
   َای مسجذبچٍجشىًارٌ فرَىگی يرزشی  آییه وامٍ 

 (8931 تابستان)
 

رَىگی َىری مساجذ استان َای فکاوًنستاد َماَىگی ي شُرداری اراک  يرزشیي اجتماعی  ،سازمان فرَىگی

میس،  َای تىیس ريیدر رشتٍَای مسجذ را ٍبچجشىًارٌ فرَىگی يرزشی  ،8931در ایام ايقات فراغت تابستان مرکسی 

برگسار  َای فرَىگی َىری مساجذ شُر اراکيیژٌ کاوًنَمراٌ با مسابقٍ کتابخًاوی خطبٍ غذیر  دارت  ي فًتبال دستی

 .ذىکىمی
 

 مسابقٍشرایط ي ضًابط 

  : ًام اٍلات فزاغت تاتستاىّوشهاى تا ثثت 1318 خزداد ٍ تیزهاُسهاى ثثت ًام 

  : طْز ارانوالًهساخذ ّای فزٌّگی ٌّزی واًَىهىاى ثثت ًام 
  (82 تا 33هتَلذیي )سال  21تا  11ٍ  ( 10تا  83 هتَلذیي) سال 11تا   8گزٍُ سٌی 

  تزگشار خَاّذ ضذ. هدشا  هساتمِ در دٍ تخص دختزاى ٍ پسزاى  تِ صَرت 
 تخص پسزاى : تٌیس رٍی هیش، فَتثال دستی ٍ دارت *** تخص خَاّزاى : تٌیس رٍی هیش ٍ دارت()
  است در یه رضتِ ٍرسضی ضزوت ًوایذّز ًفز هداس. 

 

 های مسجدجدول زمانبندی برگساری جشنواره فرهنگی ورزشی بچه

 

 

 

 

 

 

 

 : وفرات برتر مسابقات
 

 : يرزشی 
ًفز هخاطة داضتِ تاضٌذ ایي هزحلِ را تزگشار ٍ تِ ًفزات اٍل ٍ دٍم در ّز ردُ  10در هزحلِ هسدذی ّز وذام اس هساخذ هتماضی وِ حذالل 

ای راُ خَاٌّذ یافت. هساخذی وِ اهىاى تزگشاری هزحلِ هسدذی را ًذارًذ در سِ رضتِ هزحلِ هٌطمِسٌی خَایشی تعلك خَاّذ گزفت ٍ تِ 
 وٌٌذ.ای هعزفی هیهذوَر در ّز ردُ سٌی دٍ ًفز را )ّن خَاّز ٍ ّن تزادر( تِ هزحلِ هٌطمِ

 ًفز تِ عٌَاى تزگشیذگاى هزحلِ 1تزادر ای اس ّز هٌطمِ در ّز رضتِ ٍرسضی تِ صَرت هدشا اس ّز ردُ سٌی خَاّز ٍ در هزحلِ هٌطمِ
ّای( اٍل ٍ دٍم ّز رضتِ ٍرسضی در ایي هزحلِ)خَاّز ٍ تزادر( خَایشی اّذا ای هساتمات، تِ هزحلِ ضْزی راُ خَاٌّذ یافت ٍ تِ ًفزات)تینهٌطمِ

 خَاّذ ضذ.
 لف( خَایشی اّذا خَاّذ ضذ.ّای سٌی هختّای تزتز )اٍل تا سَم ّز رضتِ در ردُدر هزحلِ ضْزی تِ ًفزات یا تین

 

 : ًفز اس تزگشیذگاى هساتمِ وتاتخَاًی غذیز ّن ّذایای ًفیسی اّذا خَاّذ ضذ. 20تِ لیذ لزعِ تِ  کتابخًاوی 

 «هَخَد است. Arakmcso.ir و  mr.ir-Masjed  ّایدر سایتٍ سؤاالت هساتمِ فایل الىتزًٍیىی خطثِ غذیز »

        

 «تماس حاصل فرمایید.  23019323  نام و کسب اطالعات بیشتر با شمارهجهت ثبت»

 توضیحات تاریخ اتمام تاریخ شروع عنوان ردیف

 نام اوقات فراغتهمزمان با ثبت 83/4/8331 55/3/8331 نام جشنوارهاطالع رسانی، فراخوان و ثبت 1

  55/4/8331 85/4/8331 مرحله مسجذیاجرای مسابقه در  2

  81/5/8331 8/5/8331 ای و اعالم نتایجاجرای مسابقات در مرحله منطقه 3

  51/5/8331 85/5/8331 اجرای مسابقات در مرحله شهری و اعالم نتایج 4

  51/5/8331 85/4/8331 ارسال پاسخنامه مسابقه کتابخوانی 5

 همزمان با اختتامیه اوقات فراغت تابستان --- 6/6/8331 جوایزاختتامیه جشنواره و اهذای  6

http://masjed-mr.ir/


 آئیه وامٍ فىی مسابقات دارت

  تاضذ هتز هی 33/1هتز ٍ ارتفاع آى اس سطح سهیي  33/2فاصلِ خط استارت تا دارت. 

 تاضذ هساتمات تِ صَرت اًفزادی هی. 

  ِگیزی استفادُ ًوایذپزتاب للكّز تاسیىي هداس است تا اخاسُ داٍر اس س. 

