زض ٞط ٔبز ٜضا زاضز وٝ
زاضاي ضوٛضزي وٕشط يب ٔؼبزَ ظٔبٖٞبي اػالْ ضس ٜشيُ( ضوٛضز ٚضٚزي ) خٟز ٞط ٔبز ٜثبضس .
ٞ- 3طزا٘طٍبٔ ٜي سٛا٘سزضٞطٔبز٘ 2ٜفط ضطوز وٙٙس ٜزاضش ٝثبضس..
ٞ- 4طضطوز وٙٙسٔ ٜي سٛا٘سزضٔ3بز( ٜزٔٚبز ٜا٘فطازي  ٚين ٔبز ٜأسازي ) ضطوز ٕ٘بيس.
ٔ- 5سبثمبر قجك لٛا٘يٗ ٔٚمطضار ا٘دٕٗ ثيٗ إِّّي فسضاسيٞ ٖٛبي زٔٚٚيسا٘ي()IAAFثطٌعاض ٔي ضٛز.
- 6فٟطسز اسبٔي ٘ٚح ٜٛضطوز افطاززضٔٛازٔرشّف (ثطي اض٘ح) ثبيسشي سٛسف سطدطسز ٔٚطثي سيٓ سٙظيٓ ٚ
زضخّس ٝفٙي ثٔ ٝسئ َٛزثيضذب٘ٔ ٝسبثمبر اضائ ٝضٛز .
ٔ- 7بزٔ100 ٜشطثػٛضر ٔمسٔبسي ٚثميٛٔ ٝاززٞٚبثػٛضر ٟ٘بيي ثطٌعاض ٔيٍطزز.
 - 8زضزٞٚبي أسازي ٞطسيٓ ٔيشٛا٘سػال ٜٚثط٘4فطاغّي ٘ 2فط٘يع ثؼٛٙاٖ شذيط ٜاػالْ ٕ٘بيس.
ِ- 8جبس ٚضظضىبضاٖ ضبُٔ ديطا،ٗٞضّٛاضن،وفص ٚخٛضاة ٚضظضي ٔي ثبضس.
 - 9زضٔسبثم ٝأسازي ِتاس سيٓ ٞبثبيس ٔشحساِطىُ ثبضس .
- 10ين سبػز لجُ اظضطٚع ٔسبثم ٝزٚأسازي ٔي ثبيسشي ٘4فطاغّي ٔطرع ٌطز٘س.

ٛٔ- 11از ثطٌعاضي ٔسبثمبر
ٔ 100 شطٔ200،شطٔ400،شطٔ 800،شطٔ1500،شطٔ 5000،شط
ٔ 110 شطٔب٘غٔ400،شطٔب٘غ
 دطش ق،َٛدطش سٌ ٝبْ،دطش اضسفبع
 دطسبة ٚظ٘،ٝدطسبة زيسه،دطسبة ٘يعٜ
4×100 أسازي4×400،أسازي

 -12حس٘ػبة ا٘شربثي دطش ٞب
*اضسفبع ضطٚع ٔسبثم ٝدطش اضسفبع ٔ1/50شطٞٚطزٚضافعايص 5سب٘شي ٔشطذٛاٞسثٛز.
*زضدطش سٌ ٝبْ ضطوز وٙٙسٌبٖ ٔدبظث ٝاسشفبز ٜاظسرشٔ11ٝزضثس ٖٚسغييطزضقي ٔسبثمٔ ٝي ثبش٘س .

٘ -13ح ٜٛسٛظيغ ٔساَ ٔٚحبسج ٝأشيبظار
*ثٔ ٝمبْ ٞبي ا َٚسبسٞ ْٛطٔبز ٜحىٓ لٟطٔب٘ي ٔٚساَ اٞساء ٔي ضٛز.
*ث ٝسيٓ ٞبي ا َٚسبس ْٛثطاسبس ٔدٕٛع أشيبظار خبْ لٟطٔب٘ي اٞساء ٔي ٌطزز.
*ث٘ ٝفطار ا َٚسبٞطشٓ ٞطٔبز ٜث ٝسطسيت 9،7،6،5،4،3،2، 1،أشيبظسؼّك ذٛاٞسٌطفز.
*زضضضشٞ ٝبي أسازي فمف يه ٔساَ ٔحبسجٔ ٝي ضٛز.
ٞ - 14طٌ ٝ٘ٛاػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم، ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ
ٔجّغ 500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي
ٔسشطزذٛاٞسضس.

