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 باشد مي 18،18،97 متولدين مسابقات سني رده.

 مربي 1همراه به )نفر دو سني رده هر از(ورزشكار 6 شامل مسابقات در شركت جهت تيم هر نفرات تعداد 

 .باشدمي

 مسابقات در دو بخش انفرادي و تيمي انجام خواهد شد . 

  مي باشد زير مواد جسماني پسران شامل آمادگيمسابقات : 

  بارفيكس 

 قيقه با توپ مديسين بال د دراز و نشست يك 

 متر 68دو سرعت 

  متر 188 دونيمه استقامت 

 ايستگاهي  آزمون 

      
 

 رفیکس:با -1

 :وسايل مورد نياز
 ورزشكاراي باشد كه هنگام آويزان شدن، پاهاي اندازهبه  ارتفاع ميله بارفيكس بايد ) رمتسانتي 5/3 طر تقريبيقميله بارفيكس به 

 .(با زمين تماس پيدا نكند

  :جراروش ا

 دستت هتا  از ميله بارفيكس طوري آويزان مي شود كه پشت دست ها به طرف صورت بوده و ورزشكار 

  اندازه عرض شانه از يكديگر فاصله داشته باشند. به  تقريباً

 .گيردقرار بازو نسبت به بدن در يك خط 

او  يچانته  كشد كهاي باال ميخود را به اندازه به كمك عضالت باالتنه و بدون استفاده از پاها،ورزشكار 

  رار گيرد.   قسطح ميله زباالتر ا

رار قت اي پايين بيايد تا بازو نسبت به بدن در يتك ختط   بايد به اندازه رورزشكابراي شروع حركت دوم  

   .گيرند)دست ها كامالًصاف و كشيده باشد(

  موارد خطا:     

 آزمونتاب خوردن بدن و پاها در حين اجراي  

 و يا خم نمودن از ناحيه زانو درجه  38صورت جفتي از ناحيه لگن بيش از بهجمع كردن پاها به سينه  

    (وس كمرقضربه زدن به وسيله پاها و كمر ) 

    (رفتنپ وراست در حين باالچباال رفتن به صورت مارپيچي)خم نمودن سر به  

     زمانهماستفاده نكردن از دو دست به طور  

  رها نمودن يك دست از ميله به منظور استراحت كردن 

     نه بر روي ميله به منظور استراحت كردنچاگذاشتن  

  نمودن پاها به يكديگرقالب  

وسيله ضربه زدن در هنگام پتايين آمتدن بتراي كشتش     )بهخاصيت ارتجاعي ميله بارفيكس استفاده از 

 (بعدي

    باز نمودن پاها از يكديگر بيش از عرض شانه 
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     توضيحات:

 به شترطي  ، براي يك يا دو بار اشكالي ندارد بجا نمودن دست در صورتي كه دست عرق كرده باشد جا

 رها نشود. ميله  ازدست  كه

 شتماره صتحيح    در صورت خطا بودن حركت،.حركات صحيح را با صداي بلند شمارش نمايد داور بايد

   .گرددمير بلي تكراق

  ميله  از دورانگشت شست  ،باشد.)بهتر است به لحاظ ايمنيآزاد مي ورزشكارحالت گرفتن ميله توسط

  (   نه قرار گيرد.عبور كرده و روي انگشت نشا

 باشدراي گرفتن ميله بارفيكس ممنوع مياستفاده از وسايل كمكي ب . 

  باشدنع ميامبال ر خورد دست ها(ب)جهت جلوگيري از از پودراستفاده  

 دوم  بتار تشخيص دهد كه انجتام  داورمگر اينكه ، دهد،انجام مي را آزمونفقط براي يكبار اين  ورزشكار

 ضرورت دارد.

