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 هداف:ا

 معرفي و اشاعه ورزش هاي زورخانه اي در سراسر جهان -

 و کشتي پهلواني اخالقي و پهلواني ورزشهاي زورخانه ايتوسعه و ترويج ارزشهاي  -

 و جوانان  جهان تحكيم صلح و دوستي و مودت بين ورزشكاران -

 رويدادها:
 مهارتهاي تيمي ورزش هاي زورخانه اي  مسابقات  1-1

 مسابقات مهارتهاي فردي ورزش هاي زورخانه اي  2-1

 زورخانه ايمسابقات رکورد گيري مهارتهاي فردي ورزش هاي  3-1

 مسابقات کشتي پهلواني 4-1

 و کشتي پهلواني ورزش هاي زورخانه اي مسابقات قهرمان قهرمانان 5-1

 مسابقات ورزش هاي زورخانه اي معلولين )آيين نامه ويژه اي براي اين مسابقات تنظيم شده است( 6-1

 

 مقررات عمومي
 

 کنترل وسايل ورزشي :

 توسط کميته فني بررسي و از نظر وزن، اندازه و ابعاد تاييد شود.ابزار ورزشي قبل از مسابقه بايد  -

 پزشكي : 

ارائه برگ معاينه پزشكي مورد تاييد فدراسيون ملي کشور مربوطه هنگام ثبت نام مسابقه براي شرکت کنندگان الزامي  -

 IZSFمورد تاييد دالر براي هر شرکت کننده توسط پزشک  20درغير اينصورت قبل از وزن کشي با پرداخت   است

 معاينه خواهند شد. بديهي است ورزشكاران بدون داشتن برگ معاينه پزشكي حق شرکت در مسابقه را ندارند.

 در تمامي رقابتها الزامي ميباشد. حضور پزشک  -

 وزن كشي:

ي شود و موزن کشي شرکت کنندگان در تمام رشته ها بر اساس برنامه تنظيمي يک روز قبل از آغاز مسابقات انجام  -1

 .گرددوزن آنها در جدول مربوطه ثبت مي

در شرايط اضطراري اگر تيم ها با داليل قابل قبول مانند عدم صدور به موقع ويزا، مشكالت پروازي شرايط آب و  -2

به محل مسابقات برسند کميته فني با بررسي  1هوايي و غيره قبل از شروع مسابقه و بعد از وزن کشي مندرج در بند 

 مي تواند اجازه وزن کشي و شرکت در مسابقه را صادر نمايد.مدارک 

 ورزشكاران در هنگام وزن کشي بايستي با تي شرت و شلوار زورخانه و يا گرمكن ورزشي حاضر شوند. -3
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 ساير شرايط :

 سن شركت كنندگان : -

 رده بندي سني ورزش هاي زورخانه اي:

 سالگي 15سالگي تا پايان  13 آغازنوجوانان: از  -1

 سالگي 18سالگي تا پايان  16جوانان: از آغاز  -2

 سالگي به باال 19بزرگساالن: از آغاز  -3

با ابزار  و اوزان مختلف تبصره: با توجه به توان کشورهاي عضو و شرايط نيروي انساني برگزاري مسابقات در رده هاي سني

 مختلف در سطح ملي بال مانع مي باشد. ورزشي در وزنهاي

سال به باال  19بندهاي فوق در رويدادهاي بين المللي مسابقات رده سني بزرگساالن فقط در يک رده سني  تذکر: با توجه به

 برگزار خواهد شد.

برگزاري مسابقات پيشكسوتان در قالب رده هاي مختلف سني بر حسب شرايط از سوي کميته فني مشخص پيشكسوتان:  -4

 و ابالغ خواهد شد.

باشد مي تواند در مسابقات به عنوان شرکت کننده آن کشور شرکت نمايد، با توجه به  اگر کسي اقامت کشوري را داشته -5

 ارائه مدرکي که دال بر اقامت شخص باشد.

تبصره: نوجوانان و جوانان با تاييد پزشک معتمد مي توانند در يک رده سني باالتر شرکت کنند اما نمي توانند در رده سني 

 پايين تر شرکت نمايند.

 

 : جوايز 

م برنز( و حكم قهرماني تيمي اعطا مي شود. )تيم سو –نقره  -در مسابقات تيمي به کليه اعضاي تيمهاي اول تا سوم مدال )طال -

 مشترک(

در هر رشته از مسابقات مهارتهاي فردي به مقام اول مدال طال، مقام دوم مدال نقره و مقام سوم مشترک مدال برنز و حكم  -

 قهرماني اعطا مي شود.

 صورت امكان، جوايز نقدي از سوي کميته برگزاري تامين و در مورد چگونگي تقسيم آن تصميم خواهند گرفت. در -

 به کليه قهرمانان )تيمي ، انفرادي و کشتي پهلواني ( تا مقام ششم نيز حكم قهرماني اهدا خواهد شد. -

، ه اندمقام سوم مشترک را کسب کرد نفراتي کهدر محاسبه امتيازات مجموع مهارت هاي تيمي و انفرادي و کشتي پهلواني ،  -

 رفت.گورزشكاري که امتياز بيشتري کسب کرده باشد امتياز جايگاه سوم و به ورزشكار ديگر امتياز جايگاه چهارم تعلق خواهد 
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 داوري مسابقات

 الف: مسابقات مهارت های تيمي

 امتيازات آنها نتيجه را مشخص مي کند.  جموعمقضاوت مسابقات مهارت هاي تيمي بر عهده سه داور مي باشد که   -

 ب( مسابقات مهارتهای فردی

 رکورد گيري مهارت هاي فردي وسنگ، سنگين ، گيري در رشته هاي چرخ) چرخ تيز، چرخ چمني،( کباده، ميل بازي، ميل  -

امتيازات سه داور کنار مالک محاسبه مي  مجموعيک داور وسط وسه داور کنار مسابقه را قضاوت مي کنند و  قهرمان قهرمانان

 باشد.

 

 وظايف داوران

 الف( وظيفه داور وسط:

 و مرشد  1داور شماره اعالم آغاز و پايان مسابقه با عالمت دست با هماهنگي  -1

 هدايت شرکت کنندگان -2

 اعالم تذکر و اخطار به شرکت کنندگان -3

 همكاري با داوران کنار در برگزاري هرچه بهتر مسابقات  -4

 

 ب( وظايف داوران كنار: 

 افزار داوري، جمع زدن امتيازاتثبت امتيازات ورزشكاران در برگه هاي مربوطه يا سيستم نرم -1

 امضاء برگه داوري يا پرينت مربوطه و ارائه آن به سرپرست داوران -2

 همكاري با سرپرست داوران در برگزاري هرچه بهتر مسابقات  -3

 مي باشد. 1شماره ر وعهده دا بهقت در کليه مسابقات وظيفه نگهداشتن و -4

شرکت کرده باشند و موفق به  IZSFهاي آموزشي داوري توانند در مسابقات حضور يابند که در کالستبصره: داوراني مي

 دريافت کرده باشند. IZSFودفترچه داوري از   گذراندن دوره شده
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 ج( وظايف جدول نويس:

 .کميته فني. ثبت نام، زمان قرعه کشي و وزن کشي با هماهنگي 1

 . دريافت نتيجه نهايي امضاء شده از سرپرست داوران جهت ثبت نتايج2

 .استخراج نتايج فردي و تيمي و ارائه به کميته فني جهت تأييد نهائي.3

 د( كميته فني 

 پيشكسوت يا داشتن سابقه قهرماني در رشته مربوطه ) ورزش زورخانهکميته فني در هر مسابقه حداقل از سه داور با تجربه يا   -

 کشتي پهلواني(  تشكيل مي شود. –اي 

 بر چگونگي اجراي امور فني و داوري مسابقات و تصميم گيري .  نظارت1

 .کنترل وسايل ورزشي قبل از مسابقات2

 واحد اجرايي مسابقات.اعالم چگونگي مكان و نياز هاي فني مسابقات جهت آماده سازي به 3

ه رييس اعتراضات ب ع.در صورت اعتراض سرپرست تيم ها و بروز اختالف بين داوران با دستور سرپرست مسابقات و ارجا4

کميته فني مسابقات، کميته فني مسئوليت رسيدگي به اعتراض و بازبيني فيلم  را دارد و پس از مشورت با اعضاي کميته فني و 

 رسي آراء آنان تصميم نهايي را اتخاذ خواهدکرد و اين تصميم الزم االجراست.ناظر مسابقه ضمن بر

