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  بسمه تعالي

  1392شرايط عمومي شركت در مسابقات ورزشي دولت سال 

  مسابقات ويژه كارمندان محترم ميباشد وكاركنان لشگري (نيروهاي مسلح ) مجاز به شركت در مسابقات نميباشند.
سال سابقه خدمت در  2كارمندان شركت كننده در مسابقات ميبايست استخدام رسمي يا پيماني يا قراردادي بوده و حداقل 

  دستگاه متنوع را دارا باشند
  كاركنان روز مزد شركتي وپروژه اي ومشمولين قانون كار (كارگري) حق شركت در مسابقه را ندارند.

حق شركت در مسابقه را  1391و1390اشگاههاي دسته اول استانها در سالهاي بازيكنان تيم هاي ملي ليگ كشوري وب
  ندارند.

  داشتن كارت بيمه حوادث ورزشي براي كليه بازيكنان وسرپرست ومربي الزاميست .
  هريك از كارمندان فقط ميتوانند در يك رشته انفرادي ويك رشته تيمي در مسابقات شركت نمايند.



  زيكن حق شركت در مسابقه را ندارند.سرپرست ومربي بعنوان با
اسامي وكليه مدارك بازيكنان وساير اعضاء تيم ميبايستي به امضاء مسئولين ذيربط دستگاه اجرايي (مدير كل امور اداري يا 

  رئيس كارگزيني)رسيده باشد.
روز  15تفكيك هر رشته (ارائه آلبوم تيمي توسط تكميل شده با ذكر عنوان والصاق عكس ورزشكاران ؛ مربي وسرپرست به 

  قبل از مسابقه ) الزامي است .
كارت شركت در مسابقات پس از ارائه آلبوم تيمي توسط كميته پذيرش ستاد مسابقات صادر ميگردد وفقط ورزشكاران با 

داشتن اين كارت حق شركت در مسابقات را خواهند 
                                                                                                 داشت.

  توضيح : استفاده از كاركنان ادارات كل استانها در مسابقات ستادي (وزارتخانه ها و سازمانها ) و بلعكس ممنوع ميباشد.

به سايت رسمي هيات  1392جهت كسب آخرين اطالعات واخبار مربوط به مسابقات ورزشي كارمندان دولت سال 
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  كارت ) iDمراحل ونحوه تكميل پرونده جهت صدور كارت در مسابقات (

  معرفي وحضور مسئول ادراه كل ويا سازمان با ارائه معرفي نامه كتبي در زمان مقرر برابر دعوتنامه هيات
  اعالم آمادگي براي حضور در مسابقات ورزشي كارمندان دولت به تفكيك رشته هاي ورزشيارائه 

دريافت پوشه مربوط به هر رشته ورزشي وتكميل برابر ضوابط ومقررات عمومي واختصاصي مندرج در دفترچه وپوشه ثبت 
  نام

  ه هياتتحويل مدارك وآلبوم تيمي طي نامه رسمي از اداره كل /سازمان در زمان مقرر ب
كارت ((از ارائه كپي عكسها  IDارائه يك قطعه عكس عالوه بر عكس الصاقي بر روي پوشه اطالعات عمومي جهت صدور 

  خود داري گردد)) .
   كارت پس از صدور از طرف مسئول ورزش اداره كل / سازمان درزمان مقرر برابر اطالعيه هيات IDدريافت 

  فكيك رشته هاي ورزشينحوه تكميل پوشه اطالعات تيم ها به ت

  پوشه ودرج نام ونام خوانوادگي وغيره شركت كننده در محل 2در محل تعيين شده در صفحه  3*4الصاق يك قطعه عكس 
  مهمور نمودن كليه عكسها بعد از الصاق به پوشه به مهر كارگزيني دستگاه متبوع

  تكميل پوشه مختص هر رشته ورزشي براي ورزشكاران آن رشته ورزشي
ج مشخصات اعضاء تيم ها ((به تفكيك رشته ورزشي اعم از نام ونام خانوادگي ؛ نوع استخدام ؛ سابقه خدمت وتاريخ تولد در



  در پوشه مختص هر رشته ورزشي)).
  تاييدوامضاء ومهر مدير كل امور اداري واستخدامي اداره كل /سازمان در محل مقرر.