 - 15اػؿبي وٕيش ٝفٙي(ٞيبر غٚضي)
 ضئيس ا٘دٕٗ
 سطدطسز فٙي
ٔ سئ َٛثطٌعاضي ٔسبثمبر
 سطزاٚضٔطثٛقٝ
ٕ٘ بيٙسٔ ٜطثيبٖ سيٕٟبي ضطوز وٙٙسٜ

بروامٍ مسابقات دييمیداوی
دَمیه المپیاد فرَىگی يرزشی داوشجًیان پسرداوشگاَُای علًم پسشکی کشًر
 11و  12شهریورماه  - 1391تبریس  ،مجموعه ورزشی تختی
روزاول

روزدوم

شنبه 91/06/11 -

یکشنبه 91/06/12 -
ردیف

ساعت

رشته

مرحله

ردیف

ساعت

رشته

مرحله

201

09:15

110مترماوع

نهایی

202

09:45

پرش طًل

نهایی

203

10:20

1500متر

نهایی

204

10:30

پرتاب ویسٌ

نهایی

205

10:45

100متر

نهایی

17:30

پرتاب دیسك

نهایی

101

17:30

400مترماوع

نهایی

206

پرش سٍ گام

نهایی

102

17:30

پرتاب يزوٍ

نهایی

207

17:30

نهایی

103

17:30

100متر

مقدماتی

208

17:30

200متر

104

17:50

پرش ارتفاع

نهایی

209

18:00

800متر

نهایی

105

18:10

400متر

نهایی

210

18:30

5000متر

نهایی

106

18:30

4×100

نهایی

211

19:00

4×400

نهایی

خّسٕٞ ٝبٍٙٞي ٔطثيبٖ ٚسطدطسشبٖ ضٚظخٕؼٛٔ ٝضخ  - 91/06/10سبػز  22زضٔحُ سشبزثطٌعاضي ٔسبثمبر

((ركًرد يريدي مًاد مختلف دي يميذاوي))
رديف

مواد

رکورد

1

100متر

11/50

2

200متر

24/00

3

400متر

55/00

4

800متر

2-13/00

5

1500متر

4-40/00

6

5000متر

19-00/00

7

110ماوع

19/00

8

400ماوع

1-04/00

9

پرش ارتفاع

1/50

10

پرش طًل

5/50

11

پرش سٍ گام

11/50

12

پرتاب يزوٍ

10/00

13

پرتاب دیسك

30/00

14

پرتاب ویسٌ

38/00

15

دي4×100مترامدادی

48/00

16

دي4×400مترامدادی

3-52/00

« تكًاوذي »

ٔ - 1سبثمبر ثطاسبس ٔمطضار  ٚلٛا٘يٗ فسضاسي ٖٛسىٛا٘س ٚخٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ ثطٌعاض ٔي ٌطزز.
ٔ - 2سبثمبر زض ٞطز ٚظٖ ضسٕي ضز ٜثعضٌسبالٖ  ٚث ٝضطح شيُ ثطٌعاض ٔي ٌطزز :
54

ويٌّٛطْ

(ٚظٖ ا)َٚ

58-54

"

(ٚظٖ ز)ْٚ

63 -58

"

(ٚظٖ س)ْٛ

68-63

"

(ٚظٖ چٟبضْ)

74 -68

"

(ٚظٖ دٙدٓ)

80-74

"

(ٚظٖ ضطٓ)

87- 80

"

(ٚظٖ ٞفشٓ)

+ 87

"

(ٚظٖ ٞطشٓ)

