
  آئين نامه عمومي مسابقات ورزشي كاركنان سازمان بهداشت و درمان 
  5139صنعت نفت سال 

  
  

 مسابقات تعداد نفرات و رشته هاي ورزشي  -١
   :رشته انفرادي بشرح ذيل 5رشته تيمي و  2  :رشته  7مسابقات آقايان در  : الف 

  تيمي رشته هاي 
   )سرپرست/ يك نفر بعنوان مربي نفر بازيكن و  10(نفر 11 ، واليبالنفر 11ل فوتسا 

   انفراديرشته هاي 
اهواز در  در شيراز براي مناطق شمال و  94امور ورزش و تربيت بدني سال  رؤساي تعيين شده در جلسه سهميهبراساس 

نفر و  3دارت   ،نفر 5، شنا نفر 4، تنيس روي ميز نفر 3شطرنج  :به ترتيببراي مناطق جنوب تا سقف مجاز براي هر رشته 
  نفر  4اندازي تير
   :رشته انفرادي بشرح ذيل 6رشته تيمي و  1: رشته  7مسابقات بانوان در : ب 

  تيمي رشته 
   )سرپرست/ نفر بازيكن و يك نفر بعنوان مربي  10(نفر 11اليبال و

  انفرادي رشته هاي 
اهواز  دردر شيراز براي مناطق شمال و  94امور ورزش و تربيت بدني سال  رؤساي تعيين شده در جلسه سهميهبراساس  

اندازي ، تيرنفر 3نفر، دارت  5جسماني ، آمادگي نفر 3شطرنج  :به ترتيببراي مناطق جنوب تا سقف مجاز براي هر رشته 
   نفر 5شنا  ور نف 4، تنيس روي ميز نفر 4
                    ، قرارداد مدت معين و همسران تحت تكفل آنان و قراردادي ،يپيمان  ،با حضور كاركنان رسميمسابقات  -٢

                    ،، پيمانكاري و پركيسحق الزحمه اي( نيروهاي غيررسمي شامل، گردد برگزار مي رسميين كاركنان غيرنهمچ
خود را از سازمان  حقوقو بايستي داراي حداقل يك سال سابقه اشتغال بوده ي ميباشند كه م) موقت  مدترارداد ق

  .دنماين درمان دريافت مي بهداشت و
 .ركت در المپياد كاركنان نميباشندفرزندان كاركنان مجاز به ش -٣
  .باشدمي ) تيمي يا انفرادي (ته ورزشي هرنفر به عنوان ورزشكار تنها مجاز به حضور در يك مسابقه و يك رش -٤
در  مجاز به شركت )بازيكن بعنوان  (هاي كشوري و استاني  هاي حاضر در كليه ليگ عضو باشگاه ورزشكاران -٥

 .مسابقات كاركنان نميباشند
طق ميتوانند در تمامي رشته ها بالمانع بوده و همه منا)  تحت تكفل(  بانوان ، شركت همسران در مسابقات انفرادي -٦

 )با رعايت سقف سهميه مجاز (  .ته ورزشي انفرادي استفاده نمايندرسمي براي هر رشاز دو نفر نيروي غير
                .نمايد رسمي براي هر رشته استفادهتوانند از دو نفر نيروي غيرق ميهمه مناط ، آقايان مسابقات انفراديدر  -٧
 )با رعايت سقف سهميه مجاز ( 
) ادغام شده ادغام و غير ( تيم هاي ورزشي تمامي)  واليبال(  بانوان)  واليبال و فوتسال(  ر رشته هاي تيمي آقاياند -٨

 .نيروي غيررسمي استفاده نمايندنفر  3ميتوانند از 
و  توسط خود شخص و پيمانكار مربوطه با مهر)  پيوست(  كميل فرم تعهدنامه كتبينيروهاي غيررسمي پس از ت -٩

 . در المپيادهاي ورزشي شركت نمايندامضا و اثر انگشت و همچنين كارت بيمه ورزشي مجاز هستند 
 .دتهيه كارت بيمه ورزشي بعهده خود  افراد ميباش



