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 سومین دوره بازی اهی المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور
 اترخی ربگزاری  :بهمن و اسفند ماه 1400
 میزباانن  3:استان کشور
 تعدا د م کان اهی بازی اه  6 :م کان رد سراسر کشور
 ربگزاری مسابقات مشترک رد  6رشته ورزشی ( دوومیدا نی  ،تکواندو ،جودو  ،شنا  ،شطرنج  ،ووشو ) با هم کاری وزارت ورزش و جواانن(فدراسیون
اهی ورزشی و هیات اهی ورزشی)
 مسابقات این رشته اه با هم کاری ستاد ربگزاری المپیاد وزارت ورزش و جواانن ،زری نظر فدراسیون اهی ملی و وزارت آموزش و رپورش
( فدراسیون دانش آموزی ) ربگزار می گردد.
مح
 اتمین کلیه زهینه اهی اس کان  ،تغذهی  ،تهیه کاپ و مدا ل  ،ایاب و ذاهب تیم اه هب ل مسابقات ،امورفرهنگی هب عهده وزارت آموزش و رپورش  ،تعیین و مهیا
نمودن تجهیزات مسابقات  ،امور زپشکی مربوط هب سالن  ،البسه و ملزومات مورد نیاز تیم اهی ورزشی هب مسابقات وزهینه ایاب و ذاهب ردون و ربون شهری و
تعیین داوران و رپداخت حق الزحمه آانن و عوامل اجرائی هب عهده وزارت ورزش و جواانن خواهد بود.
تخ
 رباربجلسات مشترک فی مانیب کارگروه صصی ستاد ربگزاری المپیاد با وزارت آموزش و رپورش مقرر گردید رد  6رشته فدراسیون دانش آموزی دو تیم رد
اقلب شهر تهران و شهرستانهای استان تهران ازعام شوند و ساری استانها از ره استان یک تیم رد ره رشته هب تفکیک پسران و دختران رد این دوره از
مسابقات ش کرت نمایند.
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)

تح
 مالک ربگزاری مسابقات دوومیدا نی ،جودو  ،شنا  ،شطرنج  ،ووشو رده سنی و دوره صیلی متوسطه (  )1نیز میباشد.
 مالک ربگزاری مسابقات تکواندو فقط ردهسنی می باشد.
 کلیه استان اه ی ش کرت کننده موظف اند رد تیمهای ازعامی رد رشته دوومیدا نی دو نفر و رد رشته شطرنج یک نفراز اعضای تیم خود  ،از ورزش کاران هیات
ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان استفاده نمایند.
اعضای کارگروه سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

مهدی مبینی

سمت

مدیر کل دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی
و دبیر ستاد برگزاری المپیاد

شماره تلفن

09121941581

2

نصرت اله انصاری

معاون دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی

09123435910

3

سعید فرنیا

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون دانش آموزی

09122074531

4

زاهد محمدی

عضو کمیته مسابقات فدراسیون دانش آموزی

09188331090

5

شهامت عباسی

نایب رئیس و مسئول سامانه مسابقات فدراسیون دانش آموزی

09123930416

6

نرگس تقی زاده

دبیر فدراسیون دانش آموزی

09123373308

7

علی دانشمند

رئیس کارگروه

09121794977

8

رمضانعلی دولّو

دبیر کارگروه و مسئول فنی

09121022500

9

محمد اسد مسجدی

کمیته پزشکی و ورزشی وزرات ورزش و جوانان

09127908994

محمد چینیان

کمیته پزشکی و ورزشی فدراسیون دانش آموزی

09122249035

محمد معانی

کمیته استعدادیابی وزرات ورزش و جوانان

09122494565

فرحناز لطفی

کمیته استعدادیابی فدراسیون دانش آموزی

06213627900

طاهر کاظمی

کمیته روابط عمومی

09125125160

محمد علی یزدی

کمیته روابط عمومی

09126451811
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)
جدول رشته های شرکت کننده در سومین
دوره بازی های المپیاد استعدادهای برتر ( پسران و دختران )
ردیف

