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 :اهداف
 معرفي و اشاعه ورزش هاي زورخانه اي در سراسر جهان -

 توسعه و ترويج ارزشهاي اخالقي و پهلواني ورزشهاي زورخانه اي -

 جوانان  جهانو  ورزشكارانتحكيم صلح و دوستي و مودت بين  -

 رويدادها:
 هاي زورخانه اي  تيمي ورزش مهارتهاي مسابقات  1-1

  ورزش هاي زورخانه اي Uمهارتهاي فرديUمسابقات  2-1

 ورزش هاي زورخانه اي Uرکورد گيري مهارتهاي فرديU مسابقات 3-1

 زورخانه اي ورزش هاي قهرمان قهرمانان مسابقات 4-1

 کشتي پهلواني Uمسابقات 5-1

 مسابقات ورزش هاي زورخانه اي معلولين )آيين نامه ويژه اي براي اين مسابقات تنظيم شده است( 6-1

 مقررات عمومي
 

 كنترل و نقص وسايل ورزشي :

 تاييد شود. از نظر وزن، اندازه و ابعاد ابزار ورزشي قبل از مسابقه بايد توسط کميته فني بررسي و -

 پزشكي : 

درغير   مسابقه براي شرکت کنندگان الزامي استبرگ معاينه پزشكي مورد تاييد فدراسيون ملي کشور مربوطه هنگام ثبت نام ارائه 

معاينه خواهند شد. بديهي است  IZSFدالر براي هر شرکت کننده توسط پزشک مورد تاييد  20اينصورت قبل از وزن کشي با پرداخت 

 ورزشكاران بدون داشتن برگ معاينه پزشكي حق شرکت در مسابقه را ندارند.

 وزن كشي:

يک روز قبل از آغاز مسابقات انجام مي شود و وزن آنها بر اساس برنامه تنظيمي وزن کشي شرکت کنندگان در تمام رشته ها  -1

 مي شود. ثبتدر جدول مربوطه 

اضطراري اگر تيم ها با داليل قابل قبول مانند عدم صدور به موقع ويزا، مشكالت پروازي شرايط آب و هوايي و در شرايط  -2

به محل مسابقات برسند کميته فني با بررسي مدارک مي تواند  1غيره قبل از شروع مسابقه و بعد از وزن کشي مندرج در بند 

 اجازه وزن کشي و شرکت در مسابقه را صادر نمايد.

 ورزشكاران در هنگام وزن کشي بايستي با تي شرت و شلوار زورخانه و يا گرمكن ورزشي حاضر شوند. -3
 

 ساير شرايط :

 سن شركت كنندگان : -

 رده بندي سني ورزش هاي زورخانه اي:

 سالگي 14سال تمام تا پايان  12نوجوانان: از  -1

 سال تمام 17سالگي تا  15جوانان: از آغاز  -2

 سال به باال 18آغاز بزرگساالن: از  -3

 : بر حسب شرايط و نوع مسابقه از سوي کميته فني مشخص و ابالغ خواهد شد.پيشكسوتان -4

اگر کسي اقامت کشوري را داشته باشد مي تواند در مسابقات به عنوان شرکت کننده آن کشور شرکت نمايد، با توجه به ارائه مدرکي  -5

 که دال بر اقامت شخص باشد.

يک رده سني باالتر شرکت کنند اما نمي توانند در رده سني پايين  و جوانان با تاييد پزشک معتمد مي توانند در تبصره: نوجوانان 
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 تر شرکت نمايند.

 
 

 جوايز : 

 برنز( و حكم قهرماني تيمي اعطا مي شود. )تيم سوم مشترک( –نقره  -در مسابقات تيمي به کليه اعضاي تيمهاي اول تا سوم مدال )طال -

رشته از مسابقات مهارتهاي فردي به مقام اول مدال طال، مقام دوم مدال نقره و مقام سوم مشترک مدال برنز و حكم قهرماني اعطا در هر  -

 مي شود.

 جوايز نقدي از سوي کميته برگزاري تامين و در مورد چگونگي تقسيم آن تصميم خواهند گرفت. ،در صورت امكان -

 و کشتي پهلواني ( تا مقام ششم نيز حكم قهرماني اهدا خواهد شد.به کليه قهرمانان )تيمي ، انفرادي  -

در محاسبه امتيازات مجموع مهارت هاي تيمي و انفرادي و کشتي پهلواني ، نفراتي که مقام سوم مشترک را کسب کرده اند ، ورزشكاري  -

 گاه چهارم تعلق خواهد کرفت. که امتياز بيشتري کسب کرده باشد امتياز جايگاه سوم و به ورزشكار ديگر امتياز جاي

 

 داوري مسابقات
 تیمي مهارت هاي الف: مسابقات

 را مشخص مي کند.  نتيجهامتيازات آنها  ميانگينداور مي باشد که سه  تيمي بر عهدهمهارت هاي قضاوت مسابقات   -

 ب( مسابقات مهارتهاي فردي

داور کنار محاسبه سه امتيازات  ميانگين امتياز مي دهند کهکنارداور سه و  به شمارش مي پردازد  وسطدر سنگ گيري يک نفر داور -

 خواهد شد.

رکورد گيري مهارت هاي فردي و  ،با ميل هاي سنگين  يريچرخ) چرخ تيز، چرخ چمني، چرخ تک فر( کباده، ميل بازي، ميل گدر رشته هاي  -

 داور کنار مالک محاسبه مي باشد.سه امتيازات  ميانگينداور کنار مسابقه را قضاوت مي کنند و  سهيک داور وسط و قهرمان قهرمانان

 % باشد راي کميته فني نافذ خواهد بود.5در کليه مسابقات زورخانه اي در صورتيكه اختالف امتيازات داوران کنار بيش از 

 

 وظايف داوران

 الف( وظیفه داور وسط:

 هماهنگي وقت نگهدار و مرشد  بااعالم آغاز و پايان مسابقه با عالمت دست  -1

 هدايت شرکت کنندگان -2

 اعالم خطاها و تذکر و اخطار به شرکت کنندگان -3

 در کليه مسابقات يک داور وظيفه نگهداشتن وقت را عهده دار مي باشد. -4

 همكاري با کميته فني در برگزاري هرچه بهتر مسابقات  -5

 

 اوران كنار: وظايف دب( 

 جمع زدن امتيازات افزار داوري، مربوطه يا سيستم نرمهاي ازات مثبت و منفي در برگه ثبت امتي .1

 يا پرينت مربوطه و ارائه آن به مسئول جدولامضاء برگه داوري  .2

 همكاري با کميته فني در برگزاري هرچه بهتر مسابقات  .3

 

 ساير موارد: 

 مي شود. آغازمسابقه  زماندر مسابقات تيمي با شروع حرکت اعضاي تيم و ورود اولين نفر تيم به گود،  .1
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  پايان وقت قانوني مسابقه با صداي زنگ داور وقت نگهدار، اعالم مي شود. .2

 به محض اينكه زنگ پايان مسابقه نواخته شد، از آن پس ديگر هيچ امتيازي محاسبه نخواهدشد. .3

 

 

  كمیته فني
 –ورزش زورخانه اي  ا داشتن سابقه قهرماني در رشته مربوطه )پيشكسوت ي از سه داور با تجربه ياحداقل کميته فني در هر مسابقه   -

 کشتي پهلواني(  تشكيل مي شود.

