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  برگزاری مسابقاتبرگزاری مسابقات. . 11
  . مقررات عام. مقررات عام11

این قوانین در مسابقات ورزشی آتش نشانی و گروه نجات  دولتهایی که عضو فدراسیون بین المللی آتش 

 .اند الزم االجرا می باشد للی شدهنشانی و گروه نجات در زمان برگزاری مسابقات بین الم

 نتایجی که شرکت کنندگان در مسابقات اعم از رسمی و غیر رسمی بدست می آورند چنانچه 

 .ود و رکورد آنها محاسبه می گرددبر اساس این مقررات برگزار شوند قابل قبول خواهد ب

  تمرینهای ورزشی آتش نشانی و گروه نجات تمرینهای ورزشی آتش نشانی و گروه نجات . . 11. . 11

 برنامه بزرگساالن -1-1-1

 متر با مانع  100دوی مسافت  -1

 باال رفتن از نردبان نجات برج عملیاتی آتش نشانی  -2

متر با مانع و باال رفتن از روی نردبان  100برنامه آموزشی شامل  دوی مسافت  2مسابقات دو مرحله ای )دارای  -3

 نجات به طبقه چهارم برج آموزشی (

 متر  100×4مسابقات آتش نشانی امدادی با مسافت  -4

 آبرسانی از منابع روباز -5

  . مقررات مسابقات . مقررات مسابقات 11. . 22

آن را ( برگزاری مسابقه طبق مقرراتی که سازمان شهرداریهای کشور ) انجمن ورزشهای عملیاتی آتش نشانی 1-2-1

 . تعیین می کند برگزار می شود

 مقررات مسابقه باید شامل این بخشها باشد : 2-2-1

 . خصات مسابقههدف برگزاری نحوه اجرا و مش

 محل و زمان برگزاری 

 مدیریت مسابقه 

 سازمانهای آتش نشانی شرکت کننده و شرکت کنندگان در مسابقات 

 برنامه مسابقات

 بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود  2مسابقات در 

 اعطای جوایز به برندگان 

رگزاری مسابقات که انجمن مذکور زمان ارائه مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات در زمان مقرر قبل از ب

 . مربوط را اعالم می نماید

 مقررات این مسابقات که از طرف فدراسیون جهانی برای مسابقات بین المللی و انجمن  3-2-1

 ماه قبل از مسابقات ارسال شود  6الی  1یاد شده برای مسابقات داخلی تدوین شده بایستی حداقل 

فقط توسط فدراسیون بین المللی یا انجمن داخلی که آن را تائید کرده می باشد و  حق تغییر در مقررات 4-2-1

مقررات مخالفتی با قوانین  . باید حداقل یک ماه قبل از شروع مسابقات به اطالع شرکت کنندگان رسانده شود

 .مسابقات فوق نباید داشته باشند

 . رف در آن مسیر نیستمقررات تدوین شده الزم اجرا بوده و هر گونه دخل و تص  

 



  . ارزشیابی نتایج . ارزشیابی نتایج 11. . 33

در برگزاری مسابقه انفرادی و فردی تیمی برای مشخص کردن جایگاه تیمها نتایج شرکت کننده ها طبق  -1-3-1

 .مسابقات مورد بررسی قرار می گیردمقررات تایید شده درباره سیستم ارزشیابی نتایج در این 

می آورند در نده ها در هر نوع مسابقات به دست رین نتیجه هایی که شرکت کندر مسابقه فردی تیمی بهت 2-3-1

 . نظر گرفته می شود

مقام اول به شخص تعلق دارد که در هر رشته ورزشی بهترین نتیجه را کسب کرده و رسمًا مورد قبول قرار  3-3-1

ه نتیجه دو زمان اخذ شده آن بهتر گرفته باشد و در صورت مساوی بودن نتایج دونفر و یا بیشتر به ورزشکاری ک

باشد مقام اولی تعلق می گیرد اگر این نتیجه ها هم مساوی باشد مقام اول به ورزشکاری داده می شود که نتیجه 

مسابقه اول آن بهتر بوده است اگر این نتایج هم مساوی باشد به آن ورزشکاری که اول شروع کرده است مقام اول 

در این نوع مسابقه همه ، ج مسابقات ورزشکاران برنده در همه دوره ها به طور یکسان باشندداده می شود.  اگر نتای

 . آنها برنده اعالم می شوند

، برنده از روی متر در صورت مساوی بودن نتایج 100×4در مسابقه شروع عملیات نجات و مسابقه امدادی  4-3-1

 .ی شودنتیجه قبلی تعیین م

، برروی برج و باال رفتن از روی نردبان نجات متر با مانع 100نده ها در مسابقات دوی برای مشخص کردن بر 5-3-1

عملیاتی فقط رکورد کسب شده در انتهای مسابقه مالک تعیین برنده می باشد امتیاز نهایی را ورزشکاری می گیرد 

 . که در مسابقه باال رفتن از روی نردبان نتیجه بهتر ی را کسب کرده باشد

 

  لغو مسابقات لغو مسابقات   ..11. . 44

ا فقط داور کل حق لغو مسابقات یا اعالم تعطیلی موقت مسابقات ر، ، تاخیر در آغاز مسابقاتتعطیلی مسابقات 1-4-1

 ، در صورتی که دارد اعالم کند

 .مسابقات برای برگزاری آماده نباشدمکان ( الف

 .ارد نباشدطبق مقررات فوق استاند تجهیزات و ابزار مسابقات موجود نباشد یااینکه

یت مقررات مسابقات عدم امکان برگزاری مسابقات بدلیل نا مساعد بودن شرایط جوی یا شرایط دیگری که برای رعا

 .مشکل ساز باشد

 موجود نبودن کادر پزشکی در محل مسابقات ( ب

  . اظهارات و اعتراضات ) اعتراض شفاهی و کتبی (. اظهارات و اعتراضات ) اعتراض شفاهی و کتبی (11. . 55

اره رعایت صحیح و دقیق مسابقات ابهام یا سئوالی داشته باشند و در صورتی که تیمهای شرکت کننده درب 1-5-1

به معاون آن یا به ، همچنین در صورت تصمیم گیری غیر واقع داوران نماینده گان تیمها می توانند به داور کل

یئت اعتراضات به داور کل قبل از شروع جلسه ه . سرداور مسابقات ورزشی با اعتراضات کتبی خود مراجعت نمایند

تصمیم گیری در باره اعتراضات کتبی باید  . داوران برای جمعبندی نتایج این نوع مسابقات ورزشی ارائه می شود

اگر این تصمیم گیری امکان پذیر نباشد شرکت کننده ای   . قبل از شروع مرحله بعدی مسابقات ورزشی گرفته شود

 . شده می تواند در مسابقه بطور مشروط شرکت کند که نسبت به آن شکوائیه کتبی مرحله بعدی مسابقات ارائه

تصمیم گیری درباره اعتراضات بطور کتبی از طرف داور کل تنظیم میشود یا اینکه با صورت جلسه ای که در جلسه 

 . هیئت کل داوران تشکیل می گردد تنظیم می شود

 

 

 
 



  .  شرکت کنندگان مسابقات.  شرکت کنندگان مسابقات22
  ت در مسابقات ت در مسابقات . اجازه دادن به ورزشکاران برای شرک. اجازه دادن به ورزشکاران برای شرک11--22

شرکت در مسابقات فقط به کسانی اجازه داده می شود که از آمادگی جسمانی الزم در رشته ورزشی آتش  1-1-2

 .شانی و گروه نجات برخوردار باشندن

سازمانی که شرکت کنندگان را به مسابقات معرفی می کند ضمانت بیمه ای آنان را از هرگونه حادثه اتفاقی در 

لزاماً دارای بیمه ورزشکاران بایستی ا) . مزمان مسئول آن می باشد بایدزمان برگزاری مسابقات ه تمرینات یا در

 .(ورزشی باشند

چنانچه ورزشکار دچار مصدومیت شد و درخواست شرکت مجدد در مسابقه را ارائه نمود فقط پس از تائید پزشکان 

می سازد ارائه مدارک اولیه توسط بازیکنان اعم از  خاطر نشان. مسابقات و و تائید هیئت داوران قابل قبول است

  .اصلی و ذخیره به هیئت برگزاری و ثبت مشخصات آنها  الزم االجرا می باشد

بدیهی است ورزشکارانی که بطور انفرادی در مسابقات شرکت می نمایند ملزم به اخذ تائیدیه مربوط از هیئت 

 .دبرگزاری خواهد بو

 .ه درخواست کتبی الزامی خواهد بودازیکن اصلی یا مصدوم جابجا شود ارائاگر بازیکن بخواهد با ب