رشته ورزشی پسران

ردیف

رشته ورزشی دختران

1

شطرنج

1

شطرنج

2

تکواندو

2

تکواندو

3

ووشو

3

ووشو

4

دوومیدانی

4

دوومیدانی

5

شنا

----

6

جودو

----

 تبصره :

تخ
 ربارب مصوهب کارگروه صصی ستاد ربگزاری المپیاد ادارات کل آموزش و رپورش شهر تهران و آموزش و رپورش شهرستانهای استان تهران می توانند رد اقلب دو تیم مجزا رد
رشته اهی تعیین شده ازعام نمایند.
ساری استان اه فقط می توانند یک تیم رد رشته اهی مصوب ازعام نمایند.
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)
جدول رشته های ورزشی و تعداد شرکت کننده به تفکیک رشته ها
در بازیهای المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

رشته های ورزشی

ردیف
1
2
3
4
5
6

جنیست
پسران

تکواندو



جودو



ورزشکار

دختران



کادر فنی پسران

پسران

دختران

10

10

10

کادر فنی دختران

مربی

سرپرست

مربی

سرپرست

پسران

پسران

دختران

دختران

2

1

2

1

2

1

دوومیدانی





10

10

2

1

2

1

شطرنج





5

5

1

1

1

1

شنا



2

1

2

1

ووشو



2

1

2

1

7


8
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تبصره  : 1در مسابقات فوق الذکر ،دو نفر مربی (یک مربی از هیات ورزشی استان و یک مربی از هیات ورزش دانش
آموزی) تیم را همراهی خواهند نمود .اولویت با مربیانی که دارای کسوت معلمی هستند می باشد.
تبصره  : 2سرپرست تیم ها می بایست از نیروهای فرهنگی رسمی آموزش و پرورش باشند.
تبصره  : 3تیم ها در صورت استفاده از مربیان غیر آموزش و پرورشی نسبت به دریافت معرفی نامه از هیات ورزشی استان
در رشته مربوطه و تاییدیه حراست یا معرفی نامه اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه اقدام خواهند نمود.
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)
قوانین و مقررات رشتههای شرکت کننده در سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

 تكواندو

.1مسابقات براساس آخرین قوانین مورد تایید فدراسیون تکواندو و آخرین دستورالعمل فدراسیون ورزش دانش
آموزی برگزار خواهد شد .
 .2رده سنی نوجوانان ( 15تا  17سال) :متولدین  1382/10/11الی 1385/10/10
 .3رده کمربند :پوم یک به باال
الف) اوزان ده گانه پسران -78 ،-73 ،-68 ،-63 ،-59 ،-55 ،-51 ،-48 ،-45 :و +78کیلوگرم
ب)اوزان ده گانه دختران -68 ،-63 ،-59 ،-55 ،-52 ،-49 ،-46 ،-44 ،-42 :و  +68کیلوگرم
.4هرتیم شامل حداکثر  10بازیکن 1 ،سرپرست و  2نفر کادر فنی می باشد که جمعاً  13نفر خواهندد شدد د کدادر
فنی تیم ها میبایست در سال جاری در دوره هماهنگی مربیان شرکت نموده باشند .شایان ذکر است امکان ثبت نام
بیش از  13نفر در سیستم میسر نمیباشد.
.5هر استان فقط با یک تیم می تواند شرکت نماید .
.6مدال و امتیازات مسابقات قرآنی نیز در رده بندی تیمی محاسبه خواهد شد.
.7در پایان به تیمهای اول تا چهارم کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد (رده بندی تیمی بر اساس مدال طال  ، 120مدال
نقره  50و مدال برنز  20امتیاز و هر شرکت کننده یک امتیاز  ،هر برد یک امتیداز و در ودورت تسداوی بده ترتید
اولویت براساس رنگ مدال  ،تعداد شرکت کننده بیشتر و باالترین امتیاز کس شده از سنگین وزن به پائین محاسبه
خواهد شد).
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)