 تاييد ليست نهايي قهرمانان و ارائه به واحد مربوطه جهت صدور حكم .5

 ه ( وظايف سرپرست داوران

 کميته فني.بررسي و کنترل برگه هاي داوري قبل از تحويل به 1

 صورتيكه امتياز دهي دستي انجام شود.(.ثبت جمع امتيازات در دفتر مخصوص )در 2

 .تهيه و ارائه ليست نهايي قهرمانان به واحد فني جهت تأييد نهائي3

 اعتراض(
 (. تيمي زورخانه اي –. سرپرست تيم ميتواند در هر رشته تيم تحت سرپرستي خود اعتراض نمايد. )مهارتهاي فردي 1

 دقيقه بعداز هر مسابقه مي باشد. 5سرپرست تيم حداکثر .زمان ارائه درخواست کتبي ) اعتراض ( توسط 2

 متياز دهي مورد اعتراض اعالم شود..بايد در درخواست کتبي دقيقا بخش ا3

 سرپرست تيم مي تواند حداکثر به سه بخش از مسابقات تيمي زورخانه اي اعتراض نمايد.. 4

 اي هر داور از امتياز آن بخش کسر مي گردد.امتياز به از 10در صورتي که اعتراض مورد قبول قرار نگيرد .5

داده تا  عسرپرست تيم اعتراض را تقديم سرپرست مسابقات مي نمايد و سرپرست مسابقات اعتراض را به کميته فني ارجا. 6

 دو نفر از اعضاي کميته فني و سرپرست داوران جهت بازبيني فيلم حضور پيدا کنند.

 درصد از کل امتياز آن رشته کسر مي گردد. 10ورد قبول قرار نگيرد اعتراض م. در مهارتهاي فردي اگر 7
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 مسابقات مهارت های تيمي ورزش های زورخانه ای  1-1

اين مسابقات به صورت تيمي و اجراي کليه عمليات ورزش هاي زورخانه اي )باستاني( به صورت جمعي و هماهنگ بر اساس 

 آئين نامه هاي مصوب مربوطه انجام مي شود.

 مسابقات مهارتهای فردی ورزش های زورخانه ای  -2-1

 اين مسابقات در رشته هاي زير به صورت انفرادي برگزار مي شود:

 ( سنگ گرفتن1

 (  کباده کشي2

 ( ميل بازي3

 ( ميل گيري با ميل سنگين 4

 (چرخ تيز5

 (چرخ چمني 6

 

 قرعه كشي:

 د.ر خواهد شبرگزااول مختلف ورخانه اي به صورت جدبنا به تشخيص کميته فني مسابقات هنرهاي فردي و تيمي ز .1

حضور سرپرستان و مربيان تيم ها در زمان قرعه کشي و جلسه توجيهي الزاميست. در صورت عدم حضور هر يک از  .2

 افراد مذکور، به اعتراضات آن تيم نسبت به مصوبات جلسه توجيهي رسيدگي نخواهد شد.

 ساير موارد: 

امتيازات در تمامي رشته هاي مهارتهاي فردي تكليف نفر برتر با وزن کشي مشخص خواهد شد. در صورت مساوي شدن  .1

) در صورت تساوي در رشته هاي سنگ، کباده، ميل سنگين و ميل بازي ورزشكار سبک تر از نظر وزني و در رشته هاي 

 چرخ چمني و ورزشكار سنگين تر از نظر وزني برنده خواهد شد. چرخ تيز،

آيتم اصلي شنو، نرمش، ميل گيري و پازدن  4تيم در رقابتهاي تيمي زورخانه اي باال بودن امتياز   2ت مساوي شدن در صور .2

 مالک برتري تيم ها قرار ميگيرند.
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 شرايط عمومي
 ورزشكار مي باشد:  8هر تيم جوانان و بزرگساالن متشكل از  .1

کيلوگرم و يک  90تا 80ورزشكار کشتي پهلواني ورزشكار ميل سنگين، يک  1ورزشكار تيمي زورخانه اي،  5

کيلوگرم و ساير  80تا  70و  70تا  60، 60تا  50+ کيلوگرم. ) کشتي گيران وزن هاي 90ورزشكار کشتي پهلواني 

 ورزشكار تيمي زورخانه اي انتخاب شوند(. 5رشته هاي هنرهاي فردي بايد از بين 

 باشد: نفر ورزشكار مي 7هر تيم نوجوانان متشكل از 

+ 70کيلوگرم و يک ورزشكار کشتي پهلواني  70تا 60ورزشكار تيمي زورخانه اي، يک ورزشكار کشتي پهلواني  5 

و کيلوگرم و ساير رشته هاي هنرهاي فردي بايد از بين  60تا  50و  50تا  40، -40کيلوگرم. )کشتي گيران وزن هاي 

 ورزشكار تيمي زورخانه اي انتخاب شوند(. 5

 

+ 90و 90گيرانضاي شرکت کننده در مسابقات مهارت هاي تيمي )به استثناي ميل گير با ميل سنگين و کشتيفقط اع .2

 کيلوگرم( مي توانند در مسابقات مهارتهاي فردي شرکت کنند.

 تبصره:

ت سبا توجه به توان کشورهاي عضو و شرايط نيروي انساني برگزاري مسابقات در سطح ملي با شرايط تعيين شده و سيا

 هاي داخلي آن فدراسيون بال مانع مي باشد.

 

شرکت کننده در مسابقات  5توانند حداکثر با هاي تيمي شرکت کننده ندارند، ميکشورهايي که در مسابقات مهارت .3

 گيري با ميل سنگين حضور يابند.هاي مهارت هاي فردي و ميلوزن کشتي پهلواني يا رشته 5

کيلو گرم براي شرکت در رقابتهاي کشتي پهلواني بايد حد نصاب يكي از  80و  70، 60تبصره: کشتي گيران اوزان 

 رشته هاي هنرهاي فردي ورزشهاي زورخانه اي را کسب نمايند تا مجوز حضور در رقابتها را پيدا کنند.

 
عرفي کنند. متوانند براي هر رشته مهارت فردي يا در هر وزن کشتي پهلواني بيش از يک شرکت کننده کشورها نمي .4

هاي فردي، يا يک وزن کشتي پهلواني و يک رشته مهارت هاي اما هر شرکت کننده مي تواند در دو رشته مهارت

فردي شرکت نمايد که در صورت کسب امتياز و مقام ، احكام و مدال هررشته را جداگانه دريافت و روي سكوي 

 قهرماني مربوطه خواهد رفت.

 تواند در مسابقات حضور يابد. در غير اين در صورت حضور کشورها با تيم کامل يک سرپرست و يک مربي مي .5

 تواند ورزشكاران را همراهي کند.صورت بيش از يک نفر نمي

تيم را همراهي کند. در رده هاي سني نوجوانان و جوانان مرشد مي تواند هم رده يا يک ميتواند هر تيم يک مرشد در  .6

 ه باالتر براي تيم ضرب بگيرد. ) در غير اينصورت از شرکت آن مرشد در مسابقات جلوگيري خواهد شد (.رد
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در صورت هم رده بودن سن مرشد با تيم، در صورت کسب مقام توسط تيم، به مرشد حكم و مدال تيمي تعلق مي  .7

 گيرد.

 

 ات آنهاچگونگي اهدا جام قهرماني به كشورهای شركت كننده و محاسبه امتياز

امتياز محاسبه و به نام  10وزن کشتي پهلواني،  5هاي فردي و هاي مهارتبراي کسب مقام اول در هر يک از رشته -1

 کشور شرکت کننده ثبت خواهد شد. 

 امتياز براي کشور خود کسب خواهند کرد. 1-2-3-4-5-6-7-8-9نفرات دوم تا دهم به ترتيب  -2

تا  10نفر ( به ترتيب با ضريب  5کنندگان )هاي تيمي بر اساس تعداد شرکتارتهاي اول تا دهم رشته مهامتياز مقام -3

 شود.محاسبه مي 1

 امتياز براي کشور خود به دست خواهد آورد 50شرکت کننده مقام اول را کسب کند  5براي مثال اگر تيمي با  -4

هاي فردي و اي، مهارتزورخانهجام قهرماني به کشوري اهدا خواهد شد که در مجموع مسابقات مهارت هاي تيمي  -5

 کشتي پهلواني بيشترين امتياز را بر اساس جدول مربوطه کسب کرده باشد.