 

  نشست: دراز و -2

 وسايل مورد نياز:
   گرميكيلو8توپ مديسين بال ،كرنومتر، ز و نشستدستگاه درا، ژيمناستيك)بيش از حد نرم يا سفت نباشد( تشك 

 ه يقيك دق :مانز

  :  اجرا روش

كته تتوپ را بتين دو    دادن پاها در محل مخصوص و در حاليرارقابتدا با استفاده از دستگاه و  ورزشكار 

  خوابد  به پشت بر روي تشك مي است دست گرفته

  درجه نباشد. 78طوري به پشت روي تشك دراز بكشد كه زاويه مفصل زانو بيش از ورزشكار 

رار دارد از ناحيه مفصل آرنج قكه توپ بين دو دست صورت كشيده و در حاليهدست ها در باالي سر ب 

  يابد  با تشك تماس مي صاف بوده و توپ

ها به اندازه اي بتاال  تير عضالت درگير و كمكي و باالآوردن دسابا انقباض عضالت شكم و س ورزشكار 

     روي دستتگاه برختورد نمايتد و مجتدداً بته حالتت اول       آيد كه توپ در قسمت مشتخص شتده بتر    مي

 تماس پيدا كند. گردد به طوري كه درهر بار بازگشت توپ با تشكبازمي

در هنگام تماس توپ با بالشتك مخصوص بايد دست ها از ناحيه آرنج صاف بوده و آرنج ها مقابل زانتو   

ورزشكار با عالمت )رو(شروع به حركت نموده و حركاتي كه بعتد از كلمته    مماس شود( )رار گيردقها 

د دراز و نشست صحيح در متدت  تمام و يا سوت پايان انجام و يا تكميل شود شمرده نخواهد شد. تعدا

  عنوان ركورد وي محسوب خواهد شد.هيقه بقد يك

  :موارد خطا 

توپ را در   گدرنداور موظف است بي و تلف خواهد گرديد ورزشكارزمان )شدن توپ از دستا جد 

 (دهد. رارق ورزشكاراختيار 

 جدا شدن كمر و باسن از تشك 

  آمدن البا هنگام مخصوص محل به توپنكردن  برخورد 

  كشيدن دراز هنگام تشك به توپنكردن  برخورد 

 طرفي صورت يكهب  باال آمدن 
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  توضيحات:   

 رار قت طوري كه ورزشكار در جريان حركتات خطتاي ختود    هشمارش حركات با صداي بلند انجام شود ب

 .گيرد

  بلي تكترار  قخطا نمايد توسط داور شمارش نخواهد شد بلكه شمارش صحيح ورزشكارتعداد دفعاتي كه

  كه حركت اصالح شود.   گرديد تا زماني خواهد

 ها از يكديگر رعايت شودشوند فاصله تشكتست مي هم زمانطور هند نفر بچكه درصورتي. 

 

 :  مترسرعت 06دو -3

 م استارتچپر  ،كرنومتر وسايل وامكانات مورد نياز:

 پيست دووميداني)زمين مناسب و هموار( فضا:

 

  اجراي آزمون:روش 

اشاره دستت داور   با فرمان )به جاي خود، هم زمان گيرد.رار ميقبا استارت نشسته پشت خط شروع  ورزشكار 

عالمتت )رو و هتم   م(باال آمده و با چباال بردن پر هم زمانبه محل استارت(حالت گرفته و با فرمان )حاضر و 

شود مورد نظر از خط پايان رد ميسافت نمايدو پس از طي مشروع به حركت مي م(چپايين آوردن پر زمان

كار نموده و با رد شدن ستينه دونتده از ختط پايتان     هسنج شروع بزمان م(چآوردن پر با عالمت )رو و پايين

ثانيته  دهم و صتدم  ، ه به ثانيهشود كآمده به عنوان ركورد شخص محسوب ميزمان بدست شود.ف ميقمتو

 .  گرددمحاسبه مي

  

     :موارد خطا 

 .شودل از عالمت رو خطا محسوب ميقب حركت 

ثانيه به ركورد وي اضتافه خواهتد    2 خطااز مرتبه سوم به ازاي هرمرتبه فقط خطا محاسبه شده وتا دو 

 شد. 