  وظایف و حقوق شرکت کنندگان مسابقات وظایف و حقوق شرکت کنندگان مسابقات   --22--22
شرکت کننده باید با قوانین مسابقات و مقررات و تمام شرایط برگزاری مسابقات در این نوع مسابقات آگاهی  1-2-2

 . الزم را داشته باشند

موظف است که در مسابقات مستقل عمل کند هیچکس در زمان اجرای تمرینات  شرکت کننده مسابقات 2-2-2

 . حق کمک کردن را ندارد در صورت رعایت نکردن قوانین به شرکت کننده امتیاز داده نمی شود

برای بی انضباطی یا رفتار ناشایست به شرکت کننده اخطار داده میشود در صورت تخلف مجدد شرکت  3-2-2

برای رفتار خشن شرکت کننده بدون اخطار ار شرکت در مسابقه  . در مسابقه محروم می شود کننده از شرکت

 . محروم می گردد

 .بقه یا در زمان مسابقه ممنوع استاستفاده از مواد نیروزا قبل از مسا 4-2-2

کت در شرکت کننده موظف است با درخواست هیئت داوران آزمایش پزشکی انجام دهد در غیر این صورت حق شر

 . مسابقه را ندارد

شرکت کنندگانی که ثابت  شود از مواد نیروزا استفاده کرده اند از مسابقات اخراج می گردند و فدراسیون مربوط انها 

  . را از حضور در مسابقات محروم خواهد نمود

ی از قبل تدوین طبق برنامه تنظیمی مسابقات همه تیمهای شرکت کننده در زمان مقرر بر اساس نوبت بند 5-2-2

  . شده با داور شرکت کنندگان به محل مسابقات وارد می شوند

در  . شرکت کننده با لباس مخصوص که طبق قوانین مسابقات می باشد باید به موقع در محل مسابقه حضور یابد

 . صورت تاخیر بیش از دو دقیقه شرکت کننده از مسابقات محروم می شود

خط استارت طی نوبتهای اول و دوم بدون علت موجه به معنای امتناع از شرکت در حاضر نشدن شرکت کننده در 

واین شرکت کننده از حضور در مسابقه محروم می گردد و با کسر امتیازات او در نتیجه امتیاز عمومی  . مسابقه است

 . تیم شرکت کننده کسر می شود

 شد شرکت کننده مسئول آماده سازی تجهیزات و لباس خود می با

شرکت کننده مسباقات می تواند با سئوالهایی که مربوط به تمرینات اجرایی است به داور مراجعه کند در  6-2-2

 .به داور مراجعه کند( ست یا مربیتمام مورد های دیگر او حق دارد که فقط از طریق نماینده تیم خودش ) سرپر

 



  لباس تجهیزات و کفش شرکت کننده لباس تجهیزات و کفش شرکت کننده   --22--33
ه مسابقات در تمام مسابقات با لباس مخصوص ورزشی آتش نشانی و گروه نجات شرکت می شرکت کنند 1-3-2

با تسمه آتش نشانی ورزشی بدون کارابین و تبر، با ، ورزشی یا با کاله خود بند دار –با کاله آتش نشانی  . کند 

 . چکمه یا کفشهای ورزشی پوشیدن کفش خاردار میخی قابل قبول است

 دوخت لباس طبق درخواست ذیل می باشد :تجهیزات و  2-3-2

لباس ورزشی از پارچه نخی یا مصنوعی  . شرکت کنندگان مسابقات با لباس ورزشی بایستی شرکت نمایند( الف

 مین باشد.ضخیم تهیه می شود آستینهای لباس باید تا مچ دست و بلندی شلوار حداقل تا ده سانت باال تر از سطح ز

می         کفش تخت یا کفشهای خاردار کفشهای برشدار ، چکمه یا کفشهای ورزشی کفشهای مخصوص شامل :( ب

 . باشد استفاده از کفشهای سبک ورزشی امکان پذیر است

 .متر، سگک پالستیکی یا فلزی داردسانتی 5کمر بند ورزشی آتش نشانی از تسمه چرمی یا نخی با عرض حداقل 

با خاموش کننده دستی شرکت کننده باید دستکش یا دستکش بک موقع خاموش کردن مایع آتش گرفته  3-3-2

 . صورت با ماسک ایمنی یا با تجهیزات دیگر محافظت شود . انگشتی داشته باشد

 لباس باید تمیز و اندازه . رنگ لباس ورزشی و کاله برای تیم باید یک رنگ باشد ) غیر از مرحله چهار ( 4-3-2

 باشد.

صی را هیئت برگزاری مسابقات ارائه می کند اگر برای همه شرکت کنندگان فقط یک پالک شماره های شخ 5-3-2

شماره پالک ارائه شود در زمان مسابقه باال رفتن از روی نردبان نجات این شماره پالک باید به پشت چسبانده شود 

 در مسابقه های دیگری به سینه 

آن است روی لباس نقش بسته  که هر ورزشکاری نمایندهطبق مقررات مسابقه بین المللی باید آرم کشوری  6-3-2

 باشد.

 ه دولتی کشورشان را داشته باشند.اعضای تیم ملی روی لباس ورزشی شان باید نقش

 سپانسر های مالی امکان پذیر است.روی لباس ورزشی برای تبلیغ آرم توسط ا

حاضر ، طبق در خواست قوانین فوق نباشد، تجهیزات و کفشی که سابقات با لباسشرکت کنندگانی که در م 7-3-2

 .زه شرکت در مسابقات داده نمی شودشوند به آنها اجا

    تجهیزات انفرادی شاملتجهیزات انفرادی شامل  22--44

 کاله آفتابی ، تی شرت، شلوار تک گرم، لباس گرمکن -1

 کفش میخ دار  -2

 کفش راحتی دو میدانی  -3

 استرج دو تکه  -4

 کمر بند مخصوص  -5

 سرلوله استاندارد  -6

 یک جفت لوله روسی با کوپلینگ  -7

 کوپلینگ مخصوص سه راهی  -8

 کاله ایمنی استاندارد  -9

 ساک تجهیزات  -10

 پایه مخصوص سه راهی  -11

 کاله نقاب دار ) جهت خاموش کننده حریق ( -12

 . دستکش جهت اطفاء کننده حریق -13

 



 (ایندگان ) سرپرستان و مربیانوظایف و حقوق نم
 . در مسابقات شرکت می کند معموالً سرپرست و مربی خود را باید به همراه داشته باشد هر تیمی که

 . نماینده باید قوانین و مقررات مسابقات فوق را دانسته و آن را مالک عمل قرار دهد

نماینده هیئت اعزامی کشور رهبر تیم بوده و مسئول تجهیزات و به موقع حاضر شدن در محلل مسلابقات و شلرکت 

 ) سرپرست تیم ( . یم در مراسم های رسمی می باشدت

 فقط نماینده حق در خواستهای مرتبط با مسابقات از جمله اعتراض و تقاضاهای کتبی را دارد 

 . حضور داشته باشد( نماینده موظف است که در جلسه های هیئت داوران ) اگر این جلسه با نمایندگان گذرانده شود

 هللا از طللرف تللیم سللخنرانی کنللد و بلله او اجللازه شللرکت در قرعلله کشللی داده  نماینللده حللق دارد در جلسلله

  . می شود

 نماینللده موقللع برگللزاری مسللابقات حللق دخالللت در تصللمیم داوران و اشخاصللی کلله مسللابقات را برگللزار 

 می کنند ندارد 

 . نماینده حق ترک محل برگزاری مسابقات را تا خاتمه و جمع بندی نتایج مسابقات را ندارد

 . نماینده تمام دستورات هیئت داوران را به اطالع ورزشکاران می رساند

وظایف نماینده را مربی انجام می دهد که تمام حق و حقلوق نماینلده را ( در صورت نبودن نماینده ) به دلیلی موجه

 . دارد

  .نماینده و مربی حق عضویت در هیئت داوران برگزار کنندگان مسابقات فوق را ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هیئت داورانهیئت داوران--33
  بخش عام بخش عام   --33--11

تمام مسابقات ورزشی آتش نشانی و گروه نجات را هیئت داوران رسلمی کله فدراسلیون جهلانی یلا انجملن  1-1-3

 . داخلی آتش نشانی و گروه نجات آنان را تعیین کرده اند برگزار می کنند

نده داوری می باشد داشته باشند تشکیالت برگزار کننلدگان اعضای هیئت داوران باید پالکهایی که نشان ده 2-1-3

 مسابقات در حد امکانات برای اعضای داوران لباس های یکرنگ و یک شکل ارائه می کنند 

کمک کردن به شرکت کنندگان ) غیلر ، داور حق ندارد : بدون اجازه سرداور کل از محل مسابقات خارج شود 3-1-3

 . کردن یا نماینده تشکیالت در مسابقاتی که در آن وظیفه داوری را انجام می دهدشرکت ( از کمک اولیه پزشکی

