
  
  بدنی و سالمت معاونت تربیت

  آموزي کشور فدراسیون ورزش دانش
  

  

  

  

  

  

  دستورالعمل فنی مسابقات
  1395- 96سال تحصیلی 

  
  

  

  :با رویکرد
üمدرسه قهرمان  
üکانون قهرمان  
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 95 - 96تحصیلی سال ورزشی مسابقات در کننده شرکت نفرات تعداد و سنی شرایط ورزشی، هاي رشته جدول

  )مدرسه قهرمان ( 
 

 جمع کل
 رشته ورزشی شرایط سنی جنسیت نفراتتعداد 

دوره 
 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست تحصیلی

14  1  1  12  * * 

  31/6/86الی  1/7/83متولدین 
 

  فوتسال

  
  

  ابتدایی
  

  هندبال * *  12  1  1  14

  مینی بسکتبال * *  12  1  1  14

  مینی والیبال * *  8  1  1  10

7  1  1  5  * * 

 به باال 1/7/83متولدین 

 بدمینتون

 تنیس روي میز * *  5  1  1  7

 زنی طناب * *  5  1  1  ٧

 شطرنج  *  *  5  1  -   ٦

14  1  1  12  * * 

 31/6/83الی  1/7/80متولدین 

  فوتسال

  
  

متوسطه 
  اول
  
 

  هندبال * *  12  1  1  14

  بسکتبال * *  12  1  1  14

  والیبال * *  12  1  1  14

 زنی طناب * *  5  1  1  7

 شطرنج * *  5  1  -   6

 تنیس روي میز * *  5  1  1  7

 بدمینتون * *  5  1  1  7

14  1  1  12  * * 

 31/6/80الی  7/77/ 1متولدین  

  فوتسال

  
متوسطه 
 دوم

  هندبال * *  12  1  1  14

  بسکتبال * *  12  1  1  14

  والیبال * *  12  1  1  14

  تنیس روي میز  *  *  5  1  1  7
  

  بدمینتون  *  *  5  1  1  7
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  :مسابقات مدرسه قهرمان ضوابط و مقررات
  .باشد مقطع تحصیلی و رده سنی می ،مسابقات مدرسه قهرمان در آموزان دانش مالك حضور) 1
توانند از یار  مدارس قهرمان جهت حضور در مسابقات استان و کشور در صورت نیاز بر اساس موارد ذیل می) 2

  .نمایندکمکی استفاده 
توانند جهت حضور در  ال، والیبال، بسکتبال و هندبال میهاي فوتس مدرسه قهرمان در رشته هاي تیم -الف

مسابقات استان از دو یار کمکی از دیگر مدارس منطقه استفاده نموده و جهت حضور در مسابقات کشور عالوه 
یار کمکی از  2یار کمکی شامل  6نهایتا با  وبر دو یار کمکی قبلی از چهار یار کمکی از مناطق دیگر استان 

  .یار کمکی از استان به کشور استفاده نمایند4منطقه به استان و 
توانند جهت حضور در مسابقات  هاي مدرسه قهرمان می نفر بازیکن اصلی، تیم8والیبال از  در رشته مینی -ب

ت حضور در مسابقات کشور عالوه بر یک استان از یک یار کمکی از دیگر مدارس منطقه استفاده نموده و جه
یار کمکی از منطقه به  1یار کمکی قبلی از دو یار کمکی از مناطق دیگر استان و نهایتا با سه یار کمکی شامل 

  .یار کمکی از استان به کشور استفاده نمایند2استان و 
توانند  می هاي مدرسه قهرمان منفر بازیکن اصلی، تی5روي میز و شطرنج از  ، تنیسهاي بدمینتون در رشته -ج

جهت حضور در مسابقات استان از یک یار کمکی از دیگر مدارس منطقه و جهت حضور در مسابقات کشور 
یار کمکی از 1یار کمکی شامل 2عالوه بر یک یار کمکی قبلی از یک یار کمکی از مناطق دیگر استان و نهایتا با 

  .به کشور استفاده نمایندیار کمکی از استان  1منطقه به استان و 
توانند جهت حضور در مسابقات استان  هاي مدرسه قهرمان می اصلی، تیمنفر بازیکن  5زنی از  در رشته طناب - د

یار  1یار کمکی از دیگر مدارس منطقه و جهت حضور در مسابقات کشور عالوه بر یک یار کمکی قبلی از  1از 
یار  1یار کمکی از منطقه به استان و  1یار کمکی شامل  3ند و نهایتا با کمکی از مناطق دیگر استان نیز بهره ببر
  .کمکی از استان به کشور استفاده نمایند

  جدول تعداد یار کمکی بر اساس رشته ورزشی*

  تعداد ورزشکار اصلی  دوره تحصیلی  رشته ورزشی
تعداد و درصد یار کمکی 
  از منطقه به استان

تعداد و درصد یار 
  استان به کشورکمکی از 

جمع یار کمکی 
  تعداد و درصد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  50  6  33  4  17  2  12  ها کلیه دوره  فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال

  36  3  24  2  12  1  8  ابتدایی  والیبال مینی
  40  2  20  1  20  1  5  ها کلیه دوره  روي میز، بدمینتون و شطرنج تنیس

  40  2  20  1  20  1  5  اول ابتدایی و متوسطه  زنی طناب
میزبانی مسابقات مناطق را ، بدنی منطقه توانند با پیشنهاد به کارشناسی تربیت ، میالزم مدارس در صورت برخورداري از امکانات*  

  .دار شوند عهده
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هاي  در قوانین و مقررات هر کدام ازرشته ،مسابقه استفاده از یار کمکی در داخل زمین هنگام محدودیت) 3
  .ورزشی منظور گردیده است