 . شودخارج شدن دونده از خط خود خطا محسوب مي 

 

 

  متر:  066دو   -4

   م استارترچپ ،كرنومتر وسايل مورد نياز:

 صورتي كه پيست در اختيار نباشد.زمين صاف و هموار با تاييد سرپرست فني( پيست دو و ميداني )درفضا: 

 

 :آزموناجراي  روش

م چپتايين آوردن پتر   هتم زمتان  و با عالمتت رو   گيرند.رار ميق شروعها با استارت ايستاده در پشت خط دونده

عالمتت رو و پتايين    بتا  كننتد. فت مورد نظر از خط پايان عبور ميشروع به حركت نموده و پس از طي مسا

 گردد.يف مقكند متوسينه دونده از خط پايان عبور مي كار نموده و زماني كهم كرنومتر شروع بهچآوردن پر

دهتم و صتدم ثانيته     ، ثانيته  ، يقته قد ركورد شخص تلقي خواهد گرديد كه بته زمان بدست آمده به عنوان 

    گردد.محاسبه مي
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  موارد خطا:  

 .شودرو خطا محسوب مي ل از عالمتقبحركت  

ثانيه به ركورد وي اضتافه خواهتد    2 خطااز مرتبه سوم به ازاي هرمرتبه فقط خطا محاسبه شده وتا دو 

 شد.

 . شودخارج شدن دونده از خط خود خطا محسوب مي 

  ميدانيخارج شدن از پيست دوو 

 ( اخراج -تذكّردويدن مارپيچ يا حالتي كه مانع شود تا ورزشكار ديگر نتواند سبقت بگيرد)جريمه:دادن  

 ( اخراج -تذكّرمنظور مزاحمت براي فرد ديگر )جريمه:دادن دادن بهيا هل گرفتن دست يا لباس و 

فتر منظتور   صفر بتراي هتر دو ن   شود و امتيازيخطا محسوب م، منظور كمك  گرفتن دست يكديگر به 

  .گرديدخواهد

و در صورت تكرار مربتي از   تذكّردر صورت مشاهده ابتدا  .همراه ورزشكار مجاز نيست مربي بهدويدن  

  .گردداخراج مي هابقزمين مس

اين است كه مسافت مورد  هدف امّا ،خود طي نمايد آمادگيمسير را مطابق سطح مجاز است  ورزشكار 

 . شودل زمان طي قحدارد نظر

 

 ايستگاهي  آزمون 

 6: تعداد ايستگاه

 متر (21×85 زمين بسكتبال استاندارد)ابعاد فضاي مورد نياز:

 وسايل و تجهيزات مورد نياز: 

  ( 2شماره ضميمه ) هانحوه چيدن و قرارگيري ايستگاه

 

  :آزموناجراي  روش

و با فرمان داور)پتايين   گيردرار ميق)به جاي خود(پشت خط شروع به حالت استارت ايستاده با فرمان ،شكارورز

  (حركت مي نمايد.چابكي آزمونگفتن رو( به سمت ايستگاه اول ) هم زمانم و چآوردن پر

 ورزشتكار س از عبتور  كار و پو( كرنومتر شروع بهگفتن ر هم زمانم و چآوردن پر فرمان داور)پايين وري: باآياد

  شود.ف ميقخط پايان متواز

 

  :موارد خطا

  رار گرفتن پا روي خط شروعق 

   )شودبالمانع است وفقط يك خطا ثبت ميبل از فرمان داور )دوباره شروع كردن درخط شروع قحركت  

 

