
 شرکت ها  "کاردیو"اولین دوره مسابقات 

 جام سالمت ایران مال

 به مناسبت روز جهانی سالمت 

 عنوان مسابقه:

 شرکت ها  "کاردیو"اولین دوره مسابقات 

 8011فروردین ماه  81تاریخ برگزاری مسابقه: چهارشنبه 

 بعد از ظهر 2شروع مسابقات:  از ساعت 

 منوط به اخذ مجوز از ستاد استانی مقابله با کرونا می باشد.*نکته: برگزاری قطعی این رویداد 

 از طریق سامانه جامع ورزش کارگری 8011/ 82/18مورخ  سه شنبهروز تا تاریخ حداکثر مهلت ثبت نام:  

 

 شرایط عمومی: 

،رانندگان،کارگران ساختمان،قالیبافان و ... که داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با مهر اجباری )مشاغل آزاد. 8

ماه سابقه پرداخت بیمه مستمر از تاریخ صدور و تامین  ۳از استان اعزام کننده با داشتن حداقل خویش فرما نباشند.( 

مان زاعتبار آن تا پایان مسابقات. )کلیه بیمه های تکمیلی مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت ارائه تأییدیه از سوی سا

  تأمین اجتماعی مورد پذیرش خواهد بود(.

ماه تا زمان شروع مسابقات باشد همراه داشتن پرینت  ۳توضیح مهم : درصورتی که تاریخ صدور دفترچه کمتر از 

 پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی با مهر و امضا الزامیست. 

 

ین المللی ازقبیل)داوران،مربیان،ورزشکاران( می توضیح مهم :تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و ب

Http://worker- بایست عضو جامعه ورزش کارگری بوده و در سامانه عضوگیری به آدرس 

http://worker-sport.mcls.gov.ir/
http://worker-sport.mcls.gov.ir/


sport.mcls.gov.ir   اینصورت  ثبت نام کرده و کارت عضویت را در مسابقات به همراه داشته باشند.در غیر

 افراد مجاز به شرکت در رقابت های ورزشی موصوف نمی باشند.

 داشتن کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران.. 2
 همراه داشتن اصل دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا سایر بیمه های آزاد و کارت ملی یا شناسنامه .۳
 افی و افراد غیر مسئول جداً ممانعت بعمل خواهد آمد.از پذیرش نفرات اض .0
 از پذیرش ورزشکاران ثبت نام نشده در تاریخ مقرر ) در سامانه مذکور ( در مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد. .5
 مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه یا نماینده اعزامی فدراسیون خواهد بود.  .6
 
 

ئولین قبل از شروع مسابقه به مس خود را  اعزامی می بایستی تست منفی کرونایکلیه نفرات و ورزشکاران * نکته مهم : ضمناً 

 برگذاری ارائه نمایند. 

 

 شرایط اختصاصی : 
 

 
 نحوه ثبت نام 

 
Http://worker-شرکت کنندگان الزاما می بایست از طریق سامانه فدراسیون ورزش کارگری به آدرس 

sport.mcls.gov.ir   .ثبت نام نمایند 
 
 محل برگزاری 

 
 اتوبان همت بازار بزرگ ایران مال ) آبنما( –تهران 

 
  ورود 
 بعد از ظهر  2راس ساعت  81/18/8011مورخ  چهارشنبهروز 

 
 

 شروع مسابقه
 

 بعد از ظهر 2از ساعت 
 

 مقررات اختصاصی مسابقات 

http://worker-sport.mcls.gov.ir/
http://worker-sport.mcls.gov.ir/
http://worker-sport.mcls.gov.ir/
http://worker-sport.mcls.gov.ir/


مسابقات ورزش کاردیو صرفاً به فعالیت های فیزیکی بدنی بدون استفاده از هرگونه لوازم و تجهیزات ورزشی  اطالق 

 المللی و فدراسیون جهانی ورزش همگانی ))تافیسا(( رسیده است. می شود که به تایید مرجع بین

