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 آيین نامه فني و آيتم هاي مسابقات كارديو 

 ) نو خواسته(رده آماتور
 
 

 رده هاي سني در دو بخش آقايان و بانوان
 

 سال به باال 00 سال 01الي  00 سال 01الي  00 سال 01الي  00 سال 01زير 

 متولدين

 به باال 0031

 متولدين 

0031-0033 

 متولدين

0031-0033 

 متولدين

0031-0033 

 متولدين

 باال 0033
 

 

 مسابقه و قوانین داوري: مواد
 

 توضیحات تكمیلي قوانین داوري و خطاها ماده رديف

 امتیاز يک شنا هر -1 شنا سوئدي 0

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

زمین بدن صاف بدون خم شدن زانوها و کمر، درموقع 

 بايد با زمین برخورد کنداجراي حرکت سینه ها 

 پاها جفت -3

 

  

 0حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

پالنک  0

 کوهنوردي

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

 میگردد.

 0حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

 زانو بلند 0

 تک پا

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

 دقیقه میباشد

 

هنگام نشست میبايست نقطه اتصال باالتنه و پايین تنه يا مفصل  اسكوات 0

لگن از باالترين ارتفاع زانو ها پايین تر باشد و در ايست کامل محور 

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

 باشدپا کامال روي زمین 

 0حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

هنگام پايین آمدن ورزشكار میبايست کامل روي زمین دراز کشیده  برپي 3

و سینه، ران و پنجه هاي پا روي زمین قرار داشته باشند سپس با 

پرتاب هر دو پا به جلو بلند شده، و پس از ايستادن کامل يک پرش 

گام پرش محور لگن و زانو به سمت باال داشته باشد طوري که هن

کامال صاف بوده و بدن در يک خط مستقیم قرار داشته باشد، و 

 دستها باالي سر به هم برخورد کند.

 0حداکثر زمان اجرا 

 دقیقه میباشد

 

 



 

 نحوه اجرا:
ايستگاه بین هر ثانیه  31الي ثانیه  01واهد شد، و مدت زماني بین آيتم هاي فوق به صورت ايستگاهي اجرا خ

 فرصت استراحت به ورزشكار داده میشود.

 نحوه محاسبه امتیازات:
امتیاز نهايي ورزشكار جهت ارزيابي معادل هست با جمع تكرار هاي صحیح انجام شده در تک تک آيتم ها، 

رقابت بین ورزشكاران  ، از يک آيتم پیشنهاديهمچنین چنانچه دو يا چند ورزشكار امتیاز مشابه کسب کردند 

 برگزار میگردد.

 

 نمونه جدول امتیاز دهي ورزشكار
 

نام 

 ورزشكار

پالنک  شنا سوئدي رده

 کوهنوردي

 زانو بلند

 تک پا

جمع  برپي اسكوات

 امتیازاتي

 01-01 نیما ترقي

 سال

03 03 00 03 00 000 

 

 فیلم آيتم مسابقه را در اين لینک مشاهده كنید:

sYLD0https://aparat.com/v/ 

 خطاها:

انجام دهید فرصت شما براي اجراي حرکت تمام  ثانیه )استراحت( 3 اگر در موقع اجراي حرکت مكث -0

 .توانید اجرا کنیداست و ديگر نمي شده

 محدوديت زماني در نظر گرفته شده در هر ماده  تاثیري بر امتیازات ورزشكاران ندارد. -0

صورت اشتباه يا ناقص اجرا کنید داور حرکت شما را شمارش نمیكند و فقط حرکات اگر حرکت را به  -0

 .کنددرست در صورتي که وقفه نداشته باشید را محاسبه مي

 .براي اجراي هر حرکت فقط يكبار فرصت اجرا داريد -0

 به که شوند مي متعهد  fair playو ورزشكاري منش روح و مقررات و قوانین به احترام با ورزشكاران -3

 .نمايند خوددارياکیدا  داوري راي به اعتراض هرگونه از و گذارده احترام داوران راي

 

 

 

 

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