 هیئت داوران کل ( هیئت داوران شامل : الف 4-1-3

 داورانللی کلله تعللداد آنهللا طبللق تعللداد رشللته هللای برناملله ورزشللی و محللل برگللزاری مسللابقات تعیللین ( ب

 ( 3، 18 – 3، 15) نگاه به جدول بخش  . می شود

تشکیل داوری در نوع مسابقات ورزشی داوران به دسته هایی متحد می شوند که در آن سلرداورهای رهبلری را برای 

 . به عهده می گیرند

، فتلوفینیش، تلابلو، ویلدئو ضلبط، در صورت استفاده از سیستمهای الکترونیکی یا مکانیکی ) ثانیه سلنج اتوملاتیکی

 . وطه باید با پرسنل و خدمه فنی تکمیل شونددسته های داوری مرب( راهنماهای برقی و غیره 

 حللق تصللمیم گیللری بلله عهللده داور کللل ، اگللر در مللورد بحللی داوری هیئللت داوران اخللتالف نظللر داشللتند

 می باشد 

  هیئت کل داوران هیئت کل داوران   --33--22
 برای برگزاری مسابقات هیئت کل داوران تعیین می شود که شامل : 1-2-3

           پزشک مسابقات که معاون داور کل در بخش پزشکی شمار، سرداورها، دبیر کل، معاون های داور کل، داور کل

 . می روند و همه اینها موقع مسابقات در تمام مشکالت و اظهارات و اعتراضها با هم تصمیم گیری عمومی می کنند

 تصمیم گیری هیئت کل داروان حالت رسمی دارد و با اکثریت آرا قابل قبول می باشد  2-2-3

ئت کل داوران در موارد پیش بینی نشده در این قوانین هم می توانند تصمیم بگیرند اما حق تغییر دادن شکل هی

 . قوانین راندارند

هیئت کل داوران وظایف داوران را در مسابقات در محلی که امکان تخلف قوانین وجود دارد و در هر لحظه  3-2-3

 . قسیم می کنندنیازبه تصمیم گیری حرفه ای باشد بین خود ت

دسته داوران در مسابقات باید  . تعداد کمک داوران و وظایف آنها در این مقررات پیش بینی شده است 4-2-3

 . آنها از کشورهای مختلف و در صورت برگزاری مسابقات داخلی از استانها باشند %30طوری تکمیل شوند که حداقل 

 . ا مناطق مختلف برگزار می شودزیرا از نظر منطقه ای مسابقات در کشورها و ی

  داور کل داور کل   --33--33
 . داور کل رهبر مسابقات می باشد و بر کل هیئت داوران نظارت عالیه دارد 1-3-3

 وظایف داور کل در ذیل ذکر شده است : 2-3-3

 روز و ساعت برگزاری مسابقات ) اگر در قوانین موجود نباشد (، ترتیب دادن جدول مسابقات( الف

نمایندگان و شرکت کنندگان به ترتیب برگزاری مسابقاتی که در آن پیش بینی  شده ، ادن به داورانتوضیح د( ب

 . است

 . اصالحات و توضیحات مقررات مسابقات

 شرح ترتیب دادن برگزاری مراسم 



مشخص کردن ترتیب برگزاری نوع مسابقات ورزشی آتش نشانی و گروه نجات ) تعداد و شرح اجرای رشته های 

 شی استفاده تجهیزات و غیره (ورز

 . تقسیم داوران به دسته ها و بخش های محل قضاوت آنها( ج

 . تجهیزات وسایل و غیره و مطابقت آنها با قوانین، کنترل وضعیت محل برگزاری مسابقات( د

رادیو و نمایندگان مطبوعات، ، راهبران تیمها، شرکت کنندگان مسابقات، تامین اطالعات الزم به بینندگان( ز

 . تلویزیون

  . آتش نشانی( تعیین محل برگزاری مسابقات و صورتجلسه های اندازه گیری مسافت و آزمایش تجهیزات ر

 دگی به اظهارات و اعتراضات ارائهبررسی و رسی، ( حل کردن مشکالتی که موقع برگزاری مسابقات بوجود می آیدژ

 . شده

 د های بدست آمده و امضا کردن آنها کنترل و ترتیب دادن صورتجلسه های رکور( س

موقع برگزاری و خاتمه مسابقات و تائید نتیجه ، برگزاری جلسه های هیئت داوران و نمایندگان قبل از شروع( ش

 های کسب شده 

 . بررسی و قابل قبول بودن مکانهایی که مدیریت اداره ورزشی برای نیاز مسابقات مشخص نموده است( ط

ری و حضور آنها در مسابقات مربوط و همچنین حضور  نمایندگان تیمهادر زمان قرعه کشی چیدمان تیم داو( ظ

 مسابقات بعهده داور کل است 

 به موقع تحویل دادن گزارش کتبی درباره مسابقات به تشکیالت برگزار کننده مسابقات ) تهیه جدول مسابقات (( ع

 داور کل حق دارد : 3-3-3

ادامه برگزاری مسابقات را به اتمام برساند یا اعالم تعطیلی ، وع مسابقات را تغییر دادهمسابقات را کنسل، شر( الف

 موقت کند 

تاخیر ترتیب برگزاری مسابقات در صورت لزوم مجاز است ولی داور کل حق کنسل کردن یا تغییر دادن شرایطی ( ب

 . که در مقررات مسابقات قرار گرفته است را ندارد

لباس و غیره و یا عدم توانایی جسمانی مطابق قوانین و ، شرکت  کنندگانی که از لحاظ سن اجازه ندادن به( پ

 . مقررات مسابقات مجاز به شرکت در مسابقه نباشند

 . عزل کردن شرکت کننده هایی که عمل ناشایستی را انجام دهند و کسانی که آمادگی و جسمانی الزم را ندارند( ت

عزل کردن اشخاصی که از عهده این وظایف بر نیامده یا ، قع برگزاری مسابقاتجابه جا کردن داوران مو( ث

 . درخواست های قوانین را رعایت نکرده اند

 تصمیم گیری مطلق در مسئله های مربوط به برگزاری مسابقات ( ج

 . یامندنماینده های تیمهایی که اعمال خشن انجام دهده یا از عهده وظایف خود برن، عزل کردن مربیان( چ

 . منحل کردن تصمیم هر داور در صورتی که مطمئن باشد قضاوت تصمیم گیری این داور نادرست بوده است( ح

 . داور کل صورتجلسه های درباره اماده بودن محل مسابقات ورزشی را امضا می کند( خ

  معاونین داور کل معاونین داور کل   33--44
کل معاون هایی برای داور کل تعیین می شوند که برای برگزاری مسابقات منظم و مرتب برای کمک به داور  1-4-3

 . آنها تحت رهبری داور کل کار می کنند

تعداد معاون ها و تقسیم وظایف  . در زمان حضور نداشتن داور کل وظایف داوری را معاون داور کل انجام می دهد

 . بین آنها متناسب با حجم و تعداد مسابقات است

 . ور مشرحه ذیل سپرده می شودبه معاون های داور کل ام 2-4-3

 تقسیم بندی و آمار گیری کار دسته های داوران  –الف 

 نظارت و کنترل بر تجهیزات تکنیکی مسابقات  –ب 

 ارائه اطالعات مسابقات و مراسم  –ج 



 معاون داور کل که کار تقسیم بندی و آمار گیری دسته های داوران را انجام می دهد موظف است : 3-4-3

 . اداره کردن مسابقات و نظارت بر برگزاری مسابقات درست ودقیق را به انجام رساند( الف

تقسیم بندی داوران به ، همراهی با تشکیالت برگزار کننده مسابقات و انجام دادن کار تکمیلی هیئت داوران( ب

 دسته ها و به محل قضاوت آنها 

  . تشریح مقررات و قوانین جدید –اری اتفاق نظر به کار داوری برقر –تعلیم دادن به داوران قبل از آغاز مسابقات ( پ

تهیه کردن گزارشی از روی اطالعات بدست آمده از سرداوران و معاونان داور کل و ارزشیابی کار داوران برای ( ث

 گزارش دادن به داور کل 

 معاون داور کل مسئول اخبار و مراسم رسمی می باشد : 4-4-3

، تشکیالت و برگزاری امور خبری شرکت کنندگان و بینندگان با استفاده از همه رسانه ها ) رادیواداره کننده ( الف

 تابلوهای نمایشی و غیره (، تلفن

 . نماینده های مطبوعات می توانند جدول مسابقات را از خبرگزاریهای رسانه ای اخذ کنند( ب

کار مشترک دسته های خبری و پخش ، طاکردن جایزه (اع، خاتمه، اداره مراسم رسمی را انجام می دهد ) آغاز( پ