ف
دي

ر
 

ف تعداد وسيله
دي

ر
 

 تعداد وسيله

 عدد8 يمترسانتي 28ي و ارتفا متري(3) وب موازنهچ 6 عدد 4 مخروطي بزرگ    8
 عدد5 متر 5/8 ارتفاع  م با چپر 9 عدد 5 مانع دوميداني 2
 عدد6 راكت  1 عدد4 28×5×5 وبي به ابعادچمكعب  3
  كرنومتر 7 عدد8 كچل كوگدروازه  4
  گذاري زمينكشي وعالمتكاغذي جهت خط سانتي 5 سبچنوار 88 عدد8 4توپ فوتسال سايز 5



9 

 

  باشد.وسيله راكت ميهثانيه توسط داور ب 2اعالم خطاي يادآوري: 

  

 زاس   گچابكي ت مونآزايستگاه اول:    

 5 م(در عرض زمينچمتر بوده و فاصله هر يك از موانع )پر 5 ابكي از خط استارتچ آزمونفاصله نقطه شروع   

 سمت داخل خط عرضي ممتاس باشتد.  قبايست با م ميچپايه پر. باشدميمتر  1 داخل زمين و به طرف متر

وم شروع نموده و مسير را طبق از مخروطي د ابكي راچ آزمونمتر 5 مسافت پس از استارت و طي ورزشكار

 .  نمايدهاي تعيين شده طي ميجهت

 

  ايستگاه دوم: پرش جفت به طرفين

ابل ذكر ق نمايدمتر پرش مي 8 طول سانتي متر 85 مرتبه به طرفين خطي به عرض 88ورزشكاردراين ايستگاه 

دد)تمتاس بتا ختط و يتا ختارج      گرپ يا راست يك پرش محستوب متي  چاست كه هر مرتبه پرش به طرف 

 .گردد(حدوده خطا محسوب شده و شمارش نميم

 

  شوت به دروازه ايستگاه سوم:

شتوت بته    گتردد. اشاره داور وارد ايتن ايستتگاه متي    با بلي وقاز انجام صحيح حركت در ايستگاه  پس ورزشكار

فوق  آزمونصورت گيرد. در  ك( فقط بايد با يك ضربه پاچمتري به سمت دروازه گل كو 9دروازه)از فاصله 

زدن مخروط دهد و پس از دورود ورزشكار به حركت خود ادامه مينانچه پس از ضربه توپ گل شود يا نشچ

 گردد.هارم ميچگوشه زمين وارد ايستگاه 

     : و جريمه خطاموارد 

  هد شد.ثانيه به ركورد ورزشكار افزوده خوا 2 ، نانچه توپ وارد دروازه نشودچ آزموندر اين  

 (    نانچه ورزشكار مخروط را دور نزند.)جريمه اصالح مسير حركتچ 

 

  ايستگاه چهارم: جابه جايي اشيا

  آيد(تيمتر )خطوط جزو مربع به حساب ميسان 58و ابعاد هر مربعو  متر 5 بليقفاصله از ايستگاه 

 8 در خانته  8 )مكعب رار دهدقمعين هاي ها را برداشته و آنها را در محلبايستي مكعب ورزشكار :انجامروش 

 (  و به همين ترتيب 2در خانه  2 مكعب

  :  و جريمه موارد خطا

  از لبته  ستانتيمتر   8اگر مكعب حتي رار گيرد)قرار دادن بايستي داخل مربع قوبي در هنگام چمكعب هاي

  جاوز نمايد خطا محسوب مي شود.)جريمه اصالح حركت(  خارجي ت

  گردد.)به شرطي كه مكعتب از  مي ثانيه 2 ها نمودن هر مكعب مشمول جريمه زمانيا ريدر صورت پرتاب

  خارج نشود( داخل مربع

  نانچه مكعب از داخل مربع خارج شود ،جريمه اصالح حركتت  چا رها نمودن هر مكعب يدر صورت پرتاب