 بعهدهبراساس قوانين و مقررات ن برنده و نفرات برتر و تقسيم امتيازات در مسابقات انفرادي و تيمي ينحوه تعي -١٠
 . باشدميكميته فني مسابقات  داوران و 

كه مورد نياز باشند شركت  توانند در هر تيمي از مناطقو حالت اشتغال در صورت تمايل مي كاركنان بازنشسته -١١
 . نمايند

ورزشكاران، مربيان و سرپرستان تيم هاي شركت كننده ملزم به استفاده از البسه متحدالشكل، مناسب و تمامي  -١٢
 .خريد البسه ورزشي براساس دستورالعمل ورزش نفت ميسر خواهد بود .استاندارد ورزشي مجاز ميباشند

 .ريال براي هر ورزشكار ميباشد سه ميليونسقف خريد البسه ورزشي حداكثر تا  -١٣
فقط يكبار در سال ) و كاركنان  مديران -جانبازان (  ورزشي درون سازماني مسابقاتورزشكاران شركت كننده در  -١٤

  .مجاز به دريافت البسه ورزشي ميباشند
چنانچه  كاركنان، مسابقاتدر صورت حضور مجدد در  و يا جانبازان مسابقات مديرانورزشكاران شركت كننده در  -١٥

 ، شورت و جوراب ورزشي مخصوص تيم مجدداًا فوتسال شركت نمايند فقط پيراهنتيمي واليبال يدر يكي از رشته هاي 
 .چگونه البسه اي تعلق نخواهد گرفتشته هاي انفرادي هير، ليكن در به آنان تعلق خواهد گرفت

بهداشت و درمان مي توانند با  يا چند 2 ي در رشته هاي واليبال و فوتسالهاي ورزش در صورت عدم تكميل تيم -١٦
 . دغام شده و يك تيم را تشكيل دهنديكديگر ا

)  ليبالفوتسال و وا(  ير مناطق فقط در رشته هاي تيميباشند در صورت درخواست سامناطق مجاز مي تمامي -١٧
تائيد رئيس بهداشت و عنوان يار كمكي با ارائه رضايت نامه صادره از جانب رئيس امور ورزش و بازيكنان مازاد خود را ب

 . ت كننده در مسابقات اعزام نمايندهاي شرك درمان يا رئيس خدمات پشتيباني به ساير تيم
البسه و ساير هزينه هاي مربوط به يار كمكي برابر مقررات بعهده بهداشت و درمان   ،كليه هزينه هاي اياب و ذهاب -١٨
 . باشديم)  درخواست كننده بازيكن(  زبانمي
 .دباشمي فوتسال و واليبال بالمانع خارج از سازمان در مسابقات ورزشي مربيحضور  -١٩
پذيرد و براي هر رشته يك كميته فني  قات فقط مراسم قرعه كشي انجام ميدر جلسه همانگي شب قبل از مساب -٢٠

 .بر مسابقات را برعهده خواهد داشتانتخاب كه نحوه برگزاري و نظارت 
 برگزار ) ت پيوس(  ورالعمل اجرايي مسابقات فوتسالبراساس جدول مندرج در دستنحوه برگزاري مسابقات فوتسال  -٢١

 . باشدام هرگونه تغييري در آن مجاز نميو انج ميگردد
هاي شركت كننده و امكانات موجود در محل برگزاري  نحوه برگزاري مسابقات واليبال با توجه به تعداد تيم -٢٢

 . اشديبواليبال مهده كميته فني مسابقات المپيادها بع
ه هاي سني شركت كنندگان و با نحوه برگزاري مسابقات انفرادي با توجه به امكانات و شرايط موجود و تعداد و رد -٢٣

 . تصميم گيري و الزم االجرا ميباشدواهي از كميته فني مسابقات خنظر
                 كه داراي يك تيم كامل مراكزي، هركدام از و واليبال المپياد ورزشي سازمان جهت حضور در مسابقات فوتسال -٢٤