  . رادیویی و رسانه های دیگری را تنظیم میکند

 معاون داور کل نظارت کننده بر امور تجهیزات تکنیکی مسابقات می باشد : 5-4-3

کردن تجهیزات آماده ، زمین و تجهیزات مسابقه، نظارت بر مسابقات . اداره کردن مسابقات را عهده دار می باشد( الف

تقسیم کردن داوران و کارگران در محل برگزاری ، بر طرف کردن علت خرابی تکنیکی، و محل برگزاری مسابقات

 . مسابقات است

 . حق بازدید انتخابی از تجهیزات وانجام آزمایش تجهیزات شخصی ورزشکاران را دارد( ب

تجهیزات آتش نشانی در زمان بوقوع پیوستن ، شیترتیب دادن صورتجلسه درباره وضعیت تکنیکی تجهیزات ورز( پ

در صورت لزوم می تواند  . حادثه ناگهانی برای یکی از شرکت کنندگان که در نتیجه این حادثه صدمه دیده باشد

 . متخصصصان را برای مشاوره و معین کردن علت حادثه ناگهانی دعوت کند

 گزاری مسابقات(هیئت اجرائی )گروه تامین کننده تجهیزات و شرایط بر

تجهیزات تکنیکی اتش نشانی و گروه نجات، محل امانت ، برگزاری اقداماتی برای پذیرفتن شرکت کنندگان( الف

 را آماده کند  PTVآزمایش و عالمت  کذاری ، گذاری

داوری  اسبابهای اندازه گیری از  جمله باسکول و ترازو های دیجیتال و اسبابهای، تجهیزات و اسباب های ورزشی( ب

، میله پرچم برای باالبردن پرچم، تجهیزات اطالع رسانی کامپیوتری، ارتباطات، اطالعات، را آماده کند و وسائل عالئم

 . پایه برای جایزه دادن و غیره

همچنین محل هایی برای کار ، دستگاههای تکنیکی سیستم های فنی، محل مسابقات را برای تجهیزات ابزاری( پ

 . بطور مطلوب آماده کندهیئت داوران را 

 . وسائل اطالع رسانی و غیره، فرم های مسابقات، جداول مشخصات هیئت داوران( ت

 . مسابقات و سکونت، تامین وسایل برای رساندن شرکت کنندگان به محل برگزاری تمرینات( ث

 ا انجام می دهند پزشکانی که خدمات مسابقات ر، تقسیم کردن شرکت کنندگان، تعیین محل برای جابجائی( ج

رئیس مسابقات را تعیین ، همراه با مدیریت سالن  ورزشی، برای انجام کار هیئت داوران کل در برگزاری مسابقات

کرده برای او تعداد کارگران الزم را انتخاب می کند و تمام دستورات را رئیس مسابقات از داور کل و معاون آن که 

 . ریافت می کندمسئول تامین کار های فنی می باشد د

 

  رئیس مسابقات رئیس مسابقات 
داوران و ، رئیس مسابقات کار نگهداری تجهیزات در محل برگزاری مسابقات و تمرینات در سالن و استادیوم ورزشی

 . مطبوعات را بر عهده دارد



 . نشانه گذاری محل برگزاری و تزئین محل مسابقات را انجام دهد –الف 

ظیم می کند و آن را به معاون داور کل که مسئول بر قراری مسابقات فنی می صورتجلسه اندازه گیری مسافت را تن

  . باشد ارائه می نماید

 ب (جابجا کردن ابزار و تجهیزات آتش نشانی در خط ها و مسیر های مسابقه بصورت مرتب و منظم 

ماده سازی سیستم صوتی ارتباطات تلفنی یا مستقیم برای دسته های داوران تعیین می کند و همچنین تامین آ( پ

 . یا بلندگوها برای اطالع رسانی به شرکت کنندگان و بینندگان درباره روش مسابقات انجام می دهد

 رزرو تعداد الزم تجهیزات و لوازم آتش نشانی ( ت

 آماده کردن ویترین و تابلو برای اعالم نتایج مسابقات ، جدا کردن محل برای هیئت داوران( ث

ررسی تجهیزات آتش نشانی و آزمایش نردبان های آتش نشانی که طبق درخواست قوانین ایمنی در بازدید و ب( ج

 . آتش نشانی برای مسابقات آماده شده است

  دبیر کل دبیر کل   33--55
اداره کننده کار دبیر خانه دبیر کل مسابقات می باشد که آن دبیر زیر نظر داور کل کار میکند دبیر کل در  1-5-3

 کل کلیه امور مربوط به داوران ازجمله حقوق دستمزد و اعتبارات مرتبط را بعهده دارد  کنار هیئت داوران

 کار دبیر کل عبارت است از :

 . الف : تقسیم وظایف بین اعضای دبیر خانه و فعال نمودن حقوق و دستمزد و اعتبارات مرتبط را بعهده دارد

 . کردن مسابقه برگزاری قرعه کشی و تنظیم، ب : قبول درخواستهای رسمی

 . ت : آماده کردن صورتجلسه های مسابقات و ارائه آنها به نمایندگان تیمها و شرکت کنندگان

 ث : تنظیم کنترل کار دبیرها در هر یک از رشته های ورزشی 

 ج : تنظیم کار خود  با رسانه های مطبوعاتی 

پر کردن صورتجلسه اطالعات مورد ، دی و تیمیچ : تکمیل و تنظیم صورتجلسه ها از روی نوع و نتایج مسابقات فر

 نیاز در تابلو اطالعات 

 ح : اداره کردن صورتجلسه های هیئت داوران کل و تشکیل جلسه با حضور نماینده های تیم ها 

 . خ : تهیه فرمها و جداول مسابقات پس از رکوردگیری از شرکت کنندگان توسط اشخاص ذیل تائید می گردد

 سرداور و سرداور ثانیه سنج ، کلدبیر ، داور کل

 د : تنظیم صحیح صورتجلسه های رکوردها ) صورتجلسه های رکوردها با حضور سرداوران تنظیم 

 می شود (

نتایج برتری تیمی که ، تمام مدارک مسابقات ) گزارش فنی، تنظیم گزارش فنی، ر : چاپ و پخش مدارک مسابقات

به تشکیالت برگزار کننده مسابقات ارائه ( درخواست ها و غیره، ای اصلصورتجلسه ه، داوران کل تعیین می کنند

  . می شود

بر آورد امتیازات و معین کردن نتایج شرکت کنندگان فردی ، دبیر کل مسئول تکمیل کننده صورتجلسه ها 2-5-3

 . و تیمی می باشد

یر های کمکی که زیر دست او کار می برای برگزاری کار فنی دبیر کل طبق حجم مسابقات باید به تعداد کافی دب

و همچنین تامین وسیله ( متخصصان دستگاه پلی کپی و غیره، نقاش ها، ) تایپیست ها . کنند در اختیار داشته باشد

 . حمل و نقل

 

  سرداور رشته های ورزشیسرداور رشته های ورزشی  33--66
ظر داور کل یا معاون داور عالئم و قضاوت بر کارگروه داوران بعهده سرداور که سرداور نیز زیر ن، نظارت بر چیدمان

 . کل کار می کند



قبل از آغاز مسابقات محل مسابقات را در مورد درست بودن عالمت گذاری و جای تجهیزات و ابزار بررسی  –الف 

 . می نماید

 . را کنترل می کند PTVآزمایش و مارک گذاری  –ب 

 . مسابقات مطرح می کند پیشنهاد خود را برای محرومیت داوران و شرکت کنندگان متخلف –ت 

 . تصمیم گیریهای خود را به دبیر کل یا معاون دبیر کل ارائه می کند . و اظهارات و اعتراضات را بررسی می کند

 خطاهایی که توسط ورزشکاران صورت می گیرد و توسط یکی از داوران اعالم می شود ثبت  می نماید 

 مسئول قضاوت خود و تیم داوری می باشد ( ج

 . را قبل از آغاز و بعد از مسابقات را دارد PTVسرداور حق بررسی تجهیزات آتش نشانی و  1-6-3

سرداوران درباره تخلفی که در زمان برگزاری مسابقات انجام شده است به اطالع داور کل می رساند پیشنهاد  2-6-3

  . خود را درباره مسئله های قابل بحی طبق قوانین مسابقات مطرح می کنید

  داور استارت و دستیاران او ) داور آغاز گر (داور استارت و دستیاران او ) داور آغاز گر (  33--77
 دسته داوران عبارتند از داور استارتر اصلی یا چند نفر دستیاران داور استارتر  1-7-3

داور آغاز گر اصلی طوری باید استارت دهد که هیچکدام از شرکت کنندگان دو قبل از سیگنال استارت  2-7-3

 . شروع نکنند

 . ر غیر اینصورت خطاهای استارت توسط استارتر و یا کمک او اعالم میگرددداور آغازگر اصلی د

