قَاًیي ٍ اییي ًاهِ تکویلی هسابقات باشگاُ ّا ٍ دستِ جات آزاد
هَتَر ریس در سال 9398

.1هسبثقبر دس سبل  98دس چْبس ساًذ ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍ قْشهبًی سبل هٌَـ ثِ هدوَع اهشیبص ٍ ضشکز دس چْبس
ساًذ اص دٌح ساًذ هیجبضذ .
.2ساًذ اٍل هسبثقبر دس سبسیخ  98/03/31ثشگضاس هیگشدد .
.3هسبثقبر دسیبصدُ کالس قْشهبًی ضبهل:
 125سی سی اسشبًذاسد
 150سی سی هیٌی خی دی
 250سی سی سک سیلٌذس ٍ دٍ سیلٌذس
 250سی سی چْبس سیلٌذس
 600سی سی قْشهبًی
1000سی سی قْشهبًی
کالس هَسَس ّبی اسششیز سب حدن  1400سی سی
کالس سی سی  6000 ٍ 1000سی سی دیطکسَسبى ثشای سدُ سٌی چْل سبل ثِ ثبال ثشگضاس هیگشدد.
کالس ّبی  1000 ٍ 600سی سی اهبسَسی(ة) دس غَسر ثِ حذ ًػبة سسیذى
 .4هَسَسّبی هسبثقِ ثبیذ ثذٍى چشاؽ خلَ ،آیٌِ ٍ خبدبئی ػقت ثِ هسبثقبر اػضام گشدًذ دس غیش ایٌػَسر اخبصُ
هسبثقِ ثِ آًبى دادُ ًخَاّذ ضذ (ثِ اسٌثٌب کالس ّبی اهبسَسی ثب غالحذیذ کویشِ فٌی)
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ّ .5ش هَسَس ٍ هَسَسسَاس آى ثبیذ یک ضوبسُ  2سقوی داضشِ ثبضٌذ ٍ هَسَسسَاس هسبثقِ دٌّذُ ثبیذ  3ضوبسُ 2
سقوی سا ثِ سشسیت اٍلَیز خَد اػبلن ًوبیذ .دس غَسر اسشفبدُ اٍلَیز اٍل اص سَی دیگش ضشکز کٌٌذگبى ،اٍلَیز
ّبی ثؼذی ثش سٍی هَسَس ٍ لجبس ساًٌذُ ًػت هیگشدد .الصم ثِ رکش اسز اٍلَیز اًشخبة ضوبسُ دٍ سقوی ،دس
اخشیبس قْشهبًبى هیجبضذ ٍ .ثؼذ دیگش ساًٌذگبى هیشَاًٌذ ضوبسُ هَسد ًظش خَد سا اًشخبة ثفشهبیٌذ  .سشسیت ًػت
ضوبسُ ّب :خلَی هَسَس سٍی قلق خلَ ٍ سٍی فبلذْبی ثغل هی ثبضذ.
 .6ضشکز کٌٌذگبى اص ّش اسشبى حشوب ثبیذ دس قبلت ثبضگبُ ٍیب یک سین ثب اسن سین هطخع ضشکز کٌٌذ ٍ
ثػَسر ضخػی ٍ اًفشادی اخبصُ هسبثقِ ًذاسًذّ .ش سین حذاقل ثبیذ داسای یک ساًٌذُ ٍ حذاکثش دٍ ساًٌذُ دس ّش
کالس اًشخبثی ،یک ًفش فٌی ٍ یک ًفش سشدشسز سین داضشِ ثبضٌذ
 .7دس غَسسی کِ ثِ ّش دلیل دس اص دبیبى ّش هسبثقِ اػششاؾی ثِ ثشگضاسی ٍ یب ثِ ًحَُ هسبثقِ یب ضشکز
کٌٌذگبى ثبضذ سشدشسز ّش سین سب ًین سبػز ( 33دقیقِ)ثؼذ اص اسوبم هسبثقِ اػششاؼ خَد سا ثِ غَسر کشجی
ثِ سئیس ثشگضاسی هسبثقِ اػالم هیذاسد سب ثشسسی ضَد .اص ایي سٍ ّیچ یک اص سیوْب ٍ سشدشسز آًبى ٍ ضشکز
کٌٌذگبى حق اػششاؼ ضفبّی ٍ حؿَسی سا ًذاسًذ ٍدس غَسر هطبّذُ سین هزکَس ثب خشیوِ ًقذی ٍ یب کسش
اهشیبص ٍ یب حزف ضشکز کٌٌذُ یب سین هَاخِ خَاٌّذ ضذ
 .8کلیِ ضشکز کٌٌذگبى ثبیذ سسز گَاّیٌبهِ هَسَس سیس سا دساخشیبس داضشِ ثبضٌذ .ضشکز کٌٌذگبى سْشاًی ٍ
اسشبًْب دس غَسر ًذاضشي گَاّیٌبهِ ثبیذ دس سٍص سوشیي قجل اص سبین گیشی سسز سئَسی ٍ ػولی خَد سا اًدبم
دادُ یب هذسک ضشکز دس کالس آهَصش هَسَس سیس سا اسائِ دٌّذ .قبثل رکش اسز دس غَسر ػذم اًدبم سسز یب
