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عناوین رشته های المپیاد


طناب زنی



پرتاب توپ مدیسنبال
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هقذهِ:
ٍسصش ثِ ػٌَاى یک ضشٍست ٍ ًیبص دس صًذگی ّوِ افشاد جبهؼِ ٍ ًیض ثِ ػٌَاى یکی اص هْوتشیي اسکبى
تبهیي ضبداثی ٍ سالهتی جسن ٍ سٍح ثشای حضَس دس فؼبلیتْبی اجتوبػی اص اّویت خبغی ثشخَسداس
است ٍ ثذٍى ضک یکی اص هحَس ّبی اسبسی دستیبثی ثِ تَسؼِ پبیذاس جَاهغ ثِ حسبة
هی آیذ.
ثشگضاسی الوپیبد ٍسصضی فشغت هغتٌوی ثشای کبسگشاى ًبثیٌب ٍ کن ثیٌب هحسَة هی گشدد کِ اص
ثوشات اسصضوٌذ پشداختي ثِ ٍسصش کِ ّوبًب ًؼوت ثضسگ سالهتی است ،ثشخَسداس گشداًذ.
اهی ذ است ثب یبسی خذاًٍذ هتؼبل ،ثب ػٌبیت ثِ ًقص اًکبس ًبپزیش ٍسصش ّوگبًی دس ًْبدیٌِ کشدى
فشٌّگ ٍسصش دس ثیي جبهؼِ کبس ٍ تالش ثب ّوکبسی ًْبد ّبی هشدهی ،فشٌّگی ٍ هزّجی هَجَد دس
سغح استبى ثب ثشگضاسی ایي الوپیبد ضشایظ ثْتشی ثشای تحشک ٍ پَیبیی کبسگشاى ٍ افضایص تَلیذ
فشاّن آٍسًذ.
اّذاف:
* استقبی سغح سالهت جسوی ٍ سٍاًی ٍ دٍسی اص سخَت ٍ سستی
* تَسؼِ ٍ گستشش فشٌّگ ٍسصش دس جبهؼِ کبس ٍ تالش
* ایجبد ضبداثی ٍ ًطبط
* تَسؼِ هسئَلیت پزیشی ًْبد ّبی هشدهی اص عشیق هطبسکت دس ثشگضاسی الوپیبد
* تقَیت فؼبلیتْبی ٍسصضی
* تَسؼِ فشٌّگ هطبسکت ٍ ایجبد تؼبهالت اجتوبػی
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صهبى ٍ سغح ثشگضاسی

الوپیبد:

ثش اسبس عشح حبضش ،ایي الوپیبد دس تبثستبى  0011دس سغح استبى یضد ثشگضاس خَاّذ ضذ .ضبیبى
رکش است تٌظین صهبى اجشای الوپیبد دس ثبصُ صهبًی هطخع ،ثبتَجِ ثِ اهکبًبت ٍ ضشایظ کشًٍب
هجوَػِ فشٌّگیٍ ،سصضی استبى یضد خَاّذ ثَد.

ًحَُ

اجشا:

ثب تَجِ ثِ اجشای الوپیبد اًتظبس هی سٍد تب ضوي تؼبهل ثب سبیش دستگبُ ّب ٍ ًْبد ّبی ٍسصضی دس
سغح استبى ،هقذهبت صیش سا ثِ ًحَی تذاسک ًوبیٌذ ت ب الوپیبد ثب ثْشُ گیشی اص اهکبًبت ٍ پتبًسیل
ّبی هَجَد ثب حذاقل ّضیٌِ ثشگضاس گشدد.
دس صهیٌِ داٍسی توْیذات الصم سا پیص ثیٌی ٍ ثش حست ًیبص ٍ اص تَاًبیی ّب ٍ ظشفیت ّبی ّیبت
ّبی ٍسصضی استبى ٍ اًجوي ّبی ّیأت ٍسصش کبسگشی استفبدُ گشدد.
ضبیبى رکش است ػذالت دس قضب ٍت ،ثبصی جَاًوشداًًِ ،ظن ٍ اًضجبط ،سفبقت دس اٍج سقبثت ٍ ضَس ٍ
ًطبط اص جولِ ػَاهل هَثش دس ثشگضاسی ضبیستِ ٍ هَفق الوپیبد است کِ هی ثبیست دس ثشگضاسی آى
لحبػ گشدد.
دس صهیٌِ تبهیي هلضٍهبت ٍ تجْیضات فٌی الوپیبد اص تجْیضات ٍ اهکبًبت استبًذاسد استفبدُ ٍ ثْشُ
گیشی ضَد.
دس خػَظ ػَاهل فٌی اص ّوکبسی هجوَػِ ّبی فشٌّگیٍ ،سصضی ٍ اًجوي ّبی کبسگشی استفبدُ
گشدد.

