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هبده  99هحوطه هسببقبت کبتب
 -1هحَطِ هسببقبت هی ببیست هسطح ٍ ػبری اس ّز گًَِ هبًؼی (خطزی)ببضذ.
 -2هحَطِ هسببقبت ببیذ بِ اًذاسُ کبفی ببضذ تب اجبسُ اجزای بذٍى ٍقفِ کبتب رابذّذ.
توضیح9
 .Iبزای اجزای هٌبسب ٍ صحیح کبتب یک سطح ثببت یک دست السم است .هؼوَال تبتبهی کَهیتِ هٌبسب خَاّذ بَد.
هبده  91لببس رسوی
 -1ضزکت کٌٌذگبى ٍ داٍراى هی ببیست طبق تؼزیف قیذ ضذُ در هبدُ  2قَاًیي کَهیتِ ،لببس رسوی بز تي
داضتِ ببضٌذ.
ّ -2ز ضخصی کِ طبق ایي قبًَى ػول ًکٌذ ،رد صالحیت خَاّذ ضذ.

توضیح9
.I

پیزاّي لببس کبراتِ (گی) ًببیذ در طَل اجزای کبتب اس تي بیزٍى بیبد.

.II

بِ ضزکت کٌٌذُ گبًی کِ بب لببس ًبهٌبسب حبضز هی ضًَذ  ،یک دقیقِ سهبى دادُ هی ضَد تب هطکل را
بزطزف سبسًذ.

هبده  92سبختبر هسببقه کبتب
 -1هسببقِ کبتب بِ ضکل اًفزادی ٍ تیوی بزگشار هی ضَد .هسببقبت تیوی ضبهل هسببقِ بیي تین ّبی ً 3فزُ
استّ .ز تین هٌحصزا اس هزداى یب سًبى تطکیل ضذُ است .هسببقِ اًفزادی کبتب ضبهل دٍ بخص هجشای هزداى
ٍ سًبى هی ببضذ.
 -2اس سیستن حذفی یب رپِ ضبص استفبدُ هی ضَد.
 -3توبهی کبتبّبی کبراتِ قببل اجزا ّستٌذ بِ جش کبتبی اسلحِ (کَبَدٍ)
 -4تغییزات بب تَجِ بِ آًچِ کِ فزد هببرس در هذارس کبراتِ خَد آهَختِ ،اجبسُ دادُ هی ضَد.
 -5کبتبی اًتخببی هی ببیست قبل اس ّز دٍر بِ هیش ثبت اهتیبس اطالع دادُ ضَد.
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 -6ضزکت کٌٌذُ گبى هی ببیست در ّز دٍر یک کبتبی هتفبٍت اجزا کٌٌذ .چٌبًچِ یک کبتب یکببر اجزا ضَد،
دیگز ًوی تَاى آى را تکزار کزد.
 -7در رقببت کسب هذال در هسببقبت کبتبی تیوی ،تین ّب کبتبی اًتخببی خَد را بِ ضیَُ هؼوَل اجزا هی کٌٌذ.
سپس ًوبیطی اس هؼٌبی کبتب را اجزا هی کٌٌذ (بًَکبی) .سهبى هجبس بزای اجزای کبتب ٍ ًوبیص بًَکبی بطَرکلی
 6دقیقِ استٍ .قت ًگْذار سبػت را ّوشهبى بب ادای احتزام اػضبی تین اس لحظِ ٍرٍد بز رٍی تبتبهی آغبس ٍ
پس اس ادای احتزام بؼذ اس ًوبیص بًَکبی هتَقف هی سبسد .تیوی کِ پس اس اتوبم کبتب ادای احتزام ًکٌذ یب
بیص اس  6دقیقِ هْلت در ًظز گزفتِ ضذُ سهبى ببزد ،هزدٍد خَاّذ ضذ .استفبدُ اس سالح ّبی سٌتی،
تجْیشات فزػی یب لببس ّبی اضبفی هجبس ًوی ببضذ.