 پزتاب تِ عٌَاى اهتیاس ول در تزگِ اهتیاسات ثثت  1پزتاب اًدام دادُ ٍ خوع اهتیاسات  1ّز تاسیىي هداس است فمط  ،تزای پزتاب اصلی
 .خَاّذ ضذ

 گزدد خطا هحسَب هی ،پزتاب خلَتز اس خط استارت. 

 ًذارد  سدى تِ تختِ دارت راتاسیىي حك دست. 

 هزحلِ دٍم تزای آى گزٍُ تزگشار خَاّذ ضذداٍر  اهتیاسات چٌذ تاسیىي تِ صالحذیذ در صَرت هساٍی تَدى. 

 

 )يیژٌ برادران(فًتبال دستیآئیه وامٍ فىی مسابقات 

  تاضذ.هیًفز  2گزدد. تعذاد ًفزات ّز تین  تِ صَرت  تیوی تزگشار هیهساتمات فَتثال دستی 

 سًذهی را ضزٍع ضزتِ یا ٍ وزدُ اًتخاب را هیش دلخَاُ هَرد طزف ضَد تزًذُ وِ تیوی وٌذهی اعالم را تاسی ضزٍع سىِ اًذاختي. 

 ضَدهی گذاضتِ دارد آدهه پٌح وِ ّافثه هیلِ هماتل در تَج تاسی ضزٍع تزای. 
 سهاى ایي اس تداٍس ٍ تاضذ دیگز ّایهیلِ رٍی ثاًیِ 11 ٍ آدهىی پٌح یا ّافثه هیلِ رٍی ثاًیِ 10 حذاوثز تایستهی تَج تصاحة سهاى 

 .گزددهی هحسَب خطا

 ضَداگز تَپی ٍارد درٍاسُ ضَد اها تِ علت ضذت سیاد ضزتِ سًٌذُ، تَج تِ داخل سهیي تزگزدد گل هحسَب هی. 

 ضَدهی هحسَب خطا ٍ است هوٌَع تَج تِ ضزتِ اس تعذ یا لثل درخِ 310 اس تیص آدهه ّز چزخص. است لاًًَی غیز ّاهیلِ چزخص. 

 ُگزددهی هحسَب خطا ضَد هی هیش لزسش تاعث وِ حزوتی ّز یا هیش وزدى تلٌذ یا دادى زس. 

 وِ تِ درٍاستاى اٍ گز تَج تیي دٍ تاسیىي تِ صَرتی لزار تگیزد وِ ّیچ وذام ًتَاًٌذ تِ آى ضزتِ تشًٌذ، تَج هتعلك تِ تاسیىٌی است ا
 تز است.ًشدیه

  وٌذ.اش ضزٍع هیز هیلِ دٍ آدهىیضزتِ تَج اس سهیي خارج ضذ اٍت اتفاق افتادُ ٍ تین حزیف تاسی را اس سیاگز تز ضذت 
 تاضذ.گل تشًذ تزًذُ آى گین هی 1ٍ ّز تیوی وِ ٍ تزًذُ هساتمِ دٍ گین اس سِ گین را تایذ تثزد ضَد گین تزگشار هی 3در  ،هساتمِ تیي دٍ تین 

 

 تىیس ريی میسآئیه وامٍ فىی مسابقات  

 سًذهی را ضزٍع سزٍیس یا ٍ وزدُ اًتخاب را هیش دلخَاُ هَرد طزف ضَد تزًذُ وِ تیوی وٌذهی اعالم را تاسی ضزٍع سىِ اًذاختي. 
 ضذ خَاّذ تزگشار اًفزادی صَرت تِ هساتمات. 
 ِتزگشار خَاّذ ضذ. پَئٌی 11 ، ست 3 در  هساتم 
  تزسذ. 11اهتیاس  است وِ سٍدتز تِتزًذُ هساتمِ وسی 
  اهتیاس اس حزیف خلَ تیفتذ  2وٌذ تا سزاًدام یىی اس تاسیىٌاى تزسٌذ در ایي صَرت تاسی آًمذر اداهِ پیذا هی 10اگز ّز دٍ تاسیىي تِ اهتیاس

 .13 -11هثل 
 وٌذ.تزتیة اداهِ پیذا هیی تْویي سًذ تاسسًذ سپس تاسیىي هماتل دٍ سزٍیس تعذی را هیضزٍع وٌٌذُ تاسی دٍ سزٍیس هتَالی هی 
 ْن چسثیذُ ٍ . سزٍیس سًٌذُ تایذ تَج را در وف دست ٍ تِ طَر آساد لزار دّذ. اًگطتاى دست تایذ تضَدتاسی تا سزٍیس ضزٍع هی

ِ طزف تاال . سزٍیس سًٌذُ تَج را تِ طَر لائن تایذ تاال ٍ خارج اس سطح هیش تاضذ. دستی وِ تَج در اختیار دارد تاًگطت ضست آساد تاضذ
 سًذ.وٌذ ٍ تا دستی وِ راوت را گزفتِ است تِ تَج ضزتِ هیپزتاب هی

 گزددي تزخَرد وٌذ  خطا هحسَب هیییي تز اس هچ تاسیىتَج غیز اس راوت ٍ تا دستة آى تِ پا. 
  گزددخطا هحسَب هیدر ٌّگاهی وِ تَج در خزیاى است هیش را یىی اس تاسیىٌاى حزوت دّذ. 
  گزدد.خطا هحسَب هیراوت تاسیىي تا خَد اٍ تا تَر تواس پیذا وٌذ 

 اوت ضخصی در هساتمات تالهاًع استر ّوزاُ داضتي. 