ز ضمن خودداري ا بازيكنان هر تيم ، مجاز به شركت در مسابقات بوده و در صورت تكميل نشدن تعداد باشندنفره مي 11
 .اقدام نمايند 16و  17هاي اعزام تيم ورزشي براساس بند

روز قبل از تاريخ  10(  مقرر ارسال ليست اسامي نفرات شركت كننده با تعيين رشته ورزشي و رده سني در زمان -٢٥
 .داشت و درمان مربوطه انجام پذيردبا امضاء رئيس محترم به )مسابقات 

، مراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار، دفترچه درماني صنعت نفت، ههمسران كاركنان رسمي و بازنشسته براي -٢٦
 . شاغل شركتي يا بازنشسته الزاميستكپي كارت شناسايي 

 . درماني و اصل شناسنامه الزاميست ، دفترچههمراه داشتن اصل كارت شناسائي، مي و بازنشستهبراي كاركنان رس   -٢٧
 .ل شناسنامه يا كارت ملي الزاميستاص ،رسمي اصل دفترچه بيمهبراي افراد غير



                       بازيكن از حضور در مسابقات محروم )  ها توسط سرپرست تيم(  ورت عدم ارائه مدارك مورد نيازدر ص -٢٨
كليه مدارك شناسائي ورزشكاران توسط مسئولين اجرائي كنترل و  در صورت لزوم الزم به ذكر است. خواهد گرديد

 . امه منجر به حذف تيم خواهد گرديدن آئينهرگونه تخلف از 
، همسران و فرزندان ،اطفال (همراه گونه رمحل برگزاري مسابقات از آوردن ههاي موجود در  توجه به محدوديت با -٢٩
بديهي است در صورت مشاهده هرگونه همراه ضمن كسر هزينه اياب و ذهاب و اسكان و . خودداري بعمل آيد جداً) ...

 . نيز از حضور در اين دوره از مسابقات محروم خواهد گرديد نظرفرد مورد ،غذا در طول مدت اقامت
 . دموارد ذكر شده بعهده سرپرست تيم آن بهداشت و درمان ميباشمسئوليت عدم رعايت              

 .جوايز براساس جدول ذيل ميباشد ءميزان اهدا  -٣٠
  )ريال  (ميزان جايزه  انفرادي-مقام تيمي

  000/800 مقام اول
  000/700 مقام دوم
  000/600 مقام سوم

  
                 به فدراسيون همان رشته ورزشي با رعايت  ، طبق تعرفه و مقررات مربوطحق الزحمه داوري در تمام رشته ها -٣١

ضمناً حق الزحمه تمامي . شدقات لحاظ گرديده پرداخت خواهد مه مساباتعداد جلسات و تعداد مسابقات كه درآئين ن
  .دپرداخت خواهد بواعضاء كميته اجرايي و فني مسابقات براساس آئين نامه نفت قابل 

مورد استفاده كليه لوازم ورزشي مورد نياز در زمان برگزاري مسابقات از نوع مرغوب و با كيفيت باال تهيه و  -٣٢
  .دورزشكاران قرار گير

مكاتبه با ساير مناطق، :  از جمله نسبت به انجام كله امور ساًأ، ربا تشكيل كميته برگزاري مسابقات مسابقاتميزبان  -٣٣
براساس ضوابط و در نظر گرفتن صرفه و ... و و دعوت داوران از فدراسيون ، اجاره سالن اسكان، پذيرايي، خريد جوايز

 . داقدام فرماينصالح سازمان و رعايت اصل اعتدال و صرفه جويي 
نفرات اعزامي در زمان برگزاري مسابقات طبق قوانين و مقررات وزارت نفت ميتوانند تا سقف مجاز از مرخصي  -٣٤