توضیح9
.I

تؼذاد کبتبّبی السم بستگی بِ تؼذاد ضزکت کٌٌذگبى اًفزادی یب تیوی ثبت ًبم ضذُ هی ببضذ،
ّوبًطَریکِ در جذٍل سیز ًطبى دادُ ضذُ است .استزاحتْب بِ ػٌَاى ًفزات ضزکت کٌٌذُ یب تین ّب
هحبسبِ هی ضًَذ.
شرکت کننذگبى انفرادی
یب تین هب

تعذاد کبتبی الزم

54-917

6

22-53

5

96-21

4

8-95

3

4-7

2

3

1

هبده  93هیئت داوراى
ّ -1یبت داٍری بزای ّز هسببقِ ضبهل ً 5فز هی ببضذکِ تَسط هذیز تبتبهی در ًظز گزفتِ هی ضَد.
 -2داٍراى یک هسببقِ کبتب ًببیذ هلیت ّیچ یک اس ضزکت کٌٌذگبى را داضتِ ببضٌذ.
 -3ػالٍُ بزایٌْبٍ ،قت ًگِ دارّب ،اهتیبس ًَیس ّب ٍ گَیٌذُ ّب ًیش هطخص خَاٌّذ ضذ.

توضیح9
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.I

سزداٍر ،در ٍسط (یکی اس اضالع) رٍ بِ ضزکت کٌٌذگبى هی ًطیٌذ ٍ چْبر داٍر دیگز در چْبر گَضِ
هحَطِ هسببقِ هی ًطیٌٌذ.

.II

ّز قبضی یک پزچن قزهش ٍ یک پزچن آبی خَاّذ داضت ٍ در صَرت استفبدُ اس تببلَ اهتیبسات
الکتزًٍیکی تزهیٌبل ٍرٍدی ایي کبر را اًجبم خَاّذ داد.

هبده  94هعیبر هبی تصوین گیری
 -1ارسیببی
در ارسیببی اجزای یک هسببقِ دٌّذُ یب تین ،داٍراى طبق  4ضببطِ اصلی:
هطببقت (هوخوانی)  ،اجرای فنی  ،اجرای ورزشی و سختی فنی اجرا را ارسیببی هی کٌٌذ.
در ارسیببی اجزای کبتب ببیذ بِ ّز  4ضببطِ اصلی اّویت داد.
بًَکبی ّن ارسضی هؼبدل کبتب دارد.
اجزای بًَکبی

اجزای کبتب
 -1پیزٍی ٍ ّوخَاًی بب خَد فزم ٍ

(تٌْب قببل اجزا در فیٌبل تین ّب)
ّ-1وخَاًی بب کبتب

استبًذاردّبی اجزایی سبک /هکتب

استفبدُ اس حزکبت صحیح ّوبًطَر کِ در کبتب اجزا

هَرد استفبدُ

ضذ

 -2اجزای فٌی

-2اجزای فٌی

 )aایستبدًْب

 )aایستبدًْب

 )bتکٌیک ّب

 )bتکٌیک ّب

 )cحزکبت اًتقبلی

 )cحزکبت اًتقبلی

 )dسهبى بٌذیّ/وبٌّگ سبسی

 )dسهبى بٌذیّ/وبٌّگ سبسی

 )eتٌفس صحیح

 )eتٌفس صحیح

 )fتوزکش (کیوِ)

 )fتوزکش (کیوِ)