 وظايف كمیته فني

 نظارت بر چگونگي امور فني و داوري مسابقات .1

 قبل از تحويل به متصدي جدول بررسي و کنترل برگه هاي داوري .2

 )در صورتيكه امتياز دهي دستي انجام شود.( ثبت جمع امتيازات در دفتر مخصوص .3

 کنترل وسايل ورزشي قبل از مسابقات .4

 اعالم چگونگي مكان و نياز هاي فني مسابقات جهت آماده سازي به واحد اجرايي مسابقات .5

در سيستم در چگونگي ثبت امتيازات  %5بيش از  بين داوران يا اختالف چشمگيربروز اختالف اعتراض سرپرست تيم ها و در صورت  .6

پس از مشورت با اعضاي کميته فني و ناظر مسابقه ضمن بررسي آراء برگه هاي داوري رييس کميته فني مسابقات نرم افزاري يا 

 آنان تصميم نهايي را اتخاذ خواهدکرد و اين تصميم الزم االجراست.

 صدور حكممربوطه جهت و ارائه به واحد هايي قهرمانان تاييد ليست ن .7

 
 

 هاي زورخانه اي  تیمي ورزشمهارت هاي مسابقات  1-1

به صورت جمعي و هماهنگ بر اساس آئين نامه ت تيمي و اجراي کليه عمليات ورزش هاي زورخانه اي )باستاني( اين مسابقات به صور

 هاي مصوب مربوطه به شرح ذيل انجام مي شود.

 مسابقات مهارتهاي فردي ورزش هاي زورخانه اي  -2-1

 اين مسابقات در رشته هاي زير به صورت انفرادي برگزار مي شود:

 ( سنگ گرفتن1

 (  کباده کشي2

 ( ميل بازي3

 ( ميل گيري با ميل سنگين 4

 ( چرخيدن: 5

 چرخ تيز -الف 

 چرخ چمني  -ب 
 

 شرايط عمومی
+ کيلوگرم( 90 و90انگير مهارت هاي تيمي )به استثناي ميل گير با ميل سنگين و کشتيفقط اعضاي شرکت کننده در مسابقات  .1

 مي توانند در مسابقات مهارتهاي فردي شرکت کنند.

وزن کشتي  5شرکت کننده در مسابقات  5توانند حداکثر با  هاي تيمي شرکت کننده ندارند، مي کشورهايي که در مسابقات مهارت .2

 گيري با ميل سنگين حضور يابند. فردي و ميلهارت هاي م هاي پهلواني يا رشته
 

در يک رشته ورزش زورخانه اي شرکت کنند در غير اينصورت  مي بايست حتما  2کشتي گيران شرکت کننده در بند کيله  .3
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واهند امتيازات آنان براي کشور متبوعه محاسبه نخواهد شد اما در صورت کسب امتياز الزم مدال و حكم قهرماني دريافت خ

 کرد.

توانند براي هر رشته مهارت فردي يا در هر وزن کشتي پهلواني بيش از يک شرکت کننده معرفي کنند. اما هر  کشورها نمي .4

که شرکت نمايد و يک رشته مهارت هاي فردي يک وزن کشتي پهلواني يا هاي فردي،  تواند در دو رشته مهارتشرکت کننده مي 

 احكام و مدال هررشته را جداگانه دريافت و روي سكوي قهرماني مربوطه خواهد رفت.در صورت کسب امتياز و مقام ، 

 دار خواهد بود. نفر بيشتر باشد که يک نفر از آنان ميان 7نفر کمتر و از  5تواند از  هاي تيمي نمي تعدادشرکت کنندگان در مهارت .5

با يک شرکت کننده  5الوه بر تعداد نفرات مقرر در بند د عتوان هاي تيمي شرکت مي کنند مي تکشورهايي که در مسابقات مهار .6

 + کيلوگرم در مسابقات حضور يابند.90 ويک کشتي گير  90گير در ميل سنگين و يک کشتي

د در مسابقات حضور يابد. در غير اين نتوا در صورت حضور کشورها با تيم کامل يک سرپرست، يک داور و يک مربي مي .7

 واند ورزشكاران را همراهي کند.ت صورت بيش از يک نفر نمي

شرکت کرده باشند و موفق به گذراندن  IZSFهاي آموزشي داوري  توانند در مسابقات حضور يابند که در کالس داوراني مي .8

 باشند. دريافت کرده IZSFودفترچه داوري از   دوره شده

 شده است.درج  17و  18هاي شماره  وزن وسايل و زمان اجراي عمليات مسابقات در جدول .9
 

 چگونگي اهدا جام قهرماني به كشورهاي شركت كننده و محاسبه امتیازات آنها
امتياز محاسبه و به نام کشور  10وزن کشتي پهلواني،  5هاي فردي و  هاي مهارت براي کسب مقام اول در هر يک از رشته -1

  شرکت کننده ثبت خواهد شد.

 امتياز براي کشور خود کسب خواهند کرد. 1-2-3-4-5-6-7-8-9نفرات دوم تا دهم به ترتيب  -2

نفر ( به ترتيب با  5نفر و حداقل  7کنندگان ) حداکثر  هاي تيمي بر اساس تعداد شرکت هاي اول تا دهم رشته مهارت امتياز مقام -3

 شود. محاسبه مي 1تا  10ضريب 

 5امتياز و با  60ورزشكار شرکت کند  6امتياز، اگر با  70شرکت کننده مقام اول را کسب کند  7براي مثال اگر تيمي با  -4

هاي تيمي دوم تا دهم نيز با همين شيوه  هاي مهارت امتياز براي کشور خود به دست خواهد آورد. ساير مقام 50ورزشكار 

 محاسبه خواهد شد. ) به جدول مربوطه مراجعه شود.( 

هاي فردي و کشتي  اي، مهارت تيمي زورخانهجام قهرماني به کشوري اهدا خواهد شد که در مجموع مسابقات مهارت هاي  -5

 پهلواني بيشترين امتياز را بر اساس جدول مربوطه کسب کرده باشد.

 هاي دوم و سوم مشترک نيز جام قهرماني مقام مربوطه را دريافت خواهند کرد. تيم -6

 شود. تيم اول اهدا ميشود داراي يک جام خواهد بود که به  تبصره: مسابقاتي که تحت عنوان جام جهاني برگزار مي
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 (1)جدول شماره  بندي كشورها جدول محاسبه امتیازات رده

 مقام کسب شده

 کشتی پهلوانی های فردی رشته مهارت های تیمی رشته مهارت

 نفره 5تيم نفره 6تيم نفره 7تيم 
-تيز چرخ -گيري ميل -کباده -سنگ

 بازي ميل -چمني چرخ

( 90تا 80(،)80تا 70(، ) 70تا 60(، )60تا 50)