 . ورزشي استفاده نمايند
 .ل ها و آئين نامه هاي ورزشي وزارت نفت ميباشدمبراساس دستورالعساير مقررات  -٣٥
تا محل اسكان ورزشكاران و بالعكس بعهده بهداشت و درمان ... ) و  ، اتوبوس و تاكسيهواپيما(  وسيله اياب و ذهاب -٣٦

 .باشديمهمان م
، برگزاري مسابقات براي ورزشكاران، مربيان رعايت اخالق و شئونات اسالمي و پيروي از مقررات در طول -٣٧

 .ست اندر كاران تيم ها الزامي استسرپرستان و ساير د
                  ساي امور ورزش هر بهداشت و درمان موظفند ضمن مطالعه دقيق و رعايت كليه مفاد آئين نامه قبل از اعزام ؤر -٣٨

امي را  از كليه قوانين و مقررات آيين نامه هاي اعز ، طي جلسه اي سرپرستان و بازيكنان تيمها به مسابقات ورزشي تيم
قبل روز  15 را حداكثرآگاه نموده و در صورت وجود ابهام و يا اشكال در آئين نامه سوال و يا پيشنهاد خود  ههاي مربوط
 .ورزشي بصورت مكتوب و يا تلفني به امور ورزش و تربيت بدني سازمان ارائه نمايند مسابقاتاز برگزاري 

هاي ورزشي و اطالع مسئوالن برگزاري  حل مسابقات بصورت انفرادي و بدون هماهنگي با سرپرست تيمخروج از م -٣٩
 . ممنوع ميباشد مسابقات اكيداً

ها بعهده فرد خاطي بوده و پاسخگوي هرگونه تخلف متوجه سرپرست  در صورت ترك محل اردو كليه عواقب و مسئوليت
 .هاي ورزشي ميباشد تيم



، پيشاپيش خواهشمند مسابقاتهاي ورزشي از محل  امكان تهيه غذاي بين راهي هنگام خروج تيمباتوجه به عدم  -٤٠
خودداري نموده و ضمن دريافت مبلغي بعنوان علي الحساب  است از ارائه چنين درخواستي در زمان اتمام مسابقات جداً

 .فرماييداقدام  ساًأر غيرهو ، غذاي بين راهي ينه هاي جانبي مانند اياب و ذهابهز تامين  نسبت به
  . دتماس حاصل نمايي امور ورزش و تربيت بدني سازمان ، اشكال يا پيشنهادي با الؤدرصورت بروز هرگونه س -٤١

  ) 021-83307541تلفن ( 
 توسط...  و يا تغيير در تعداد نفرات ومبني بر تغيير در روش برگزاي مسابقات  درخواستاز هرگونه لطفاً  -٤٢

پيشنهادات به . دخودداري فرمايي ورزشي جداً مسابقاتبرگزاري  خاللبازيكنان شركت كننده در  مربي يا/سرپرست
مور ارائه و در ابه اين  38 در زمان تعيين شده در بندمسئولين امور ورزش هر بهداشت و درمان ارائه و توسط ايشان 

 . گرددرات توسط الحاقيه اطالع رساني ميصورت لزوم تغيي
ين نامه عمومي و مقررات برگزاري مسابقات ئو تصميمات در خصوص نحوه برگزاري مسابقات و آ ساير تغييرات -٤٣

 .توسط رئيس امور ورزش و تربيت بدني سازمان و كميته اجرايي مسابقات اتخاذ ميگردد
 تمامي ،با عنايت به شرايط موجود و حداكثر تالش جهت انجام صرفه جويي در برگزاري مسابقات سال جاري -٤٤

ردد كه با عنايت به ظرفيت و گنجايش محدود نهايت مساعدت و گي موجود در سازمان برگزار ميهامسابقات در مأمورسرا
لبد لذا خواهشمند است قبل از اعزام ورزشكاران به مسابقات ورزشي ط همكاري را از جانب ورزشكاران محترم مي

ه تا از ايجاد هرگونه اعتراض، توقع، دلخوري و ئراها اراتوضيحات و توجيحات كافي نسبت به شرايط اسكان در مأمورس
 . انتظار بيشتر از شرايط و امكانات موجود به ميزبانان خودداري شود