 .1مسابقات براساس آخرین قوانین موردتایید فدراسیون جودو و آخرین دستورالعمل فدراسیون ورزش
دانش آموزی برگزار خواهد شد .
 .2متولدین  1385/07/01لغایت  1388/06/31دانش آموزان پایه هفتم  ,هشتم  ,نهم
 .3پسران  +81 ,-81, -73, -66 , -60 , -55 , -50 , -46 , -42 , -39 :با  500گرم ارفاق وزنی
 .4حداقل وزن  -39 :نباید کمتر از  36کیلوگرم باشد.
 .5حداقل کمربند سبز – کیو 7
 .6پسران  10:نفر ورزشکار  2 ,نفر مربی  1 ,نفر سرپرست
 .7تعداد ورزشکاران در هر وزن نباید از دو نفر بیشتر باشد
 .8حداکثر تعداد ورزشکاران در هر وزن  2نفر می باشد در وورتی که تعداد ورزشکاران تیم بیش از سقف تعیین
شده نباشد .
 .9حداکثر وزن مجاز ورزشکارانی در وزن کشی وبح عبارت است از عدد ( دسته وزنی % 5 +عدد دسته وزنی  +نیم
کیلو ارفاق ).

به عنوان مثال برای دسته وزنی  -60کیلوگرم ,

( 63/5=)0/5+3+60کیلوگرم
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حداکثر وزن مجاز برابر است با :

آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)
 دوومیدانی

.1مسابقات براساس آخرین قوانین مورد تایید فدراسیون دوومیدانی و آخرین دستورالعمل فدراسیون ورزش
دانش آموزی برگزار خواهد شد .
 .2متولدین سالهای  1385/07/01الی 1388/06/31
.2حضور ورزشکاران با شرایط سنی کوچکتر یا بزرگتر از رنج سنی یاد شده هرگز مجاز نمی باشد.
 .3در وورت تخلف سنی طبق مقررات اعالم شده هر فدراسیون عمل می گردد.
 .4تعداد ورزشکاران پسر 10 :ورزشکار به همراه  2نفر مربی و  1نفر سرپرست جمعا  13نفر( دو نفر از اعضای تدیم
می بایست حتما توسط هیئت ورزش روستایی عشایری استان معرفی گردد)
 .5تعداد ورزشکاران دختر 10 :ورزشکار بعالوه به همراه  2نفر مربی و  1نفرسرپرست جمعا  13نفر(یک نفر از
ورزشکاران می بایستی از روستاها و عشایر انتخاب شوند).
تبصره  :الزم به ذکر است تیم می بایستی از یک مربی و یک سرپرست از نیروهای آموزش و پرورش استفاده نماید
و یک نفر مربی آزاد که به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش استان مربوطه رسیده باشد.
.6مواد مسابقات

الف) پسران 100 :متر 200 ،متر 400،متر 800،متر 1500،متر 2000،متربامانع 50000 ،متر پیادهروی 110 ،متر با
مانع  ،پرش طول ،پرش سه گام ،پرش ارتفاع ،پرتاب وزنه ،پرتاب نیزه ،پرتاب دیسک ،پرتاب چکش ،پنجگانه ،دوی
امدادی (.)100-200-300-400
ب)دختران 100 :متر 200 ،متر 400،متر 800،متر 1500،متر 2000،متربامانع 3000 ،متر پیاده روی 100 ،متر با
مانع ،پرش طول ،پرش سه گام ،پرش ارتفاع ،پرتاب وزنه ،پرتاب نیزه ،پرتاب دیسک ،پرتاب چکش ،پنجگانه  ،دوی
امدادی (.)100-200-300-400
تبصره :با والحدید کمیته برگزاری و با توجه به شرایط مسابقات در مواد مختلف ،ممکن است مسابقات بصورت
نهایی یا در مراحل مقدماتی و نهایی برگزار گردد.
 .7از هر تیم حداکثر  2ورزشکار میتوانند در یک ماده شرکت نمایند.
 .8ورزشکاران فقط حق شرکت در دو ماده انفرادی و یک ماده امدادی را خواهند داشت حضور آنها در مواد امدادی
(تیمی) در وورت والحدید کادر فنی تیمها بالمانع است.
تبصره :الزم به ذکر است ورزشکارانی که ماده  200متر و باالتر ار انتخاب نمایند ،ماده دوم آنها می بایستی زیر
 200متر یا از مواد پرتاب و یا پرش انتخاب شود.
.9درموادی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد (کمتر از سه ورزشکار) ،مسابقات برگزار خواهد شد ولی
نتایج آن ماده در امتیاز بندی تیمی محاسبه نخواهد گردید.
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)
 شطرنج