 
 فدراسیون جهانی برگزار می شود.مسابقات بر اساس آخرین مقررات فنی  -1
 برگزار می گردد.و فرزندان مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان   -2
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان حضور و تمامی اماکن محل برگزاری مسابقه الزامی  -3

 .می باشد 

بخش  آن غیر این صورت مسابقه در می باشد.) درورزشکار  11به شرکت حداقل  برگزاری هر ماده منوط  -4
 برگزار نخواهد شد.(

 بانوان شرکت کننده در مسابقات ملزم به استفاده از مقنعه و لباس ورزشی می باشند. -5

دردو بخش اقایان و  ،ی) پیشرفته(وحرفه ا )نیمه پیشرفته( یحرفه ا مهین ،یمسابقات در سه سطح آماتور -6

 یبه باالتر مطابق دستورالعمل. مقررات فن ٠٣سال و  ٠٣-٠٣ ،سال ٠٣و زیر  ٠٣سنی های گروه  دربانوان 

 .سطح برگزار خواهد شد مربوطه به هر 

را آغاز نموده  و آمادگی جسمانی خود سطح آماتوری : به ورزشکارانی اطالق می شود که به تازگی فعالیت بدنسازی

برپی  مطابق  و ه نوردی، زانو بلند تک پا، اسکاتماده شامل شنا سوئدی ، پالنک کو 5)نو خواسته( این سطح در  اند.

 دستورالعمل فنی مربوطه )پیوست( برگزار می گردد.

 پیشرفته برخوردار می نسبتاً : شامل شرکت کنندگانی است که از آمادگی جسمانی)نو ساخته(سطح نیمه حرفه ای

 ار می گردد.ماده مطابق دستورالعمل فنی مربوطه )پیوست( برگز 7باشند. مسابقه شامل 

: شامل شر کت کنندگانی است که از آمادگی جسمانی پیشرفته عالی برخوردار می باشند. )ساخته(سطح حرفه ای

 ماده مطابق دستورالعمل فنی مربوطه )پیوست( برگزار می گردد. 7مسابقه شامل 

 .باشد ینفر م ٣٣حداقل تعداد شرکت کنندگان در هر رده  -7

 لمیهر سطح ومشاهده ف یهاستگاهیبرگزار خواهد شد. جهت اطالع از مشخصات ای ایستگاه مسابقات به صورت-8

 .دییمراجعه نما تیمربوطه به سا یها

 : مراجعه شود لیذ یبه نشان ویکارد یالملل نیانجمن ب تیسا ایانجمن ورزش شرکت ها 

www.iacsports.ir  

 www.cardiosports.ir 

 



 جوایز مسابقات 

 
برتر هر رده سنی حکم و مدال و به نفرات برتر بخش حرفه ای جوایز نقدی از سوی حامیان مسابقات به نفرات 

 اهدا خواهد شد و به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در رویداد اعطا می گردد.
 
 

رئیس  رسول باباییجناب آقای  12280688212*جهت هرگونه هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 
تماس جناب آقای عداوی مسئول فنی برگزاری مسابقات  12826261۳55و شماره تماس انجمن بین المللی کاردیو 

 حاصل فرمایید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آیین نامه فنی و آیتم های مسابقات کاردیو 

) نو خواسته(رده آماتور  
 
 

 رده های سنی در دو بخش آقایان و بانوان
 

سال ٣٣زیر  سال 0٣الی  ٣٣  سال ٠٣الی  0٣  سال ٠٣الی  ٠٣  سال به باال ٠٣   

 متولدین

به باال ٣٠3٣  

 متولدین 

٣٠8٣٠-٣83  

 متولدین

٣٠7٣٠-٣73  

 متولیدن

٣٠6٣٠-٣63  

 متولیدن

باال ٣٠53  

 

بوده و ثبت نام از طریق سامانه فدراسیون ورزش کارگری صورت میگیرد. ٣٠٣٣فروردین  8آخرین مهلت ثبت نام،   

 

 مسابقه و قوانین داوری: مواد
 

 توضیحات تکمیلی قوانین داوری و خطاها ماده ردیف

 امتیاز یک شنا هر -1 شنا سوئدی ٣

فاصله دستها به اندازه عرض شانه کف دست ها روی  -2

زمین بدن صاف بدون خم شدن زانوها و کمر، درموقع 

 اجرای حرکت سینه ها باید با زمین برخورد کند

 پاها جفت -3

 

  

 ٣زمان اجرا حداکثر 

 دقیقه میباشد

 

پالنک  0

 کوهنوردی

هر بار عبور زانو از مفصل لگن و برگشت به عقب یک شمارش لحاظ 

 میگردد.