- 3ثجز ٘بْ ٚ ٚظٖ وطي دٙدطٙج 91/6/16 ٝاظ سبػز  9اِي 14
- 4ثطٌعاضي ٔسبثمبر اظ سبػز  8/00غجح 91/6/17
ٚ- 5ضظضىبضاٖ ثبيس ثب ِجبس ضسٓي سىٛا٘س ٚزض ٔسبثمبر حؿٛض يبثٙس.
- 6سٟي ٝوّيِٛ ٝاظْ ايٕٙي ضرػي اػٓ اظ (وال ٜايٕٙي،ٌٛٛٞ ،سبق ثٙس ،سبػس ثٙس

٘ ،ب٘طيٓ ِ ،ث ٝثٙس  ،زسشىص

ٔرػٛظ ٔسبثم )ٝثطػٟس ٜضطوز وٙٙسٌبٖ ٔيثبضس.
ٞ- 7ط سيٓ ٔشطىُ اظ ٘ 8فط ٚضظضىبض – يه ٘فط ٔطثي  ٚيه ٘فط سطدطسز ٔيثبضس.
- 8زض ٞط ٚظٖ اظ ٞط سيٓ ضطوز وٙٙس ٜفمف يه ٔجبضظ ٔي سٛا٘س زض ٔسبثمبر ضطوز وٙس.
- 9وّئ ٝطثيبٖ ٍٙٞبْ حؿٛض زض ٔحٛقٔ ٝسبثم ٝثبيس ثب ِجبس ٌطٔىٗ  ٚوفص ٚضظضي ٕٞطا ٜثب آيسي وبضر
ديسا وٙٙس.

حؿٛض

-10دس اظ ثجز ٘بْ ٌ ٚطفشٗ آيسي وبضر ثطٌ ٝاض٘ح ث ٝسطدطسز سيٓ سحٛيُ ٔي ٌطزز و ٝسطدطسز ْٚظف اسز ثط
اسبس لٛا٘يٗ ثطٌ ٝاض٘ح ضا سىٕيُ  ٚث ٝوٕيش ٝثطٌعاضي اضائٕ٘ ٝبيس .
سصوط :دس اظ سحٛيُ ثطٌ ٝاض٘ح سيٓ  ،أىبٖ ٞيچٍ ٝ٘ٛسغييطي زض ثطٌ ٝاض٘ح ٚخٛز ٘رٛاٞس زاضز .
-11وّيٚ ٝضظضىبضاٖ ٔي ثبيسز حسالُ زاضاي حىٓ ضسٕي وٕطثٙس لطٔع فسضاسي ٖٛسىٛا٘س ٚثٛز ٚ ٜزض ٌٗٞبْ ثجز ٘بْ
ٚ ٚظٖ وطي اغُ  ٚفشٛوذي آذطيٗ حىٓ وٕطثٙس ذٛز ضا اضايٕ٘ ٝبيٙس  .زض غيط ايٙػٛضر اضائ ٝوس ثب٘ه اقالػبسي وٝ
زض سبَ  91سٕسيس ضس ٜثبضس اِعأيسز (وس ثب٘ه اقالػبسي سٛسف ٔسئ َٛثجز ٘بْ ثطضسي ٔي ٌطزز ).
- 12اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدْ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ
500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي
ٔسشطزذٛاٞسضس

ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز .زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي

« فًتبال»

ٔ - 1سبثمبر ثط قجك آذطيٗ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضار فسضاسي ٖٛفٛسجبَ (فيفب)  ٚفسضاسي ٖٛفٛسجبَ ا٘دبْ ذٛاٞس ضس.
ٔ - 2سئِٛيز ثطٌعاضي ٔسبثمبر ثط ػٟس ٜا٘دٕٗ فٛسجبَ ٔيثبضس .
- 3سؼساز اػؿبءٞط سيٓ ٘ 20فط ٔي ثبضس ( ٘ 18فط ثبظيىٗ ٘ 1 +فط ٔطثي ٘ 1 +فط سطدطسز)
- 4اِجسٚ ٚ ٝسبيُ اِعأي ثبظيىٙبٖ ضبُٔ  :وفص ،ديطا ،ٗٞضٛضر  ،خٛضاة  ٚلّٓ ثٙس ٔيثبضس .
* سصوط ٞ :ط سيٓ ٔي ثبيسز زٚزسز ديطا ٚ ٗٞضٛضر ( ز ٚضً٘ ضٚضٗ  ٚسيط ) ٜثٕٞ ٝطا ٜزاضش ٝثبضس  ٚزاضشٗ ضٕبض ٜثعضي
دطز ديطا ٚ ٗٞضٕبض ٜوٛچه ضٚي ديطا٘ ٚ ٗٞيع ضٚي ضٛضر اِعأي اسز.
سٛخ : ٝسيٕٟب ٔي ثبيسز لجُ اظ آغبظ ٔسبثمبر ضً٘ ديطا ٗٞسيٓ ذٛز ضا ث ٝسطسيت زسز ا ٚ َٚزسز ز ْٚوشجبً ث ٝا٘دٕٗ
فٛسجبَ اػالْ فطٔبيٙس  .ؾٕٙبً ضٕبض ٜديطا ٗٞثبظيىٙبٖ ٔي ثبيسز سب دبيبٖ ٔسبثمبر ثبثز ثٛز ٚ ٜاظ ضٕبضٜ