 -3اجزای ٍرسضی

-3اجزای ٍرسضی

 )aقذرت

 )aقذرت

 )bسزػت

 )bسزػت

 )cتؼبدل

 )cتؼبدل

 )dریتن

 )dسهبًبٌذی

 -4سختی کبتب اس لحبظ فٌی
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سلب صالحیت /رد شذى
یک ضزکت کٌٌذُ اًفزادی یب یک تین بِ خبطز ّز یک اس دالیل سیز هی تَاًذ رد ضَد:
 )1اجزای کبتبی اضتببُ یب اػالم کبتبی اضتببُ
 )2هکث طَالًی یب تَقف در اجزا بزای چٌذ ثبًیِ
 )3بزخَرد بب کبر داٍراى (هثل ایٌکِ داٍر هجبَر ضَد بِ خبطز ایوٌی اس جبی خَد حزکت کٌذ یب توبس
فیشیکی بب داٍر داضتِ ببضذ)
 )4افتبدى کوزبٌذ در حیي اجزای کبتب
 )5رد کزدى سهبى در ًظز گزفتِ ضذُ ( 6دقیقِ) بزای اجزای کبتب ٍ بًَکبی
 )6ػذم پیزٍی اس دستَرات سز داٍر یب ّز سَء رفتبر دیگز
خطبهب9
چٌبًچِ خطبّبی سیز هطبّذُ ضًَذ ببیذ طبق ضَابط قیذ ضذُ در ببال در ارسیببی هذ ًظز قزار گیزًذ:
 )aاس دست دادى تؼبدل (بِ هیشاى کن)
 )bاجزای یک حزکت بِ صَرت ًبدرست یب بِ ضیَُ ای ًب توبم (احتزام بِ ّویي خبطز بخطی اس حزکبت کبتب در
ًظز گزفتِ ضذُ)ّ ،وچٌیي ًبتَاًی در اجزای یک دفبع کبهل یب یک ضزبِ بِ خبرج اس ّذف سدى.
 )cحزکت غیز ّوبٌّگ ،هثل ارائِ یک تکٌیک قبل اس ایٌکِ حزکت اًتقبلی بذى کبهل ضَد ،یب در کبتبی تیوی:
کِ هٌجز بِ ػذم اجزای یک حزکت بصَرت هتحذ ضَد.
 )dاستفبدُ اس اضبرات ضٌیذاری (اس طزف ّز ضخص دیگز کِ ضبهل اػضبی تین ّبی دیگز ًیش هی ضَد) یب
حزکبت ًوبیطی هثل کَبیذى پب بِ سهیي ،سدى بِ سیٌِ ،ببسٍّب ،لببس کبراتِ( گی) یب ببسدم ّبی ًب هٌبسب.
 )eتلف کزدى سهبى ضبهل طَالًی کزدى راُ رفتي /رصُ رفتي ،بیص اس حذ احتزام گذاضتي یب طَالًی کزدى ٍقفِ
قبل اس ضزٍع اجزا.
 )fایجبد جزاحت بِ دلیل استفبدُ ًکزدى اس تکٌیک ّبی کٌتزل ضذُ در حیي بًَکبی.

توضیح9
.I

کبتب رقص یب یک اجزای تئبتز ًیست .کبتب هی ببیست ٍفبدار بِ اصَل ٍ ارسضْبی سٌتی کبراتِ ببضذ کبتب ببیذ
هببرسُ ٍاقؼی را ًطبى دّذ ٍتو زکش ،قذرت ٍ تبثیز ببلقَُ خَد را در تکٌیک ّبیص بِ ًوبیص بگذارد .ببیذ
قَت ،قذرت ٍ سزػت را بؼالٍُ بز ظزافت ،ریتن ٍ تؼبدل بِ ًوبیص بگذارد.
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.II

در کبتبی تیویّ ،ز سِ ًفز تین هی ببیست کبتبی خَد را در یک جْت ٍ رٍ بِ سز داٍر آغبس ٍبِ اتوبم
بزسبًٌذ.

.III

ّوِ اػضبی تین ببیذ توبهی جٌبِ ّبی درست اجزای کبتب را بؼالٍُ ّوبٌّگی بِ ًوبیص بگذارًذ.

.IV

فزاهیي ضزٍع ٍ خبتوِ اجزا ،کَبیذى پب بِ سهیي ،ضزبِ سدى بِ سیٌِ ،ببسٍّب ،یب لببس کبراتِ ٍ ببسدم ًبهٌبسب
ّوگی ًبدرست ٍ ًبهٌبسب بَدُ ٍ ببیستی ّوگی هَارد هذکَر در سهبى تصوین گیزی قضبٍت هَرد لحبظ
قزار گیزًذ.

.V

ایي تٌْب ٍظیفِ هزبی یب هسببقِ دٌّذُ است کِ هطوئي ضَد کبتبیی کِ بِ هیش اهتیبسات ارائِ ضذُ بزای آى
دٍر هٌبسب است.