 داور آغاز گر اصلی : 3-7-3

 . الف : قبل از هر آغاز باید مطمئن باشد که داوران انتهایی و ثانیه سنج ها آماده باشند

 . ب : بر درستی وضعیت شرکت کنندگان در استارت نظارت کند

 . پرچم یا صدا انجام می دهد( استارت را برای آغاز دو با تپانچه ) کلتج : فرمانها و سیگنالهای 

که تمام شرکت کنندگان را ببیند و ( د : موقع انجام فرمان داور آغاز گر باید در محلی قرار گیرد ) سکوی استارتر

 . همه داوران ثانیه سنج داور آغاز گر را ببینند

مان دو در خط های جداگانه ای با تغییر استارت در مسافت مساوی از هر ه : داور آغاز گر باید در حد امکان در ز

 شرکت کننده قرار گیرد 

اگر یکی از شرکت کنندگان قبل از فرمان استارت شروع کند داور آغاز گر اصلی یا یکی از دستیارانش باید  4-7-3

 . ستارت بدهدسیگنال مجدد را برای توقف مسابقه و برگرداندن شرکت کنندگان به سر خط ا

داور آغاز گر اصلی باید خود تصمیم گیرنده تمام مسئله های مربوط به استارت باشد غیر از مورد نگه داشتن  5-7-3

می ( تصمیم داور آغاز گر را فقط داور کل ) معاون او، مسابقه دو از طرف دستیار در مورد شروع دو قبل از استارت

 . محل استارت باشد و تصمیم فوری را گرفته باشداگر در این زمان در ، تواند منحل کند

 دستیار داور آغازگر : 6-7-3

در ، برای درست قرار گرفتن ورزشکاران در استارت نظارت می کند . در تشکیل کار استارت کمک می کند –الف 

 . اصلی انجام ندهد اگر این کار را داور آغازگر( صورت شروع قبل از فرمان سیگنال می دهد ) با صدا یا تیر اندازی

حضور شرکت ، نظارت بر حضور داشتن همه ورزشکاران بر اساس نوبت های تعیین شده طبق قرعه کشی –ب 

خبر حضور نداشتن شرکت کنندگان را به انتها ، کنندگان را در صورتجلسه استارتی ثبت می کند و قبل از آغاز دو

 . می رساند

تارت نظارت می کند و در موقع وجود هر تخلفی مراتب را به داور آغازگر بر درست قرار گرفتن ورزشکار در اس –پ 

 . اصلی خبر می دهد

در صورتجلسه استارت تمام تصمیم گیریها و تذکرات داور آغازگر را درباره تخلف از قوانین مسابقات ثبت می  –ت 

 . کند

 ود می باشد را آماده و بررسی می کند قبل از شروع مسابقه تمام تجهیزات و ابزارهایی که در استارت موج –ث 



صورتجلسه ای که آن را اعضای دسته داوران آغازگر امضا کرده اند به دبیر ، پس از برگزاری آخرین روز مسابقات –ج 

 . کل مسابقات ارائه می نماید

  داور شرکت کنندگان :داور شرکت کنندگان :  33--88
نترل میکند و تجهیزات ورزشکاران را حضور شرکت کنندگان را در محل استارت طبق صورتجلسه مسابقات ک –الف 

 . طبق قوانین مسابقات بررسی می کند

شرکت کنندگان ، در صورتجلسه استارتی تخلف ها را ثبت می کند بعد از موفق شدن برای بر طرف کردن آنها –ب 

  . را به محل استارت می فرستد

 . گان را بررسی می کندمدارک شناسایی شرکت کنند، در صورت لزوم از طریق نماینده تیم –ت 

  داوران ناحیه ) مسافت (داوران ناحیه ) مسافت (  33--99
برموجودیت و برقراری تجهیزات در مسافت خود نظارت می کند و نسبت به پیگیری بر طرف کردن اشکاالت  –الف 

 . مطروحه اقدام می نماید

 . نظارت بر عبور صحیح ورزشکاران در طول مسیر مسابقات با مانع -ب

صورتجلسه ثبت می کند و درباره این تخلفات به سرداور گزارش می دهد با برداشتن تخلفات قوانین را در  –ج 

بعد از به اتمام رسیدن این نوع مسابقات به شکل کتبی درباره  . پرچم یا با عالمت دیگری که قبالً قید شده است

 . تخلفات به سرداور این نوع مسابقات ورزشی ارائه می نمایند

 . مسافت امدادی را بررسی می کند، کنندگان و تیم ها در مرحله دووجود و آمادگی شرکت  -چ

 . آماده بودن شرکت کنندگان و تجهیزات در مسافت دو را اطالع می دهد –ح 

 . داوران مسافت باید در جایی مستقر شوند که همه شرکت کنندگان را از استارت تاانتها ببینند –خ 

 . ی اقدامات الزم را برای کمک اولیه انجام می دهددر صورت اتفاق افتادن حادثه ای ناگهان

موقع برگزاری مسابقه باال رفتن از نردبان نجات و چوب نردبان اگر نردبان نجات بشکند یا تخلف قوانین  1-9-3

مثالً داور فرمان می دهد  ( ) با صدا . فرمان نگهداشتن اجرای مسابقه را می دهد، ایمنی صورت گیرد داور

 . موقع دادن این فرمان شرکت کننده فورا انجام مسابقه را به اتمام می رساند، ایست 4در الین یا خط ورزشکاران 

  داوران ثانیه سنج داوران ثانیه سنج   33--1010
 . داوران ثانیه سنج زمان انجام رکورد گیری را به ثبت می رسانند . الف

داوران ثانیه سنج را تقسیم می کند ) وظایف بین  . ب. سرداوران ثانیه سنج کار داوران ثانیه سنج را کنترل می کنند

برای کنترل زمان از ثانیه سنج رزرو شده استفاده ( عبور موفقیت آمیز ورزشکاران را از خط پایان را اعالم می دارد

سرداور ثانیه سنج موظف است که ثانیه سنج ها را قبل از شروع مسابقات آزمایش کند و به داوران ثانیه  . میکنند

دهد که عقربه های ثانیه سنج ها را روی صفر قرار دهند و به داور آغازگر با پرچم آمادگی برای  سنج دستور می

 . قبول شرکت کنندگان را سیگنال می دهد

داوران ثانیه سنج در تمام خط استارت نهایی قرار می گیرند یا اینکه در برج آموزشی طوری قرار می گیرند که  . ج

 . نهایی را خوب ببینند بتوانند خط استارت و استارت

ثانیه سنج ها  را در لحظه دیده شدن  آتش یا دود از تپانچه داور آغاز گر یا اینکه در لحظه ابتدای پایین بردن  . چ

 . پرچم روشن می کنند و در لحظه ای که مسابقه شرکت کنندگان خاتمه می یابد ثانیه سنج را خاموش می کنند

 . داور ثانیه سنج در صورتجلسه استارت انتهایی ثبت می کندنشانه های ثانیه سنج ها را سر

داروان ثانیه سنج نشانه های ثانیه سنج خود را ) بدون مذاکره با داوران ثانیه سنج دیگر در مورد نشانه های ثانیه  . خ

 . و می گذارندثانیه سنج را هم در اختیار ا، به سرداور ثانیه سنج تحویل می دهند و در صورت فرمان سرداور( سنج

 . حرف آخر را سرداور ثانیه سنج می زند، در صورت اختالف نظر در نشانه های ثانیه سنج



داور ثانیه سنج فقط با اجازه سرداور ثانیه سنج می تواند عقربه ساعت را روی صفر ، بعد از به ثبت رسیدن زمان . د

 فرار دهد 

، به ثبت می رسد موقع اختالف عالئم این ثانیه سنج هاع. زمان شرکت کننده اول با سه دستگاه ثانیه سنج 

 مشخصات دو ثانیه سنج که زمان مساوی را ثبت کرده اند گرفته می شود یا اینکه اگر 

 نشانه های هر سه دستگاه ثانیه سنج اختالف داشته باشد مشخصات ثانیه سنج متوسط انتخاب 

 . می شود

 . باشیم در نتیجه کمترین زمان را قید میکنند داور ثانیه سنج داشته 2در صورتی که فقط 

 تبصره : در صورت اشتباهات موقع ثبت نتایج در صورتجلسه استارت انتهایی این نوشته ها پاک 

نمی شود بلکه فقط با کشیدن یک خط اصالح می شود و در کنار آن نتایج درست ثبت می شود و با امضا سرداور 

 . ثانیه سنج تایید می شود

به دبیر کل ( د از خاتمه این نوع ورزش سرداور ثانیه سنج صورتجلسه های خط استارت نهایی را ) ثانیه سنجغ. بع