 +90و 

 اول
70 

10×7 

60 

10×6 

50 

10×5 
 امتياز براي هر رشته 10 امتياز براي هر رشته 10

 امتياز براي هر رشته 9 امتياز براي هر رشته 9 45 54 63 دوم

 امتياز براي هر رشته 8 امتياز براي هر رشته 8 40 48 56 سوم

 امتياز براي هر رشته 7 هر رشتهامتياز براي  7 35 42 49 چهارم

 امتياز براي هر رشته 6 امتياز براي هر رشته 6 30 36 42 پنجم

 امتياز براي هر رشته 5 امتياز براي هر رشته 5 25 30 35 ششم

 امتياز براي هر رشته 4 امتياز براي هر رشته 4 20 24 28 هفتم

 هر رشته امتياز براي 3 امتياز براي هر رشته 3 15 18 21 هشتم

 امتياز براي هر رشته 2 امتياز براي هر رشته 2 10 12 14 نهم

 امتياز براي هر رشته 1 امتياز براي هر رشته 1 5 6 7 دهم
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 دقیقه اي 12چگونگي برگزاري مسابقات تیمي زورخانه اي 

 
 

 ورود به گود: -1

 امتیاز 4امتیاز صحت حركت حداكثر                 

  حركت مجاز می باشد 2تعداد شیرینکاری حداكثر                     

 گفتار: -2

 امتیاز 5خواندن آیاتی از كتب آسمانی یا گفتارحکیمانه و یا سرودملی حداكثر 

 شنو: -3

 : شنو سرنوازی 3-1

 حركت شنو ساده در ابتدا اجباری می باشد. 2انجام 

 امتیاز می باشد. 4امتیاز صحت حركت حداكثر 

 شنو شالقی:  3-2
 عدد شنوی شالقی اجباری می باشد. 2این بخش فاقد شیرینکاری میباشد و حداقل 

 امتیاز می باشد. 4امتیاز صحت حداكثر 

 شنو یک، ، دو و سه شالقی: 3-3

 در بخش یک شالقی فقط انجام یک حركت ساده اجباری می باشد و شیرینکاری امتیازی ندارد.

 نجام حداقل یک حركت ساده اجباری است. در بخش دو و سه شالقی، ا

 امتیاز می باشد. 4امتیاز صحت حداكثر 

 شنو پیچ: 3-4

 عدد می باشد 6تعداد آن 

 این بخش فاقد شیرینکاری می باشد.

 امتیاز و هر شنو نیم نمره دارد. 3مجموعاً 

 نرمش: -4

 امتیاز 4 مرحله اول: جنگلی یا درجا زدن و پاهای چپ و راست       صحت حركت حداكثر

 جنگلی و درجا زدن فاقد شیرینکاری بوده و فقط فر تعویض دارد

 پاهای چپ و راست:

 در ابتدای هر بخش انجام یک حركت ساده اجباری است

 پای چپ و راست یک

 پای چپ و راست دو و سه

 امتیاز 4مرحله دوم: نرمشهای متعارف، خم گیری و گردن               صحت حركت حداكثر 

 حركت می باشد. 3نوع نرمش حداقل هر 
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 انجام شیرینکاری در این مرحله فاقد امتیاز است.

 فقط فر تعویض در پایان هر نرمش امتیاز دارد.

 در بخش خم گیری كه شامل خم گیری یک، دو و سه فاقد شیرینکاری بوده و فر تعویض در پایان هر قسمت امتیاز  دارد.

 حركت اجباری است  6در بخش گردن حداقل 

 امتیاز 4مرحله سوم: نشستن و برخاستن                                       صحت حركت حداكثر 

این مرحله شامل نشستن و برخاستن یک، دو و سه و متوالی می باشد و در این قسمت یک حركت ساده در ابتدای هر بخش اجباری بوده و 

 نشستن و برخاستن متوالی اجباری است. عدد 4حداقل 

 برداشتن تخته شنو و آوردن میل: -5

 امتیاز می باشد. 3امتیاز این قسمت با اجرای یک شیرینکاری تركیبی 

 میل گیری: -6

 میل گیری آرام:

 جفت میل گیری ساده در ابتدا اجباری است. 2انجام 

 .جفت میل گیری ساده اجباری میباشد . 2حدفاصل هر شیرینکاری 

 جفت باشد 2انجام هر شیرینکاری باید 

 امتیاز می باشد 4امتیاز صحت انجام این قسمت حداكثر 

 میل گیری تند:

 جفت میل گیری ساده در ابتدا اجباری است. 2انجام 

 جفت میل گیری ساده اجباری میباشد . 2حد فاصل هر شرینکاری  

 امتیاز می باشد. 4امتیاز صحت انجام این قسمت 

 :میلگذاشتن  -7

 امتیاز دارد. 3این قسمت با انجام یک حركت شیرینکاری تركیبی حداكثر 

 پازدن:- 8

 مرحله اول: پای اول و ضربدری

 این قسمت فاقد شیرینکاری می باشد.

 امتیاز است. 4امتیاز صحت انجام این قسمت 

 این قسمت فر تعویض دارد..

 مرحله دوم: پاهای  شاطری  ) متوالی ، یک ، دو ، سه (

 امتیاز میباشد. 4امتیاز صحت پاهای  شاطری كامل 

 در ابتدای هر بخش یک حركت ساده اجباری می باشد.

 این بخش فاقد شیرینکاری می باشد

 

 

 مرحله  سوم : پاهای  تبریزی  ) متوالی ، یک ، دو ، سه (
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 امتیاز میباشد . 4امتیازصحت انجام پاهای تبریزی كامل 

 محاسبه نمیگردد . در قسمت متوالی شیرینکاری

 انجام یک حركت ساده در شروع هر مرحله اجباری میباشد .

 امتیاز فر تعویض در شروع هر مرحله محاسبه میگردد .

 مرحله چهارم : پاهای یافتاح ) یک ، دو ، سه (

 امتیاز میباشد . 4امتیازصحت انجام پاهای یا فتاح كامل  

 حركت ساده در هر مرحله اجباری میباشد.این بخش فاقد شیرینکاری بوده و انجام یک 

 امتیاز میباشد 2مورد می باشد كه امتیاز هر چرخ  7چرخهای بین پا 

 دعا: -9

 امتیاز دارد 5این قسمت 

 خروج از گود: -10

 این قسمت فاقد شیرینکاری می باشد

 فقط امتیاز به صحت و صالبت در خروج تعلق میگیرد

 میگیردامتیاز تعلق  3به این قسمت 

 امتیازات ویژه:

 

 :تناسب اندام -1

 امتیاز دارد . 3تناسب اندام  حداكثر  

 لباس: -2

 امتیاز تعلق میگیرد 3به این قسمت حد اكثر 

 ورزش دالورانه و چشمگیر: -3

 امتیاز دارد 8پا زدن ( می باشد وحداكثر  –میل گیری  –نرمش  –شامل چهار قسمت) شنو   

 مرشد -4

 امتیاز به تیم تعلق میگیرد . 10مرشد تیم بومی همان كشور باشد حداكثر در صورتیکه 

 تبصره:

 چنانچه تیمی از ترتیب بخش های تقسیم شده قسمتی را انجام ندهد و یا در بخش های اجباری آن بخش را انجام ندهد عالوه بر نگرفتن امتیاز

 مربوطه به همان اندازه نیز جریمه خواهد شد.
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دقیقه اي ( 12برگه داوري مسابقات  تیمي زورخانه اي  )   

  

 .........................      نام كشور ..............................................  عنوان مسابقه ........................................ تعداد نفرات...