.1مسددابقات بددر اسدداس آخددرین قددوانین فدراسددیون جهددانی شدددرنج (فیددده) و دسددتورالعمل فدراسددیون ورزش
دانش آموزی و در سه ماده استاندارد ،سریع و برق آسا و بصورت ریتد برگزار خواهد شد.
.2مسابقات در 9یا  11دور به روش سوئیسی انفرادی – تیمی برگزار خواهد شد.
.3نرم افزار سوییس منیجر جهت انجام قرعه کشی مورد استفاده خواهد بود.
 .4جهت محاسبه نتایج تیمدی مسدابقات نتدایج چهدار بدازیکن برتدر هدر اسدتان مدالی رده بنددی نهدایی تدیم هدا
می باشد.
.5جامعه هدف مسابقات المپیادهای برتر کشور مقدع متوسده یدک تحصدیلی وزارت آمدوزش و پدرورش متولددین
 1385/07/01تا  1388/06/31میباشد.
.6زمان بازی در ماده استاندارد برای هر بازیکن  60دقیقه و 30ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکدت بدازی
می باشد.
.7زمان بازی ماده سریع برای هر بازیکن  10دقیقده و  5ثانیده پداداش بدرای هدر حرکدت از اولدین حرکدت بدازی
می باشد.
.8زمان بازی ماده برق آسا برای هر بازیکن  3دقیقده و  2ثانیده پداداش بدرای هدر حرکدت از اولدین حرکدت بدازی
می باشد.
.9رده بندی نهایی براساس امتیازات کس شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد.
.10چنانچه دو یا چند بازیکن در پایان مسابقات امتیازات برابر کس کنند ،برای تعیین رتبه آنها از گره گشایی بده
ترتی اولویتهای زیر استفاده خواهد شد:
الف) رویارویی مسدتقیم ب)بدو هدولز قددع شدده  1ج) بدو هدولز قددع شدده 2

د) مجمدوع بدو هدولز

ه) زونه بورن برگر
.11هر تیم شامل  5بازیکن ،یک مربی و یک سرپرست با شرایط زیر میباشد:
.12مربی و سرپرست تیم ها میبایست دارای معرفی نامه از اداره کل آموزش و پرورش استان باشند.
.13اطالعات تمامی افراد تیم میبایست در سامانه همگام (وزارت آموزش و پرورش) موجود باشد.
.14از هر استان  5بازیکن پسر و  5بدازیکن دختدر حدق شدرکت در مسدابقات را دارد ( یدک نفدر از اعضدای تدیم
می بایست حتما توسط هیئت ورزش روستایی عشایری استان معرفی گردد)
.15محل تحصیل بازیکن معرفی شده توسط هیئت ورزش روستایی عشایری استان می بایست در روستا باشد.
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)