دسیبفز گَاّیٌبهِ اص حؿَس دس هسبثقِ هحشٍم خَاٌّذ ضذ
.9اػالم سؼذاد ٍ ًفشار ٍ سین ّبی اسشبًْب خْز ّوبٌّگی ثب خَاثگبُ ثشای اسکبى ایطبى اص سَی ّیأر ّبی
اسشبًْب ثبیذ اػبلن گشدد .الجشِ کلیِ ّضیٌِ ّبی هشثَـ ثِ خَاثگبُ ٍ ّضیٌِ ّبی خبسی آى غجحبًِ ٍ ًْبس ٍ ضبم ٍ
غیشُ  ...ثِ ػْذُ اسشبى ٍ یب سین هشثَقِ هیجبضذ ٍ فذساسیَى سٌْب دس غَسر اسائِ اسبهی ٍ هؼشفی ًبهِ کشجی
اصّیأر اسشبى هشثَقِ ّوبٌّگی الضم سا اًدبم خَاّذ داد
 .10کلیِ سدْیضار ٍسصضی ضشکز کٌٌذگبى(کالُ کبسکز،لجبس چشم کبهل ،دسشکص هسبثقِ ،دَسیي) ثبیذ داسای
اسشبًذاسدّبی ّوَلَگ فذساسیَى خْبًی ثشخَسداس ثَدُ ٍ هَسد سأییذ سین فٌی ثشگضاسی هسبثقِ ثبضذ ٍ دس غَسر
ػذم سأییذ اخبصُ ضشکز دس هسبثقِ دادُ ًخَاّذ ضذ
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 .11حدن ٍ سَاى قذسسی ّش هَسَس دس کالس هشثَقِ خَد ثبیذ ثِ سأییذ سین فٌی ثشگضاسی هسبثقِ ثبضذ ٍ دس
غَسر هغبیشر ،ثب خشیوِ ًقذی ٍ حزف اص هسبثقِ یب سؼلیق سٍثشٍ خَاّذ ضذ ٍ .قجق قَاًیي ایي خشیوِ دس اص
ثشسسی ٍ سأییذ آى ثِ غَسر کشجی ثِ سشدشسز سین یب ّیأر اسشبى هشثَقِ اثالؽ خَاّذ ضذ
12چٌبًِ سین یب ضشکز کٌٌذُ ای دس اص ثجز ًبم ثِ ّش ػلشی اص هسبثقِ دادى اهشٌبع کٌذ هیجبیسز ػذم حؿَس
خَد سا سب قجل اص سٍص سبین گیشی اػالم ًوبیذ .دس غیش ایٌػَسر هطوَل خشیوِ ًقذی ٍ هحشٍهیز اص یک هشحلِ اص
هسبثقِ خَاّذ ضذ
.13دس سوبهی کالس ّب اسشفبدُ اص اًَاع سشهض اصاد ثَدُ ٍ سجک کشدى هَسَس سیکلز ًیض ثالهبًغ هیجبضذ
.14دس سوبهی کالس ّب اسشفبدُ اص سَخز ّبی هسبثقِ اصاد هیجبضذ
.15دس سوبهی کالس ّب اسشفبدُ اص سَسثَ ٍ سَدشضبسط هوٌَع هیجبضذ
.16دس کالس ّبی  250 ٍ 125سی سی اسشفبدُ اص السشیک ًیوِ اسلیک ٍدس کالس  1000 ٍ600سی سی
السشیک سوبم اسلیک الضاهی هیجبضذ
.17کالس ّبی اهبسَسی (ة)  250 ٍ 125سی سی دس دُ ( )10دٍس ٍ کالس ّبی  1000 ٍ 600سی سی ٍ
اسششیز دسدبًضدُ ( )15دٍس ثشگضاس هیگشدد
.18ضشکز دس کالس  600سی سی ضشکز ثب هَ سَس سیکلز ثب حدن  636سی سی هوٌَع هیجبضذ
.19دس کالس  125سی سی ثش سٍی ثلَک اسشبًذاسد ػذد 124سی سی حشوب ثبیذ حک ضذُ ثبضذ ٍ هخشَش
ضذى اى سقلت هحسَة هیگشدد
.20دس غَسر اػششاؼ ضشکز کٌٌذُ ای ثش سٍی هَسَس دیگش هَسَ سیکلز دس اص دشداخز ّضیٌِ ثبص ٍ ثسف ثب
ًظبسر کویشِ فٌی ثِ سؼویشگبُ اػضام ٍ دس خػَظ اػششاؼ ضبکی هَسد ثشسسی قشاس خَاّذ گشفز
.21ضشکز دس یک هسبثقِ دس یک سٍص فقط دس یک کالس هدبص هیجبضذ ٍ ضشکز کٌٌذُ اهکبى هسبثقِ دس دٍ
کالس هخشلف ثب دٍ هَسَس هخشلف سا ًذاسد (دس ّش کالس هقام اٍل ٍ دٍم ٍ سَم هیشَاًذ ثب ّوبى هَسَس
سیکلز دس کالس ثبالسش اص سبین اخش ضشکز کٌذ)