  

مورد (  2) حداكثر               شیرينكاري هنگام ورود                    1  

 

 نمره (   4نحوه ورود                                                    )  حداكثر   

نمره (  5) حداكثر                                  دعا                     7   

 

 

نمره  (  5گفتار )  حداكثر   2   8 

 

  نمره  (  3) حداكثر                                خروج                 

 

3 

 

 

 

نمره (  12نواع شنو                 ) صحت انجام حركات حداكثر     

 

شیرينكاري     

......................................................................................  

....................................................................................... 

 

نمره (  3عدد و  حداكثر    6شنوي پیچ                        ) تعداد    

 

 امتیازات ويژه

نمره  (  8) حداكثر          ورزش زيبا و چشمگیر                1  

نمره(،پازدن 2نمره(،میل گیري)2نمره(،نرمش )2)شنو 

نمره(2)  

 

 

4 

 

نمره  (  12انواع نرمش           ) صحت انجام حركات حد اكثر    

 

شیرينكاري      

....................................................................................... 

....................................................................................... 

  

نمره (  3گذاشتن  تخته و برداشتن میل                      )حداكثر    

نمره (  3تناسب اندام                                        ) حداكثر   2    

 نمره (  3) حداكثر                                 نوع لباس           3

 

 

 

4 

 

 نمره( 10درصورتیكه بومي همان كشورباشدحداكثر   مرشد)

 

 

5 

 

نمره (  8میل گیري                  ) صحت انجام حركات حداكثر    

 

شیرينكاري     

...................................................................................... 

....................................................................................... 

نمره (  3گذاشتن میل                                                     )حداكثر    

  

 

 امتیاز مثبت...........................

 

 امتیاز منفي............................                                               

 

 امتیاز نهائي ......................... 

 

 امضاء داور:  
نمره ( 16حداكثر  پا زدن                       ) صحت انجام حركات  6  

 شیرينكاري

...................................................................................... 

....................................................................................... 

امتیاز دارد ( 2مورد  و هر چرخ  7چرخ هاي بین پا )   
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 توضیحات كلي مسابقات تیمي زورخانه اي:
 

 منظور از شیرینکاری اجرای حركات زیبا و ابتکاری می باشد 

 .حركات هم شکل و هم خانواده تکراری تلقی شده و امتیازی ندارد 

 .عدم تعادل در انجام شیرینکاری موجب كسر امتیاز خواهد شد 

  شیرینکاری ها عبارتند از:حركات و 

 : به حركات دست و پا بدون فر و كفگرد گفته می شود.Aحركات 

 : به حركات تکفر و سه فر تیز و كفگرد و یا تلفیقی از این حركات گفته می شود.Bحركات 

 حركات گفته می شود. : به حركات دوفر در هوا و یا بیشتر، پنج فر تیز و یا بیشتر، پشتک، وارو و یا تلفیقی از اینCحركات 

  حركات گروهA .فقط در شنوی سرنوازی امتیاز دارد 

  تلفیق حركاتAB  مورد امتیاز ندارد. 3در شنو بیشتر از 

  جفت میل گیری ساده انجام شود. 2در میل گیری آرام و تند باید حدفاصل هر شیرینکاری 

 تبریزی، پای آخر انجام می شود و در هر مرحله فقط یکبار امتیاز  انواع پشتک، وارو فقط در قسمتهای ورودی گود، شنو، نرمشها، پای

 دارد.

 .در قسمت شنوهای یک، دو و سه شالقی در موقع خواندن مرشد هرگونه حركت ممنوع می باشد 
 .هماهنگی در اجرای حركات در مسابقات تیمی شرط اصلی كسب امتیاز می باشد 

 حركات اصلی به شیرینکاری آن حركت امتیازی تعلق نمی گیرد. در كلیه مراحل ورزش در صورت عدم انجام صحیح 

 .در اجرای هر حركت قبل از هرگونه شیرینکاری باید تعداد تعیین شده از حركت اصلی به صورت سنتی اجرا شود 

 ج از ریتم اصلی در كلیه شیرینکاری ها و چرخ های بین پازدن باید حركات هماهنگ با ریتم اصلی ضرب آهنگ مرشد باشد و حركات خار

 امتیازی ندارد.

 در صورت تساوی امتیازات دو تیم )در مسابقات تیمی(، مجموع امتیازات كسب شده در مهارتهای فردی مسابقات مهارت های تیمی، تیم برنده را 

 مشخص خواهد كرد.

 فت(تکرار حركات در قسمت های مختلف ورزش امتیازی ندارد. )هر حركت فقط یکبار امتیاز خواهد گر 

 ممنوع می باشد. به زمین پرتاب كردن و كوبیدن وسایل ورزشی 

 دد.بعد از اعالم پایان وقت قانونی مسابقه قطع خواهد شد و تیم باید محل مسابقه را ترك كند و امتیازات كسب شده تا آن زمان محاسبه می گر 
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 مسابقات میل گیري با میل سنگین مقررات 1-2-1

 )17و  18 شماره هاي جدول (مسابقه  زمانوزن ، اندازه ميل ها و 

 

 با میل سنگین  چگونگي میل گیري -

 مي شودآرام )سنگين( و شالقي )تند( انجام ميل گيري با ميل سنگين به دو صورت  .1

 

 (2با میل سنگین )جدول شماره   نحوه محاسبه امتیازات میل گیري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3جدول خطاهاي میل گیري با میل سنگین )جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز تعداد حرکات رديف

 امتياز 10حداکثر    کردن ميل  بلند 1

 امتياز  1هر جفت     جفت اول           20 2

 امتياز  2هر جفت  جفت            72تا  21 3

 امتياز   3هر جفت  به باال  72 4

 

 امتیاز منفی چگونگی خطاها رديف

 امتياز 5/0 هر جفت   گرفتن ميل ها روي شانه ها قرار 1

 امتياز 5/0 مكث کردن بيش از حد هر جفت 2

 امتياز 5/0 سرعت بيش از حد هر جفت  3

 .جمع امتيازات منفي از مجموع نمرات بدست آمده کسر خواهد شد 

  کنندگان هنگام نام نويسي و قرعه کشي مسابقات در صورت تساوي امتياز دو ميل گير ميل گير سبک وزن تر برنده خواهد شد)وزن شرکت

 مشخص و در جدول مربوطه ثبت شده است(

 .در صورت تساوي وزن مقام مشترک اعالم خواهد شد 
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 برگه داوري میل گیري 

 
 ..... تاریخ:................................  نام كشور:........................................ وزن:...............................

 نام شركت كننده:.........................................

 

 توضیحات امتیازات منفی  جمع امتیاز امتیازات چگونگی امتیازات

 برداشتن میل از زمین حداكثر

 

 هرجفت 20تا  1از 

 

 هرجفت 72تا  21از 

 

 + هرجفت72

 

10 

 

1 

 

2 

 

3 

   

 

 

 نام داور ...........................                                                                      امتیاز نهایی: 

 امضای داور .....................