 هاي دوم و سوم مشترک نيز جام قهرماني مقام مربوطه را دريافت خواهند کرد.تيم -6

اول اهدا شود داراي يک جام خواهد بود که به تيم تبصره: مسابقاتي که تحت عنوان جام جهاني برگزار مي

 ميگردد.
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 (1بندی كشورها )جدول شماره جدول محاسبه امتيازات رده

 

 

 

 مقام كسب شده

های رشته مهارت

 تيمي
 كشتي پهلواني های فردیرشته مهارت

 نفره 5تيم
 -چمنيچرخ-تيزچرخ -گيريميل -کباده -سنگ

 بازيميل
 وزنيدر هر رده 

 اول
50 

10×5 
 وزنامتياز براي هر  10 امتياز براي هر رشته 10

 وزن امتياز براي هر  9 رشتهامتياز براي هر  9 45 دوم

 وزن امتياز براي هر  8 امتياز براي هر رشته 8 40 سوم

 وزن امتياز براي هر  7 امتياز براي هر رشته 7 35 چهارم

 وزن امتياز براي هر  6 امتياز براي هر رشته 6 30 پنجم

 وزن امتياز براي هر  5 امتياز براي هر رشته 5 25 ششم

 وزن امتياز براي هر  4 براي هر رشتهامتياز  4 20 هفتم

 وزن امتياز براي هر  3 امتياز براي هر رشته 3 15 هشتم

 وزن امتياز براي هر  2 امتياز براي هر رشته 2 10 نهم

 وزن امتياز براي هر  1 امتياز براي هر رشته 1 5 دهم
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 تيمي زورخانه ای( )مسابقات

ورود به گود، شنو، نرمش، ميل گيري، پازدن،  دقيقه ميباشد. ترتيب حرکات شامل ) 12زمان مسابقات تيمي زورخانه اي -1

 دعا، خروج ( مي باشد.

تبصره: برگزاري مسابقات تيمي زورخانه اي با احتساب زمان هنرهاي فردي، پاي آخر و کشتي پهلواني در مجموع به مدت 

 دقيقه در سطح ملي و داخلي کشورهاي عضو بال مانع مي باشد. 30

استفاده گرديده و در صورت عدم انجام، منجر به حذف  (بايد)کليه سرفصل ها و بخشهايي که اجراي آن اجباري يا از لفظ  -2

 امتياز کامل از آن بخش مي گردد. چنانچه در هر بخشي رعايت نگردد امتياز آن قسمت صفر تلقي مي گردد.

کليه آداب زورخانه اي که اجباري اعالم مي گردد و يا از لفظ ممنوع استفاده شده است در صورت عدم انجام آن حرکت -3

 آن بخش صفر تلقي مي گردد. امتياز

صحت حرکت ورزش پهلواني در ورزش سنتي و شيرينكاري با هماهنگي کامل ورزشكاران ارزيابي و امتياز دهي مي -4

 گردد. بنابر اين ورزش سنتي الزمه کليه قسمت ها مي باشد.

 د. به عبارتي چنانچه صحتچنانچه اصل هر حرکت به درستي انجام نشود شيرينكاري در آن قسمت محاسبه نخواهد ش-5

 حرکت مورد قبول نباشد، شيرينكاري هم در آن حرکت محاسبه نخواهد شد.

شيرينكاري بايد به صورت شكيل، زيبا، با استيل ورزشي و با هماهنگي کامل ورزشكاران انجام شود. به طور مثال فرهاي -6

 از ندارد.تيهمراه با جابجايي، کج، ناقص و ... به هيچ عنوان ام

 هر تيم بايد يک مياندار داشته باشد و تمامي بخشها از ورود تا خروج را انجام دهد.-7

اگر ظرف مدت دو دقيقه استراحت پزشكي نتوانست به تيم با نظر پزشک  يكي از ورزشكاراندر صورت مصدوميت  -8

کل امتياز کسب شده کسر مي گردد.  زا  %20نفر مسابقه را ادامه مي دهد و از آن آيتم به بعد هر بخشي  4برگردد تيم با 

ب شده توسط تيم کسر ساز امتيازات ک %10همچنين در زمان استراحت پزشكي نفر مصدوم از زمان خروج تا زمان ورود 

 از کل امتياز تيم کسر خواهد شد. %50در صورت تشخيص پزشک مبني بر تمارض ورزشكار  خواهد شد.

( را به تن دارد و خروج نامبرده از گود وظايف ايشان به  1هن ورزشي ) شماره ايردر صورت مصدوميت مياندار که پتبصره: 

 .( بايد محول گردد 2ورزشكار با پيراهن ) شماره 

پرتاب نمودن وسايل ورزشي اعم از تخته شنو و ميل ممنوع مي باشد و به عبارتي برداشتن و قراردادن ادوات برسرجاي  -9

 شود.خود با رعايت احترام انجام 

ر د قسمت هاي ورود، پاي چپ و راست و پاي تبريزيوارو و نيم وارو، پشتک و نيم پشتک در اجراي يكي از حرکات  -10

 .) فقط در ميل بازي قوانين ويژه اي دارد(هر قسمت مجاز ميباشد

 ام شود آن بخش بايد رعايت شود. چنانچه هر حرکتي خارج از ترتيب انج از ورود تا خروج حرکاتانجام  ترتيب  -11

 امتياز ندارد.
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 در مسابقات تيمي با ورود اولين نفر تيم به گود، زمان مسابقه آغاز مي شود. -12

 و پس از آن ديگر هيچ پايان وقت قانوني مسابقه با عالمت دست داور وقت نگهدار و صداي زنگ مرشد، اعالم مي شود -13

 . امتيازي محاسبه نمي گردد

 تيمي زورخانه اي مرشد از اشعار حماسي و عرفاني استفاده نمايد.در تمامي ورزش -14

 

 

 دقیقه ( 12قوانین و مقررات بخش هاي مختلف مسابقات تیمی زورخانه اي ) 

 

 ورود تا استقرار -1

 الف( آداب

 .باشد ورزشي وسايل بدون بايد ورزشكاران ورود -1

 )نشوند وارد هم با( باشد تک به تک صورت به بايد ورزشكاران ورود -2

 . باشد گود نقطه ترين پايين مرشد سردم روي روبه از بايد ورزشكاران ورود -3

 .شود خواسته رخصت مرشد از بايد گود به ورود از قبل -4

 .شود رعايت بايد گود بوسيدن گود به ورود هنگام -5

 است ممنوع زمين روي شنو تخته کوبيدن -6

 ب( صحت

 )امتياز 2 ( قامت راستي -1

 )امتياز 2 ( باشد مي درجه 50 جهش هر در پا زاويه حداقل -2

  )امتياز 2 ( پا و دست هماهنگي  -3

  )امتياز 2 ( مناسب جهش  -4

 

 ج( شيرينكاری

 شيرينكاري مجاز مي باشد. 2در اين بخش حداکثر  -1 

 امتياز شيرينكاري به ازاء هر حرکت محاسبه مي گردد. ) رجوع شود به... (-2
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 شنو-2

 آداب

 اجباري بخش اين ابتداي در مرشد توسط شعر بيت يک حداقل خواندن و تيم ورزشكاران توسط زدن کنده -1

 .است

 .شود ختم تخته روي آخر حرکت به بايد ها شيرينكاري ،)چهارحرکتي( سرنوازي شنوهاي تمام در -2

 کندي و سرعت عبارتي به پذيرد انجام اي زورخانه ورزش ريتم براساس بايد شيرينكاري حرکات انجام در -3

 حد استاندارد فاقد امتياز مي باشد.  از بيش

 :شنو مرحله انجام ترتيب -4

شنوي پيچ  -6 يشنوي سه شالق -5 يشنوي دو شالق -4 يشنوي يک شالق -3القي شنوي ش -2شنوي سرنوازي  -1

 مي باشد

 صحت

 الف ( شنوی سرنوازی و شالقي

 )شود انجام باز پا بصورت شنو که زماني در( شود جدا زمين از نبايد پاشنه -1

 .نمايد برخورد سنتي شنوي و شيرينكاري فرود شيرينكاري آغاز زمان در زمين با نبايد ران -2

 .باشد مماس تخته با بايست مي سينه -3

 .باشد بغل زير به نزديک بايست مي بازوها -4

 .باشد نداشته سقو کمر عبارتي به باشد موازي ها شانه با کمر بايدو شن در پرس هنگام  -5

 .شود شكسته شيرينكاري فرود زمان و سنتي رفتن وشن هنگام نبايد زانو  -6

 نمي محاسبه حرکت، آن شيرينكاري امتياز ننمايد، رعايت را صحتها از يكي نفر يک حتي اگر شنوها، تمامي در -7

 .گردد

 سه شالقي – دوشالقي – ب( شنوی يک شالقي

 در مياندار از غير به د)باش مي ممنوع مرشد اشعار خواندن هنگام در شنو تخته از ناورزشكار دستهاي شدن جدا -1 

 )حرکت تعويض زمان

 - .باشد مي ممنوع شيرينكاري مرشد توسط اشعار خواندن زمان در-2

 )باشد مي ممنوع باز پا( باشد جفت پا بايد شنو ها، شنو اين در-3

 .نمايد برخورد زمين به زانو نبايد شيرينكاري فرود و آغاز و سنتي شنوي در پرس زمان در-4