 
ين نامه هاي عمومي و اختصاصي ئكيد ميگردد كه ضمن احترام و رعايت كليه قوانين و مقررات در قالب آأمجدداً ت

،  ارتقاء روحيههاي ورزشي كاركنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در راستاي سابقات ، هدف از برگزاري المپيادم
                    ، نشاط و تعلق خاطر سازماني بيشتر در بين كاركنان محترم و خانواده هاي گرامي آنان بوده و به ، انگيزه سالمت

وردهاي آن اكي نيز از دستو صميميت و اخالق در كنار سالمتي ، ورزيدگي ، چابكي و چاال لطف الهي رفاقت ، همدلي
كيد بر أهاي شركت كننده در مسابقات ضمن ت لذا خواهشمند است سرپرستان ، مربيان و بازيكنان تيم. خواهد بود 

استفاده مناسب و بهينه از امكانات رفاهي در فضاهاي موجود ، تمهيدات و تداركات فراهم شده با پرداختن به رسالت و 
جسم قوي و سالم در كنار روح پاك و سالم ميباشد از ايجاد هرگونه استرس و حساسيت  هدف ورزش كه همانا ايجاد

، پيشگيري بعمل آورده  ندگان و مسئولين برگزاري مسابقاتهاي معمول در مسابقات قهرماني ، بين ورزشكان و اجرا كن
  ئولين ، دست اندركاران و نهايت همكاري را جهت هرچه باشكوه تر برگزار نمودن المپيادهاي ورزشي با مسو 

  . فرمايندبرگزار كنندگان مسابقات مبذول 

  
  
  

 بهداشت و درمان صنعت نفت امور ورزش و تربيت بدني سازمان

  

  



  
  )بانوان  وآقايان ( دستورالعمل مقررات اجرايي مسابقات دارت 

  5139 -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
  
  
  
  
  

 . انجام خواهد شد قررات انجمن دارتين مرمسابقات طبق آخ -1
 . مسابقات بصورت انفرادي برگزاري ميگردد -2
در شيراز براي  94 تعداد نفرات هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤساي امور ورزش و تربيت بدني سال -3

 .نفر ميباشد 3مناطق شمال و  در اهواز براي مناطق جنوب تا سقف مجاز 
 . ات ميباشدبراي كليه مسابق 3از  2ها  تعداد لگ -4
ل از مسابقات تعيين خواهد نحوه برگزاري مسابقات باتوجه به تعداد شركت كنندگان و در جلسه هماهنگي قب - 5

 .گرديد
 . ي كميته فني مسابقات بررسي و تصميم گيري خواهد شدأهرگونه موارد پيش بيني نشده براساس ر -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
  

  



  
  5139 –سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  دستورالعمل مقررات اجرائي مسابقات فوتسال آقايان

  
  
  

  . مسابقات براساس آئين نامه كميته فوتسال فدراسيون فوتبال انجام خواهد شد -1

 .سرپرست تيم ميباشد /بعنوان مربي نفر بازيكن ، يك نفر  10فر ،ن 11 هر تيم متشكل از -2
 .ر مسابقات بعنوان بازيكن نميباشدسرپرست تيم مجاز به شركت د /مربي  -3
 . در مسابقات شركت نمايند)  با شماره(  كليه تيم ها مي بايستي با كفش ورزشي و لباس متحدالشكل -4
 .دقيقه بين دونيمه است 5ستراحت ، دقيقه و ا 20 نيمه و هر نيمه 2بازي در  - 5
 .قات بررسي و تصميم گيري خواهد شدكميته فني مساب يأگونه موارد پيش بيني نشده براساس رره -6
 .ميگردددر جلسه هماهنگي شب قبل از مسابقات فقط مراسم قرعه كشي برگزار  -7
 .ن ميتوانند در مسابقه حضور يابندرسمي هر تيم بصورت همزماكاركنان غير - 8
  .ميگردداز مراسم قرعه كشي برگزار نحوه برگزاري مسابقات بشرح ذيل برنامه ريزي و پس  -9

 گروه برگزار ميگردد 4بصورت دوره اي حداكثر در )  مقدماتي(  اول همسابقات در دور. 
 مسابقات در دوره دوم بصورت حذفي بشرح ذيل برگزار ميگردد. 