 ..............................تاریخ 
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 مسابقات میل بازي:

 (17و 18وزن و اندازه هاي ميل و زمان مسابقه )جدول شماره 

 مقررات فني عمومي مسابقات میل بازي

 راست بودن قامت هنگام ميل بازي -

 خارج نشدن ميل باز از محدوده معين شده ميل بازي -

 خم نشدن زانو هنگام ميل بازي  -

 گرفتن دسته ميل بعد از پرتاب و زمان فرود آمدن ميل  -
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 (4جدول امتیازات میل بازي )جدول شماره 

 

 امتیاز میل بازی با دو میل -الف

 1 پرتاب از جلو با يک دست 1

 2 پرتاب از جلو با دو دست 2

 2 پرتاب از پشت با يک دست  3

 4 پرتاب از پشت با دو دست  4

 2 شيرينكاري در پرتابهاي از پشت با يک دست 5

 4 شيرينكاري در پرتابهاي از پشت با دو دست 6

 2 در پرتابها هر فر)چرخش( زير ميل 7

 8 در پرتاب با يک دست ، هر غلت زير ميل 8

 10 در پرتاب با دو دست ، هر غلت زير ميل  9

 امتیاز میل:میل بازی با سه  -ب

 3 ميل از روبرو هر چشمه 3در پرتابها با  1

 5 ميل از پشت  1ميل از جلو و  2ميل ،  3در پرتابها با  2

 5 ميل از جلو 1ميل از پشت و  2ميل ،  3در پرتابها با  3

 2 زير ميل پرتاب شده  «فر»ميل ، هر  3در پرتابها با  4

 10 غلت از رو برو يا پشتدست، هر  1ميل با  3در پرتابها با  5

 12 دست، هر غلت از رو برو يا پشت 2ميل با  3در پرتابها با  6

 امتیاز میل بازی با چهار میل: -ج

 5 ميل از روبرو 4در پرتابهاي ساده 1

 7 ميل از روبرو يا پشت سر ضربدري و چپ و راست 4در پرتابهاي  2

 8 تا پشت سر 2تا از روبرو و  2ميل  4در پرتابهاي با  3

 10 ميل جفتي با يک چرخ  4در پرتابهاي با  4

 12 ميل جفتي با دو چرخ 4در پرتابهاي با  5

 2 هر چرخ اضافه 6

 12 غلت از رو برو  -در پرتابهاي چهار ميل 7

 

 .تبصره: هر حرکت فقط يكبار امتياز مي گيرد و تكرار حرکات در تمام قسمت ها امتياز ديگري ندارد 

   صورت جدا شدن دسته ميل از بدنه ، مسابقه با ميل ديگري ادامه خواهد يافت و امتيازي از ميل گير کسر نخواهد در

 شد
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 (6خطاها و امتیازات منفي میل بازي) جدول شماره 

 امتیازات منفی چگونگی خطاها رديف

 5/0 خم شدن زانوها هنگام ميل بازي هر بار 1

 2 از محدوده ميل بازي هر بارخارج شدن ميل باز  2

 5 افتادن ميل به زمين در بازي دو ميل بار اول 3

 10 افتادن ميل به زمين در بازي دو ميل بار دوم 4

 5 بار اول 3و 4افتادن ميل به زمين در بازي با  5

 10 بار دوم 3و 4افتادن ميل به زمين در بازي با  6

 

 ساير شرايط: 

 ميل به زمين در هر مرحله براي بار سوم، مسابقه قطع و امتيازات کسب شده تا آن زمان محاسبه خواهد شد.(  در صورت افتادن 1

 ( حرکات بعد از اعالم پايان وقت امتياز ندارد.2

 ميل باز سنگين تر برنده خواهد شد. ،(  در صورت تساوي امتيازات دو ميل باز3

 ود.( در صورت تساوي وزن مقام مشترک اعالم مي ش4
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 برگه داوري میل بازي

 ................تاریخ:.................. نام كشور:....................... وزن:.................................. نام شركت كننده:.............

 جمع امتیاز چشمه امتیازات چشمه ها دومیل بازی

  امتیاز 1 پرتاب میل تکی از روبرو 1

  امتیاز 2 پرتاب میل جفتی از روبرو 2

  امتیاز 2 هر فر )چرخ( زیر پرتاب 3

  امتیاز 4و  2 امتیاز 4امتیاز جفتی 2پرتاب تکی از پشت سر  4

  امتیاز 8 پرتاب با یکدست با یک غلت زیر میل 5

  امتیاز 10 پرتاب میل با دو دست با یک غلت ریز میل  6

 سه میل

  امتیاز 3 چشمه ها از روبروسه میل پرتاب  1

  امتیاز 5 پرتاب سه میل یک میل از پشت سر 2

  امتیاز 7 پرتاب سه میل دو میل از پشت سر 3

  امتیاز 2 امتیاز به امتیاز چشمه اضافه می شود 2پرتاب تکی سه میل هر فر  4

  امتیاز 10 میل با یکدست و یک غلت از روبرو یا پشت سر 3پرتابهای  5

  12 میل با دودست و یک غلت از روبرو یا پشت سر 3پرتابهای  6

 چهار میل

  امتیاز 5 میل از روبرو ساده 4در پرتابهای با  1

  امتیاز 6 میل از روبرو یکی از پشت سر یا ضربدری چپ و راست 4در پرتابهای با  2

  امتیاز 8 میل دوتا از روبرو دوتا از پشت سر4در پرتابهای با  3

  امتیاز 10 میل یک جفت در هوا با یک چرخ 4در پرتابهای با  4

  امتیاز 12 میل یک جفت در هوا با دو چرخ 4در پرتابهای با  5

  امتیاز 2 میل هر چرخ اضافی 4در پرتابهای با  6

 

 

 

 

 

  جمع امتیاز مثبت امتیاز 5 امتیاز منفی افت اول

  منفیجمع امتیازات  امتیاز 10 امتیاز منفی افت دوم

  امتیاز نهایی قطع مسابقه افت سوم
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 مقـررات مسابقه چـرخیدن: 3-2-1
  صورت انجام می شود. سهاين مسابقات به 

 چرخ تيز  -

 چمني -

 متر و مشخصات دواير به شرح زير است: 10قطر گود  -

 دايره چرخ  -
 

  متر از مرکز گودو نيم دايره به شعاع يک نطقه چرخ تيز م
  متراز انتهاي محدوده چرخ تيز 5/2قطر ي به امنطقه چرخ چمني دايره  

  از مرکز گود شعاع پنج متردايره به –منطقه استقرار ورزشكاران 
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 (7)جدول شماره تیز جدول نحوه چگونگي محاسبه امتیازات چرخ

 ضريب عالی ضريب خوب زمان)ثانیه(

1تا  20  1 2 

21تا  60  2 3 

 7 5 فر آخر

 7 5 چرخ تكفر

 7 5 شيرينكاري
 

 ثانیه 60چرخ تیز زمان 

 

 (8جدول نحوه چگونگي محاسبه امتیازات چرخ چمني)جدول شماره 

 ضريب عالی ضريب خوب زمان)ثانیه(

1تا  40  1 2 

 3 2 120 تا 41

 7 5 فر آخر

 7 5 چرخ تكفر

 7 5 شيرينكاري
 

 

 ثانیه 120چرخ چمني زمان 

 (9جدول نحوه چگونگي محاسبه امتیازات چرخ تك فر)جدول شماره 

ضريب خوب برای هر  زمان)ثانیه(

 پرش و چرخ

ضريب عالی برای هر 

 پرش و چرخ

1تا  20  1 2 

21تا  60  2 3 

+)رکورد گيري(60  3 4 

و فر آخر شيرينكاري  5 7 

 

 ركوردگیري آزاد

 رده هاي سني شرکت کنندگان در بخشنامه هاي مربوطه مشخص خواهد شد. حداکثر زمان مسابقه چرخ بر حسب نوع مسابقه و-