 به دادن قوس يشالق سه و دو يک شنوي انتهاي در-5  .باشد مي شيرينكاري و صحت امتياز فاقد کمر



 

                                                                                 ايهاي زورخانه  مسابقات ورزش آئین نامه و مقررات 

 13 

 .باشد جفت بايد پاها عبارتي به باشد داشته جابجايي پاها نبايد مرشد اشعار خواندن هنگام در -6

 ج( شنوی پيچ

 (که روي زمين مي باشدو پنجه پاها وي تخته شنو قراردارد رکه ) به جز دو دست  کند پيدا تماس زمين با نبايد بدن -1

  )هنگامي که سينه ها با تخته مماس مي باشد( گيرد قرار راستا يک در بايد گردن پشت تا پاشنه از-2

 رد.گي قرار زيربغل سربايد بدن پيچ هنگام در -3

 .گيرد قرار تخته روي يا مماس سينه بايد جابجايي هنگام در -4

 شيرينكاری

 شيرينكاري بعداز انجام حرکات ساده مجاز مي باشد -1

 ازاء هر حرکت محاسبه مي گردد. هامتياز شيرينكاري ب -2

 بخش شنو و نشستن و برخاستن در نرمشها داراي امتياز مي باشد.2شيرينكاري کفگرد و تلفيق آن فقط در  -3

 امتيازات بخش شنو:

 

 امتياز صحت شيرينكاری تعداد حركت ساده در ابتدای هر بخش  نوع حركت رديف

 امتياز 6 دارد عدد 2 شنوي سرنوازي 1

 امتياز 2 دارد ن عدد 4 شنوي شالقي 2

 امتياز 2 ندارد عدد 1 شنوي يک شالقه 3

 امتياز 2 دارد عدد 1 شنوي دو شالقي 4

 امتياز 2 دارد عدد 1 شنوي سه شالقي 5

 امتياز 3 ندارد عدد 6 شوي پيچ 6

 

 موارد مهم:

 يرد.اري تعلق نمي گكدر صورت عدم انجام حرکت ساده اجباري در ابتداي هر بخش از شنو، امتياز صحت و شيرين -1

 صحت نمره انجام صورت در و باشد مي امتياز فاقد شيرينكاري پيچ، شنوي و يشالق يک شالقي،  شنوي در -2

 .گيرد نمي تعلق نيز

 .گيرد مي تعلق امتياز يک صحيح، پيچ شنوي جفت يک هر ازاء به  -3

 نرمش-3
نرمش هاي زورخانه اي  –پاي چپ و راست  –است که به ترتيب عبارتند از: جنگلي  قسمت 6نرمش پشت تخته شامل 

 استننشستن و برخ –گردن  –خم گيري  –
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نمره از بخش نرمش کسر مي  10قسمت نرمش انجام نشود به ازاي هر داور  6تبصره: در صورتي که هر کدام از اين 

 گردد.

 قسمت اول ) جنگلي (

 .گيرد مي تعلق صحت امتياز جنگلي نرمش اجراي به فقط قسمت اين در  -1

 .شود خوانده مرشد توسط شعر بيت يک حداقل بايست مي  -2

 .گيرد تعلق صحت امتياز تا شود، زده جا در بايد قسمت اين در  -3

 يک اگر حتي گيرد نمي تعلق قسمت اين به صحت امتياز مناسب، جهش نداشتن و هماهنگي عدم صورت در  -4

 .ندهد انجام صحيح را حرکت اين تيم از ورزشكار

 .ندارد امتياز شيرينكاري قسمت اين در -5

 قسمت دوم ) پاي چپ و راست (

 انجام عدم صورت در و اجباريستچپ و راست  پاي قسمت چهار ابتداي در ساده، حرکت عدد يک انجام  -1

 .گردد نمي محاسبه قسمت اين امتيازکل ساده، حرکت

 .پذيرد انجام مناسب جهشي با چپ و راست پاي ميانكوب  -2

 مي گردد. محاسبه سه و دو، يک ي،متوال هاي تا مرحله چپ و راست پاي انجام -3

 قسمت سوم ) نرمش هاي زورخانه اي (

 .امتياز دارد است مرسوم ها زورخانه در که نرمش مختلف حرکت 6 اجراي حداکثر  -1

 باشد مي صحت امتياز فاقد تكراري، و مشابه هاي نرمش  -2

 .باشد عدد 4 حداقل بايست مي نرمش هر -3

 .گيرد مي تعلق صحت امتياز حرکتي،يک 4 نرمش هر صحيح اجراي -4

 داراي امتياز ميباشد. دارد و فر تعويض نرمشهاي زورخانه اي  در اين قسمت -5

 قسمت چهارم ) خم گيري (

  .باشد مي کاري شيرين فاقد گيري خم -1

 .شود انجام بايست مي گيري خم هر از حرکت 2 انجام حداقل  -2

 .گيرد مي تعلق صحت امتياز 3 گيري خم نرمش کل به -3

 قسمت پنجم )گردن(

 . شود انجام تيم توسط بايست مي گردن نرمش شمارش 6 حداقل -1

 .باشد مي امتياز يک بخش اين صحت امتياز  -2
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 ) نشستن و برخاستن (قسمت ششم 

درجه  90حداکثر زاويه پشت ران پا با پشت ساق پا  بصورت و پا پنجه روي حتما بايست مي برخاستن و نشستن -1

 .باشد

 .پذيرد انجام ساده عدد يک حتما بايد قسمت هر ابتداي در -2

 .گردد نمي محاسبه شيرينكاري مرشد، اشعار خواندن زمان در -3

 فاقد امتياز مي باشد. ،برخاستن يکشيرينكاري در نشستن و  -4

 غيراينصورت در .گردد ختم نشستن به و آغاز نشستن از بايد در نشستن و برخاستن دو و سه شيرينكاري  -5

 .باشد مي امتياز فاقد ها شيرينكاري

 .ندارد امتياز متوالي برخواستن و نشستن -6

 
 

 امتيازات بخش نرمش:

 

 امتياز صحت شيرينكاری تعداد حركت ساده در ابتدای هر بخش  نوع حركت رديف

 امتياز 4 ندارد - جنگلي 1

 امتياز 6 دارد  عدد 1 پاي چپ و راست 2

 امتياز 6 ندارد عدد 4 نرمش هاي زورخانه اي 3

 امتياز 3 ندارد عدد 2از هرکدام  خم گيري 4

 امتياز 1 ندارد عدد 6 گردن 5

 امتياز 6 دارد عدد 1 نشستن و برخاستن 6

 

 جمع آوری تخته شنو -4

 بعداز جمع آوري تخته بايد پاي شاطري انجام پذيرد -1

 فقط به يک شيرينكاري تلفيقي متصل ب فر امتياز تعلق مي گيرد -2
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 آوردن ميل -5

ا ته ي در آوردن ميل هر تيم مي تواند يک چشمه ميل بازي را بصورت هماهنگ با ريتم مرشد و بدون افت و گرفتن تنه و

 ميل انجام دهد:

 امتياز طبق قوانين ميل بازي 3حد اکثر  -

 

 ميل گيری -6

 .که اجباري ميباشد است تند گيري ميل و ميل با آرام،نرمش گيري ميل شامل ترتيب به بخش اين -1

 فاقد امتياز مي باشد. گيري ميل در زدن فر و  کفگرد -2

 .دگير نمي تعلق تيم به امتيازي گونه هيچ گيري ميل هنگام در جمعي بازي ميل -3

 کنده آن در که کاري شيرين که صورت بدين باشد مي امتياز فاقد گيري، ميل کاري شيرين در زدن کنده -4

 شيرينكاري فاقد امتياز مي باشد. آن شد اجرا

 

 ميل گيري آرامالف( 

 .اجباريست درابتدا ساده گيري ميل جفتدو  -1

 انجام ميشود.يا مماس با سينه ميل گيري آرام به صورت سرمچ -2

 .شود انجام بايد آرام گيري ميل جفت دو شيرينكاري، جفت 2 هر مابين -3

 .باشد مي امتياز 3 عالي کاري شيرين و امتياز 2 خوب شيرينكاري شامل گيري ميل در شيرينكاري امتياز-4

 نرمش ميلب ( 

 امتياز صحت دارد 2نرمش ميل فقط  -1

 اجباريست و در صورت عدم انجام امتياز ميل گيري تند محاسبه نمي گردد.اجراي نرمش ميل  -2

 جفت ميل شالقي ( انجام شود 2وزن شماره ) بر  4حرکت نرمش ميل بايد حداقل  -3

 