  )الف  2ب با  1( :  بازي دوم                        ) ب  2الف با  1( :  بازي اول             

  )ج  2با  د 1 (:  بازي چهارم                           )   د 2با  ج 1(   :بازي سوم             

 ل برگزار ميگرددمسابقات در دوره سوم يا نيمه نهايي بشرح ذي . 
  ) ج 2 -  د 1( با برنده بازي چهارم ) ب  2 -الف  1 (برنده بازي اول              

  )د  2 - ج  1( با برنده بازي سوم ) الف  2 - ب 1 (برنده بازي دوم              

 هم مسابقه  با)  مدو – اول(  هاي برنده جهت فينال و تيم)  چهارم -سوم (هاي بازنده جهت رده بندي  تيم

   .خواهند داد

  
  

  امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت    
  
  



  )آقايان و بانوان  (ي مسابقات تنيس روي ميز يدستورالعمل مقررات اجرا
  5139 -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

  
  
  
  

 .اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون تنيس روي ميز انجام خواهد شدرمسابقات ب -١
در شيراز براي  94 تعداد نفرات هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤساي امور ورزش و تربيت بدني سال -٢

  .نفر ميباشد 4براي مناطق جنوب تا سقف مجاز مناطق شمال و  در اهواز 
) ... و عداد شركت كنندگان ، امكانات ت(  نوع جدول مسابقات با نظر كميته فني و با در نظر گرفتن شرايط موجود -٣

 .گرددمي تعيين
 .انفرادي برگزار ميگردندمسابقات بصورت تيمي و  -٤
 .يا چند بهداشت و درمان بالمانع ميباشد 2ادغام نفرات شركت كننده  ،در مسابقات تيمي -٥
 .يز براي شركت كنندگان الزامي استآگاهي داشتن از مقررات جديد تنيس روي م -٦
 )غير از رنگ سفيد و خيلي روشن . (  ش ورزشي و لباس ورزشي الزامي استپوشيدن كف -٧
  .قات بررسي و تصميم گيري خواهد شدمساب ي كميته فنيأهرگونه موارد پيش بيني نشده براساس ر -٨

  

  

  

  

 

  
 امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  
  



  )آقايان و بانوان(دستورالعمل مقررات اجرائي مسابقات شنا 
   5139 -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

  
  

 .گرددبرگزار مي)  FINA(  نا طبق آخرين مقررات بين الملليمسابقات ش -1
 .برگزار ميگردد)  قورباغه  -كرال سينه (  رشته 2صورت انفرادي در مسابقات ب -2
در شيراز براي  94 تعداد نفرات هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤساي امور ورزش و تربيت بدني سال -3

 .نفر ميباشد 5مناطق شمال و  در اهواز براي مناطق جنوب تا سقف مجاز 
 .در يك رشته ميتواند شركت نمايدهرشناگر تنها  -4
  )  سال تولد ميباشد ،مالك سن(  .گرددرده سني بشرح ذيل برگزار مي 8مسابقات در   - 5

 گروه سني رديف
 سال30زير 1
  سال34تا31 2
  سال38تا35 3
  سال42تا39 4
  سال46تا43 5
  سال50تا47 6
  سال54تا51 7
  سال به باال55 8

 
برگزاري مسابقه از نظر طول باتوجه به شرايط سني هر رده و اندازه استخر محل برگزاري مسابقات توسط نحوه  -6

 .دابقات تصميم گيري و برگزار ميگردكميته فني مس
 .زاري مسابقات بصورت نهايي ميباشدنحوه برگ -7
 2در ساير رده هاي سني از )  سهميه سقف ا رعايتب(  چنانچه تيمي در يك رده سني ورزشكار نداشته باشد ميتواند - 8

