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 شیوه نامه برگزاری مسابقات مجازی پرثوآ قهرمانی کشور

 

 :مقدمه

های همگانی فدراسیون ورزش   07/02/1399مورخ    99/277ص//12 اجرای بخشنامه شمارهدر 

هنرهای فردی و نمایشی به مناسبت  قهرمانی کشور مجازی درخصوص برگزاری مسابقات

کلیه شرکت کنندگان در  این شیوه نامه تنظیم و (اردیبهشت 25) آگرامیداشت روز ملی پرثو

 مسابقات کشوری می بایست کلیه موارد به شرح ذیل را رعایت نمایند:

توانند در هر سه آیتم فرم های تکنیکی، سالح سرد و هنرهای نمایشی  باشند می می نام کسانی که متقاضی ثبت-1

 شرکت نمایند.

بایست به صورت مستقل با  متقاضیان ثبت نام برای هر آیتم )فرم های تکنیکی، سالح سرد و هنرهای نمایشی( می-2

ارسال تصویر کارت ملی، حکم فنی، تصویر عکس پرسنلی رنگی و نام استان و شماره تماس مستقیم را از طریق 

 ارسال نمایند. 17/2/99مورخ  24 واتساپ برای مسئول ثبت نام )مندرج در بخشنامه (حداکثر تا ساعت

در  باشد آدرس کاربری )آیدی( خود در اینستاگرام را جهت ورود به مسابقه مجازی شرکت کننده موظف می-3

 به مسئول مربوطه اعالم نماید. نام هنگام ثبت

 باشد. هزینه ثبت نام برای کلیه متقاضیان رایگان می -4

گردد که شرکت کننده در هرآیتم، کد مربوطه را از مسئول  شده تلقی می نسبت به متقاضی زمانی انجام ثبت نام-5

 ثبت نام دریافت نموده باشد.

 شود. و شرکت کننده مطابقت داده مینام کد ثبت نام متقاضی درزمان اجرای مسابقه توسط مسئول ثبت -6

 بایست به شرح ذیل باشد: محل اجرای مسابقه می-7

 هیچ گونه تبلیغات باشد.تصویر زمینه سفید، بدون  7-1

 دارای قابلیت پخش کامل آیتم های مزبور در بخشنامه باشد . 7-2

 با موبایل بصورت آنالین و از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام و در پیج باید فیلمبرداری-8
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 Parthowa_news .با اینترنت پر سرعت باشد 

 باشد. وصل شدن اینترنت بعهده شرکت کننده میمسئولیت عدم کیفیت مناسب فیلمبرداری و یا قطع و   -9

بانوان و روز جمعه مورخ  برای 18/02/1399صبح روز پنج شنبه مورخ  9:00مسابقات از ساعت -10

بایست در ساعت و روز مذکور به آدرس شبکه  آقایان آغاز خواهد شده و کلیه متقاضیان می برای 19/02/1399

 اجتماعی معین شده آنالین باشند.

گردد و  زمان مقرر مسابقات نسبت به اعالم نام و نام خانوادگی شرکت کننده به همراه کد مربوطه اقدام می در-11

 هر شرکت کننده حداکثر دو دقیقه زمان برای شروع اجرای مسابقه دارد.

 شرکت کنندگان موظف اند الزاماً با پوشش اختصاصی پرثوآ  در مسابقات شرکت نمایند.-12

 حجاب مناسب از جمله ) مقنعه، ساق دست و ...( برای بانوان الزامی می باشد.پوشش  ضمناً رعایت

به نفرات اول تا چهارم هر آیتم مسابقاتی حکم قهرمانی کشوری از سوی فدراسیون ورزش های همگانی اعطاء -13

 خواهد شد.

 بقه میباشد.عدم رعایت هر یک از بند های مفاد این شیوه نامه موجب حذف متقاضی از مسا-14
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