3

.22ضشکز دس کالس  250 ٍ 125سی سی ثشای ًفشاسی کِ هبیل ّسشٌذ دس چٌذ کالس ضشکز کٌٌذ ثالهبًغ
اسز .
ً.23فشار اٍل سب سَم کالس ب (اهبسَس) دیگش دس کالس اهبسَس ًویشَاًٌذ ضشکز کٌٌذ ٍ هی ثبیسز ثِ کالس
قشهبًی ثشًٍذ .
 .24دس غَسر ثِ حذ ًػبة ًشسیذى ّش یک اص کالس ّب ٍ ادغبم ثب ّشکالس دیگشی ثِ ّش دٍ کالس دس اص خف
دبیبى سکَ ٍ اهشیبص خذاگبًِ اخشػبظ هیبثذ .
.25اهشیبصار قْشهبًی ثشای ّش فشد کِ اص قشف ّش سین یب ثبضگبّی کِ ضشکز کشدُ ثبضذ ثِ غَسر خذاگبًِ
هحبسجِ هیگشدد

قَاًیي استارت هجدد
1.دس غَسر اسشبسر هدذد هسبثقِ قجل اص قی هسبفز یک سَم هسبثقِ ،سوبهی ضشکز کٌٌذگبى دس هَقؼیز
سبین گیشی اٍلیِ خَد قشاس خَاٌّذ گشفز
.2دس غَسسی کِ اسشبسر هدذد ثیي ثیي یک سَم سب دٍ سَم کل هسیش هسبثقِ ثبضذ  ،ضشکز کٌٌذگبى قجق ًظش
هسیَل هسبثقِ دس خف اسشبسر قشاس خَاٌّذ گشفز
(درهَقعیت تاین گیری اٍلیِ یا در هَقعیت آخریي دٍر هسابقِ)
3دس غَسر اسشبسر هدذد ثؼذ اص قی دٍ سَم هسیش هسبثقِ هَسَس سَاساى دس هَقؼیز آخشیي دٍس هسبثقِ دس
خف اسشبسر قشاس خَاٌّذ گشفز ٍ ثب ًظش هسئَل هسبثقِ ٍ یب دس ًظش گشفشي هَقؼیز ضشکز کٌٌذگبى دس آخشیي
دٍس ،اػالم دبیبى هسبثقِ خَاّذ ثَد