 .ورزشكار يا بيشتر استفاده نمايد
نفر توسط  4نفر مي باشد در صورت نرسيدن به حدنصاب  4حداقل نفرات براي برگزاري مسابقه در هر رده سني  -9

 .كميته فني مسابقات تصميم الزم اتخاذ ميگردد
نفرات شركت كننده در جلسه هماهنگي مسابقات  تعداد رده هاي سني براي برگزاري مسابقات با توجه سن و تعداد - 10

 .توسط كميته فني قابل تغيير ميباشد
  .ي كميته فني مسابقات تصميم گيري خواهد گرديدأهرگونه موارد پيش بيني نشده براساس ر -11

  
  
  امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  )آقايان و بانوان  (دستورالعمل مقررات اجرائي مسابقات تيراندازي 



  5139 -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
  
  
  

  .دراسيون تيراندازي برگزار ميگرددمسابقات براساس آخرين قوانين و مقررات ف -1

در شيراز براي  94 تعداد نفرات هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤساي امور ورزش و تربيت بدني سال -2

  .نفر ميباشد 4مناطق جنوب تا سقف مجاز در اهواز براي  مناطق شمال و

 .رشته طپانچه و تفنگ بادي برگزار خواهد شد 2مسابقات بصورت انفرادي و در  -3
  .اجازه شركت در مسابقات را دارد)  تفنگ يا طپانچه(  بازيكن فقط در يك رشته هر -4

  )دقيقه تير اصلي  30 -دقيقه قلق گيري 10( .دقيقه ميباشد 40 زمان هر تيرانداز - 5

 .و تعداد تير قلق آزاد مي باشدتير اصلي  30 مسابقات بصورت نيم فرم كه شامل -6
 .تير در نظر گرفته شده است 2براي هر سيبل  -7
 .دقيقه آن كم ميگردد 40 در صورت دير آمدن تيرانداز به پشت ميز از زمان - 8
 .تيرانداز مجاز است از تفنگ، لوازم و امكانات استاندارد شخصي استفاده نمايد -9

                       بل از مسابقات تعيين نحوه برگزاري مسابقات باتوجه به تعداد شركت كنندگان و در جلسه هماهنگي ق - 10

  .گرديد خواهد 

 .ي كميته فني مسابقات بررسي و تصميم گيري خواهد شدأهرگونه موارد پيش بيني نشده براساس ر -11

  

  

 

  
  
  

  امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  

  )بانوان  وآقايان ( دستورالعمل مقررات اجرايي مسابقات واليبال 



    5139 -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
  
  
  

 .مسابقات طبق آخرين قوانين فدراسيون واليبال برگزار ميگردد -1
 .سرپرست تيم ميباشد /، يك نفر بعنوان مربي نفر بازيكن 10 نفر، 11 هر تيم متشكل از -2
 .مسابقات بعنوان بازيكن نميباشند سرپرست تيم مجاز به شركت در /مربي -3
 .در مسابقات شركت نمايند)  شماره با(  بايستي با كفش ورزشي و لباس متحدالشكل تيم ها مي تمامي -4
گيري خواهد  كميته فني مسابقات بررسي و تصميمي أبراساس رها و جدول برگزاري مسابقات باتوجه به تعداد تيم - 5

  .شد
 .و بصورت چرخشي خواهد بود 3از  2نحوه برگزاري مسابقات  -6
                      امتياز از حريف 2رسد و حداقل ب 25 تيمي است كه قبل از حريف به امتياز گيمامتياز و برنده  25 گيمهر  -7

 .به پايان ميرسد 15 سوم بازي با امتيازات گيم. باشدبيشتر 
 .دارندثانيه  30 تايم استراحت 2و تعويض  6ها در هرگيم  تيم - 8
 .شدبايست شماره گذاري شده با پيراهن هاي ورزشي بازيكنان مي -9

