
با سالم
احترامــًا؛ فدراســیون تیرانــدازی ج.ا.ا در نظــر دارد بــه منظور تعمیم، گســترش ورزش تیراندازی و ایجاد فرصت  پیشــرفت 
برای عالقمندان، تکمیل جدول رنکینگ و شناســایی نفرات برتر ششــمین مرحله مســابقه آزاد اهداف پروازی سال 1400  

را برگزار نماید. 
ورزشــکاران عالقمند به شــرکت در این مســابقات می توانند با توجه به شرایط و زمان بندی اعالم شده نسبت به ثبت نام 

اقدام نمایند.

رده سنی: بزرگساالن- جوانان و نوجوانان. 
مواد و زمان برگزاری: )ریز برنامه زمان بندی بعد از پایان مهلت ثبت نام از طریق سایت فدراسیون اعالم می گردد(.

ضمنا در پایان فینال هر ماده از مســابقات تســت دوپینگ به صورت رندوم چک از ورزشــکاران گرفته خواهد شــد و پیرو 
ابالغیه شــماره 162/ص/252 تاریخ 1400/03/10 )پیوســت( کلیه عواقب و تنبیهات مرتبط با عدم رعایت قوانین کنترل 

دوپینگ بر عهده فرد متخلف، مربی، سرپرست، باشگاه و هیات مربوطه خواهد بود.
  

 نحوه ثبت نام: 
فدراسیون  اینترنتی  سایت  به   15:00 ساعت   1400/11/27 تاریخ  از  می بایست  رقابت ها  در  شرکت  متقاضیان    
از  بعد  به ذکر است  نمایند.  الزم  اقدام  ثبت نام  به  تاریخ 1400/11/29 نسبت  تا  و  www.regirissf.ir مراجعه  آدرس  به 

گرفت. تکمیل ظرفیت هیچگونه ثبت نامی صورت نخواهد 
رعایــت مقــررات ابالغــی ســتاد ملــی پیشــگیری و مقابله با کرونا  و همچنین فدراســیون پزشــکی ورزشــی در طــول برگزاری 
مســابقه،حضور ورزشــکاران در میادیــن ورزشــی و ... الزامــی اســت و متخلف ضمن اخراج از مســابقه بــه کمیته انضباطی 

معرفی می شود.

زمان برگزاریرشته

1400/12/06 لغایت 1400/12/08تراپ مردان و زنان

1400/12/13 لغایت 1400/12/15اسکیت مردان و زنان
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شرایط عمومی:
کن میدان الزامی می باشد. - استفاده از ماسک و رعایت فواصل اجتماعی در طول برگزاری مسابقات و تمامی اما

- مسابقات طبق قوانین اعالمی مندرج در این دستورالعمل اجرا خواهد شد.
- مسابقات به صورت انفرادی برگزار می گردد.

- در این مرحله در ماده تراپ آقایان و بانوان )بزرگساالن( فینال به صورت مشترک و فینالیست های  )آقایان - بانوان( بر 
اساس باالترین امتیاز مشخص می شوند.

- در ماده تراپ مردان)جوانان و نوجوانان( در صورت به حدنصاب رســیدن ورزشــکاران فینال و رنکینگ جدا محاســبه 
می گردد.

ورزشکاران رده سنی جوانان و نوجوانان فقط می توانند در یک فینال حضور داشته باشند و در صورتی که تصمیم به شرکت 

کتبی خود را به کمیته برگزاری تحویل نمایند. تر را دارند می بایست روز تمرین رسمی درخواست  در رده سنی باال

- برگزاری هر ماده منوط به ثبت نام 6  ورزشکار می باشد. )در غیر این صورت مسابقه آن ماده برگزار نخواهد شد(.
- در صورت غیبت و انصراف وجوه واریزی مسترد نخواهد شد.

- ورزشــکارانی که در مســابقات ثبت نام می نمایند و نســبت به شرکت در مســابقه امتناع می ورزند علت عدم حضور آنان 
گرفت. تحت بررسی قرار خواهد 

گونه مسئولیتی در قبال تأمین خوابگاه، غذا، سالح و ... نخواهد داشت. - کمیته برگزاری مسابقات هیچ 
- بدیهی است از ظرفیت خوابگاه های محدود موجود با توجه به محدودیت های قرنطینه بهره برداری خواهد شد.

- جوخه بندی تمرین رسمی طبق راند و ساعت از طریق سایت اینترنتی فدراسیون اطالع رسانی خواهد شد.
کنندگان اخذ خواهد شد. - هزینه خدمات در محل برگزاری مسابقات از شرکت 

- شرکت در مسابقات مستلزم واریز مبلغ 950/000 ریال )هزینه ورودی مسابقه( در مهلت تعیین شده می باشد.
- آقایان شــرکت کننده در مســابقات ملزم به رعایت پوشــش مناســب شــامل )نداشــتن خال کوبی نامتعارف، عدم 

استفاده از البسه تنگ، بدن نما و نیمه عریان و...(
کننده در مسابقات ملزم به استفاده از مقنعه و لباس ورزشی طبق ابالغیه وزارت ورزش و جوانان می باشند. - بانوان شرکت 

- توضیح: پوشش مناسب شامل )مانتو تا زانو، آزاد و آستین بلند - عدم ساپورت و بدون آرایش(
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: مدارک مورد نیاز
- فرم تایید ثبت نام اینترنتی؛ 

کارت عضویت تیراندازی؛  -
- کارت بیمه ورزشی تیراندازی )ورزشکارانی که به هر دلیل در محل مسابقات کارت بیمه ورزشی خود را به همراه نداشته 

باشند از تحویل مهمات به آنان جلوگیری به عمل می آید(؛
. - همراه داشتن شماره تیرانداز

 
: جوایز

عــالوه بــر رصد امتیازات توســط ســازمان تیم هــای ملی و مربیان محتــرم به منظور شناســایی و اولویت بندی ورزشــکاران 
درپایان رقابت ها، به نفرات اول تا سوم انفرادی هر یک از رشته ها به ترتیب مبلغ: ده میلیون ریال، هشت میلیون ریال و 

شش میلیون ریال جایزه نقدی به همراه حکم قهرمانی اهداء خواهد شد. 
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مهدی مبینی
سرپرست فدراسیون 