1سب  18زض ٘ظط

ٌطفش ٝضٛز.
- 5ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسي ٔسبثمبر :
 ٔسبثمبر زٚض ٔمسٔبسي ثٔ ٝسر  3ضٚظ اظ سبضيد ِ 91/6/11غبيز 91 /6/13 ضٚظ  91/6/14اسشطاحز ٔسبثمبر حصفي سب فيٙبَ اظ سبضيد ِ 91/6/15غبيز 91/6/17

ذطٚج چٟبض سيٓ ضاٜيبفش ٝث ٝفيٙبَ ٔسبثمبر فٛسجبَ ضٚظ  91/6/17ذٛاٞس ثٛز .

ٔ- 6سبثمبر زض زٚ ٚلز  45زليمٝاي ثب اسشطاحز  15زليم ٝزض ثيٗ ز٘ ٚيٕ ٝا٘دبْ ذٛاٞس ضس.
ٔ- 7سبثمبر ٔطحّ ٝيه ز ٚ ْٚثؼس اظ آٖ ث ٝخع ٔسبثم ٝفيٙبَ ثػٛضر حصفي ا٘دبْ ذٛاٞس ضس زض غٛضر سسبٚي زض
ٔسبثم ٝفيٙبَ زٚ ٚلز  15زليمٝاي ثٚ ٝلز  ٚلب٘ ٌُ ٖٛقاليي اػٕبَ ٘رٛاٞس ضس.
- 8سؼساز سؼٛيؽ زض ٞط ٔسبثم٘ 4 ٝفط ٔيثبضس .
 - 9چٙب٘چ ٝسيٕي زض يه ٔسبثم ٝثٞ ٝط زِيُ حبؾط ٘طٛز اظ خسٔ َٚسبثمبر وٙبض ٌصاضش ٝذٛاٞس ضس.

- 10ثبظيىٙي و ٝزض ٔ 2سبثم ٝوبضر ظضز زضيبفز ٕ٘بيس ،اظ ثبظي ثؼس ٔحطٔ ْٚي ضٛز .ؾٕٙبً ثبظيىٙي و ٝوبضر لطٔع زضيبفز
ٔي وٙس ٘يع ٔططٚـ ثط آ٘ى ٝذكبي ضسيس سطي ا٘دبْ ٘ساز  ٜثبضس اظ ٕٞبٖ ثبظي  ٚثبظي ثؼس ٔحطٔ ْٚي