 .رنگ لباس ليبرو متفاوت باشد  - 10
  .ي كميته فني مسابقات بررسي و تصميم گيري خواهد شدأهرگونه موارد پيش بيني نشده براساس ر -11
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 
 



  بانوان جسماني يمقررات اجرايي مسابقات آمادگدستورالعمل و 
  9513 -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  

  
  
  

 . برگزار ميگرددرده سني  8در  يمسابقات بصورت انفراد -1
در شيراز براي  94 ي امور ورزش و تربيت بدني سالتعداد نفرات هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤسا -2

 .نفر ميباشد 5براي مناطق جنوب تا سقف مجاز  مناطق شمال و  در اهواز
 .و استقامتي برگزار خواهد شد يمسابقات در دو بخش ايستگاه -3
 ) سال تولد ميباشد  ،مالك سن(  .جدول گروه سني و مسافت دو هاي استقامتي به شرح ذيل مي باشد -4
 
 

 
 2در ساير رده هاي سني از ) سهميه بارعايت سقف  (چنانچه تيمي در يك رده سني ورزشكار نداشته باشد ميتواند  - 5
 .زشكار يا بيشتر استفاده نمايدرو
 )صفحه 3( .دشرح آن پيوست ميباش كهايستگاه  شش مسابقات ايستگاهي شامل -6
نفر توسط  4نفر مي باشد در صورت نرسيدن به حدنصاب  4حداقل نفرات براي برگزاري مسابقه در هر رده سني  -7

 .كميته فني مسابقات تصميم الزم اتخاذ ميگردد
براي برگزاري مسابقات با توجه سن و تعداد نفرات شركت كننده در جلسه هماهنگي مسابقات تعداد رده هاي سني  - 8

   .توسط كميته فني قابل تغيير ميباشد
 . قات بررسي و تصميم گيري خواهد شدي كميته فني مسابرأموارد پيش بيني نشده براساس  -9
  
 
  

  امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  

  مسافت گروه سني رديف
  متر 400 سال30زير 1
  متر 380 سال34سال تا31 2
  متر 360 سال38سال تا35 3
  متر 330 سال42تا39 4
  متر 300 سال46تا43 5
  متر 260 سال50تا47 6
  متر 220 سال54تا51 7
  متر 180 سال به باال55 8



  )آقايان و بانوان(دستور العمل و مقررات اجرايي مسابقات شطرنج 
  1395 -سازمان بهداشت و رمان صنعت نفت 

  
  
  
 .برگزار ميگردد مسابقات طبق آخرين قوانين و مقررات فدراسيون شطرنج -١
 .انفرادي برگزار ميگردد مسابقات بصورت -٢
در شيراز براي  94 هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤساي امور ورزش و تربيت بدني سال تعداد نفرات -٣

 .نفر ميباشد 3مناطق شمال و در اهواز براي مناطق جنوب تا سقف مجاز 
انتخاب روش برگزاري بستگي به تعداد نفرات شركت كننده  .مسابقات به روش سوئيسي يا دوره اي برگزار ميگردد -٤

 .مدت زمان برگزاري مسابقات داردو 
زمان بازي از طرف هيأت اجرايي تعيين مي گردد امتيازات هر بازيكن در ميز خودش امتيازات فردي محسوب شده  -٥

 .و در رده بندي انفرادي محاسبه ميگردد
 .تمامي مسابقات بصورت رسمي و با استفاده از ساعت مخصوص شطرنج انجام ميگردد -٦
 .يباشدثبت حركت اختياري م -٧
نحوه برگزاري مسابقات باتوجه به تعداد شركت كنندگان و در جلسه هماهنگي قبل از مسابقات تعيين خواهد  -٨

 .گرديد
 .ي كميته فني مسابقات بررسي و تصميم گيري خواهد شدأهرگونه موارد پيش بيني نشده براساس ر -٩
  
  
  
  
  
  

  امور ورزش و تربيت بدني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 


