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 آيین نامه فني و آيتم هاي مسابقات كارديو 

 نیمه حرفه اي رده 

 
 

 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

زانو بلند تك  0

 پا

هر بار عبور زانو از مفصل)ارتفاع( لگن يك شمارش لحاظ 

 ميگردد.

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد

شنا سوئدي  0

يك دست رو 

 به جلو

 برخورد سينه با زمين الزامي هست-0

 پاها ميبايست جفت باشد-0

 در هر تكرار آرنج ميبايست كامال صاف گردد-0

 حين اجراي حركت، بدن به صورت يك خط صاف باشد-0

 بعد از هر شنا يك دست را باال بياوريد -3

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد

باالتنه و پايين تنه يا مفصل هنگام نشست ميبايست نقطه اتصال  اسكوات 0

لگن از باالترين ارتفاع زانو ها پايين تر باشد و در ايست كامل 

محور زانو و لگن كامال صاف و در يك راستا قرار داشته باشد 

 همچنين كف پا كامال روي زمين باشد

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد

 

شكم كتابي پا  0

 صاف

 ازيامت كيعدد كيهر -

 اجرا نبايد زانوها يا دستها خم بشوددر موقع  -

 حتما نوک انگشتان بايد به نوک پاها برخورد كند -

در موقع خوابيدن بايد دستها و پاها كامال كشيده  -

 باشند

 

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد

پرش جفت پا  3

 زانو داخل شكم

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

 ميگردد.

 يك پرش يك امتيازهر 

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد

هنگام پايين آمدن ورزشكار ميبايست كامل روي زمين دراز  برپي 3

كشيده و سينه، ران و پنجه هاي پا روي زمين قرار داشته باشند 

سپس با پرتاب هر دو پا به جلو بلند شده، و پس از ايستادن كامل 

طوري كه هنگام پرش محور  يك پرش به سمت باال داشته باشد

لگن و زانو كامال صاف بوده و بدن در يك خط مستقيم قرار داشته 

 باشد، و دستها باالي سر به هم برخورد كند.

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد



 زدن بيترك 3

 ويكارد حركات

 

 سي ثانيه اجرا پنج امتياز -

 يك دقيقه اجرا ده امتياز -

 تركيب ها نبايد تكراري باشد  -

 تركيب ها نبايد وقفه داشته باشد -

 نوع چيدمان و اجرا ازاد ميباشد -

 تركيب ها بايد حتما از حركات كارديو باشد  -

 

دقيقه  0حداكثر زمان اجرا 

 ميباشد

 فیلم نمونه آيتم شماره هفت:
4Gj1https://www.aparat.com/v/h 

 نحوه اجرا:

ثانيه بين هر ايستگاه فرصت  31الي  01آيتم هاي فوق به صورت ايستگاهي اجرا خواهد شد، و مدت زماني بين 

 استراحت به ورزشكار داده ميشود.

 نحوه محاسبه امتیازات:
انجام شده در تك تك آيتم ها،  امتياز نهايي ورزشكار جهت ارزيابي معادل هست با جمع تكرار هاي صحيح

رقابت بين ورزشكاران ،  از يك آيتم پيشنهاديهمچنين چنانچه دو يا چند ورزشكار امتياز مشابه كسب كردند 

 برگزار ميگردد.

 نمونه جدول امتیاز دهي ورزشكار

زانو بلند  نام ورزشكار

 تك پا

شنا 

 سوئدي

شكم  اسكوات

كتابي پا 

 صاف

پرش 

 جفت پا

 جمع امتيازاتي آزادتركيب  برپي

آرمان 

 منطقي

03 03 00 03 01 00 01 030 

 فیلم آيتم مسابقه را در اين لینک مشاهده كنید:

4e6https://aparat.com/v/Ip 

 خطاها:

انجام دهيد فرصت شما براي اجراي حركت تمام  ثانيه )استراحت( 3 اگر در موقع اجراي حركت مكث -0

 .توانيد اجرا كنيداست و ديگر نمي شده

 محدوديت زماني در نظر گرفته شده در هر ماده  تاثيري بر امتيازات ورزشكاران ندارد. -0

اگر حركت را به صورت اشتباه يا ناقص اجرا كنيد داور حركت شما را شمارش نميكند و فقط حركات  -0

 .كندتي كه وقفه نداشته باشيد را محاسبه ميدرست در صور

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

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

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

 

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