  . مسابقات ارائه می نماید

  داور استارت نهایی داور استارت نهایی   33--1111
درست انجام دادن مسابقه در خط استارت نهایی و به ترتیب ایستادن کنندگان و فاصله بین آنها وتمام اطالعاتی را 

 . وران در این مسافت می دهند را قید می کندکه دا

  دبیر استارت نهایی دبیر استارت نهایی   33--1212
رسیدن شرکت کنندگان را در صورتجلسه تنظیم می کند و با امضای خود آن را تایید کرده و به سرداور ثانیه سنج 

 . آن را ارائه می نماید

  داور اطالع دهنده ) گوینده(داور اطالع دهنده ) گوینده(  33--1313
 . تعیین می شود( گویندهدرتمام مسابقات داور اطالع دهنده ) 

داور اطالع دهنده باید به موقع  . کار داور اطالع دهنده باید در محور تبلیغاتی ورزش آتش نشانی و گروه نجات باشد

 . مربیان و نمایندگان مطبوعات درباره روش و نتایج مسابقات اخبار را تشریع نماید، بیندگان، برای شرکت کنندگان

 است : داور اطالع دهنده موظف

 . الف : از مقررات مسابقات و تمامی آیتمهای ورزشی  آگاه باشد

 . اطالع دادن بموقع مسابقات و بهترین نتایج و همچنین روش مسابقه ورزشی را اطالع می دهد -ب

 . بازگو نمودن دستورات هیئت داوران در مورد روش مسابقات –ت 

 . ید و آنها را با هیئت داوران کل هماهنگ می نمایدبرای مراسم سخنرانی متنهایی را تهیه می نما –ث 

  پزشک مسابقات پزشک مسابقات   33--1414
 عضو هیئت داوران کل می باشد 

برای شرکت کنندگان کارتهای تندرستی ارائه می دهد و آنها را بررسی و تایید می کند با این مضمون که در  –الف 

 . امل برخوردار باشندمسابقات فقط ورزشکارانی حق شرکت دارند که از سالمتی خوب و ک

 نظارت پزشکی بر شرکت کنندگان در مسابقات  -ب

و نظر خود را برای ( معاینه پزشکی شرکت کنندگان با تست های مخصوص ) بیماری، آسیب دیدگی و غیره –پ 

  .ادامه مسابقات و در صورت اخراج کردن شرکت کنندگان از مسابقات این جریان را به اطالع داور کل می رساند

 نظارت بر رعایت موارد بهداشتی موقع برگزاری مسابقات  -ت

 . کمک پزشکی را در مسابقات انجام دهد –ث 

با سفارش تشکیالت برگزار کننده مسابقات استفاده نکردن از مواد نیروزا را طبق روش های تایید شده کنترل  –د 

 می کنند 



ت برگزار کنندگان مسابقات گزارشی را درباره تامین بعد از به اتمام رسیدن مسابقات داور کل و تشکیال –ذ 

 . بهداشتی پزشکی با پیشنهاد و نظر خود ارائه نماید

 

  هیئت دسته داوران در مسابقات مسافت هیئت دسته داوران در مسابقات مسافت   33--1515

 الین دو 4 الین دو 3 الین دو 2 هیئت دسته داوران

 1 1 1 سرداور

 1 1 1 داور آغازگر اصلی

 1 1 - اور آغاز گر ذخیرهد

 2 1 1 دستیار داور آغاز گر

 2 2 1 داور همراه شرکت کنندگان

 1 1 1 سرداور ثانیه سنج

 12 9 6 داور ثانیه سنج

 6 6 3 داور نقطه مانع

 1 1 1 دبیر خط پایان نهایی ) رده بند (

 1 1 1 داور خط بایگانی نهایی ) رده بند (

مسابقات در مرحله باال رفتن از روی نردبان نجات مراقبین مخصلوص و تعللیم دیلده  برای کمک به شرکت کنندگان

 . تعیین می شوند

موقع باال رفتن از روی نردبان نجات محافظت کنندگان در طبقه های برج آموزش قرار می گیرند کله در هلر پنجلره 

 یک نفر محافظت کننده قرار دارد 

  رفتن از روی نردبان نجاترفتن از روی نردبان نجاتهیئت داوران در مسابقات باال هیئت داوران در مسابقات باال   --  33--1616

 الین دو 4 الین دو 3 الین دو 2 هیئت دسته داوران 

 1 1 1 سرداور

 1 1 1 داور آغازگر اصلی

 2 1 1 دستیار داور آغاز گر

 2 2 1 داور همراه شرکت کنندگان

 12 9 6 ثانیه سنج

 2 1 1 داور کنار برج

 1 1 1 داور نردبان

 1 1 1 ( دبیر خط پایان نهایی ) رده بند



 1 1 1 داور خط بایگانی نهایی ) رده بند (

فقط در صورت به زمین خوردن شرکت کنندگان و یا شکستن نردبان مراقبین می توانند به شرکت کننلدگان یلا بله 

 .نردبان دست بزنند

    هیئت دسته داوران امداد آتش نشانیهیئت دسته داوران امداد آتش نشانی  33--1717

 الین دو 2 الین دو 1 هیئت دسته داوران

 1 1 سرداور

 1 1 اور آغاز گر اصلید

 1 1 دستیار داور داور آغاز گر

 2 1 داور همراه شرکت کنندگان

 1 1 سردارو داور ثانیه سنج

 9 6 داور ثانیه سنج

 6 3 داور هر مرحله

 9 7 داور مانع

 2 1 داور خط قطع کننده انشعاب آب

ه مسابقات تعداد الزم پرسنلی را برای خلدمت در مسابقات آتش نشانی امداد برای هر خط دو تشکیالت برگزار کنند 

 رداور کار می کنند تعیین می کنند.رسانی که زیر دست س

  هیئت دسته های داوران شروع عملیات نجات هیئت دسته های داوران شروع عملیات نجات   --33--1818

 الین دو 2 الین دو 1 هیئت دسته داوران

 1 1 سرداور

 1 1 داور آغاز گر اصلی

 2 1 دستیار داور اغاز گر

 4 2 داور خط مسافت

 2 1 ور همراه شرکت کنندگاندا

 1 1 سرداور ثانیه سنج

 6 3 داور ثانیه سنج

 1 1 دبیر خط استارت نهایی

 2 1 داور خط استارت نهایی

 1 1 داور تجهیزات تکنیکی آتش نشانی



 . تبصره : با تصمیم هیئت داوران کل مسابقات تعداد هیئت دسته های داوران می تواند تغییر یابد

و ثانیه  سنجها مطابق دستور سرداور در جای خود قرار می گیرند و طبق مسابقه ای که انجام می شلود  داوران( الف

 . و در جایی که همه ورزشکاران و حرکت آنها را مشاهده کنند

درست چیدن ابزار و تجهیزات تکنیکی آتش نشانی و درست استفاده کردن پمپ پرتابل و دیگر ابزار و تجهیلزات ( ب

 . ری که مسئول این می باشد کنترل و نظارت می شودتوسط داو

اگر موقع برگزاری مسابقات از دستگاههای کامپیوتری استفاده شلود در هیئلت دسلته هلای داوری تعیلین داور ( پ

 . اپراتورکامپیوتر امکان پذیر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قوانین برگزاری مسابقاتقوانین برگزاری مسابقات  . . 44
  مقررات عام مقررات عام   . . 44. . 11

ترتیب برگزاری مسابقات در هر نوع برنامه ورزشی از روی مقررات مسابقات تعیین شده و یا اینکه در محلل  -1-1-4

 ( برگزاری با تصمیم گیری هیئت داوران کل انجام می شود ) بستگی به شرایط هواشناسی محل دارد

  . شوددر هر رشته از مسابقات نوع آن توسط قرعه کشی انتخاب و انجام می ( الف

 با حضور نمایندگان تیمها انجام می دهند.قرعه کشی مسابقات دو و خط مسابقات دو را هیئت داوران قبالً( ب

که ملی توانلد بصلورت جلدول تلک ، مسابقات دو مرحله ای، نردبان نجات، متر با مانع 100مسابقات دو مسافت ( پ

 . دو حذفی و یا دوره ای انجام شود، حذفی

شکل گیری مسلابقه دوی نهلایی از ، نردبان نجات، متر مسافت با مانع 100ردگیری در مسابقات دو در موقع رکو( ث

 روی نتایج بهتری که در یکی از دوتا رکودگیری نشان داده است انجام می شود.