ثبضس  .زض غيط

ايٙػٛضر سػٕيٓ وٕيش ٝا٘ؿجبقي ٔسبثمبر ٘بفص ذٛاٞس ثٛز.
- 11زض ٞط ٔسبثم ٝث ٝسيٓ ثط٘س ٜس ، ٝثبظ٘س ٜغفط  ٚزض غٛضر سسبٚي ث ٝقطفيٗ يه أشيبظ سؼّك ذٛاٞس ٌطفز  .ؾٕٙبً زض
غٛضر سسبٚي أشيبظار ،زض ٔطحّ ٝا ،َٚسفبؾُ ٌُ ،سخس ٌُ ظز ٜثيطشط ٌُ ،ذٛضز ٜوٕشط  ٚزض ٟ٘بيز ٘شيدٔ ٝسبثمٝ
ثيٗ آٖ ز ٚسيٓ سؼييٗوٙٙس ٜسيٓ غؼٛزوٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز.
- 12ث ٝسيٕٟبي ا ، َٚز ٚ ْٚس ْٛايٗ زٚض ٜاظ ٔسبثمبر وبحٔ ،ساَ  ٚحىٓ لٟطٔب٘ي اٞسا ذٛاٞس ضس.
- 13سيٕٟبي ضطوز وٙٙس ٜزض ايٗ زٚض ٜاظ ٔسبثمبر ػجبضسٙس اظ  :اٛٞاظ – سجطيع – سٟطاٖ -ضٟيس ثٟطشئ -طٟس -ضيطاظ-
فسبٌ -يالٖ-وطزسشبٖ -ثيطخٙس -ثٛضٟطٔ -بظ٘سضاٖ -وطٔبٖ – ٌّسشبٖ – وطٔب٘طب ٚ ٜيعز
*ؾٕٙب ٞطز سيٓ ا َٚسب ٞطشٓ ٔسبثمبر فٛسجبَ زٕٞيٗ إِذيبز ثؼٛٙاٖ سيس ٞبي  I،IIزض ٘ظط ٌطفش ٝذٛاٞس ضس .
-13خّسٕٞ ٝبٍٙٞي  ٚلطػ ٝوطي ٔسبثمبر ضاس سبعر  22ضٚظ ٚضٚز سيٓ ٞب (دٙح ضٙج ) 91/6/9 ٝزض ٔحُ سشبز
ثطٌعاضي ٔسبثمبر سطىيُ ٌطزيسٔ ٚ ٜسبثمبر اظ ضٚظ  91/6/11آغبظ ذٛاٞس ضس  ٚحؿٛض سطدطسز ٔ ٚطثي زض خّسٝ
ٔصوٛضالظْ  ٚؾطٚضي ٔي ثبضس.
-14سيٓ ٞب ٔي ثبيسز ٘يٓ سبػز لجُ اظ ضطٚع ٔسبثم ٝزض ٔحُ ٔسبثمبر حؿٛض زاضش ٝثبضٙس  .ثسيٟي اسز زض غٛضر
ػسْ حؿٛض ثٛٔ ٝلغ ثطاي سيٓ ٔصوٛض ثبذز فٙي زض ٘ظط ٌطفش ٝذٛاٞس ضس.
 -15سيٓ ٞب زضچٟبضٌط4 ٜٚسيٕي لطػ ٝوطي ذٛاٙٞس ضس  ٚسيٓ ٞبي سيعز ٓٞسب ضب٘عز ٓٞايٗ زٚض ٜاظ ٔسبثمبر ثٝ
ٔسبثمبر زسش ٝز ْٚسمٛـ ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .
 -16ثبظيىٙبٖ شذيط ٜسيٓ ٞب ٔي ثبيسز ػال ٜٚثط دٛضيسٖ ِجبس يىسسز سيٓ  ،اظ وبٚض يىطً٘ زض ٍٙٞبْ اسشمطاض ضٚي
٘يٕىز شذيط ٜاسشفبزٕ٘ ٜبيٙس.
-17زض وّيٛٔ ٝضاز ديص ثيٙي ٘طس ٜسػٕيٕبر وٕيش ٝفٙي  ٚا٘ؿجبقي الظْ االخطا ثٛز ٚ ٜاػؿبء وٕيشٔ ٝشطىُ اظاػؿبء
شيُ ٔي ثبضس :
 -1سطدطسز وُ ٔسبثمبر ( ضئيس ا٘دٕٗ )  -2سطدطسز فٙي ٔسبثمبر ( زثيط ا٘دٕٗ ) ٔ -3سئ َٛوٕيش ٝزاٚضاٖ
ٔسبثمبر  – 5 ٚ 4ز٘ ٚفط ٕ٘بيٙسٔ ٜطثيبٖ يب سطدطسشبٖ سيٕٟبي ضطوز وٙٙس ٜث ٝا٘شربة ٔطثيبٖ  ٚسطدطسشبٖ سيٕٟبي
ضطوز وٙٙسٕ٘ -6 ٜبيٙس ٜسطثيز ثس٘ي ٚظاضر ثٟساضز،زضٔبٖ  ٚآٔٛظش دعضىي
ٔ-19طثي سيٓ ثبيس زاضاي وبضر ٔطثيًضي ضسٕي ثب حسالُ زضخc ٝثيٗ إِّّي ثٛز ٚ ٜاضائ ٝسػٛيط آٖ زض خّسٕٞ ٝبٍٙٞي
 ٚلطػ ٝوطي ٔسبثمبر اِعأي اسز.
 -20اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي  ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ
500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞسضس .

« ياليبال »

 ٔسبثمبر ثطقجك لٛا٘يٗ ثيٗ إِّّي  ٚفسضاسيٚ ٖٛاِيجبَ خٕٟٛضي اسالٔي ثطٌعاض ذٛاٞس ضس. اػؿبء ٞط سيٓ ضبُٔ ٘ 12فط ثبظيىٗ ث ٝاؾبف ٝيه ٔطثي  ٚيه سطدطسز ٔيثبضس. ِجبس ثبظيىٙبٖ ز ٚزسز ٔشحساِطىُ ثٛز ٚ ٜضبُٔ ديطا ،ٗٞضٛضر ٚضظضي ،خٛضاة  ٚوفص ٚضظضي (زض ز ٚضً٘ سيطٜ ٚضٚضٗ) ٔيثبضس .ضٕبض ٜديطاٞ ٗٞب ثبيس زض لسٕز ٚسف خّ ٚ ٛدطز اظ ضٕبض 1 ٜاِي  ٚ 18زض سٕز ضاسز ضٛضر
ٚضظضي ٘يع ٘ػت ٌطزز.
 ٔسبثمبر ث ٝغٛضر ٌ 2يٓ اظ ٌ 3يٓ ثطٌعاض ٔي ٌطزز ٌ ٚيٓ ٘شيد 15 ٝسبيي ذٛاٞس ثٛز زضذػٛظ ٔسبثمبر ٔطحّٝدبيب٘ي زض ضت ٔطاسٓ لطػ ٝوطي سػٕيٌٓيطي ذٛاٞس ضس.
 ديطا ٗٞثبظيىٗ ِيجط ٚثبيس ضً٘ وبٔالً ٔربِف سيٓ ضا زاضش ٝثبضس  ٚزض قٔ َٛسبثمبر ثبثز ذٛاٞس ثٛز( ثميٛٔ ٝاضز ٔطثٛـ ث ٝثبظيىٗ ِيجط ٚقجك لب٘ ٖٛاػٕبَ ٔيٌطزز).
 سٛح ٔسبثمبر اظ ٘ٛع ٔيىبسب ٔٛضز سبييس فسضاسئ ٖٛي ثبضس . خّس ٝلطػ ٝوطي ٕٞ ٚبٍٙٞي زضسبضيد 91/6 /9سبػز  10ضت ا٘دبْ ٔيضٛز . سيٓ ٞب ٘يٓ سبػز لجُ اظ ضطٚع ٔسبثم ٝثبيس زض ٔحُ ٔسبثم ٝحؿٛض زاضش ٝثبضٙس . آيسي وبضسٟب زض ظٔبٖ ثطٌعاضي ٔسبثمبر ٔيثبيسز  30زليم ٝلجُ اظ ٔسبثم ٝثٔ ٝسئ َٛفٙي ٔسبة لبر سحٛيُ زازٜضٛز .
 فمف اػؿبء سيٓ ٔسبثم ٝزٙٞس ٔ ، ٜطثي  ٚسطدطسز سيٓ حك ٘طسشٗ ضٚي ٘يٕىز شذيطٞ ٜب ضا زاض٘س . اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي ٚثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ 500،000ضيبَٚخ٘ ٝمس ث ٝوٕيش ٝفٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞس ضس.