 ميل گيري تندج(

قوانين و مقررات ميل گيري تند مشابه ميل گيري آرام مي باشد. فقط شيرينكاري سه حرکت و حرکت چهارم استپ نيز 

 از مي باشد.مج
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 صحت ميل گيري

 امتياز (  2راستي قامت                    )  -1

 امتياز ( 2سانتي متر و حداکثر به اندازه عرض شانه (     )  10فاصله پاها از هم ) فاصله بين دوپا حداقل  -2

 امتياز ( 2عدم اصابت ميل ها به هم        )  -عدم اصابت ميل به بدن  -3

 امتياز ( 2)               چرخش کامل ميل      -4

 امتياز ( 2) ميل گيري سرمچ             -5

 امتياز ( 1) ميل گيري مماس با سينه        -6

 تعاريف

 .پذيرد انجام جفت 2 حداقل و دست دو هر با که موازي و قرينه مشابه، هاي چشمه به :خوب شيرينكاري -1

 عالي شيرينكاري جفت يا بيشتر اجرا شود را 3که    خوب متفاوت شيرينكاري چند يا دو ترکيب :عالي شيرينكاري -2

 .گويند مي

 

 امتيازات ميل گيري

 

 صحت شيرينكاري نوع حرکت رديف

 امتياز 8 دارد ميل گيري آرام 1

 امتياز 2 ندارد نرمش با ميل 2

 امتياز 8 دارد ميل گيري تند 3

 

 ( جمع آوری ميل 7

 گرفتن و استفاده بدون و مرشد ريتم با هماهنگ بصورت را بازي ميل چشمه يک تواند مي تيم هر ميل آوري جمع در

 .انجام دهد ميل افت يا تنه

 امتياز طبق قوانين ميل بازي 3حد اکثر  -

 کند پيدا افت ميل يا و را بگيرد ميل ته يا تنه نفر، يک حتي ميل آوري جمع يا و آوردن در که صورتي درتبصره: 

 .گرفت نخواهد تعلق جمعي کاري شيرين اجراي به امتيازي
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 ( پا زدن8

 اين ( نمايند آغاز را پا سكون،حرکات از بعد سپس و کرده استقرارپيدا بايد ورزشكاران همه بخش اين ابتداي در -1

 ( اجباريست بخش

که باشد مي فتاح يا پاي و تبريزي پاي جفتي، پاي شاطري، پاي ضربدري، پاي اول، پاي شامل ترتيب به بخش اين-2

  .امتياز به ازاي هر داور کسر مي شود 10در صورت عدم انجام هر کدام از اين قسمت ها 

 

 اول پاي :اول قسمت

 مي قامت راستي و جهش همچنين و پاها و ها دست هماهنگي شامل که باشد مي امتياز 2 داراي قسمت اين -1

 .باشد

 .باشد مي شيرينكاري فاقد قسمت اين -2

 .باشد مي تعويض فر داراي قسمت اين -3

 

 ضربدري پاي :دوم قسمت

و در کنار آن  نمايد عبور ضربدري بصورت پاي مخالف زانو روي از پا باشدکه مي امتياز 2 داراي قسمت اين -1

 .گيرد انجام عدد 4 بايد حداقل و فرود آيد

 .باشد مي تعويض فر داراي قسمت اين -2

 

 شاطري پاي :سوم قسمت

 .شود انجام بايد بار 2 ها ميانكوب از کدام هر براي که باشد مي امتياز 2 داراي قسمت اين صحت -1

  .باشد مي 3 ميانكوب حرکت پايان در تعويض فر داراي قسمت اين  -2

 

 جفتي پاي :چهارم قسمت

 ( را شوداج جفتي پاي شمارش 5 حداقل( .امتياز دارد 2و  باشد مي اجباري قسمت اين -1

 - .باشد مي تعويض فر داراي قسمت اين  -2
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 تبريزي پاي :پنجم قسمت

 تبريزي پاي صحت

 .را تشكيل دهد درجه 90با پاي ستون تقريبا زاويه  و راست زانو و کشيده صورت به پاها -1

 .باشد پنجه روي دارد قرار سكون حالت در که پايي و صاف بايد زانو تبريزي پاي شروع ابتداي از  -2

 بدين.نمايد حرکت باال سمت به نبايد اي پروانه صورت به بغل از تبريزي، پاي زدن هنگام در دست حرکت  -3

 پا به صورت معكوس انجام گيرد. و دست حرکات که صورت

 .گيرد مي تعلق صحت امتياز قسمت هر به سه و دو يک، متوالي بخشهاي در -4

 قسمت، آن امتياز انجام، عدم صورت در و باشد مي اجباري قسمت هر ابتداي در ساده حرکت يک انجام  -5

 د.گرد نمي محاسبه

 پاي مرتبه 2 حداقل بايد چشمه هر مابين باشدکه مي مجاز چشمه 3 حداکثر متوالي تبريزي پاي در شيرينكاري -6

 .پذيرد انجام تبريزي

 فتاح يا پاي :ششم قسمت

 حرکت اين اجراي صحت گيرد، مي تعلق امتياز 2 کدام هر به باشد مي بخش 3 شامل که فتاح يا پاي صحت -1

 .شود انجام ساده يكبار حتما بايد ، دوم و سوماول قسمت فتاح يا پاي.باشد مي تبريزي پاي در صحت همانند

 باشد مي مجاز يكبار حداکثر بخش 3 هر در شيرينكاري -2

 پا بين هاي چرخ

 .داردامتياز  2هر چرخ  مي باشدمورد  7 چرخ هاي بين پا

 به امتياز اينصورت غير در از شيرينكاري انجام شود قبل از شيرينكاري يا بعد ساده حرکت انجام از بعد بايد ها چرخ

 .گيرد نمي تعلق قسمت اين

پاي تبريزي  -پاي تبريزي دو -پاي تبريزي يک -پاي تبريزي متوالي -پاي شاطري متوالي-چرخ ها عباتند از: پاي اول

 پاي يافتاح –سه 

 مرتبه انجام شود. 2هر چرخ بايد 
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 امتيازات بخش پازدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دعا و نيايش9

 امتياز دارد 5اين قسمت حداکثر 

 دعا يا نيايش انجام دهد 5مياندار مي تواند 

 به هر دعا حداکثر يک امتياز تعلق ميگيرد

 

 ( خروج10

  .باشد بايد گود نقطه ترين پايين سردم روي روبه از خروج -1

  )نشوند خارج هم با(باشد تک به تک صورت به بايد خروج-2

  .گردد انجام بايد گود بوسيدن و مرشد از خواهي رخصت گود، از خروج هنگام -3

 خروج آخرين نفر از گود اتمام زمان تيم را مشخص ميكند -4

 .باشد مي امتياز 4 خروج صحت امتياز -5

 

 ( هماهنگي لباس11

 ندارد امتياز بخش اين

 .گيرد قرار استفاده مورد بايد شكيل و سنتي شكل به پهلواني ورزش شلوار با همراه ورزشي پيراهن -1

 باشد شده گذاري شمارهو ....  مياندار ذخيره 2 شماره مياندار 1 شماره از و دست يک ورزشكاران کليه پيراهن -2

 .گردد درج پيراهن پشت در انگليسي يا فارسي زبان به شماره و تيم عنوان -3

حداقل اجراي  نواع پاا رديف

 ساده

 فر تعويض شيرينكاري امتياز صحت

 دارد ندارد امتياز 2 - پاي اول 1

 دارد ندارد امتياز 2 عدد 4 ضربدري 2

 دارد ندارد امتياز 2 عدد 2هرکدام  شاطري 3

 دارد ندارد الزامي عدد 3حداقل  جفتي 4

 ندارد دارد امتياز 8 عدد 1هرکدام  تبريزي ها  5

 ندارد دارد 6 هر کدام يک عدد يافتاح 6
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 مشكل رفع به نسبت دقيقه، 5 مدت ظرف است موظف تيم ،کميته فني طرف از لباس تأييد عدم صورت در -4

 .گردد مي کسر تيم شده کسب امتياز کل از درصد 10 صورت اين غير در .نمايد اقدام لباس

 .يابد حضور تيم در متفاوت رنگ پيراهن و شلوار با تواند مي تيم مياندار -5

 

 ( مرشد12

 امتياز به تيم تعلق ميگيرد. 10باشد حداکثر در صورتيكه مرشد تيم بومي همان کشور 
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 اي زورخانه تیمی رشته در شیرينکاري امتیازات

 ها امتيازی يک

 فرها يک -1

 کفگردها -2

 مكث با تكي فرهاي تلفيق  -3

 مكث با تكي کفگردهاي تلفيق  -4

 سرنوازي شنو در فر بدون شيرينكاري  -5

 مكث با کفگرد و فر تلفيق  -6

 