نلد % از شرکت کنندگانی که نتایج بهتری را بدسلت آورد 25در برگزاری مسابقات با دوی مقدماتی ما قبل فینال ( ج

 ) درصلللللد  . اجلللللازه شلللللرکت کلللللردن در مرحلللللله بعلللللدی مسلللللابقات را داده ملللللی شلللللود 

 شرکت کنندگان طبق مقررات مسابقات می تواند تغییر یابد (

 . شرکت کنندگانی که در مرحله ماقبل فینال نتایج بهتری بدست بیاورند می توانند شرکت کنند

 . تعداد شرکت کنندگان فینال بستگی به تعداد خط دو دارد

 . بار رکورد گیری برگزار می شود 2مسابقات شروع عملیات نجات به صروت ( چ

موقع گم شدن تجهیزات یا ابزار در حال انجام دادن هر گونه مسابقه ای شرکت کننده موظف است که بر گردد و ( ح

  . سوب نمی شوداگر شرکت کننده این کار را انجام ندهد نتیجه ای برای آن مح . تجهیزات گم شده را بردارد

موقع شکستن یا پی بردن خرابی تجهیزات ورزشی یا ابزار آتش نشانی در صورتی که شرکت کننده در این ملورد ( خ

با اجازه هیئت داوران کل حق تالش مجدد برای انجلام ایلن مسلابقه داده ( به این شرکت کننده ) تیم ، مقصر نباشد

 . می شود

ینی شده به شرکت کنندگان اجازه آزمایش ابزار ورزشلی از تملام نلوع برنامله در محل مسابقات در ساعت پیش ب( ع

 . های مسابقات ورزشی داد ه میشود

  استارت استارت     --44--22
خط هایی که در آنجا شرکت کنندگان باید استارت کنند با قرعه کشی مشلخص ملی شلود در ایلن صلورت تملامی 

 . شداسامی شرکت کنندگان باید با قرعه کشی مطابقت داشته با

استارت کنندگان دیگر طبق صورتجلسه اسلتارت در خلط ، در صورت عدم حضور یک یا چند نفر از شرکت کنندگان

  . های دوی خود بدون جابجایی قرار می گیرند

برای شرکت کننلدگان ( برای حاضر شدن در استارت در برنامه ورزشی ) از آنجمله برای برقراری دستگاه فتو فینیش

 . قت از لحظه استارت دوی قبلی داده می شودفقط دو دقیقه و

بعلد از دعلوت  . اگر شرکت کننده برای حاضر شدن در خط استارت تاخیر کند داور آغاز گر حق تلذکر بله او را دارد

 . در صورت ادامه دادن وقت گیری او از مسابقات اخراج می شود . مجدد به شرکت کننده اخطار داده می شود

  . های مقدماتی می دهدداور آغاز گر فرمان

 توجه و بعداً سیگنال ) تیر اندازی (را می دهد ، برای شروع مسابقات عالئم استارت

 . به جای فرمانهای زبانی مقدماتی فرمانها را می تواند با سوت انجام دهد

 "توجه "و سوت دوم ، "استارت "–سوت طوالنی اول 

قبل از اینکه دست و پاها به خط استارت یلا  . راحت قرار می گیرندا فرمان استارت شرکت کنندگان در لبه استارت ب

داور آغازگر فرمان توجه را می دهد که در این ، بعد از مطمئن شدن آماده بودن شرکت کنندگان . به پیست دو برسد



ر آغلازگر زمان شرکت کنندگان هر گونه حرکت را توقف می کنند اگر بعد از فرمان توجله و قبلل از تیلر انلدازی داو

  . شرکت کننده دست یا پای خود را از خط استارت بردارد برای او فالت استارت محسوب می گردد

 . داور آغازگر فقط موقع توقف مطلق شرکت کنندگان می تواند سیگنال استارت را بدهد

از آن همه شرکت کننلد گلان او باید فرمان ایست را بدهد که بعد ، اگر داور آغاز گر به علتی استارت را تاخیر بیندازد

 . دو باید از حالت استارت خارج شوند و فقط بعد از فرمان مجدد داور آغازگر به حالت اولیه برگردند

دست یا پلا را ( شرکت کنندگان مسابقات دو قبل از سیگنال داور آغاز گر ) قبل از تیراندازی یا فرمان مارش -6-2-4

 تارت کننلللللده قبلللللل از وقلللللت محسلللللوب از زملللللین بردارنلللللد یلللللا بلللللا دادن حرکلللللت اسللللل

می شوند و به آنها اخطار داده می شود اگر قبل یا بعد از سلیگنال بلرای شلروع مسلابقات دو داور آغلازگر اصللی یلا 

دستیار او ببینند که یکی از شرکت کنندگان استارت را نادرست انجام داده است همه شرکت کنندگان بایلد متوقلف 

 ه شلللللللوند در ایلللللللن صلللللللورت بللللللله شلللللللده بللللللله خلللللللط اسلللللللتارت برگردانلللللللد

اگر به علتی نادرست که آن را یکی از شلرکت کننلدگان انجلام داده وللی  . شرکت کننده مقصر اخطار داده می شود

  . همه شرکت کنندگان حرکت کنند، اخطار فقط به شرکت کننده مقصر داده می شود

مشخص کند او می تواند بله هلیچکس اخطلار اگر داور آغاز گر برای مشخص کردن مقصر ،فالت استارت را نمیتواند 

  . ندهد

  . شرکت کننده ای که اخطار دوباره گرفته است از خط استارت در این مرحله اخراج می شود

شرکت کننده ای که اخطار دریافت کرده باید دست خود را بلاالبرده بلرای تاییلد آنکله اخطلار را شلنیده و  -7-2-4

  . اخطار را فهمیده است

   .همه اخطارها و تصمیم گیریهای داور آغاز گر در صورتجلسه استارت ثبت می شود -8-2-4

  دو مسافت دو مسافت   . . 44. . 33
  . موقع دوی مسافت شرکت کننده فقط در روی پیست خود باید حرکت کند -1-3-4

دیگر اگر شرکت کننده ای برای شرکت کننده دیگر مزاحمتی را ایجاد کند یا اینکه به پیست شرکت کننده  -2-3-4

از ( هیئلت داوران حلق دارنلد کله شلرکت کننلده را ) تلیم را . وارد شده و مسافت خود را در پیست کمتر طی کند

 مسابقات این نوع رشته اخراج کند. 

 . هر گونه جابجائی شرکت کننده در دوی مسافت ممنوع است -3-3-4

 کننده بدست می آید ثبت نمی گردد. در صورت تخلف در دوی مسافت نتیجه ای که در این مسابقه برای شرکت 

 

  .  خط پایان .  خط پایان 44. . 44
اگر شرکت کننده مسافت را به آخر برساند ودر آن تخلفی که شلرایط آن در قلوانین مسلابقات آورده شلده  -1-4-4

  . است انجام ندهد این مسابقه درست انجام شده و محاسبه می شود

دگان در خط نهایی با نظر داوران و داوران ثانیه سنج معلین به اتمام رسیدن مسافت دو و نتایج شرکت کنن -2-4-4

 می شود و یا با کمک دستگاههای ثانیه سنج الکترونیکی انجام می گیرد. 

زمان شرکت کننده مسابقه از روی ثانیه سنج دستی معین می شود با اضافه کردن در صورت از کارافتادن دستگاهها ،

 یا مانع و با یک دهم ثانیه در نردبان نجات معین می گردد. متر  100. ثانیه در مسافت دوی /24

  . اگر نتایج را هیئت داوران اصلی تایید کرده باشند بصورت رسمی اعالم خواهد شد

  متر با مانع متر با مانع   100100. دو مسافت . دو مسافت 44. . 55
 متر با مانع با ترتیب زیر انجام می شود :  100مسابقات دوی مسافت  -1-5-4

بدون اینکه پای خود را از خط عبور ، ازل انشعاب آب باید در ابتدای خط استارت قرار گیردشرکت کننده با سرن( الف

 ( دهد ) ولی انشعاب آب می تواند در هر حالتی قرار داشته باشد



در زمان دوی مسافت از مانع دیوار عبور می کنند  و شیلنگ را بدست گرفته و از روی خرک عبور کرده و ( ب

 و به سه راهی وصل نموده و شیلنگ را در مسیر مناسب پهن شیلنگ را وصل کرده 

 . شیلنگ را به طور دلخواه پهن می کند . می کند و از روی مانع بدون کمک و تکیه کردن به پای خود عبور می کند

  . شیلنگ و رابط را می تواند در حالت ایستاده و یا در حالت حرکت در طول مسیر وصل نماید

 وی سکوی ورزشی در صورت افتادن باید برگردد و دوباره حرکت خود را آغاز کند. در حال عبور از ر

  . هیچکس حق تغییر جا و محل سه راهی آب را ندارد

پ( به پایان رساندن این مرحله زمانی محاسبه می شود که تمام بدن شرکت کننده از روی خط عبور کند و اگر 

  . نمی شود دست یا سر فقط عبور کند زمان خاتمه محسوب

 کسی برنده محسوب می شود که بدون کمک دیگران بتواند از نقطه پایان عبور کند ( ت

اگر شرکت کننده در حالت خستگی روی خط پایان بیفتد تا زمانیکه تمام بدن بدون کمک دیگران از روی خط 

  . پایان عبور کند زمان خاتمه محسوب می شود

 الت باید کاماًل متصل شده باشد بعد از پایان مسابقه تمام اتصا( ث

ج( شرکت کننده در زمان پایان مسابقه باید شیلنگ را طوری در دست خود قرار دهد تا داوران بتوانند تشخیص 

 دهند که انشعاب درست و خوب وصل شده است در غیر این صورت امتیازی به او تعلق نمی گیرد. 