(( شطروج ))

ٔ - 1سبثمبر ثط اسبس آذطيٗ لٛا٘يٗ فيس ٜثػٛضر زٚض ٜاي  ٚسيٕي زض  9زٚض ا٘دبْ ثط ٌعاضذٛاٞس ضس .
 - 2سؼساز ٘فطار ٞط سيٓ خٕؼب "  7نفر شامل  5نفر ورزشكار به اضافه يك نفر مربي و يك نفر سرپرست مي باشد .
- 3حٚئٗ ضىٙي  ٚضيع ٔمطضار لجُ اظ دبيبٖ زٚض ا َٚزض سبِٗ ٔسبثم٘ ٝػت ذٛاٞس ضس .
ٔ- 4سر ظٔبٖ ثبظي ٞبي ٔشؼبضف ( 2×90زليم ٚ )ٝث ٝاظاي ٞط حطوز اظ اِٚيٗ حطوز  30ثب٘ي ٝاؾبفٔ ٝي ثبضس .
- 5آٚضزٖ ٌٛضي ٕٞطاٞ ٚ ٜط ٌٚ ٝ٘ٛسبيُ اِىشط٘ٚيىي ث ٝسبِٗ  ،سٛسف ثبظيىٗ ٔ ،طثي  ،سطدطسز اويسا ٕٔٛٙع اسز  ٚثٝ
ثبظيىٗ ذبقي ثبذز زاز ٜذٛاٞس ضس .
- 6ازأ ٝوّي ٝزٚضٞبي ثبظي ثطاي  ٕٝٞسيٓ ٞب اِعأي اسز  ٚسطن ٔسبثمبر ٔٛخت ٔحطٔٚيز اظ ٔسبثمبر سبَ آيٙسٜ
ذٛاٞس ثٛز .
ٞ- 7ئيز غٚضي زض خّسٕٞ ٝبٍٙٞي ا٘شربة ذٛاٞس ضس  ٚاػؿبي آٖ ػجبضر اسز اظ سطدطسز وُ ٔسبثمبر ضكط٘ح ،
سطدطسز فٙي ٘ 3،فط اظ ٔطثيبٖ يب سطدطسشب٘ي و ٝزاضاي وبضر زاٚضي ثبضٙس .
ٞ- 8ط سيٓ ٔٛظف اسز زض خّسٕٞ ٝبٍٙٞي يه ٘فط ث ٝػٛٙاٖ وبديشبٖ ٔؼطفي ٕ٘بيس (وب ديشبٖ ٔيشٛا٘س ٔطثي  ،سطدطسز يب
يىي اظ ثبظيىٙبٖ ثبضس).
 - 9وّي ٝسيٓ ٞبي ٔٛظفٙس زاضاي وز  ،ضّٛاض  ٚديطأ ٗٞطزا٘ ٝيه ٔسَ  ٚيه ض ً٘ اسشفبزٕ٘ ٜبيٙس(اظ ٚضٚز سيٓ ٞبي ثسٖٚ
ِجبس فطْ ث ٝسبِٗ ٔسبثمبر خٌّٛيطي ذٛاٞس ضس . ).
- 10دٛضيسٖ ِجبس ٌطٔىٗ  ٚزْ دبيي زض سبِٗ ٔسبثمبر اويسا ٕٔٛٙع ٔي ثبضس .
- 11سيٕي و ٝث ٝضاي سط زاٚض ٔؼشطؼ ثبضس  ،ثبيس اػشطاؼ ذٛز ضا ثػٛضر وشجي ثب أؿبء وبديشبٖ  ٚسطدطسز حساوثط سب 15
زليم ٝثؼس اظ اسٕبْ ثبظيٟب ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ 500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ث ٝسطدطسز فٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ٕ٘بيس .زضغٛضر
ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞس ضس.
- 12خّس ٝلطػ ٝوطي ٕٞ ٚبٍٙٞي  ،غجح ضٚظ  91/6/10ضاس سبػز  10غجح زض سبِٗ ٔسبثمبر ا٘دبْ ذٛاٞس ضس (حؿٛض
وبديشبٖ ،سطدطسز ٔ ٚطثي سيٓ ٞب اِعأي اسز .