 ها امتيازی دو

 هوا در فر دو -1

 تيز فر پنج  -2

 روپا فر پنج  -3

 تيز فر پنج به متصل کفگرد در ابتدا يا انتهاي تلفيق  -4

 روپا فر پنج به متصل کفگرد در ابتدا يا انتهاي تلفيق  -5

 سه فر تيز -6

 سه فر رو پا -7

 

 ها امتيازی سه

 تيز فر چهار به متصل هوا در فر دو  -1

 پا رو فر چهار به متصل هوا در فر دو  -2

 هوا در فر دو با متصل فر چهار  -3

 هوا در فر دو به متصل روپا فر چهار  -4

  تيز فر دو به متصل هوا در فر دو به متصل تيز فر دو-5

 روپا فر دو به متصل هوا در فر دو به متصل روپا فر دو -6

 اهو در فر سه-7

 نيم پشتک -8

 پشتک-9

 نيم وارو -10

 وارو -11
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 شيرينكاری فني قوانين
 

 :باشند ذيل شرايط داراي که باشد مي امتياز داراي شيرينكاري در يئکفگردها و فرها -1

 

 جابجايي بدون 1-1

 زيبايي داراي و بااستيل 1-2

 بدن کلي قامت راستي فرها در 1-3

 بدن بااليي تنه نيم قامت راستي کفگردها در 1-4

 محاسبه جهت شيرينكاري شدن خارج موجب و باشد مي ممنوع کفگرد در تعادل جهت دست از گرفتن کمک -2

 )زمين با دست برخورد( گردد مي امتياز

 .باشد مي امتياز فاقد باال به فر 5بيش از  اجراي -3

 باشد، داده انجام جدا حرکت دريک را فرود يا آغاز اول درجه 90 ورزشكار و باشد درجه 270 که هوايي در فر دو -4

 .باشد درجه 360 بايست مي هوا در فر دو عبارتي به .باشد مي امتياز فاقد
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 مسابقات مهارت های فردی

 

 ميل گيري سنگين ( برگزار –ميل بازي  –چرخ چمني  –چرخ تيز  –کباده  –رشته ) سنگ  6مسابقات مهارت هاي فردي در 

 مي شود.

 

 چرخ

 دو رشته جداگانه برگزار مي شود: اين مسابقات در

 الف( چرخ تيز

 ب( چرخ چمني

 

 منطقه چرخ

 

 

  از مرکزگودمتر 25/1 منطقه چرخ تيز دايره به شعاع 

مساحت محصور بين دو دايره به منطقه چرخ چمني  

 متر 75/1فاصله 

 

 

 

 

 

 زمان:

 ثانيه ميباشد 30زمان چرخ تيز حداکثر 

 ثانيه مي باشد 60زمان چرخ چمني حداکثر 

 حدنصاب چرخها معادل نصف حداکثر زمان تعيين شده مي باشد.
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 شرايط كلي:

 يا تيز چرخ - )داراي امتياز(اريختيا شيرينكاري داراي زدن اجباريپا سه :از است عبارت مسابقه انجام ترتيب -1

 چرخ شيرينكاري – ثانيه30استراحت  -رتكف چرخ -  ثانيه30استراحت  -چمني

 منطقه از کامل بطور پا دو چنانچه شيرينكاري، و چرخ تكفر، چرخ چمني يا تيز چرخ مراحل از يک هر در -2

 .شد خواهد داده مسابقه قطع دستور گردد خارج چرخ

مرتبه  2خارج شدن يک پا از دايره چرخ در تمامي مراحل چرخ تيز و چمني، چرخ تكفر و چرخ شيرينكاري تا  -3

 امتياز از ورزشكار کسر خواهد شد و براي بار سوم از ادامه مسابقه جلوگيري مي شود. 2مجاز مي باشد که در هر بار 

 شروع را خود چرخ دارد وقت ثانيه 30 زمان مدت به سنسور بستن از بعد چرخندهدر صورت استفاده از سنسور  -4

 پا سه اين که دهد انجام را چرخ شروع جهت شيرينكاري با ساده پاي سه بايد زمان مدت اين در که کند

 .باشد مي امتياز داراي

 سه به شروع بالفاصله زمان اين اتمام از بعد که دارد استراحت زمان ثانيه 30 نظر، مورد چرخ از بعد چرخنده -5

 نمايد مي زدن پا

 ثانيه 10 تيزمدت زمان چرخ تكفر -6

 ثانيه 10 تيز مدت زمان چرخ شيرينكاري -7

 ثانيه 20 چمني مدت زمان چرخ تكفر -8

 ثانيه 20 چمني چرخ شيرينكاريمدت زمان  -9

 

 امتيازات چرخ:

 .امتياز چرخ، تعداد دور زده شده در چرخها به اضافه صحت چرخ مالک محاسبه ميباشد -1

 چرخ تكفر:  -2

 

 5/2نمره تعلق ميگيرد ) در مجموع  1عدد تكفر ساده انجام دهد که به هر تكفر صحيح  5ثانيه حداقل  10چرخنده بايد در 

 امتياز (

 شيرينكاري:چرخ  -3

نمره تعلق ميگيرد ) در  1حرکت شيرينكاري انجام دهد که به هر حرکت صحيح  5ثانيه حداقل  10چرخنده بايد در 

 امتياز ( 5/2مجموع 

 امتياز به شرح ذيل دارد: 3ايست در پايان چرخ تيز و چمني  -4

 )امتياز 1  ( مرشد روبروي برداشتن گام بدون چرخ پايان در ايست -
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 به متصل و تعادل خوردن هم بر يا و افت بدون برداشتن گام بدوندر هوا  فر دو با همراه چرخ پايان در ايست -

  امتياز( 2ي ) اصل چرخ

 به متصل و تعادل خوردن هم بر يا و افت بدون برداشتن گام بدون هوا در فر سه با همراه چرخ پايان در ايست -

 امتياز ( 3)  اصلي چرخ

 .گرفت نخواهد تعلق ايست به امتيازي اينصورت غير در

 

 

 

 حت چرخص

 

 زمان به ثانيه ) چرخ تيز ( امتياز صحت چرخ

 30الي  21 20الي  11 10الي  1

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1  مشت بودن دستها

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 راست بودن قامت، سر و گردن

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 هماهنگي تناسب سر با بدن

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 صاف بودن و کشيده بودن دستها

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 صحت هماهنگي پاها ) باز نبودن پاها يا راه نرفتن در چرخ (

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 بال نزدن

 

 مسابقهمرتبه سوم قطع  -2مرتبه دوم  -2مرتبه اول  قرار گرفتن يک پا روي خط اصلي
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 ( چمنيزمان به ثانيه ) چرخ  امتياز صحت چرخ

 60الي  41 40الي  21 20الي  1

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 مشت بودن دستها

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 راست بودن قامت، سر و گردن

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 هماهنگي تناسب سر با بدن

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 بال نزدن

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1 صاف بودن و کشيده بودن دستها

 امتياز 2 امتياز 2 امتياز 1 صحت هماهنگي پاها ) باز نبودن پاها يا راه نرفتن در چرخ (

 

 مرتبه سوم قطع مسابقه -2مرتبه دوم  -2مرتبه اول  قرار گرفتن يک پا روي خط اصلي

 

 نگردد، رعايت اصلي صحت 6 از يكي هم ثانيه يک اگر حتي در جدولهاي فوق، زمان قسمت سه اين از کدام هر در-1

 يک حتي ثانيه 20 تا 1 زمان درچرخ تيز  چرخنده اگر مثال، بعنوان گردد، نمي محاسبه زمان از قسمت آن صحت امتياز

 .داد خواهد دست از را صحت امتياز ننمايد،يک رعايت را دستها بودن کشيدن و بودن مشت ثانيه

 چنانچه دستگاه اندازه گيري ) سنسور ( نباشد امتيازچرخ  به شرح زير ميباشد:-2

 چرخ تيز

 

 ضريب عالي ضريب خوب ضريب متوسط زمان ثانيه

15تا  1  1 2 3 

 4  3 2 30تا  16

 چرخ چمني:

 

 ضريب عالي ضريب خوب ضريب متوسط زمان ثانيه

 3 2 1 30تا  1

 4  3 2 60تا  31
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 میل بازي
 نيم غلت، شامل که 4 مرحله اسثناي به( ميگردد برگزار متر 5/2 قطر به تيز چرخ دايره در بازي ميل2 محدوده -1

 متر انجام مي شود ( 6که در دايره به قطر  وارو و پشتک،اسكلوپ نيم پشتک، وارو،

شود امتياز به آن چشمه تعلق  چنانچه ورزشكار در زمان اجراي ميل بازي در تمامي مراحل از دايره مصوب خارج -2

 نميگيرد.