 0حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

 زانو بلند ٠

 تک پا

 0حداکثر زمان اجرا  هر بار عبور زانو از مفصل)ارتفاع( لگن یک شمارش لحاظ میگردد.

 دقیقه میباشد

 



هنگام نشست میبایست نقطه اتصال باالتنه و پایین تنه یا مفصل  اسکوات ٠

لگن از باالترین ارتفاع زانو ها پایین تر باشد و در ایست کامل محور 

زانو و لگن کامال صاف و در یک راستا قرار داشته باشد همچنین کف 

 پا کامال روی زمین باشد

 0حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

هنگام پایین آمدن ورزشکار میبایست کامل روی زمین دراز کشیده  برپی 5

و سینه، ران و پنجه های پا روی زمین قرار داشته باشند سپس با 

پرتاب هر دو پا به جلو بلند شده، و پس از ایستادن کامل یک پرش 

به سمت باال داشته باشد طوری که هنگام پرش محور لگن و زانو 

ر یک خط مستقیم قرار داشته باشد، و کامال صاف بوده و بدن د

 دستها باالی سر به هم برخورد کند.

 ٣حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

 

 

  نحوه اجرا:
ثانیه بین هر ایستگاه فرصت  6٣ثانیه الی  ٠٣آیتم های فوق به صورت ایستگاهی اجرا خواهد شد، و مدت زمانی بین 

 استراحت به ورزشکار داده میشود.

 محاسبه امتیازات:نحوه 
امتیاز نهایی ورزشکار جهت ارزیابی معادل هست با جمع تکرار های صحیح انجام شده در تک تک آیتم ها، همچنین 

 چنانچه دو یا چند ورزشکار امتیاز مشابه کسب کردند از یک آیتم پیشنهادی رقابت بین ورزشکاران برگزار میگردد.

 

 نمونه جدول امتیاز دهی ورزشکار
 

نام 

 ورزشکار

پالنک  شنا سوئدی رده

 کوهنوردی

 زانو بلند

 تک پا

جمع  برپی اسکوات

 امتیازاتی

 ٠٣-0٣ نیما ترقی

 سال

٣8 ٠5 ٠0 ٣8 ٣ ٣٣0٠ 

 

 فیلم آیتم مسابقه را در این لینک مشاهده کنید:

https://aparat.com/v/0sYLD 

 

https://aparat.com/v/0sYLD


  خطاها:

 انجام دهید فرصت شما برای اجرای حرکت تمام شده ثانیه )استراحت( 5 اجرای حرکت مکث اگر در موقع -٣

 .توانید اجرا کنیداست و دیگر نمی

 محدودیت زمانی در نظر گرفته شده در هر ماده  تاثیری بر امتیازات ورزشکاران ندارد. -0

رش نمیکند و فقط حرکات درست اگر حرکت را به صورت اشتباه یا ناقص اجرا کنید داور حرکت شما را شما -٠

 .کنددر صورتی که وقفه نداشته باشید را محاسبه می

 .برای اجرای هر حرکت فقط یکبار فرصت اجرا دارید -٠

 رای به که شوند می متعهد  fair playو ورزشکاری منش روح و مقررات و قوانین به احترام با ورزشکاران -5

 .نمایند خودداریاکیدا  داوری رای به اعتراض هرگونه از و گذارده احترام داوران

http://iacsports.ir/ 

 وب سایت رسمی انجمن ورزش شرکتهای ایران

http://cardiotraining.ir/ 
 وب سایت رسمی انجمن بین المللی کاردیو

https://fawsi.mcls.gov.ir/ 

 وب سایت رسمی فدراسیون کارگری 

 
 