«كاراتٍ»

ٔ -1سبثمبر وبضاس ٝقجك لٛا٘يٗ زاٚضي فسضاسي ٖٛخٟب٘ي وبضاس ) WKF ( ٝثطٌعاض ٔي ضٛز.
ٔ -2سبثمبر زض سجهٞبي وٙشطِي  ٚز ٚثرص وبسبي ا٘فطازي  ٚؤٛيش ٝا٘فطازي ثطٌعاض ٔي ضٛز.
 –3ؤٛيش ٝا٘فطازي زض اٚظاٖ ( ) 84ٚ75 -67-60-55ويٌّٛطْ ثب حسالُ  1ويٌّٛطْ اضفبق ثطٌعاض ٔيٌطزز .
ٚ -4ضظضىبضا٘ي ٔي سٛا٘ٙس زض ايٗ ٔسبثمبر ضطوز ٕ٘بيٙس و ٝزاضاي وٕطثٙس ( لٜٟٛاي ٔ ٚطىي ) ثٛز ٚ ٜزض ظٔبٖ ٚظٖ
وطي ٔيثبيسز اغُ حىٓ وٕطثٙس ضا اضائٕ٘ ٝبيٙس .
 -5وّي ٝضطوز وٙٙسٌبٖ ٔيثبيسز وٕطثٙس لطٔع  ٚآثي ثٕٞ ٝطا ٜزاضش ٝثبضٙس .
 -6زاضشٗ ٚسبيُ ايٕٙي ضبُٔ ( ِث ، ٝضٚدبيي  ،سبق دب  ٚ ٌٛٛٞ ،زسشىص

(آثي  ٚلطٔع ) زض ضضش ٝؤٛيش ٝاِعأي

ٔيثبضس .
ٚ -7ضظضىبضا٘ي و ٝزاضاي اضسٛز٘سي ز٘ساٖ ٔيثبضٙس ٕ٘يسٛا٘ٙس زض ٔسبثمبر ضطوز ٕ٘بيٙس .
ة اسبس ضً٘ ٔساَ ٔطرع ٔيٌطزز .
 -8ضزٜثٙسي سيٓٞبي لٟطٔبٖ ض
ٚ - 9ظٖ وطي  ٚخّسٕٞ ٝبٍٙٞي غجح ضٚظ  91/6/10ا٘دبْ ٔ ٚسبثمبر اظ غجح ضٚظ  91/6/11ثطٌعاض ذٛاٞس ضس.
 -10اػشطاؼ ثبيسث ٝغٛضر وشجي ٚحساوثط ثالفبغّ ٝدس اظ اػالٖ ٘شيدٔ ٝسبثم ٝسٛسف سطدطسز سيٓ ث ٝا٘ؿٕبْ ٔجّغ
وٕيز فٙي ٔسبثمبر سسّيٓ ضٛز.زضغٛضر ٚاضزثٛزٖ اػشطاؼ ٚخ ٝزضيبفشي ٔسشطزذٛاٞسضس
ٜ
 500،000ضيبَ ٚخ٘ ٝمس ثٝ
ٞ -11ط سيٓ ٔٛظف اسز يه ٔطثي زاضاي حىٓ ٔطثيٍطي  ٚيه ٘فط سطدطسز ثٕٞ ٝطا ٜسيٓ اػعاْ ٕ٘بيس .
-12حساوثط سؼسا ز افطاز ضطوز وٙٙسٞ ٜط سيٓ ضبُٔ ٘ 5 :فط ؤٛيش٘ 1 ٚ ٝفط وبسبي ا٘فطازي ( وبضاس ٝوبضاٖ ؤٛيشٔ ٝي سٛا٘ٙس
زض ٔسبثمبر وبسب ٘يع ضطوز ٕ٘بيٙس ) ث ٝاؾبف ٝيه ٘فط ٔطثي ٚيه ٘فط سطدطسز خٕؼب ٘ 8فط ٔي ثبضس .
اي ا٘فطازي وبسب ضٞ ٚب زض زٚض ا ٚ َٚز ْٚضي سي وبسب ٌ ٚ ٛزض زٚض ٞبي ثؼسي سٛوٛيي وبسب ضاثبيس اخطا
-13زض ضضش ٝوبر
ٕ٘بيٙس.

