
 

  

کشور کل پزشکی نظام سازمان  

98شهریور   

 آیین برگزاری
کشور سراسر پزشکی جامعه جشنواره ورزشی  



 فهرست
 نفنی بدمینتو مقررات

 مقررات فنی تنیس روي میز 

 مقررات فنی شنا

 تنیسمقررات فنی 

 شطرنجمقررات فنی 

 مقررات فنی کوهنوردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدمینتـون

 قوانين و مقرارت فني

 .انجام ميشود و این دستورالعمل مسابقات برابر قوانين بين المللي و مقررات موجود فدراسيون بدمينتون کشور .1

 .برگزار مي شود و بصورت جدول تک حذفي (سينگل) انفراديمسابقات در بخش  .2

 .نوع توپ )شاتل( پالستيکي از مارك استاندارد روز استفاده خواهد شد .3

مـي تواننـد از فـرم جدیـد  بانوانورزشـي مـي باشـد . )لباس بازیکنان شامل بلوز، شلوارك، جـوراب و کفـش  .4

 .(استفاده نمایند« دامن شلواري»المللي  فدراسيون بين

 گيم را به نفع خود تمام کند. 3برگزار مي شود و برنده  بازي باید دو گيم از  (بصورت رالي 21گيم ) 3بازیها  .5

به انضمام مبلـغ  بازیکنهرگونه اعتراض بایدبه صورت کتبي وبالفاصله پس از اعالن نتيجه مسابقه ،توسط  .6

ریـال وجـه نقـد بـه کميتـه فنـي مسـابقات تسـليم شـود.درصـورت واردبـودن اعتـراض وجـه  000/000/1

 .دریــافتي مستردخواهدشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میـز تنیس روي

 قوانين و مقرارت فني

انجام  و این دستورالعمل کشورميز  روي تنيسمسابقات برابر قوانين بين المللي و مقررات موجود فدراسيون  .1

 .ميشود

 .برگزار ميشود در جدول دوره اي و تک حذفي صورت انفراديبه مسابقات  .2

به همراه  ورزشي کفش و ميز روي تنيس شورتموظف است پيراهن ورزشي آستين کوتاه و  شرکت کنندههر  .3

 .داشته باشد

 گيم از پنج گيم مي باشد. 3بازیها بصورت پنج گيم و برنده بازي  .4

 .به رنگ سفيد و کرم ممنوع است ورزشي شورت و پيراهناستفاده از  .5

 .ميباشد ستاره سه Xaofa  شافا توپتوپ مسابقات به رنگ سفيد و از نوع  .6

  .المللي تنيس روي ميز باشد رویه راکت ورزشکاران باید به رنگ مشگي و قرمز، مورد تایيد فدراسيون بين  .7

 .ميزهاي مسابقات آبي تيره رنگ ميباشد .8

و  بازیکنبعـد از مسـابقه توسـط  دقيقه 10اکثر تـا بازیکن، باید به صورت کتبـي حـد هر گونه اعتراض نسبت به .9

 .دریال به مسئول برگزاري مسابقات ارائه شو 000/000/1با ضميمه کردن مبلغ 

 .کليه موارد پيش بيني نشده را کميته فني مسابقات حل و فصل خواهد نمود .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شنا

 قوانين و مقرارت فني

 .انجام ميشود و این دستورالعمل کشور شنايمسابقات برابر قوانين بين المللي و مقررات موجود فدراسيون  .1

 .برگزار خواهد شد Time Final سابقات به صورت نهایيم .2

 خود را به همراه داشته باشند.لوازم تخصصي  کليه شناگران مي بایست در زمان مسابقه  .3

مي تواند در دو ماده به دلخواه شرکت نماید و در پایان بهترین مقام کسب شده جهت هر شناگر در هر رده سني  .4

 دریافت جایزه محاسبه مي گردد.

نفر شرکت کننده حضور داشته  3جایزه و در صورتي که  2، نفر باشد 4 ماده در صورتي که تعداد شناگران در هر .5

 باشند به یک نفر جایزه اعطا خواهد شد.

فقط صبح روز مسابقه در محل مجموعه استخر و سوناي شهيد توکلي عالوه بر سایت، بصورت حضوري ثبت نام  .6

 ي شود.انجام م

 .مي توانند از استخر استفاده نمایند ساعت قبل از شروع مسابقات نيمشناگران جهت گرم کردن  .7

 شناگر با یک خطاي استارت از دور مسابقات حذف خواهد شد. .8

 :نحوه برگزاري مسابقات به شرح زیر است .9

 ده سنیر ماده

 سال به باال 55 سال 54تا  45 سال 44تا  35 سال 34زیر  متر آزاد 50

 سال به باال 55 سال 54تا  45 سال 44تا  35 سال 34زیر  متر قورباغه 50

 

دقيقه بعد از اعالم نتيجه رسمي آن ماده،  30هرگونه اعتراض نسبت به بازیکن، باید به صورت کتبي حداکثر تا  .10

  .به مسئول برگزاري مسابقات ارائه شودریـال  000/000/1و با ضميمه کردن مبلغ  کنندهشرکت توسط 

 .کليه موارد پيش بيني نشده را کميته فني مسابقات حل و فصل خواهد نمود .11

 



 شطرنج

 قوانين و مقرارت فني

 .انجام ميشود و این دستورالعمل کشور شطرنجمسابقات برابر قوانين بين المللي و مقررات موجود فدراسيون  .1

 .شود مي تعيين کننده شرکت نفرات تعداد به توجه با آن دورهاي تعداد و سوئيسي روش به سابقهم .2

 .شد خواهند ادغام آقایان جدول با باشد، نفر 5 کمتراز بانوان تعداد که صورتي در .3

 .ميشود انجام انفرادي بصورت مسابقات بندي رده .4

 .است مسابقه بر حاکم فيده قوانين .5

 .باشد مي حرکت هر براي پاداش ثانيه 5 اضافه به دقيقه 25 بازیکن هر براي بازي زمان .6

 استفاده برتر نفرات تعيين براي ترتيب به زیر روشهاي از باشند برابر امتيازي در بازیکن چند یا دو چنانچه .7

 :شد خواهد

 مستقيم رویارویي( الف

 بيشتر برد( ب

 هولز بوخ( ج

  هولز بوخ مجموع( د

  برگر بورن سونه( ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تنیس

 قوانين و مقرارت فني

 .انجام ميشود و این دستورالعمل کشور تنيسمسابقات برابر قوانين بين المللي و مقررات موجود فدراسيون  .1

  گيمي برگزار مي شود. 6یک ست سابقات در دور مقدماتي و ماقبل نيمه نهایي به صورت م .2

 .به صورت تاي برك انجام مي شودگيم نهایي ، (6-6نهایي ) در صورت مساوي شدن بازي .3

تاي برك انجام سوپر به صورت نتيجه،  (1-1تساوي )گيمي و درصورت  6ست  2به صورت  فينال همسابق  .4

 .خواهد شد

 سابقات بانوان بصورت دوره اي برگزار مي شود.م  .5

به منظور پرهيز از پراکندگي زماني و به دليل طوالني شدن مسابقات امکان تغيير زمان بندي مسابقات وجود   .6

 .ندارد

مسابقات رأس ساعت اعالم شده برگزار و براي افراد و تيم هائيکه بيشتر از ده دقيقه تأخير داشته باشند باخت  .7

 .اعالم خواهد شدفني 

 مسابقات آقایان بصورت جدول تک حذفي انجام مي شود. .8