  شي آقايانشرايط اختصاصي شركت در مسابقات رشته هاي ورز

  فوتسال آقايان :

  نفر ميباشد. 12نفر بازيكن ذخيره ويك نفر مربي ويك سرپرست جمعا  5نفر بازيكن اصلي و 5هرتيم شامل 
  مسابقات طبق آخرين قوانين ومقررات فوتسال(فدراسيون فوتبال ) برگزار ميگردد.

يكي سفيد با نصب شماره در پشت وروي سينه ) بازيكنان بايد داراي دو دست لباس متحد الشكل دردو رنگ مختلف (حتما 
   باشند.

  شناآقايان :

  رده سني وچهارماده بشرح زير برگزار ميگردد. 6مسابقات در 

  متر قورباغه 66متر كرال پشت ؛  66متر كرال سينه ؛  66متر آزاد ؛  100مواد مسابقات 
  رده سني مسابقات :

  به باال 1362سال متولدين سال  30تا 
  1357تا  1361سال متولدين سال  35تا  31
  1352تا  1356سال متولدين سال  40تا  36
  1347تا  1351سال متولدين سال  45تا  41
  1342تا  1346سال متولدين سال  50تا  46
  به پائين 1341سال به باال متولدين سال  51

  نفر ميباشند. 26نفر ورزشكار ويك نفر مربي ويك نفر سرپرست جمعا  24تعداد نفرات هر ارگان 
  هر نفر ميتواند در رده سني مربوطه فقط در يك ماده شركت كند.

  مسابقات طبق آخرين قوانين ومقرارات فدراسيون شنا برگزار ميگردد.

  واليبال آقايان :



  نفر ميباشد. 14نفر ويك نفر مربي ويك نفر سرپرست جمعا 12تعداد نفرات هر تيم 
  ت فدراسيون واليبال برگزار ميگردد.مسابقات طبق آخرين قوانين ومقررا

ورزشكاران ميبايستي در مسابقات از دو دست لباس متحد الشكل در دو رنگ مختلف كه يكي حتما سفيد باشد با نصب 
  شماره فارسي در پشت وجلو ليبرو با پيراهن وشورت غير همرنگ شركت كند.

  پينگ پنگ آقايان :

  نفر ميباشند. 5ويك مربي و سرپرست جمعا بازيكن  4نفرات هر تيم مركب از    تعداد
  مسابقات بصورت انفرادي وتيمي برگزار ميشود .

  مسابقات طبق آخرين قوانين ومقررات فدراسيون پينگ پنگ برگزار ميگردد.
  ميليمتر) ميباشد. 40توپ مسابقات حتي االمكان از نوع دبل هپينس بزرگ سفيد (

  ويك رو سياه ويك رو قرمز باشد استفاده كنند.   I.T.T.Fآرم  ورزشكاران بايد از راكت شخصي كه روي آن
ورزشكاران ميبايستي با لباس ورزشي (پيراهن آستين كوتاه وشورت ورزشي با آرم سازمان يا ارگان مربوطه در مسابقات 

  حضور يابند در غير اينصورت از حضور آنان در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.
  ه از پيراهن ورزشي سفيد را ندارند.ورزشكاران حق استفاد

  طناب كشي آقايان :

نفر  1نفر از آنان مسابقه دهنده و 8نفر ورزشكار) كه  9نفر شامل (يك نفر مربي ويك نفر سرپرست و 11هر تيم مركب از 
  ذخيره ميباشند تشكيل ميگردد.

  د.كيلو گرم ميباش 640نفر اعضاي تيم ) حد اكثر  8جمع آوزان مسابقه دهنده (
لباس ورزشي ورزشكاران شامل : پيراهن ورزشي متحد الشكل با آرم سازمان مربوطه كه شماره هر دو طرف قيد شود.شلوار 

  وكفش ورزشي مناسب .
دقيقه  3تعيين شده واستراحت بين دو كشش هر مسابقه   هر مسابقه شامل سه كشش وبراي هر كشش يك استراحت

  است .
  دو كشش از سه كشش دست يابد برنده مسابقه تيمي است كه به

  در زمان وزن كشي افراد شركت كننده ميبايست با لباسهاي مناسب ورزشي وپاي برهنه وزن كشي نمايند.
  وزن هر نفر ذخيره بايد از نفر تعويضي كمتر ويا حد اكثر مساوي باشد .