  ثانيه خواهد بود. 2جريمه  به اضافه

زده و وارد ايستتگاه بعتدي   متانع مخروطتي را دور   ،هتا مكعتب از جابجتايي صتحيح    ار بايد پسورزشك :يادآوري

  شود.)دور نزدن مانع مخروطي،جريمه اصالح مسير(
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  ايستگاه پنجم: چوب موازنه

وب موازنه به طور كامل عبور نمايتد  چبايست از روي مي ورزشكاردر اين ايستگاه  متر، 4بليقفاصله از ايستگاه 

وب چت نتهتاي  و آخترين گتام بتا ا    ستانتيمتر ابتتدايي(   38وب موازنه )چتداي كه اولين گام او با ابصورتي به

  تماس حاصل نمايد. سانتيمتر پاياني( 38)موازنه

    : جريمه و موارد خطا

  با زمين تماس پيدا كنتد  هرگاه ورزشكار به تشخيص داور تعادل خود را از دست بدهد و يك يا دو پاي او

ظف است از محتل خطتا فعاليتت ختود را شتروع نمايتد و مستير را ادامته         حركت انجام دهد و مو بايد اصالً

  دهد.)اصالح حركت(  

  ستانتيمتر(  38) وب موازنته چت با محل مشخص شتده در ابتتداي     پاي ورزشكار به تشخيص داورچنانچه 

 .گرددثانيه مي 2ننمايد خطا محسوب شده و مشمول جريمه زماني تماس حاصل  

  انتهايي (  سانتيمتر38) وب موازنهچابتداي شخيص داوربا محل مشخص شده دره تپاي ورزشكار بچنانچه

و به ايستگاه بعدي  گرددثانيه مي 2خطا محسوب شده و مشمول جريمه زماني ،نمايد و عبور نداشتهتماس 

  رود.مي

 

  ايستگاه ششم: پريدن از روي موانع کوتاه و رد شدن از زير موانع بلند:

 و متانع كوتتاه(   3)مترسانتي 48ارتفاع موانع كوتاه باشد.يممتر 88طول ايستگاه متر و  6از گوشه زمين فاصله 

 .باشدمتر مي5/2 فاصله هر مانع با مانع بعديبوده و مانع بلند(  2)متر  سانتي 78 ارتفاع موانع بلند

   ه و از زيتر موانتع بلنتد بتا     در مسير تعيين شده به ترتيب از روي موانع كوتاه پرش نمتود  ورزشكار: روش انجام

  دن بدن و پاها عبور نمايد.كرخم

    : جريمه و موارد خطا

 بايستت از  متي از هر يك از موانع عبور نكند خطا محستوب شتده و   ورزشكاركه به تشخيص داور درصورتي

  خطا با راهنمايي داور حركت را ادامه دهد.)اصالح حركت( محل

  برختورد پتاي جلتو و     امّتا نع است امبالهنگام پريدن از روي موانع كوتاه،برخورد پاي عقب و انداختن مانع

 گردد. ثانيه مي 2مشمول جريمه زماني انداختن موانع

 گردد.ميثانيه  2هاي مانع مشمول جريمه زمانير موانع بلند گرفتن دست به كنارههنگام عبور از زي 

   خواهد داشت. ثانيه 2 يافتادن مانع بلند نيز جريمه زمانبرخورد منجر به 

 توضيح:

متتري را بتا   82افتمست  ه طتور صتحيح،  و پشت سرگذاشتن هرشش ايستتگاه بت   ستارتپس از انجام ا رورزشكا

شتروع   گفتن رو( هم زمانو م چشود.كرنومتر با )پايين آوردن پراز خط پايان رد ميحداكثر سرعت دويده و

احتستاب  از  آمتده پتس  ف متي شتود.زمان بدستت   قخط پايان متوا رد شدن سينه دونده از بوده و به كار نم

  .گرددمحسوب ميعنوان ركورد وي ثانيه به 2زمانيهاي جريمه

 
  

 