چنانچه در حين انجام چشمه پاي ورزشكار در داخل دايره مصوب باشد و ميل را خارج از دايره بگيرد امتياز آن  -3

 چشمه محاسبه خواهد شد.

 متر برگزار مي گردد. 6ميل بازي در دايره اي به قطر  3،4،5،6محدوده  -4

 کننده شرکت يک را بازي ميل 2،3،4،5،6 يعني باشد مي قهرماني كويس يک داراي بازي ميل رشته مسابقات -5

 .ميدهد انجام

ميل بازي،  4و 3دقيقه  3دقيقه استراحت،  1ميل بازي، 2دقيقه  3مدت زمان ميل بازي در تمامي رده هاي سني شامل،  -6

 ميل بازي مي باشد. 6و5دقيقه  5/1يک دقيقه استراحت، 

 ندارد.اجراي چشمه تكراري امتياز  -7

 اجراي از مرحله هر در زمين با ميل ته برخورد و فر ناقص اجراي همچنين و زمين به زانوها برخورد صورت در -8

 .گرفت نخواهد تعلق کننده شرکت چشمه آن به امتياز بازي ميل

 .شود نمي واقع ارزيابي مورد و داشت نخواهد کننده شرکت برايامتيازي  ميل ي تنه يا و ميل انتهاي گرفتن -9

 مرحله هر به ورود از پس .دهد انجام را بازي ميل شده ارائه نامه آيين طبق بايست مي کننده شرکت فرد -10

 .داشت نخواهد امتيازي و نيست قبول قابل پيشين مرحله به برگشت

 چشمه بار 2.شود مي داده امتياز هم سر پشت و متفاوت فرهاي با شده انجام حرکت 2 به فقط چشمه هر در -11

 .دارد هم سر پشت امتياز متفاوت فرهاي با مشابه

 مي همراه فر زدن با ها چشمه سپس و گردد مي اجرا فر بدون و ساده هاي چشمه ابتدا الزاما مرحله هر در -12

 . شود

 صورت فر با همراه کوتاه پرتاب با ميل يک و بلند پرتاب با ميل يک که)ب و الف(و)الف( هاي تلفيقي در -13

 هست هوا در ميل2 هر که هاي چشمه در و. ميباشد آن پرتاب به مجاز بار 2 فقط کدام هر از باز ميل ميپذيرد

 .ميباشد آزاد

 را حرکت يک مورد هر از ميتواند باز ميل )پشتک وارو، وارو، نيم پشتک، نيم اسكلوپ، غلت،(  4ه مرحل در -14

 .ميگيرد تعلق امتياز 2) فر هر به( فر با همراه حرکات انجام ضمنا. نمايد انتخاب
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 بازي ميل ادامه از سوم افت از بعد و .باشد مي بار 2 فقط کدام هر بازي، ميل2،3،4،5،6 در مجاز افت تعداد -15

 .آيد مي بعمل جلوگيري

 .گردد مي لحاظ منفي امتياز 5 بازي ميل 2،3،4،5،6در افت هر ازاي به -16

 8 ( ب هاي چشمه اجراي با و )امتياز 7 ( الف هاي چشمه اجراي با و )امتياز 6 ( داراي دست يک با ميل سه -17

 .گيرد مي تعلق ورزشكار به )امتياز

 ورزشكار به ) امتياز10 ( ب چشمه هر ازاي به و )امتياز 9 ( الف چشمه هر ازاي به و  )امتياز 8 ( بازي ميل 5 -18

 .گيرد مي تعلق

 ورزشكار به  )امتياز11 ( ب چشمه هر ازاي به و  )امتياز 10 ( الف چشمه هر ازاي به و  )امتياز 9 ( بازي ميل 6 -19

 .گيرد مي تعلق

 اين غير در شود، اجرا بايد کامل دور 3 حداقل بازي ميل 6 بازي، ميل 5 دست، يک با ميل سه انجام : نكته

 .گردد انجام بازي ميل ديگر دور يک بايد شد بازي اي چشمه اگر .گرفت نخواهد تعلق امتيازي صورت

 بازي ميل 2 همانند بازي ميل 4 و 3 در مراحل انجام باشد مي آزاد بازي ميل 4 و 3 در ها چشمه اجراي -20

 .باشد مي اجباري

 .گردد مي اضافه چشمه به فر امتياز فر هر ازاء با -21

 کسر باز ميل از امتيازي و يافت خواهد ادامه ديگري ميل با مسابقه بدنه، از ميل دسته شدن جدا صورت در -22

 .شد نخواهد

 .گيرد انجام 4 مرحله اتمام از بعد بايد بازي ميل چهار در ضربدري هاي چشمه انجام -23

 :اوزان ميل بازي در رده هاي سني مختلف به شرح زير مي باشد -24

 

 بزرگساالن جوانان نوجوانان عنوان

 کيلوگرم 2 کيلوگرم 5/1 کيلوگرم 1 ميل بازي 2،3،4

 کيلوگرم 5/1 کيلوگرم 1 گرم 750 ميل بازي 5،6
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 ميل بازی مراحل

 

 : گردد مي اجرا زير شرايط در مرحله 4 قالب در

 )الف( رو روبه از ميل هاي پرتاب -1

 )ب( پشت از ميل هاي پرتاب -2

 )ب و الف( پشت از ميل يک و رو به رو از ميل يک هاي پرتاب -3

 )وارو وارو، نيم پشتک، پشتک، مين غلت،اسكلوپ،( حرکات انجام -4

 

 زير مي باشد:امتيازات ميل بازي مطابق با جدول 

 ميل بازی 2امتيازات 

 امتياز انواع حرکات و چشمه ها رديف

 1 چشمه هاي الف تكي 1

 2 چشمه هاي الف جفتي 2

 2 چشمه هاي ب تكي 3

 4 چشمه هاي ب جفتي 4

 3 چشمه هاي الف و ب 5

 2 فر زدن در هر چشمه 6

 4 غلت 7

 6 اسكلوپ 8

 8 نيم وارو 9

 8 نيم پشتک 10

 10 وارو 11

 10 پشتک 12
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 ميل بازی 3امتيازات 

 امتياز انواع حرکات و چشمه ها رديف

 3 سه ميل ساده 1

 4 چشمه هاي الف تكي 2

 5 چشمه هاي الف جفتي و تلفيقي 3

 5 چشمه هاي ب تكي 4

 7 چشمه هاي ب جفتي 5

 2 فر زدن در هر چشمه 6

 7 غلت 7

 9 اسكلوپ 8

 11 نيم وارو 9

 11 پشتک نيم 10

 6 سه ميل با يک دست 11

 7 سه ميل با يک دست ) چشمه هاي الف ( 12

 8 سه ميل با يک دست ) چشمه هاي ب ( 13
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 ميل بازی 4امتيازات 

 امتياز انواع حرکات و چشمه ها رديف

 4 چهار ميل ساده 1

 5 چشمه هاي الف و الف تلفيقي 2

 8 چشمه هاي ب جفتي  3

 7 چشمه هاي الف و ب 4

 4 چشمه ضربدري ساده 5

 5 چشمه هاي ضربدري الف 6

 6 چشمه هاي ضربدري ب 7

 2 فرزدن زير چشمه ها 8

 8 غلت 9

 10 اسكلوپ 10

 

 

 

 ميل بازی 6و5امتيازات 

 امتياز انواع حرکات و چشمه ها رديف

 8 پنج ميل ساده 1

 9 پنج ميل چشمه هاي الف 2

 10 پنج ميل چشمه هاي ب  3

 9 شش ميل بازي 4

 10 شش ميل چشمه هاي الف 5

 11 شش ميل چشمه هاي ب 6
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 کباده

 :باشد مي ذيل شرح به فردي مهارتهاي مسابقات در کشي کباده مقررات و قوانين

 .است دقيقه 3 حداکثر و جفت 117 تعداد حداکثر زدن، کباده  -1

 .است پرتاب 40 کشي کباده حدنصاب  -2

 2 داراي دو مرتبه تكرار و ، هر شيرينكاريمي باشد حد نصابشيرينكاري بعد از زدن  5 ورزشكار مجاز به انجام  -3

  .امتياز ميباشد

متر مي باشد، چنانچه ورزشكار از محدوده ذکر شده خارج گردد منجر  25/1منطقه کباده کشي، دايره اي به شعاع  -4

 به قطع مسابقه مي شود

 نسبت و درجه 70 گردن به نسبت دست گرفتن قرار که .باشد مي گردن به نسبت کباده زوايه صحت، مالک -5