 
 

 
 

 

 

 



  

 هاي زورخانه اي مسابقات ورزش آئین نامه و مقررات

 20 

 

 (10)جدول شماره خطا ها و امتیازات منفي چرخ تیز و چمني و تك فر
 

 نمرات منفی چگونگی خطـاهـا رديف

 نمره منفي 2 ثانيه  10نا هماهنگ بودن پاها در هر  1

 نمره منفي 2 ثانيه  10راست نبودن دستها و سر هر  2

 نمره منفي 2 ثانيه  10هر  و بال زدن راست نبودن قامت  3

مسابقه قطع و بار براي بار چهارم  3منطقه اصلي حداکثر خارج شدن يک پا از  4

  محاسبه امتياز تا آن زمان

 نمره منفي 2هر بار 

  قطع مسابقه و محاسبه امتياز تا آن زمان خارج شدن دو پا از منطقه اصلي 5

 

  مالک تعيين برنده خواهدبود و شرکت کننده بر اساس جدول نام نويسي مسابقات، در صورت تساوي امتيازات دو چرخنده، وزن

 چرخنده سنگين تر برنده خواهد بود.

 .در صورت تساوي وزن مقام مشترک اعالم مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 هاي زورخانه اي مسابقات ورزش آئین نامه و مقررات

 21 

 برگ داوري چرخ تیز

 

 ......................................... :................................. نام كشور:......................... وزن:................................... نام شركت كننده:تاریخ 

 

نمرات 

 منفی

كل زمان كه  طبقه بندی خطاها

 ورزشکار چرخیده

ضریب  زمان ثانیه

 خوب

ضریب 

 عالی

ت نمرا

 مثبت

نمره منفی بیش  2خارج شدن یکپا از دایره چرخ هر بار  

 بار قطع مسابقه و محاسبه امتیازات تا آن زمان 3از 

  2 1 20تا  1 عالی خوب

  

  3  2  60تا  21  خارج شدن دوپا از دایره چرخ قطع مسابقه 

  7 5 تکفر آخر نمره منفی 2ثانیه  10نا هماهنگی پاها هر  

  7 5 چرخ تکفر نمره منفی 2ثانیه  10راست نبودن دستها و سر هر  

  7 5 شیرینکاری  نمره منفی 2ثانیه  10راست نبودن قامت و بال زدن هر  

 

 مثبتجمع نمرات منفی                                                                             جمع نمرات                  

 

 

 

 امتیاز نهايي

 

 نام داور:............................

 امضاء:..............................

 تاریخ:................................
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 برگ داوري چرخ چمني

 

 وزن:................................... نام شركت كننده: .........................................تاریخ :................................. نام كشور:......................... 

 

نمرات 

 منفی

كل زمان كه  طبقه بندی خطاها

 ورزشکار چرخیده

ضریب  زمان ثانیه

 خوب

ضریب 

 عالی

نمرات 

 مثبت

نمره منفی بیش  2خارج شدن یکپا از دایره چرخ هر بار  

 قطع مسابقه و محاسبه امتیازات تا آن زمانبار  3از 

  2 1 40تا  1 عالی خوب

  

  3  2 120تا  41  خارج شدن دوپا از دایره چرخ قطع مسابقه 

  7 5 تکفر آخر نمره منفی 2ثانیه  10نا هماهنگی پاها هر  

  7 5 چرخ تکفر نمره منفی 2ثانیه  10راست نبودن دستها و سر هر  

  7 5 شیرینکاری  نمره منفی 2ثانیه  10نبودن قامت و بال زدن هر راست  

 

 جمع نمرات منفی                                                                             جمع نمرات مثبت                 

 

 

 

 امتیاز نهايي

 

 نام داور:............................

 امضاء:..............................

 تاریخ:................................
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 : مقررات مسابقه كباده 4-2-1
 کیلو گرم می باشد 16وزن کباده: 

 جفت می باشد 117تعداد کباده: حداکثر 

 جفت می باشد. 40حدنصاب کباده: 

 

 اصول صحیح كباده كشي: 

 راست بودن قامت (1

 حرکت به اطراف و عمود به زمين باشد.سر بدون  (2

 حرکت روي پنجه پاها و هماهنگ باشد (3

به استثنا شيرينكاري بيش از يک و نيم متر نشود در غير اينصورت مسابقه قطع و امتياز کسب شده تا آن زمان شعاع حرکت  (4

 محاسبه خواهد شد.

 کباده باالي سر -ديگرقبضه زنجير در دست  دسته -کمان در يک دست دستههنگام شروع مسابقه  (5

متمايل شده و دست ديگر  مرکز سريک دست از محل آرنج خم شده از باالي سر عبور کرده، مچ به حالت شكسته به طرف  (6

 موازي با زمين و بالعكس. -کشيده به حالت افقي

 دست با سر نبايد تماس بگيرد. (7

 

 

 

 

 (11)جدول شماره نحوه امتیاز دهي مسابقات كباده كشي
 

 امتیازات تعداد پرتاب ها رديف

 1 پرتاب اول با هر دو دست 40 1

 2 با هر دو دستپرتاب  117تا  40 2

 4 حرکات شيرنكاري و ابتكاري هر حرکت 3
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 (12)جدول شماره تیازات منفي در كباده كشيخطاها و ام

 نمرات منفي چگونگي خطاها رديف

 3حداکثر  راست نبودن قامت 1

 3حداکثر  ناهماهنگي پاها و عدم حرکت روي پنجه 2

 -5/0 جفتکشيده نبودن دست ها به حالت افقي براي هر  3

 -5/0 جفتزنجير براي هر  آرامپرتاب  4

 -5/0 جفتتماس دست ها با سر براي هر  5

 

 

 مسابقه قطع خواهد شد، و امتيازات کسب شده تا آن  -پرتاب ها ضعيف انجام شود – در صورتيكه دست ها کامال کشيده نباشد

 زمان محاسبه خواهد شد.

 ساير شرايط: 

 .اگردسته زنجير يا قبضه کمان از دست ورزشكاررها شود مسابقه قطع و امتياز بدست آمده تا آن زمان محاسبه خواهدشد 

  .در صورت پاره شدن زنجير ، مسابقه قطع و در زمان مناسب ديگري تكرار خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 هاي زورخانه اي مسابقات ورزش آئین نامه و مقررات

 25 

 كبادهبرگ داوري 

 

 .........................................كننده: تاریخ :................................. نام كشور:......................... وزن:................................... نام شركت 

 

 خطاها و نمرات منفی  جمع امتیاز ضریب چگونگی و تعداد

  نمره منفی 3در كل  راست نبودن قامت  1 جفت 40تا  1

  نمره منفی 3در كل  ناهماهنگی و عدم حركت روی پنجه های پا  2 جفت 117تا  41

  نمره 5/0هربار   دستهاكشیده نبودن   4 شیرینکاری هرچشمه

  جمع امتیازات مثبت

 

  نمره 5/0هربار  درست پرتاب نکردن زنجیر

  نمره 5/0هربار  تماس دست با سر

 

 

 

 امتیاز نهائی:                                    

 

 

 

 داور:............................نام 

 امضاء:..............................

 تاریخ:................................

