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  شرایط عمومی
 .ددگر رشته تیمی ايروبیك، تیمی استپ و ماراتن )آماتور و حرفه ای( برگزار می 3 مسابقات در .1

 .سال به باال انجام خواهد شد 11 مسابقات در رده سنی  .2

افراد  نفر سرپرست )مربی از 1نفر می باشد همراه با  1 تا 5 نفرات شرکت کننده در هر تیم بین .3

 .(شرکت کننده در تیم

 1331عتبر سال ارائه کارت بیمه ورزشی م .4

 شهرستان ورزش های همگانیمدارک الزم: کپی کارت ملی و معرفی نامه از طرف هیأت  .5

 می بوده و استفاده از زيورآالت و هر نو  وسیلهپوشاک ورزشکاران متناسب با شئونات اسال .6

 .الحاقی ممنو  می باشد

 استفاده از موسیقی بدون کالم روی فلش يا لوح فشرده .1

 12/5/1331ها عصر روز  و خروج تیم  11/5/1331  شنبه پنجورود تیم ها به خوابگاه عصر روز  .1

 .دپس از خاتمه مسابقات خواهد بو

  5/5/1331 اعالم آمادگی تیم ها حداکثر تا .3

 شرایط اختصاصی و فنی

 مسابقات ماراتن

 ماراتن همگانی -الف

مسابقات وضعیت بدنی و آراستگی شاخص های امتیازه دهی در اين ماده از -نحوه ی اجرا -هماهنگی

 .می باشد

 .ی با مربیان ارشد خطا محسوب می شودعدم هماهنگ

 مسابقات ماراتن حرفه ای -ب

 (دقیقه برنامه داشته باشد )برنامه طراحی شده با روش آموزش متناسب با آن 15 هر مربی بايد

در اين  روش آموزش ، نحوه ی اجرا ، وضعیت بدنی و آراستگی شاخص های امتیاز دهیطراحی حرکت، 

 .ماده از مسابقات می باشد

 .ايروبیك داشته باشند 3 بیان حرفه ای بايد کارت مربیگری درجهمر

 مسابقه تیمی ایروبیک
 ثانیه  5با اغماض + دقیقه 2  مدت زمان اجرا
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  11*  11 فضای اجرا، مربعی به ابعاد

مسابقات  طراحی حرکتی، هماهنگی، نحوه اجرا، وضعیت بدنی و آراستگی، شاخص های امتیازدهی در

 می باشد.

می  عدم رعايت زمان، عدم رعايت مکان و عدم هماهنگی با موسیقی از خطاهای درنظر گرفته شده

 .باشد

 151باالی  BPM موسیقی بدون کالم با

 تیمی استپمسابقه 
 سانتی متر 25 ارتفا  استپ

 141باالی BPM ن کالم باموسیقی بدو

 .قیه موارد مشابه قوانین تیمی ايروبیك می باشدب
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