 

 

 آیین نامه فنی و آیتم های مسابقات کاردیو 

 رده نیمه حرفه ای 

 
 

 رده های سنی در دو بخش آقایان و بانوان

سال ٣٣زیر  سال 0٣الی  ٣٣  سال ٠٣الی  0٣  سال ٠٣الی  ٠٣  باال سال به ٠٣   

 متولدین

به باال ٣٠3٣  

 متولدین 

٣٠8٣٠-٣83  

 متولدین

٣٠7٣٠-٣73  

 متولیدن

٣٠6٣٠-٣63  

 متولیدن

باال ٣٠53  

 

 بوده و ثبت نام از طریق سامانه فدراسیون ورزش کارگری صورت میگیرد. ٣٠٣٣فروردین  8آخرین مهلت ثبت نام، 

http://iacsports.ir/
http://cardiotraining.ir/
https://fawsi.mcls.gov.ir/
https://fawsi.mcls.gov.ir/
https://fawsi.mcls.gov.ir/


 

 مسابقه و قوانین داوری: مواد
 

خطاها قوانین داوری و ماده ردیف  توضیحات تکمیلی 

هر بار عبور زانو از مفصل)ارتفاع( لگن یک شمارش لحاظ  زانو بلند تک پا ٣

 میگردد.

دقیقه  0حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

شنا سوئدی  0

یک دست رو به 

 جلو

برخورد سینه با زمین الزامی هست-٣  

پاها میبایست جفت باشد-0  

گردددر هر تکرار آرنج میبایست کامال صاف -٠  

حین اجرای حرکت، بدن به صورت یک خط صاف باشد-٠  

بعد از هر شنا یک دست را باال بیاورید -5  

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

هنگام نشست میبایست نقطه اتصال باالتنه و پایین تنه یا مفصل  اسکوات ٠

لگن از باالترین ارتفاع زانو ها پایین تر باشد و در ایست کامل 

انو و لگن کامال صاف و در یک راستا قرار داشته باشد محور ز

 همچنین کف پا کامال روی زمین باشد

دقیقه  0حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

 

شکم کتابی پا  ٠

 صاف

 ازیامت کیعدد کیهر -

 در موقع اجرا نباید زانوها یا دستها خم بشود -

 حتما نوک انگشتان باید به نوک پاها برخورد کند -

خوابیدن باید دستها و پاها کامال کشیده در موقع  -

 باشند

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

پرش جفت پا  5

 زانو داخل شکم

هر با عبور زانوها از مفصل)ارتفاع( لگن یک شمارش لحاظ 

 میگردد.

 هر یک پرش یک امتیاز

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

هنگام پایین آمدن ورزشکار میبایست کامل روی زمین دراز  برپی 6

کشیده و سینه، ران و پنجه های پا روی زمین قرار داشته باشند 

سپس با پرتاب هر دو پا به جلو بلند شده، و پس از ایستادن کامل 

یک پرش به سمت باال داشته باشد طوری که هنگام پرش محور 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد



ر یک خط مستقیم قرار داشته لگن و زانو کامال صاف بوده و بدن د

 باشد، و دستها باالی سر به هم برخورد کند.

 زدن بیترک 7

ویکارد حرکات  

 

 سی ثانیه اجرا پنج امتیاز -

 یک دقیقه اجرا ده امتیاز -

 ترکیب ها نباید تکراری باشد  -

 ترکیب ها نباید وقفه داشته باشد -

 میباشد نوع چیدمان و اجرا ازاد -

 ترکیب ها باید حتما از حرکات کاردیو باشد  -

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

 

 فیلم نمونه آیتم شماره هفت:
https://www.aparat.com/v/h1Gj4 

 

 نحوه اجرا:

ثانیه بین هر ایستگاه فرصت  6٣الی  ٠٣زمانی بین آیتم های فوق به صورت ایستگاهی اجرا خواهد شد، و مدت 

 استراحت به ورزشکار داده میشود.