شرکت مدرسه قهرمان  در آزمون نوبت اول باید جهت حضور در مسابقات کشور آموزان مدرسه قهرمان دانش) 4
  .کرده و در غیر اینصورت به عنوان یار کمکی منظور خواهند شد

از کارکنان رسمی یا  بایدکلیه عوامل فنی و اجرایی اعزامی به مسابقات شامل مربیان، سرپرستان و داوران  )5
بنابراین استفاده از . در استان مربوطه باشند 95-96پیمانی وزارت آموزش و پرورش و شاغل در سال تحصیلی 

  .باشد آزاد تحت هر عنوان ممنوع می نیروي
بدنی همان مدرسه در صورت  ارس غیردولتی در مسابقات، استفاده از مربی تربیتدر صورت حضور مد :تبصره

  .باشد گزینش استان بالمانع می یانیروي آزاد بودن با تائید مدیر مدرسه، حراست 
و در  نام نموده ثبت روزانه که در مدارس دولتی و غیردولتی )دوم متوسطه(آموزان پایه چهارم  حضور دانش )6

  .باشد باشند با رعایت شرایط سنی در کلیه سطوح مسابقات بالمانع می یم حال تحصیل
 که بر اساس) موقتامه ایرانی یا کارت اقامت دائم یا شناسن(آموزان اتباع خارجی داراي اقامت مجاز  دانش) 7

در مدارس رسمی  "مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور" 12/5/1394مورخ  17216/340نامه شماره 
  .توانند در کلیه سطوح مسابقات تا سطح کشور شرکت نمایند می ،نام نموده باشند روزانه به صورت قانونی ثبت

  .باشد پایه تحصیلی می ،اند آموزانی که از جهش تحصیلی استفاده نموده مالك حضور دانش) 8
  .باشد آموزان می سن دانش ،ر دارندقرا بازمانده از تحصیلآموزانی که در شرایط  مالك حضور دانش) 9

یک رشته انفرادي شرکت  تواند در مسابقات سطح کشور، حداکثر در یک رشته تیمی و آموز می هر دانش) 10
  .نماید

  .ها بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقات انجام خواهد شد سایر موارد پذیرش تیم )11
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 95  -96تحصیلی  سال مسابقات در کننده شرکت نفرات تعداد و سنی شرایط ،ورزشی هاي رشته جدول

  کانون قهرمان
جمع 
 کل

 سطوح برگزاري مسابقات جنسیت نفرات
 رشته ورزشی شرایط سنی

 
 رده سنی

 منطقه استان کشور دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

7  1  1  5  * * 

 -----  
 

* * 
  متولدین

1/7/86  
 31/6/89الی 

  نونهاالن شنا
  10گروه  زیر 
  *  6  1  1  8 سال

 
*  
  

  ژیمناستیک

7  1  1  5  * * 

* * * 

  متولدین
1/7/83  
 31/6/86الی 

 

 شنا

 گروهنونهاالن
)10 -11 -12(  

 سال

 دوومیدانی * *  6  1  1  8

 ژیمناستیک * *  6  1  1  8

7  1  1  5  * * 

* * * 
  متولدین

1/7/80  
 31/6/83الی

    شنا
  

  نوجوانان
  )15- 14-13( گروه

  سال
  
 

  دوومیدانی * *  6  1  1  8

  ژیمناستیک * *  6  1  1  8

7  1  1  5  * * 

* * * 
  متولدین

1/7/77  
 31/6/80الی

  شنا
  
  جوانان

  )18- 17-16( گروه
 سال

  دوومیدانی * *  6  1  1  8

  ژیمناستیک * *  6  1  1  8
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  :)کانون قهرمان (هاي پایه رشته مسابقات ضوابط و مقررات
  .باشد رده سنی می) کانون قهرمان(آموزان در مسابقات پایه  مالك حضور دانش) 1
 هاي کانون یکی از بایست حداقل دو فصل در آموزان عضو کانون قهرمان جهت حضور در مسابقات می نشدا -1

نام  ثبت ،پرورش که منتهی به مسابقات منطقه، استان و یا کشور شودورزشی تحت پوشش وزارت آموزش و 
  .شده باشند

بدنی و یا افرادي با سابقه معلمی در آموزش و  بایست با اولویت مربیان تربیت مربیگري تیم کانون قهرمان می -2
و داراي کارت مربیگري در رشته  از شهرت الزم برخوردار بوده خلقوحسن که در زمینه تخصصی پرورش 

  .انتخاب شوندمربوطه باشند 
و با ضوابط و مقررات آموزش و پرورش واجدالشرایط بوده در صورتی که استفاده از مربیان آزاد  :تبصره

بدنی و سالمت  در صورت حضور نیروي آزاد تایید حراست و معاون تربیت«. مغایرت نداشته باشند بالمانع است
  ».استان ضروري است

بر عهده مدیر کانون خواهد بود و در صورت عدم و مسئولیت امور فرهنگی تیم سرپرستی تیم کانون قهرمان  -3
با هماهنگی که در کانون حضور دارند یا پیمانی معلمین رسمی و تواند از همکاري سایر مربیان  مدیر میحضور، 

  .بدنی استان به عنوان سرپرست استفاده نماید معاونت تربیتبدنی منطقه و  کارشناسی تربیت
هاي  هاي منطقه در مسابقات استان و استفاده از یار کمکی از سایر کانون استفاده از یار کمکی از سایر کانون -4

  .مسابقات کشور تحت عنوان کانون قهرمان محدودیتی ندارداستان در 
  
  

 کشور آموزي دانشفدراسیون ورزش 
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