مجروح شدن ورزشكاران تعويض كشش ) فقط يكبار تعويض انجام ميشود .( حتي در صورت  3تعويضي در يك مسابقه (
  ديگري انجام نميشود )



  شرايط تخصصي شركت در مسابقات ورزشي ويژه بانوان

  شرايط تخصصي رشته پينگ پنگ بانوان

  برگزار ميگردد.   ITTFمسابقات بر اساس آخرين قوانين ومقررات فدراسيون پينگ پنگ و
  مسابقات به صورت تيمي وانفرادي برگزار خواهد شد .

  سفيد خواهد بود  سابقات از نوع دبل هپينستوپ م
  ورزشكاران حق استفاده از پيراهن ورزشي سفيد را ندارند .

  كليه تيمها ميبايست داراي لباس ورزشي متحد الشكل باشند .
  نفر ميباشد . 5يك مربي يا سرپرست جمعا    بازيكن ؛ 4هر تيم شامل 

  يك رويه سياه ويك رويه قرمز باشد استفاده نمايند . ITTFورزشكار بايد از راكت شخصي كه روي آن آرم 

  شرايط تخصصي رشته واليبال بانوان :

  مسابقات طبق آخرين مقرررات فدراسيون واليبال برگزار خواهد شد .
  نفر ميباشد . 14بازيكن يك مربي و يك سرپرست جمعا  12هر تيم شامل 

  امتياز برگزار ميگردد . 2ف امتياز با اختال 25گيم و 3گيم از  2مسابقات به شكل 
بازيكنان ميبايست از دودست لباس ورزشي كه يكي سفيد باشد ؛ شامل بلوز ورزشي وشلوارك ورزشي متحد الشكل كه 

  شماره در جلو وپشت پيراهن حك شده باشد استفاده نمايند.
  لباس ليبرو بايد كامال مخالف با رنگ لباس ساير بازيكنان باشد .

  ب كشي بانوان :شرايط تخصصي طنا

  نفر 11نفر اصلي يك ذخيره ) جمعا  8نفر ورزشكار يك نفرمربي ويك نفر سرپرست ( 9هر تيم مركب از 
  كيلو گرم ميباشد. 520نفر اعضاء تيم) جمعا  8مجموع وزن مسابقه دهندگان (

و طرف قيد شود . لباس ورزشي تيمها شامل : پيراهن ورزشي متحد الشكل با آرم سازمان مربوطه كه شماره هر د
  شلواروكفش ورزشي مناسب .

  دقيقه است . 3هر مسابقه شامل سه كشش و براي هر كشش يك استراحت تعيين شده واستراحت بين دو كشش 
  برنده مسابقه تيمي است كه به دو كشش ازسه كشش دست يابد.

  وزن كشي نمايند. درزمان وزن كشي افراد شركت كننده ميبايست با لباسهاي مناسب ورزشي بدون كفش
  وزن نفر ذخيره بايد كمتر ويا مساوي با فرد تعويضي باشد.



كشش ) فقط يكبارتعويض انجام ميشود . حتي در صورت آسيب ديدگي ورزشكاران نميتواند تعويض  3در يك مسابقه (
  صورت گيرد .

  شرايط تخصصي رشته شنا :

  ن شنا برگزار ميگردد.مسابقات طبق آخرين قوانين ومقررات بين المللي فدراسيو
ودر سه ماده (كرال پشت ؛ كرال سينه ؛ قورباغه ) برگزار ميگردد (در هر رده سني و هر ماده   مسابقات در شش رده سني

  يك نفر ) .
  مسافت مسابقات با توجه به رده سني بشرح جدول زير ميباشد.

  د .هر شنا گر فقط مجاز به شركت در يك ماده در رده سني مربوطه ميباش
  نفر خواهد بود . 20شنا گر ؛ يك نفر مربي ويك نفر سرپرست جمعا  18حد اكثر نفرات تيم هر ارگان 

  مسابقات به صورت انفرادي برگزار ميگردد .
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