 

 نحوه محاسبه امتیازات:
امتیاز نهایی ورزشکار جهت ارزیابی معادل هست با جمع تکرار های صحیح انجام شده در تک تک آیتم ها، همچنین 

 تم پیشنهادی رقابت بین ورزشکاران برگزار میگردد.چنانچه دو یا چند ورزشکار امتیاز مشابه کسب کردند از یک آی

 

 نمونه جدول امتیاز دهی ورزشکار

زانو بلند  نام ورزشکار

 تک پا

شنا 

 سوئدی

شکم  اسکوات

کتابی پا 

 صاف

پرش 

 جفت پا

 جمع امتیازاتی ترکیب آزاد برپی

آرمان 

 منطقی

٣8 ٠5 ٠0 ٣8 0٣ ٣٣ ٣٣ ٣5٠ 

 

 مشاهده کنید:فیلم آیتم مسابقه را در این لینک 

https://aparat.com/v/Ip6e4 

https://www.aparat.com/v/h1Gj4
https://aparat.com/v/Ip6e4


 

 

 

 

 خطاها:

 انجام دهید فرصت شما برای اجرای حرکت تمام شده ثانیه )استراحت( 5 اگر در موقع اجرای حرکت مکث -6

 .توانید اجرا کنیداست و دیگر نمی

 ماده  تاثیری بر امتیازات ورزشکاران ندارد.محدودیت زمانی در نظر گرفته شده در هر  -7

اگر حرکت را به صورت اشتباه یا ناقص اجرا کنید داور حرکت شما را شمارش نمیکند و فقط حرکات درست  -8

 .کنددر صورتی که وقفه نداشته باشید را محاسبه می

 .برای اجرای هر حرکت فقط یکبار فرصت اجرا دارید -3

 رای به که شوند می متعهد  fair playو ورزشکاری منش روح و مقررات و قوانین به احترام با ورزشکاران -٣٣

 .نمایند خودداریاکیدا  داوری رای به اعتراض هرگونه از و گذارده احترام داوران

 

 

http://iacsports.ir 
 وب سایت رسمی انجمن ورزش شرکتهای ایران

http://cardiotraining.ir 
 وب سایت رسمی انجمن بین المللی کاردیو

https://fawsi.mcls.gov.ir 

 وب سایت رسمی فدراسیون کارگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iacsports.ir/
http://cardiotraining.ir/
https://fawsi.mcls.gov.ir/
https://fawsi.mcls.gov.ir/
https://fawsi.mcls.gov.ir/


 آیین نامه فنی و آیتم های مسابقات کاردیو

حرفه ای رده  

 
 

 رده های سنی در بخش آقایان 
 

٣5الی  ٣٣  

 سال

سال 0٣الی  ٣6 سال ٠٣الی  0٣  سال ٠٣الی  ٠٣  سال به باال ٠٣   

 متولدین

٣٠85-٣٠3٣  

 متولدین 

٣٠8٣٠-٠83  

 متولدین

٣٠7٣٠-٣73  

 متولیدن

٣٠6٣٠-٣63  

 متولیدن

باال ٣٠53  

 

 طریق سامانه فدراسیون ورزش کارگری صورت میگیرد. بوده و ثبت نام از ٣٠٣٣فروردین  8آخرین مهلت ثبت نام، 

 

 مسابقه و قوانین داوری: مواد
 

 توضیحات تکمیلی قوانین داوری و خطاها ماده ردیف

راه رفتن روی  ٣

 دست

 ازیامت ده رفتن راه متر ده -

 هر متر یک امتیاز -

 پاها صاف -

 کمر صاف -

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

 باهرپا دلخواه ازبهیامت کی هرحرکت - اسکوات تک پا 0

 حتما باید نشست کامل اجرا شود -

 حق عوض کردن پاها ندارید -

 پایی که باال نگه میدارید باید زانو صاف و کشیده باشد -

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

شنای ها مدل ٠  

 