 .1مسابقات بر اساس آخرین قوانین فدراسیون جهانی شنا و فدراسیون ورزش دانش آموزی برگزار خواهد شد.
 .2ویژه پسران در رده های سنی 41-31سال ( متولدین )6831 – 7831
 .3تعداد ورزشکار  7نفر  +دو مربی و یک سرپرست جمعاً  10نفر
 .4مواد شنا :
 50متر آزاد 100،متر آزاد 200،متر آزاد 400،متر آزاد 800،متر آزاد 50،متر قورباغه 100،متر قورباغه 200،متر
قورباغه 50،متر کرال پشت 100،متر کرال پشت 200،متر کرال پشت 50،متر پروانه 100،متر پروانه 200،متر
پروانه 200،متر مختلط انفرادی4×100،مترمختلط تیمی 4×100،متر آزادتیمی
 .5مسابقات به وورت مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد .ماده  008متدرآزاد بده ودورت نهدایی ()Time Final
برگزار می گردد.
 .6در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر استان در هررده سنی می تواند در مسابقات شرکت کند.
 .7هر شناگرمی تواند حداکثر در  5رشته انفرادی و کلیه رشته های تیمی شرکت نماید.
.7تمام ی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند .در وورتی که هریک از شناگران به دالیدل
غیر موجه ازرقابت خودداری نمایند به مدت  6ماه از حضور در کلیه مسابقات رسدمی فدراسدیون شدنا و آمدوزش و
پرورش اعم از جام و جشنواره های کشوری ،مسابقات قهرمدانی کشدور ،لیدگ شدنا و مسدابقات داندش آموزشدی و
آموزشگاههای کشور محروم خواهند گردید.
تبصره مهم :کلیه ورزشکاران که در سایر رشته های ورزشی المپیاد استعدادهای برتر شرکت می کنند در مسابقات
شنا حق حضور نخواهند داشت.
 .8امتیاز نهایی و رده بندی تیمی مسابقات ،برحس جایگاه مدال( )Medal Standingتعیین می گردد.
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آنیی انهم فنی سومین دوره بازیهای المپیاد استعدا داهی ربرت ورزش کشور(مسابقات مشترک وزارت آموزش و رپورش و وزارت ورزش و جواانن)
 ووشو

 .1مسابقات بر اساس آخرین قوانین فدراسیون جهانی ووشو و دستورالعمل فدراسیون ورزش دانش آموزی برگزار
خواهد شد.
 .2شرکت کنندگان رده سنی نوجوانان در دو بخش تالو و ساندا :متولدین  1386/10/11الی 1388/6/31
الف)تالو
.1اجرای فرم های رقابتی این بخش شامل چانگ چوان ،دائو شو  ،جین شو ،چیانگ شو ،گوئن شو ،اولین فرم های
استاندارد مسابقات بین المللی تالو و فرم تای چی شان ،فرم های  42گام تای چی چوان ،نان چوان ،نن دائو و
نن گوئن ( فرم های استاندارد مسابقات بین المللی تالو ) می باشد.
 .2شرکت کنندگان تالو می توانند حداکثر در  3فرم مسابقاتی شرکت نمایند.
ب) ساندا
.1اوزان ساندای نوجوانان آقایان -56،-52-،48،-45، -42 :کیلوگرم
.2اوزان ساندای نوجوانان بانوان -52،-48،-45،-42،-39:کیلوگرم
.3رقابت های ساندا نوجوانان بر اساس قوانین مسابقات بین المللی که توسط  IWUFتأیید شده است برگزار می گردد.
(.4ضربه پا به سر و ضربات مکرر مشت به سر ممنوع می باشد)
 .5سهمیه هر استان :سهمیه هر استان در ساندا  5نفر(هیچ استانی نمی تواند  2نفر در یک وزن شرکت دهد) و در تالو
 3نفر می باشد که یک نفر ترجیحاً یک نفر می بایست در یکی از فرم های تای چی شرکت نمایند.
.6هر تیم استان می تواند  1سرپرست و  2مربی داشته باشد (.مجموع نفرات هر تیم حداکثر  11نفر می باشد)
تبصره  :داشتن پوشش مسابقاتی( لباس قرمز و آبی-کاله-لثه-هوگو-دستکش) در بخش ساندا الزامی است.

فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور
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