 .باشد مي درجه 110 بدن به

 از انجام عدم صورت در .باشد مي زنجير قوس با همراه که باشد، مي اصل يک کباده، صحيح کردن پرتاب -6

 .شود مي جلوگيري کشي کباده ادامه

وسط با هماهنگي  داور توسط که گردد مي مسابقه قطع باعث باشد، متوالي عدد سه در که همزمان خطاي سه -7

 .گردد مي محسوب خطا از قبل تا آن امتياز و شود مي انجام سرپرست داوران

 .گردد مي محاسبه امتياز يک صحيح کباده جفت يک هر ازاي به -8

 

 

 صحت كباده كشي

 )متر سانتي 30 تا15 ( اپاه بين فاصله رعايت + ها پنجه روي حرکت صحت -1

 گردن و سر صحت و قامت بودن راست  -2

  آرنجها نشدن خم دستها، بودن کشيده + دستها براي درجه 70 زاويه حداقل رعايت  -3

 سر از دست نشدن رد+  )سر وسط(سر باالي دست رسيدن -4

 با سر + کمان با سر زنجير + سر با دست تماس عدم -5
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 نحوه امتيازدهي صحت در کباده کشي

 

 40تا  1از  صحت

 جفت

 70تا  41

 جفت

 100تا  71

 جفت

 117تا  101

 جفت

 30 تا15 ( اپاه بين فاصله رعايت + ها پنجه روي حرکت صحت

 )متر سانتي

5/0 1 2 3 

 3 2 1 5/0 گردن و سر صحت و قامت بودن راست

 دستها، بودن کشيده + دستها براي درجه 70 زاويه حداقل رعايت

 آرنجها نشدن خم

5/0 1 2 3 

 3 2 1 5/0 سر از دست نشدن رد+  )سر وسط(سر باالي دست رسيدن

 3 2 1 5/0 با سر + کمان با سر زنجير + سر با دست تماس عدم

 

 شيرينكاري در کباده:

 جمع کل امتياز تعداد  امتياز هر شيرينكاري

  عدد( 5)حد اکثر  2

 

 

 ميباشد:اوزان کباده کشي در رده هاي سني مختلف به شرح ذيل 

 

 کيلوگرم 10نوجوانان  -1

 کيلوگرم 14جوانان  -2

 کيلوگرم 16بزرگساالن  -3
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 سنگ
 :باشد مي ذيل شرح به فردي مهارتهاي مسابقات در گرفتن سنگ مقررات و قوانين

 .است دقيقه 8 زمان حداکثر و جفت 72 معادل تعداد رحداکث ،گرفتن سنگ براي -1

 خواهد حذف مسابقات دور از گير سنگ اينصورت غير در است، اجباري )پرس(جفتي سنگ جفت 12 گرفتن  -2

  .شد

 از حرکت تبديل براي ضمناً .باشد مي )جفت يک( باال به رو سپس و پرس حالت از جفتي سنگ شمارش -3

 .بپيچد راست و چپ سمت به بايد باال به رو هاي سنگ از مستقيم غلتان، به جفتي

 .باشد مي جفت 20 گرفتن سنگ نصاب حد  -4

 از ها دنده ناحيه از طرف 2 از گير سنگ بدن چنانچه، باشد ميمتر 5/2  قطر به اي دايره گرفتن سنگ منطقه -5

 .شود مي جلوگيري همسابق ادامه از شود  خارج دايره از جهات همه

 .شود مي جلوگيري همسابق ادامه از باشد، داشته چرخش درجه 90 اندازه به گير سنگ چنانچه -6

 .گيرد مي تعلق امتياز يک سنگ جفت يک هر گرفتن ازاي به -7

 دانجام حرکات شيرينكاري و ابتكاري در حالت پرس جفتي و غلتان پس از دوجفت ساده ابتدايي مجاز مي باش -8

  د.گير مي تعلق امتياز 2 دست، دو شيرينكاري و امتياز 1 دست، يک شيرينكاريبه  -9

 داخل به جابجايي درجه 90 حداقل سنگها يا و شود خم درجه 90 زاويه به آرنجها حتماً بايد شيرينكاري براي -10

  .باشند داشته را کنار يا

 انجام کاري شيرينكاري جفت 10 بيشتر ازو بگيرد پرس جفت 12 از بيشتر تواند نمي گير سنگدر قسمت جفتي  -11

 از و گردد نمي محاسبه امتياز هيچگونه شود گرفتهي بيشتر ، پرسپرس سنگ جفت 12 از صورتيكه در .دهد

 .شود غلتان سنگ وارد ورزشكار که گيرد مي تعلق امتياز زماني

اگر سنگ گير از پا کمک بگيرد و با کمک پاي خود مانع خروج از محوطه سنگ گيري شود خطا محسوب شده   -12

 مسابقه قطع مي شود.امتياز از ورزشكار کسر شده و براي بار سوم  2و براي هر بار 

 

 مختلف به شرح ذيل ميباشد:اوزان سنگ در رده هاي سني 

 کيلوگرم 30نوجوانان  -1

 کيلوگرم 50جوانان  -2

 کيلوگرم 60بزرگساالن  -3
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 صحت سنگ

 )اول جفت12 ( است اجباري پاها سكون و بودن جفت -1

 )بعدي جفت60 ( سنگ زير پا گرفتن قرار +شكم داخل پاها شدن جمع +زانوها بودن جفت + پاها بودن جفت -2

 يكديگر به بدن، به زمين، به سنگ اصابت عدم -3

  ها سنگ بودن تراز بردن پايين و باال هنگام سنگ به نزدن ضربه -4

 کافي مكث + سر کردن بلند -5

 صاف بودن آرنجها و مماس بودن سنگها با پشت بازو -6

 عدم جابجايي ، عدم استفاده از پا در جابجايي -7

 سنگ گيرينحوه امتيازدهي صحت در 

 

 20تا  1از  صحت

 جفت

 46تا  21

 جفت

 72تا  47

 جفت

 3 2 1 نگقرار گرفتن پا زير سجفت بودن و سكون پاها در پرس و جفت بودن پا و زانو و 

 3 2 1 عدم اصابت سنگ به بدن، زمين و يكديگر

 3 2 1 و مماس بودن سنگها با پشت بازو صاف بودن آرنجها

 3 2 1 ضربه نزدن به سنگها هنگام باال و پائين بردن، تراز بودن سنگها

 3 2 1 عدم جابجايي ، عدم استفاده از پا در جابجايي
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 مقررات مسابقات میل گیري با میل سنگین

 دقيقه است که به ترتيب شامل ميل گيري آرام و ميل گيري تند مي باشد. 3ميل گيري سنگين  زمان -1

 جفت ميل گيري آرام مي باشد. 15حدنصاب ميل گيري  -2

 دقيقه مجاز مي باشد. 3جفت حدنصاب تا پايان زمان  15ميل گيري تند پس از  -3

بعداز رسيدن به حدنصاب، ورزشكار مي تواند فقط تا پايان دو دقيقه به ميل گيري آرام ادامه دهد و اگر وارد بخش  -4

 شالقي نشود از ادامه ميل گيري جلوگيري خواهد شد.

 امتياز تعلق ميگيرد. 2امتياز و به هر جفت ميل گيري تند  1به هر جفت ميل گيري آرام  -5

امتياز اضافه به  1در صورتي که در قسمت آرام ميل گيري به صورت سرمچ انجام شود به هر جفت ميل گيري  -6

 ورزشكار تعلق ميگيرد.

 بار مجاز است. 2بلند کردن ميل فقط تا  -7

 صحت ميل گيري

 راست بودن قامت، سر و گردن              -1

 اندازه عرض شانه           صحت حرکت پاها و فاصله پاها به  -2

 قرار دادن ميل مماس با سينه يا ميل سرمچ -3

 تذکرات:

اگر ورزشكار در حين انجام حرکت مبادرت به گرفتن ميل به صورت سرمچ کند و پس از چند حرکت ميل را روي  -1

عدي ميل هاي سرمچ بسينه قرار دهد ديگر مجاز به گرفتن ميل سرمچ نميباشد چنانچه اين عمل را انجام دهد امتياز 

 محاسبه نميگردد.

جفت ميل گيري را ادامه دهد از ادامه مسابقه جلوگيري  3ميل را روي شانه قرارداده و بيش از  ورزشكارچنانچه  -2

 خواهد شد.
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 امتيازات صحت ميل گيري

 جفت به باال 41 جفت 40تا  21 جفت 20تا  1از  صحت

 3 2 1 راست بودن قامت، سر و گردن             

 3 2 1 صحت حرکت پاها و فاصله پاها به اندازه عرض شانه           

 

 اوزان ميل سنگين:

 کيلوگرم 20جوانان        

 کيلوگرم 30بزرگساالن     
 