 

 

 

 

 

 

  تعداد كباده زده شده

  زمان كباده زده شده

  جمع امتیازات به دست آمده
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 : مقررات مسابقات سنگ گیري 5-2-1
 کيلو مي باشد 50وزن سنگ: جفت 

 جفت مي باشد 72تعداد سنگ گيري 

 جفت مي باشد. 20حدنصاب سنگ گيري: 

 نكته: 

o  باشد متر می 3محوطه سنگ گیری دايره ای به قطر 

o 12  گیر از دور مسابقات حذف خواهد شد.در غیر اينصورت سنگ است ، جفت سنگ پرس اجباری 

 

 

 
 

 (13)جدول شماره نحوه امتیازات مسابقات سنگ

 اتامتیازجمع  تعداد پرس رديف

  جفت پرس ) اجباري(  12 1

 1  جفت 20-1  2

 2 جفت 72تا  20 3

 

 .افتادن سنگ موجب قطع مسابقه و احتساب امتيازات تا آن مرحله خواهد بود 

  با هر حرکت و غلتان پس از دوجفت ساده ابتدايي مجاز مي باشد و انجام حرکات شيرينكاري و ابتكاري در حالت پرس جفتي

 پرسامتياز  1مازاد بر  امتياز  2و يكدست  امتياز 4حداکثردو دست 

 پا کمک بگيرد و با کمک کف پاي خود مانع  خروج از محوطه سنگ گيري شود خطا محسوب شده و امتياز  اگر سنگ گير از

 منفي کسر مي گردد و براي بار سوم مسابقه قطع خواهد شد.

  امتيازات سنگ گير سبک تر بر اساس وزن کشي روز اول برنده خواهد شددر صورت تساوي 

  خواهد شداعالم مقام مشترک در صورت تساوي وزن. 
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 (14)جدول شماره خطاها و نمرات منفي مسابقات سنگ

 منفي امتياز شرح خطاها رديف

 5/0 اصابت کردن سنگ به يكديگر يا به زمين يا بدن سنگ کير هر بار 1

 5/0 هر بار تراز نبودن سنگ ها 2

 5/0 عدم چرخش کامل زير سنگ غلتان هر بار 3

 5/0 هنگام غلتيدن و قرار نگرفتن پا زير سنگ هر بارباز شدن پاها  4

 5/0 ضربه زدن به سنگ هنگام باال بردن و صاف نبودن آرنج ها هر بار 5

 6  جابجا شدن بدن زير سنگ  6

 2 کمک گرفتن از کف پا تا سه بار و براي بار سوم قطع مسابقه هر بار 7

 خارج شدن از محوطه قانوني به قرار از باال تمامي سر و گردن ، از پايين تمامي پاها تا کمر  7

 از اطراف تمامي دست تا کتف

 درجه 90چرخش 

 قطع مسابقه
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 سنگبرگ داوري 

 
 وزن:................................... نام شركت كننده: .........................................تاریخ :................................. نام كشور:......................... 

 

 خطاها و نمرات منفی  جمع امتیاز ضریب چگونگی و تعداد

  5/0 عدم هماهنگی پاها هر بار   جفت پرس اجباری 12

  5/0 یکدیگر و بدن هربار –اصابت سنگها به زمین   1 جفت 20تا  1

  /.5 تراز نبودن و پرتاب سنگ ها هربار –مکث اضافی   2 72تا  21

 شیرینکاری با دو دست هرچشمه

 شیرینکاری با یک دست هرچشمه

4 

     2  

  6 جابجایی و حركت زیر سنگ حداكثر 

 

 جمع امتیازات مثبت

استفاده ازكف پاها برای جلوگیری از جابجایی  

 هربار در مرتبه سوم قطع مسابقه

2  

  جمع نمرات منفی

 

 

                          

 امتیاز نهایی:                                 

 

 
 نام داور:............................

 امضاء:..............................

 تاریخ:................................

 

 

  تعداد سنگ گرفته شده

  زمان سنگ گرفته شده
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 مسابقات ركورد گیري مهارتهاي فردي ورزش هاي زورخانه اي 1-3

 نفرات اول تا سوم مهارت هاي فردي مي توانند در مسابقات رکورد گيري شرکت کنند. 

 مربوط به مسابقات مهارت هاي فردياب زمان با شرايط و مقررات اين مسابقات در کليه رشته هاي مهارت هاي فردي بدون احتس

 شد.   برگزار خواهد

 مسابقات قهرمان قهرمانان 1-4

 نفرات اول هر رشته مسابقات رکورد گيري، مي توانند در مسابقات قهرمان قهرمانان شرکت نمايند .1

)طبق جدول  دقيقه 8به مدت  عمومي را , مهارتهاي تهاي فرديررشته هاي مها عملياتقبل از انجام  شرکت کنندگان مي بايست .2

 .انجام دهد( 15شماره 

، ميل ، نرمش هاي بعد از شنو ورزش هاي زورخانه اي شامل ورود به گود ، جرگه زدن ،انواع شنوهاعمليات  مهارتهاي عمومي .3

 .مي باشدگيري ، انواع پا زدن و مراسم نيايش 

مهارتهاي تخصصي قهرمان  رشته هاي ساير مسابقهدر  ورزشكار مجاز است ،مهارتهاي عمومي% امتياز 50در صورت کسب .4

   .شرکت نمايد قهرمانان

 چگونگي محاسبه امتیازات شركت كنندگان در مسابقات قهرمان قهرمانان   

 رشته تخصصي شرکت کننده در مسابقات رکورد گيري)نيازي به اجراي مجدد نيست( کسب شده ثبت امتياز -1

 عمومي  امتياز از جدول عمليات 50حداقل  کسب -2

 از همان دوره مسابقاتامتياز از مجموع امتيازات کسب شده نفرات اول ساير رشته هاي مهارت هاي فردي  30کسب حداقل  -3

شرکت کنندگان در مسابقه قهرمان قهرمانان در صورت عدم کسب حداقل امتياز هر يک از بند هاي دوم و سوم نمي توانند  -4

 قهرمان قهرمانان را بدست آورند. عنوان

 در اين مسابقات فقط يک نفر به عنوان قهرمان قهرمانان برگزيده شده و نفرات دوم و سوم ندارد.  -5
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 عمومي ورزش هاي زورخانه اي امتیازات عملیات  جدول حداكثر

 (15)جدول شماره مسابقات  قهرمان قهرمانان
 دقيقه( 8)زمان 

 امتیاز عنوان رديف

 امتياز 6 ورود به گود 1

 امتياز 2 استقرار و جرگه زدن 2

 امتياز 5 بار 5شنوي سر نوازي  3

 امتياز 4 بار 2شنوي يک شالقه  4

 امتياز 6 بار 2شنوي دو شالقه  5

 امتياز 8 بار 2شنوي سه شالقه  6

 امتياز 9 بار   6شنوي پيج   7

 امتياز 10 نرمش ها و پاي چپ و راست 8

 امتياز 10 جفت آرام 10ميل گيري حداقل  9

 امتياز 10 جفت شالقي 10ميل گيري حداقل  10

 امتياز 25 انواع پا زدن ها و شيرينكاريهاي مربوطه 11

 امتياز 5 نيايش 12

 امتياز 100 مجموع امتیازات

 

با حضور نمايندگان  مسابقات در يک نشست تخصصيکه پس از انجام رسيده است   IZSFاين آيين نامه به تاييد کميته فني 

 آن بررسي و در صورت لزوم اصالح خواهدشد. فني کشورهاي عضو نقاط ضعف و قوت
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 (16 )جدول شمارهجـدول توزيـع مـدال ها

 سوم ندارد. دوم و قهرمان قهرمانان، نفر 

 شرکت کننده انجام مي شود. 6مهارت هاي فردي جهاني و قاره اي حداکثر با حضور  مسابقات 

 برگزاري مسابقات رکورد گيري با نظر کميته فني انجام مي شود. 

