
 

یاری اهورامزدابه  

 آیین نامه دو و میدانی

نیاز برای استقامت . مسافت موردشودبرگزار می امدادی میکس، استقامت اقایان و ی سرعت بانوان و آقایانهار ردهاین رشته در چ

 است. شده نظر گرفتهمتر در 60دور( و برای سرعت بانوان1تر )م 200دور( و برای سرعت آقایان مسافت 13متر ) 2600آقایان

 عضو، دو دختر و دو پسر است. 4ی امدادی میکس به صورت گروهی بوده و هر گروه شامل تذکر: رده

سال گذشته حداکثر دو نفر  3تقامت و و سرعت آقایان در های سرعت بانوان و اس: در هر تیم از نفرات برتر رده1ی تبصره

 توانند حضور داشته باشند.می

نویسی:زمان نام  

کنندگان پذیر نیست. شرکتامکاننام نویسی تیرماه است. پس از مهلت تعیین شده  12تا  8این رشته برابر با  نویسینامزمان 

 مراجعه کنند. www.jamejanbakhtegan.kdz.irباختگان به نشانی:جان به پایگاه اینترنتی جام توانندمی نویسینامبرای 

:مدارک الزم در زمان برگزاری  

ی دو و میدانی از شرکت وحضور ی کارت ، کمیتهدار شرکت در پیکارها بایستنی است و در صورت عدم ارائهی کارت عکسارائه

 زشکار در مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آورد.ور

:پوشش ورزشکاران  

 ست.لباس ورزشی ، برای آقایان شلوار یا شلوارک و برای بانوان شلوار اپوشش الزم برای شرکت در پیکارها،  .1

  . همراه داشتن هرگونه زیورآالت و... در طول مسابقه ممنوع است.2

را یکی جلو و از طرف کمیته ی برگزاری ی در نظر گرفته شده ها هر شرکت کننده بایستی دو شماره. برای حضور در پیکار3

 کنندگان حق بریدن یا تا کردن و یا مخفی کردن آنها باید به وضوح قابل دیدن باشند. شرکتیکی پشت نصب کند. این شماره

ها شود و نگهداری از آن تا پایان پیکارها تحویل داده میها به آنکنندگان در روز پیکاررکتی شرا از دید داوران ندارند. شماره

 کننده است.ی شرکتبه عهده

.توانند با پای برهنه یا با پوشیدن کفش مسابقه دهندکنندگان می. شرکت4  

:تخلفات  

 عدم رعایت نظم در مکان مسابقات 

 عدم اجرای مقررات و ضوابط 

  اعمال خطرناک در طول مسابقاتانجام 

 

http://www.jamejanbakhtegan.kdz.ir/


 

 ها جلوگیری کند.کنندگان دیگر به نحوی که از پیشروی آننه زدن یا ایجاد مانع برای شرکتت 

 کنندگان دیگرگرفتن پیراهن شرکت 

 خارج شدن از پیست به دالیل غیر موجه 

 موجهنویسی به دالیل غیرشرکت نکردن در پیکارها پس از نام 

  تغییر شماره ی داده شده پس از شروع اولین رده از مسابقات 

 در صورت بروز هر یک از موارد فوق، بنا بر تشخیص کمیته برگزاری تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.

 :یادآوری

کرد تاخیر و دیرصورت عواقب ورزشکاران باید به موقع در زمان و مکان اعالم شده از سوی کمیته برگزاری حضور یابند در غیر این

 ی خود بازیکن است.بر عهده

 کنندگان ندارد.گونه مسئولیتی در قبال وسایل شرکتی برگزاری هیچکمیته

 جان باختگان های ورزشی جامدوره پیکار نهمینوزمان و مکان مسابقات این رشته متعاقبا از طریق تارنمای رسمی سی

 شد.اعالم خواهد

 

 

 

 کانون دانشجویان زرتشتی                                             

 

 

 

 

 


