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   1398بهمن ماه سال  

 ( شرایط عمومی شرکت در مسابقات )دستورالعمل و 
 

 سال( 14الی  10) شرایط سنی : طناب کشی :  (1

 .  تعداد نفرات هشت نفر که دو نفر آن بعنوان ذخیره است •

 برنده مسابقه بصورت دو از سه خواهد بود.  •

 تعداد مسابقات بعد از ثبت نام و نسبت به تیم ها مشخص خواهد شد.  •

 زمان استراحت بین هر مسابقه یک دقیقه میباشد.  •

 میتواند دو خطا داشته باشد ولی با خطای سوم بازنده خواهد شد. هر تیم  •

 لباس تیم ها محتد الشکل بوده و داشتن مربی و سرپرست الزامی است. •

 داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است. •

 

 

 سال( 14الی  8هفت سنگ : ) شرایط سنی  (2

 ذخیره خواهد بود. بازیکنان هر تیم پنج نفر که چهار نفر آن بازی و یک نفر تعداد  •

 مسابقات با توپ تنیس خواهد بود و تیم ها موظف به داشتن لباس متحدالشکل هستند.  •

 برنده هر مسابقه دو از سه بوده و در داخل سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد.  •

 درصورتی که تمام بازیکنان نتوانند هدف را بزنند تیم مقابل برنده است.  •

 

 بسمه تعالی
روح ورزش، ایمان و تقوا و پاکدامنی  "مقام معظم رهبری : 

 است.

 دهه فجر انقالب گرامیباد()                      



یه توپ را نگه دارد در غیر اینصورت یک سنگ چیده خواهد  تیم مدافع میتواند بیست ثان •

 شد.

 داشتن مربی و سرپرست و کارت بیمه ورزشی الزامی است. •

 (سال 14الی  8رده سنی )بازی وسطی : 

 تعداد بازیکنان پنج نفر که چهار نفر اصلی و یک نفر ذخیره است.  •

 میباشد.  5*10زمان بازی دوازده دقیقه و طول و  زمین بازی  •

 پرتاپ توپ با پا خطاست و بازیکن خاطی باید از زمین خارج شود  •

 مسابقات در داخل سالن سرپوشیده بوده و از توپ والیبال یا هندبال برگزار خواهد شد.  •

 داشتن کارت بیمه ورزشی و مربی و سرپرست الزامی است. •

 نفیس اهدا خواهد شد. توضیح: به  تیم های اول تا سوم هر رشته ورزشی فوق الذکر جوایزی 

 

 بسیج شهرداری تبریز سازمانتربیت بدنی 

 

  

 