قَاًیي توریٌات
.1سٍص چْبسضٌجِ ٍ دٌدطٌجِ سسز فٌی هَسَس سیکلز ّب اًدبم هیطَد ٍ ثذٍى ثشگِ سبییذیِ فٌی اهکبى ضشکز
دس سبیوگیشی ٍخَد ًذاسد
.2دس کالس  125سی سی هَسَس سیکلز دس سٍص ثبصدیذ سَسف سین فٌی دلوخ ضذُ ٍ هخذٍش کشدى اى سقلت
هحسَة هیگشدد
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.3سوشیٌبر ّفشِ هسبثقِ غجح ٍ ثؼذ اص ظْش اًدبم هیطَد ٍ ضشکز دس هسبثقِ هٌَـ ثِ ضشکز دسحذاقل چْبس
خلسِ سوشیي قجل اص سبیوگیشی هیجبضذ
.4ضشکز دس هسبثقبر کالس ّبی  1000 ٍ 600سی سی هٌَـ ثِ اخز سبییذیِ اص کویشِ اهَصش ٍ گزساًذى 10
سبػز سوشیي هسشوش دس دیسز اصادی دس ّوبى کالس هیجبضذ

هَاردی کِ تین یا شرکت کٌٌدُ خاطی هشوَل جریوِ ٍ پٌالتی پٌج ثاًیِ
هیشَد
خط استارت
.1ػجَس اص خف سؼییي ضذُ
.2دیبدُ ضذى اص هَسَس سیکلز
.3دس اٍسدى کالُ ایوٌی دس هحل دیسز قجل اص ضشٍع هسبثقِ
.4حشکز ًوبیطی دس خف اسشبسر ٍ دٍس ٍاسم اح
.6خبهخ اسشبسر (کَچکششیي حشکز قجل اص خبهَش ضذى چْبس چشاؽ قشهض ضشٍع هسبثقِ)
.7خبثدب ضذى بعد اص دٍس ٍاسم اح دس خبیگبُ خف اسشبسر
.8سد ضذى اص هبضیي یب هَسَس سیکلز هبسضبل (خبثدبیی دس دٍس هبسضبل اصاد اسز)
.9ػذم سَخِ ثِ ػَاهل ثشگضاسی دس دٍس ٍاسم اح ٍ ٍسٍد ثِ هحَقِ دیسز
ّ.10وشاُ ًذاضشي سٌسَس ّبی اخشػبغی ٍ ًذاضشي ضبسط
.11دس دٍس ٍاسم اح حفظ فبغلِ  15هشش سب هبضیي یب هَسَس هبسضبل اخجبسی هیجبضذ
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داٍری
.1ػذم سَخِ ثِ دشچن ّب
.2ػذم سَخِ ثِ اخكبس داٍسی
.3ػذم سَخِ ثِ دشچن هطکی ٍ ثیشٍى ًشفشي اص دیسز (هؼشفی ثِ کویشِ اًظجبقی )
.4ػذم سَخِ ثِ دشچن لخ اخشاج (یک دٍس کبهل ػقت افشبدى)
.5سفشي ٍسصضکبس ثِ هحَقِ داٍسی یب سیس کٌششل
ّ.6شگًَِ احبًز ٍ یب ثشخَسد ًبضبیسز ثب سشداٍس ٍ سوبهی داٍساى
.7خَاًب ًجَدى ضوبسُ دس خلَ ٍ اقذاف هَسَس سیکلز ٍ یب ثب سًگی کِ هطخؽ ًجبضذ
(بِ علت ًداشتي پیت استاپ خطا در رٍز تایوگیری برای پَزیشي هحاسبِ هیگردد ٍ در طَل
هسابقِ بِ هجوَع زهاى هسابقِ اضافِ هیگردد)

خطاّا
.1ػذم سَخِ ثِ سشػز هدبص 10کیلَهشش دس دیز اسشبح
.2ػذم سَخِ ٍ ّوکبسی ثب ػَاهل ثشگضاسی ٍ داٍسی
.3ػذم حؿَس دس سٍص سبیوگیشی
.4ػذم حؿَس دس خلسِ سَخیْی
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ًحَُ اهتیاز دّی در هسابقات

ًفر اٍل

 55اهتیاز

ًفر ًْن

7اهتیاز

ًفردٍم

53اهتیاز

ًفر دّن

6اهتیاز

ًفر سَم

96اهتیاز

ًفر یازدّن

5اهتیاز

ًفر چْارم

93اهتیاز

ًفر دٍازدّن

4اهتیاز

ًفر پٌجن

99اهتیاز

ًفر سیسدّن

3اهتیاز

ًفر ششن

93اهتیاز

ًفر چْاردّن

5اهتیاز

ًفر ّفتن

9اهتیاز

ًفر پاًسدّن

9اهتیاز

ًفر ّشتن

8اهتیاز

-----

-----
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