 

 

ف
دي

ر
 

 

 عنوان مسابقه

 مدال برنز مدال نقره مدال طال

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان

تيمي ورزش هاي زورخانهمهارت هاي مسابقات  1  10 10 10 10 20 10 

)مهارت فردي(سنگ گيري 2  1 1 1 1 2 1 

)مهارت فردي(کباده کشي 3  1 1 1 1 2 1 

)مهارتي(ميل گيري با ميل سنگين 4  1 - 1 - 2 - 

ميل)مهارت فردي( 2و3و4ميل بازي  5  1 1 1 1 2 1 

فردي(چرخ تيز)مهارت  6  1 1 1 1 2 1 

 1 2 1 1 1 1 چرخ چمني)مهارت فردي( 7

 1 2 1 1 1 1 چرخ تک فر)مهارت فردي( 8

گيري رکورد گيري سنگ 9  1 - 1 - 1 - 

 - 1 - 1 - 1 رکورد گيري کباده کشي 10

 - 1 - 1 - 1 رکورد گيري ميل گيري با ميل سنگين 11

 1 1 1 1 1 1 ميل گيري مهارتي با ميل سبک 12

 - 1 - 1 - 1 رکورد گيري ميل بازي 14

 1 1 1 1 1 1 رکورد گيري چرخ تيز 14

 1 1 1 1 1 1 رکورد گيري چرخ چمني 15

 1 1 1 1 1 1 رکورد گيري شلنگ تخته 16

 2 2 1 1 1 1 رکورد گيري چرخ تک فر 17

18  1 قهرمان قهرمانان - - - - - 

وزن( نوجوانان 5)کشتي پهلواني 19  5 - 5 - 10 - 

وزن( جوانان 5)کشتي پهلواني 20  5 - 5 - 10 - 

وزن( بزرگساالن 4)کشتي پهلواني 21  4 - 4 - 8 - 

 222 72 21 40 21 41 جمع رديف 22

مدال مردان جمع کل 24  157 

مدال زنان جمع کل 24  67 

مدال مردان و زنان جمع کل 25  224 
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 (17جدول وزن و ابعاد استاندارد وسايل مسابقات ورزش هاي زورخانه اي)جدول شماره 

 

 

 

 

 رديف

 

نام 

 وسیله

 سانتی مترابعاد به  وزن به کیلوگرم

 وانان ج زنان مردان جوانان زنان مردان

 kg50جفت  سنگ 1

52+25 

kg1± 

 جفت

kg  14 

7+7 

00gr 5± 

15 +15 kg.  
 

kg1± 

 Cm 100 Cm 90 Cm 90 ارتفاع

 Cm 70 Cm 60 Cm 65 عرض

 Cm5/0±5 Cm25/0± 5/1 Cm5/0± 5 ضخامت

 Cm 2±15 Cm 2±15 Cm 2 ± 15 دسته

 Kg 16 کباده 2

500 gr± 
Kg 6 

150gr± 
12  kg. 

00gr 5± 

 Cm 5±150 Cm 5±100 Cm 5±150 طول کمان

 Cm 5±200 Cm 5±150 Cm 5±200 طول زنجير

 Cm 2±15 Cm 2±15 Cm 2±15 دسته

میل  3

 سنگین

 kg 30جفت 

15+15 

00 gr5± 

 

 

- 

10  kg. 

00gr 5± 

 Cm 5±110 - Cm 5±100 کل ارتفاع

 Cm 5±95 - Cm 3±85 بدنه اصلي

 Cm 2±15 - Cm 2±15 دسته

 Cm 5±30 - Cm 2,5±25 حداکثر قطر

 kg هرکدام  میل بازی 4

2 

100 gr±  

 هرکدام 

kg 5/0 

50 gr± 

 هر کدام 

1,5   kg. 

 gr 150 ± 

 Cm 5±65 Cm 3±45 Cm 5±60 کل ارتفاع

 Cm 5±50 Cm 3±30 Cm 5±45 بدنه اصلي

 Cm 2±15 Cm 3±17 Cm 2±15 دسته

 Cm 2±15 Cm 2±8 Cm 3±15 حداکثر قطر

  kg 3 میل سبك 5

100 gr ± 
Kg  5/1 

100 gr ± 
3   kg. 

gr 150 ± 

 Cm 5±70 Cm 5±60 Cm 5±70 ارتفاع

 Cm 5±55 Cm 3±45 Cm 5±55 بدنه اصلي

 Cm 2±15 Cm 2±15 Cm 2±15 دسته

 Cm 3±18 Cm 3±15 Cm 3±18 حداکثر قطر
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 (18)جدول شماره ورزش هاي زورخانه اي رويدادهاي جدول زمان، تعداد حركات مجاز و زمان استراحت در

R زمان استراحت حداکثر تعداد حرکات حداکثر زمان مسابقه به دقیقه گروه عنوان مسابقه  

 هايمهارت تيمي توضیحات

 فردي 

 ورکوردگيري

 قهرمان قهرمانان 

 هايمهارت تيمي

 فردي 

 رکوردگيري و

 قهرمان قهرمانان 

 هايمهارت تيمي

 فردي 

 رکوردگيري و

 قهرمانانقهرمان 

درمسابقات تيمي، گفتار حكيمانه يا  - - - آزاد آزاد آزاد آزاد 10 3َ مردان سنگ گرفتن 1

 - - - - 30 آزاد - 4 3 زنان نيايش، يک دقيقه-سرودملي يک دقيقه

2  

 کباده کشي

  - - - آزاد آزاد آزاد آزاد 2 1 مردان

 - - - - 30 آزاد  - 1 1 زنان

 ميل بازي 3

 ميل 2و3و4 

 استراحتدقيقهدو4و 3باميلدوبازيبين 1 1 - آزاد آزاد آزاد آزاد 7 1 مردان

-ميانجامميل2بابازيفقطتيميمسابقاتدر 

 شود

 - 1 - - آزاد آزاد - 4 1 زنان

 ميل گيري 4

 با ميل سنگين 

  - - - آزاد آزاد - آزاد آزاد - مردان

 - - - - - - - - - زنان

 مهارتيگيريميل 5

 سبکميلبا 

  - - - - آزاد آزاد - 4 آزاد مردان

 - - - - آزاد آزاد - 2 آزاد زنان

6  

 چرخ تيز

  - - - آزاد آزاد آزاد آزاد 1 5/0 مردان

 - - - آزاد آزاد آزاد آزاد 1 5/0 زنان

7  

 چرخ چمني 

  - - - آزاد آزاد آزاد آزاد 3 1 مردان

 - - - آزاد آزاد آزاد آزاد 1 1 زنان

8  

 چرخ تک فر

  - - - آزاد آزاد - آزاد 2 - مردان

 - - - آزاد آزاد - آزاد 1 - زنان

 


