
 جناب آقای/سرکار خانم..........    

 ......رئیس محترم هیئت تیراندازی 

 سالم عليكم؛ 

با عنایت به در خواست مسئولين  محترم هيئت های استانی در مجمع ساليانه فدراسيون، بدینوسيله 

اصالح به شرح ذیل  40/14/1041تاریخ  252/1041/د/896دستورالعمل اولين رکوردگيری ارسالی به شماره 

همراه مسئول استعدادیابی خواهشمند است ترتيبی اتخاذ گردد تا مراتب ذیل اقدام و نمایندگان برتر به .گرددمی

 یا مربی استان در این رکوردگيری حاضر شوند.

 مواد رکوردگیری:

 متر و تراپ  14دختران: تفنگ و تپانچه بادی 

 متر و تراپ  14پسران: تفنگ و تپانچه بادی  

 و مکان رکوردگیری:زمان 
 

 برنامه تاریخ خاتمه ثبت نام تاریخ

45/11/1041  

04/14/1041 

 به بعد 18:44ورود تيراندازان تفنگ و تپانچه دختران از ساعت 

 رکورد گيری اول )صبح(  رکوردگيری دوم )عصر(  48/11/1041

 رکورد گيری سوم )صبح(  فينال )عصر(  40/11/1041

19/11/1041  

15/11/1041 

ورود تيراندازان تفنگ و تپانچه پسران و تراپ دختران و پسران از ساعت 

 به بعد  18:44

 رکورد گيری اول )صبح(  رکوردگيری دوم )عصر(  24/11/1041

 رکورد گيری سوم )صبح(  فينال )عصر(  21/11/1041

 متصور است. های اعالم شدهها در چارچوب زمانامكان تغيير در برنامه تبصره:

  مکان برگزاری:

 خط بادی و سایت اهداف پروازی فدراسيون تيراندازی 64سالن  -مجموعه ورزشی آزادی -مكان: تهران

  شرايط سني: 

 و باالتر  41/41/1062متولدین 

 



 : روش و زمان ثبت نام

برای دختران و تا تاریخ   04/14/1041ها و اعالم اسامی نمایندگان تا تاریخثبت نام از طریق مكاتبه هيأت -1

 برای پسران مواد تفنگ و تپانچه و نيز تيراندازان ماده تراپ )دختر و پسر( انجام خواهد شد. 15/11/1041

در ی راندازيت یدر سامانه مل راندازيت تیشماره عضوو  کد ملی، تاریخ تولد، رشته، نام و نام خانوادگیدرج  -2

  مكاتبه الزامی است.

باشند، مجاز به  سه ماه اخير به به اردو های تيم ملی نوجوانان و جوانان دعوت شده ورزشكارانی که طی -0

 شرکت در این رکوردگيری نيستند.

 شرايط عمومي:

 مندرجات اعالمی در این دستورالعمل اجرا خواهد شد. و ISSFرکوردگيری طبق قوانين  -1

ورزشكار برتر شناسایی  2و تراپ( تعداد تواند به تفكيک در هر یک از مواد )تفنگ، تپانچه هر استان می -2

 شده طی شيوه اعالم شده در این دستورالعمل را اعزام نماید.

تواند حداکثر یک نفر سرپرست یا مربی برای مواد تفنگ و تپانچه و یک نفر سرپرست یا هر استان می -0

 مربی برای ماده تراپ را همراه ورزشكاران اعزام نماید.

های اعزام کننده بوده و فدراسيون در یگر تجهيزات تيراندازان به عهده هيأتتأمين سالح، مهمات و د -0

 این باره هيچ گونه مسئوليتی را برعهده نخواهد داشت.

 گيری ممنوع است. پوشيدن هرگونه لباس غير ورزشی در طول مدت رکورد -5

یاب و ذهاب ورزشكاران خوابگاه به صورت رایگان از سوی فدراسيون تأمين خواهد شد؛ اما تأمين غذا و ا -8

 باشد. برعهده شخص ورزشكار یا استان اعزام کننده می

گيرد. در ماده اهداف پروازی هزینه فشنگ و بشقابک به قيمت تمام شده در اختيار ورزشكاران قرار می -0

توانند برای اطالع از قيمت دقيق فشنگ و بشقابک با تلفن همراه به شماره ها میاستان

 قای جالل نوروزیان تماس حاصل نمایند.آ 49199154086

 حضور به موقع و مطابق با جدول زمانی اعالم شده الزامی است. -6

 های استاني:شرايط انتخاب ورزشکاران برتر توسط هیأت

تيری در مواد تفنگ و تپانچه )با رعایت فاصله زمانی حداقل یک  04مرحله رکوردگيری  0پس از اخذ  -1

توانند تيرانداز برتر می 2رکورد باالتر تيراندازان، حداکثر تعداد  0محاسبه ميانگين روز( ابتدا رکورد و 

 اعزام شوند. 



که سابقه عضویت در تيم  1041در ماده تراپ تمامی تيراندازان حاضر در المپياد استعدادهای برتر سال  -2

توانند شرکت ی میشرایط عموم 2ملی نوجوانان و جوانان نداشته باشند، ضمن در نظر گرفتن بند 

 نمایند.

رکورد اخذ شده در مواد تفنگ و تپانچه در فرم اکسل پيوست ) فرم ثبت رکورد تيراندازان  0درج  -0

 استعدادیابی( و ضميمه نمودن آن به نامه اعالم نفرات استان به فدراسيون الزامی است.

 مدارکي که ورزشکاران اعزام شده بايستي به همراه داشته باشند:

 فرم پيوستی توسط ورزشكار، مربی و  اولياء و ارایه به کميته استعدادیابی به هنگام پذیرش 0 تكميل -1

 همراه داشتن کارت عضویت فدراسيون. -2

 همراه داشتن کارت بيمه ورزشی.  -0

هيئت ها می بایست ظرف مدت تعيين شده نسبت به ثبت نام ورزشكاران خود اقدام نمایند. پس  :1تذکر

 نام به هيچ درخواستی ترتيب اثر داده نخواهد شد. از پایان مهلت ثبت

مسئول   43443333307و    470-00243744های در صورت هر گونه ابهام با شماره تلفن :2تذکر

 کميته استعدادیابی آقای سيد حسين حسينی تماس حاصل فرمائيد.  

 