هبده  95اجرای هسببقبت
 -1در آغبس ّز رقببت ٍ پس اس اػالم اسبهی ،دٍ رقببت کٌٌذُ کِ یکی کوزبٌذ قزهش(آکب) ٍ دیگزی کوزبٌذ
آبی(آئَ) بزکوز دارًذ رٍی خط هحَطِ هسببقِ رٍ بِ سز داٍر کبتب هی ایستٌذ .بؼذ اس ادای احتزام بِ ّیئت
داٍراى ٍ سپس بِ یکذیگز ،آئَ اس هحَطِ هسببقِ بیزٍى هی رٍد .پس اس ببسگطت بِ هکبى ضزٍع ٍ اػالم ًبم
کبتبیی کِ ببیذ اجزا ضَد آئَ اجزای خَد را ضزٍع هی کٌذ .بب اتوبم اجزای کبتب ،آکب سهیي را بزای اجزای آئَ
تزک هی کٌذ .پس اس ایٌکِ آئَ ًیش اجزای خَد را بِ پبیبى رسبًیذ ّز دٍ رٍی خط سهیي هسببقِ ببس هی گزدًذ
ٍ هٌتظز تصوین ّیئت داٍراى هی ضًَذ.
 -2درصَرتیکِ کبتب هطببق بب قَاًیي ًبَدُ ٍ یب هَراد بی قبػذُ ای در آى ببضذ سز داٍر ،داٍراى دیگز را فزا هی
خَاًذ تب تصوین ًْبیی را بگیزًذ.
 -3چٌبًچِ یک هسببقِ دٌّذُ رد ضَد سزداٍر پزچوْب را بصَرت ضزبذری تکبى هی دّذ(تَری هبسي).
 -4پس اس ایٌکِ ّز دٍ کبتب بِ اًجبم رسیذ ضزکت کٌٌذگبى در کٌبر ّن رٍی خط تبتبهی هی ایستٌذ .سزداٍر
تصوین داٍراى را هی پزسذ (ّبًتی) ٍ بب یک دم  2صذایی در سَت خَد هی دهذ کِ در ًتیجِ آى داٍراى رای
خَد را اػالم هی کٌٌذ.
 -5تصوین یب بِ ًفغ آکبست یب آئَ  .هسبٍی هجبس ًوی ببضذ .آى ضزکت کٌٌذُ ای کِ بیطتزیي رای را هی گیزد
تَسط گَیٌذُ بزًذُ اػالم هی ضَد.
 -6ضزکت کٌٌذگبى ابتذا بِ یکذیگز ٍ بؼذ بِ ّیئت داٍراى ادای احتزام کزدُ ،سپس هحَطِ هسببقِ را تزک هی
کٌٌذ.
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توضیح:
.I

ًقطِ آغبس اجزای کبتب ،درٍى هحَطِ سهیي هسببقِ است.

.II

سزداٍر تصوین داٍراى را هی پزسذ (ّبًتی) ٍ بب یک دم  2صذایی در سَت خَد هی دهذ .داٍراى بصَرت
ّوشهبى پزچن ّبی خَد را ببال هی بزًذ .بؼذ اس دادى سهبى کبفی بزای ایٌکِ رای ّب ضوبرش ضًَذ (حذٍد 5
ثبًیِ) پزچن ّب بؼذ اس یک سَت کَتبُ دیگز پبئیي آٍردُ هی ضًَذ.
درصَرتیکِ یک ضزکت کٌٌذُ یب تین ٍقتی فزا خَاًذُ هی ضَد حضَر ًیببذ یب اًصزاف دّذ (کیکي) ،بذٍى
ًیبس بِ اجزای کبتبیی کِ قبال اػالم ضذُ بَد رای بصَرت اتَهبتیک بِ ًفغ حزیف هقببل صبدر هی ضَد .در ایي
ضزایط هببرس یب تین بزًذُ هی تَاًذ اس کبتبیی کِ ببیذ در آى دٍر اجزا هی ضذُ در دٍر بؼذی استفبدُ کٌذ.
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