 پرش دست و پاها شنا -

 پاباز دست کی شنا -

 دور چرخشکیشنا -

دو دست -دو دست سینه -زدنشنا چهار دست، دست  -

 دست زدن -پشت کمر

دقیقه  0حداکثر زمان اجرا 

 میباشد



 شنا یک دست سینه -

 شنا دو دست پشت گردن -

 شنا دو دست پشت کمر -

 شنا دو دست جلو کشیده -

 شنا با پرش و رسیدن دست و پاها به هم -

دو دست -دو دست سینه-شنا سه دست، دست زدن -

 پشت

هر حرکت یک امتیاز برای ده امتیاز باید ده مدل را  -

 اجرا کنید

 

 هر فول برپی کامل یک امتیاز - فول برپی ٠

در صورت حذف هر حرکت، حرکت شما شمارش  -

 نمیشود

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

راه رفتن  5

 تمساحی

 ازیامت ده متر ده -

 در موقع اجرا بدن باید کامال پایین و نزدیک زمین باشد -

 ید ارنجها کامل خم شونددر موقع پایین آمدن با -

 باسن به هیچ وجه نباید باال بیاید -

 در کمر نباید قوس ایجاد شود -

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

 

 حرکت 6

ال هیزاو  

 

 امتیاز ده هیثان از،پنجاهیامت کی هیثان هرپنج -

 زانوها کامال صاف و کشیده باشد -

 دستها کشیده و آرنج صاف باشد -

 کف دستها روی زمین -

 

دقیقه  ٣حداکثر زمان اجرا 

 میباشد

  

حرکات  7

 فری استایل

 

 ازیامت کی مشت ضربات -

 ازیامت کی لگد ضربات -

 ازیامت کی آرنج ضربات -

 ازیامت کی زانو ضربات -

 استرادل و،ی باالنس، پرس پرچم،: مثلی قدرت حرکات -

 یک امتیاز

دقیقه  0حداکثر زمان اجرا 

 میباشد



 کی لپهایف: دورشامل کی تاینها ازویامت پنج هیپای ها آکروبات

 کی وارو مین از،یامت کی پشتک مین از،یامت کی ستهایتوئ از،یامت

ازیامت کی ارب از،یامت  

 

 

 نحوه اجرا:

ثانیه بین هر ایستگاه فرصت  6٣الی  ٠٣آیتم های فوق به صورت ایستگاهی اجرا خواهد شد، و مدت زمانی بین 

 استراحت به ورزشکار داده میشود.
 

 نحوه محاسبه امتیازات:
امتیاز نهایی ورزشکار جهت ارزیابی معادل هست با جمع تکرار های صحیح انجام شده در تک تک آیتم ها، همچنین 

 چنانچه دو یا چند ورزشکار امتیاز مشابه کسب کردند از یک آیتم پیشنهادی رقابت بین ورزشکاران برگزار میگردد.

 

 ک مشاهده کنید:فیلم آیتم مسابقه را در این لین

https://aparat.com/v/7ZA9n 

 خطاها:

 انجام دهید فرصت شما برای اجرای حرکت تمام شده ثانیه )استراحت( 5 اگر در موقع اجرای حرکت مکث -٣٣

 .توانید اجرا کنیداست و دیگر نمی

 تاثیری بر امتیازات ورزشکاران ندارد.  محدودیت زمانی در نظر گرفته شده در هر ماده -٣0

اگر حرکت را به صورت اشتباه یا ناقص اجرا کنید داور حرکت شما را شمارش نمیکند و فقط حرکات درست  -٣٠

 .کنددر صورتی که وقفه نداشته باشید را محاسبه می

 .برای اجرای هر حرکت فقط یکبار فرصت اجرا دارید -٣٠

 رای به که شوند می متعهد  fair playو ورزشکاری منش روح و مقررات و قوانین به احترام با ورزشکاران -٣5

 .نمایند خودداریاکیدا  داوری رای به اعتراض هرگونه از و گذارده احترام داوران

 

 

 

https://aparat.com/v/7ZA9n