ساٌّوبی ػوَهی

الوپیبد:

الف -هسبثقبت ثػَست اًفشادی ،گشٍّی ٍ خبًَادگی ثشگضاس هی گشدد.
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ة -کلیِ کسبًیکِ ثؼٌَاى کبسگش ًبثیٌب ٍ کن ثیٌب دس استبى یضد تلقی هی گشدًذ ،حق ضشکت دس
هسبثقبت سا داسًذ.
ح -ضشکت کٌٌذگبى دس هسبثقبت هی ثبیست تحت پَضص ثیوِ تبهیي اجتوبػی ثبضذ.
ت -کلیِ هتقبضیبى جْت ضشکت دس ایي الوپیبد الضاهب هی ثبیست ًسجت ثِ ثجت ًبم دس دس سبهبًِ
 www.mvkyazd.irدس هْلت هقشس اقذام ًوبیٌذ.
جّ -ش ضشکت کٌٌذُ حق ضشکت دس توبهی سضتِ ّبی ٍسصضی سا ثِ ضشط ػذم تذاخل صهبى ثشگضاسی
داسا هی ثبضذ.
چ -هسبثقبت دس دٍ سضتِ ٍسصضی اػالم ضذُ ثِ غَست حضَسی ثشگضاس هی گشدد .کِ صهبى ٍ هکبى
ثشگضاسی هتؼبقجب ثِ ثجت ًبم کٌٌذگبى اػالم هی گشدد.
ح -هجوَػِ فشٌّگی ٍسصضی کبسگشاى استبى یضد گضاسش الوپیبد سا عجق فشهْبی پیَست تْیِ ٍ ثِ
اعالع ػوَم هی سسبًذ.
ی -ضشکت کٌٌذگبى هی ثبیست لجبس ٍ کفص ٍسصضی هٌبست جْت اًجبم هسبثقِ سا ّوشاُ داضتِ
ثبضٌذ.
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راهنمای فنی المپیاد در رشته پرتاب توپ مدیسنبال:


ضشکت کٌٌذُ پطت خظ تؼییي ضذُ هی ایستذ.



تَح سا ثِ سٍش پبس دٍ دست سیٌِ ثسکتجبل دس اختیبس هی گیشد.



صاًَ ّب سا یک کن خن کشدُ ٍ تَح ثِ سیٌِ چسجیذُ سا ثب سَت داٍس پشتبة هی کٌذ.



ایي هسبثقِ ضبهل دٍ پشتبة هی ثبضذ ٍ ثیطتشیي پشتبة ثؼٌَاى سکَسد هحسَة هی گشدد



ٍصى تَح هذیسٌجبل ثشای ثبًَاى  3کیلَگشم ٍ ثشای آقبیبى  5کیلَگشم هی ثبضذ.

خطاها:


دس ٌّگبم پشتبة ّش دٍ پبی ضشکت کٌٌذُ ( پبضٌِ یب اًگطت ّب ) ثبیذ سٍی صهیي ثبضذ کِ دس
غَستیکِ دس ٌّگبم پشتبة یک یب ّش دٍ پب اص صهیي ثلٌذ ضَد خغب هحسَة هی گشدد.



پشتبة ثب یک دست خغب هحسَة هی گشدد.



خن ضذى ثِ ػقت یب قَس کوش خغب هحسَة هی گشدد.



حشکبتی کِ ثِ غَست تک پب اجشا ضَد خغب هی ثبضذ ٍ جضء ضوبسش هحسَة ًوی گشدد.
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راهنمای فنی المپیاد در رشته طناب زنی:


ٍسصضکبس ثب غذای سَت داٍس ثِ غَست جفت پب ضشٍع ثِ عٌبة صدى هی کٌذ.



ّشثبس کِ عٌبة اص صیش پب ػجَس کٌذ یک ضوبسش اًجبم خَاّذ ضذ.



اگش عٌبة صدى ثِ ّش دلیلی قغغ ضَد ضوبسش ثب حشکت غحیح ثؼذی اداهِ خَاّذ یبفت.



اگش قجل اص اػالم داٍس یب ثؼذ اصاتوبم صهبى ٍسصضکبس عٌبة ثضًذ جضٍ ضوبسش ًخَاّذ ثَد.



صهبى اجشای هسبثقِ یک دقیقِ هی ثبضذ.

خطاها:


ضشٍع حشکت تَسظ ٍسصضکبس حتوب ثبیذ ثب اػالم داٍس ضشٍع ضَد.



حشکبتی کِ ثػَست تک پب اًجبم ضَد هحبسجِ ًوی گشدد.
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