  قات برج آموزشی قات برج آموزشی . باال رفتن با نردبان نجات به یکی از طب. باال رفتن با نردبان نجات به یکی از طب44. . 66
 مسابقه باال رفتن با نردبان نجات به یکی از طبقات برج به این طریق انجام می گیرد: -1-6-4

سپس دست خود را به هر  . شرکت کننده باید در جلو خط قرار گیرد بدون اینکه پای او روی خط قرار گیرد( الف 

 ور آغاز گر در زمان عالمت دادن دا . صورتی که خود راحت است قرار دهد

  . ولی نباید برای شرکت کنندگان دیگر مزاحمت ایجاد کنند . شرکت کنندگان از طبقات برج آموزشی باال  می روند

  . شرکت کننده حق پرتاب نردبان نجات را به طبقه چهارم ندارد، از طبقات دو و یا سه

موزشی قرار گیرد و کاماًل ایستاده باشد رکورد پایان : برای شرکت کننده در زمانی که با دو پا روی کف طبقه برج آ

 منظور می گردد. 

  . مسابقه آتش نشانی امداد . مسابقه آتش نشانی امداد 44. . 77
 متری تشکیل شده است  100مسابقه آتش نشانی امداد از چهار مرحله  -1-7-4

  . هر شرکت کننده  مسیر مسابقه امداد فقط یک مرتبه می تواند شرکت کند -2-7-4

  . د در مسابقه محسوب می شودسرنازل وسیله امدا -3-7-4

سپس از روی قرار گرفتن ( متری محل انتخاب شده باید تحویل داده شود ) کریدور  20در طول سرنازل ، -4-7-4

  . متری نتیجه حساب می شود نه محلی که شرکت کننده در آن قرار دارد 20سرنازل در 

متر قبل از محل تحویل شیلنگ دویدن را  10دارد  شرکت کننده ای که می خواهد سرنازل را تحویل گیرد اجازه

 شروع کند. سرنازل را به طور دلخواه می تواند حمل کنند.

 زمانیکه سرنازل را به  . آخرین شرکت کننده این تیم باید از خط پایان با سرنازل بگذرد -5-7-4

خم شده و سرنازل را افتاده است ، هم می سپارند اگر از دستشان بیافتد فقط باید همان کسی که از دستش سرنازل

اگر این سرنازل از دست افتاد و روی خط عبور شرکت کننده دیگر قرار گیرد باید طوری  . از روی زمین بردارد

در صورت رعایت نکردن حق دیگری از مسابقه ، سرنازل را بردارد که مزاحمتی برای شرکت کننده دیگر ایجاد نکند

  . محروم می شود

زمانی می تواند از مسیر تعیین شده خود خارج شود که ، رکت کننده ای که سرنازل را تحویل می دهدش -6-7-4

اگر  . هر کمکی در زمان انجام این مسابقه ممنوع است . مطمئن باشد مزاحمتی برای شرکت کننده دیگر ایجاد نکند

  . هر تیمی این مقررات را رعایت نکند از مسابقات اخراج می شود



 مسابقه آتش نشانی و گروه نجات به این ترتیب انجام می شود :  -7-7-4

  . شرکت کننده باید با سرنازل یا با نردبان نجات یا چوب نردبان قبل از خط استارت قرار گیرد( الف

با دستور یا عالمت داور آغازگر مسابقات آغاز می شود و در مرحله های بعدی شرکت کننده ها بدون دستور یا ( ب

  . مت داور آغازگر مسابقه را ادامه می دهندعال

مرحله اول : شرکت کننده ای که به محل کلبه آموزشی  رسید به کمک نردبان نجات یا چوب نردبان به باالی ( پ

پشت بام کلبه رفته و سپس به فضای باز مشخص شده کلبه پرش کرده و در زمان پریدن باید از روی خط عبور کند 

  . با عبور نکردن از روی خط باید دوباره این مسیر را طی کند و با پرش از روی خط عبور بگذرددر غیر اینصورت 

باید از مانع دیوار بدون تکیه به پا عبور کند بعد ، ث( مرحله دوم : شرکت کننده بعد از تحویل گرفتن سرنازل امداد

  . یردظرفی که مایع آتش زا در آن قرار دارد آتش می گ، از عبور از مانع

هر دو را گرفته و از سکوی ورزشی ، مرحله سوم : شرکت کننده  بعد از تحویل  سرنازل به طرف شیلنگ رفته( ج

 عبور کرده و به طرف سه راه انشعاب آب رفته شیلنگ را وصل می نماید. 

کت باید در وصل کردن دو شیلنگ به هم در حال حر . شرکت کننده شیلنگ را بطور دلخواه می تواند جابجا کند

 مسیر مسابقه یا سکون انجام گیرد.

شیلنگ باید قبل از خط تعیین شده عبور وصل شود و سپس قطع کردن شیلنگ بعد از خط معین شده عبور باشد و 

  . شیلنگ قطع شود نتیجه ای محسوب نمی شوداگر بعد از خط معین شده برای قطع کردن شیلنگ  ،

بعد از خط تعیین شده قرار نگیرد مسیر سکوی ورزشی را باید دوباره طی  اگر پس از پرش از روی سکوی ورزشی

  . کند

در مرحله چهارم  : بعد از تحویل گرفتن سرنازل به صورت دو به طرف کپسول آتش نشانی رفته و آن را برداشته ( چ

کپسول ، له آتشو با دو به طرف ظرف مایع آتش گرفته رفته و آن را خاموش می کنند بعد از خاموش کردن شع

  . آتش نشانی را به هیچ عنوان نباید در کنار ظرف قرار دهند

  . قرار گرفتن کپسول آتش نشانی در جای مخصوص به خود با دستور داور مرحله چهارم باید صورت گیرد( ح

  . اگر شرکت کننده آتش را نتواند بطور کامل خاموش کند باید از کپسول رزرو استفاده کند

 شرکت کننده مرحله چهارم زمانی میتواند با سرنازل از خط پایان عبور کند که ظرف پایان : 

. لیتر /25در مسابقات بین المللی قبل از شروع مرحله اول مسابقه باید ظرف را با  . آتش کامالً خاموش  شده باشد

 بنزین گرم نمایند. 

    ( ( عملیات نجات ) آبرسانیعملیات نجات ) آبرسانی  . . 4.84.8
  . فاده از موتور پمپ انجام میشودشروع مسابقه با است -1-8-4

  .قبل از شروع مسابقه شرکت کنندگان حق آزمایش موتور پمپ برای گرفتن و انتقال آب را دارند -2-8-4

  . مسابقه دو مرحله ای . مسابقه دو مرحله ای 44. . 99  
  . نوبت انجام می شود و رکورد گیری محسوب می شود 2مسابقه دو مرحله ای در  -1-9-4

 متر با مانع  100دوی ( الف

 باالرفتن با نردبان نجات به طبقه چهارم برج آموزشی ( ب

 نتیجه گیری مسابقه دو مرحله ای بر حسب زمان طی شده در دو نوع مسابقه محاسبه  -2-9-4

  . می شود

 مسابقه دو مرحله ای در طی یک روز یا دو روز انجام می شود. 

 

 

 



  تجهیزات و ابزارتجهیزات و ابزار  ،،. محل مسابقه. محل مسابقه55

  
  نشان داده شده است. نشان داده شده است.   11متر با مانع در نقشه متر با مانع در نقشه   100100ابقه دو ابقه دو . محل اجرای مس. محل اجرای مس55. . 11

متر و روکش زمین مسابقه به غیر از آسفالت می   2متر عرض حداقل  115طول مسیر مسابقه حداقل  -1-1-5

 ریکارتان و غیره باشد. ، تواند خاک یا تارتان

 متر فاصله باشد.  10ان مسیر متر فاصله و بعد از پای 5متر با مانع باید  100قبل از شروع مسیر دو 

  . متر باشد 2الین بیشتر باشد عرض هر الین حتماً باید  2در صورتی که الینهای مسابقه از 

  . مشخص شده باشد( الینهای عمودی مسابقه با خط ) سفید -2-1-5

 خط شروع : عالمت استارت باید در خط شروع ذکر شده باشد. ( الف

سانت  5( باید در خط پایان ذکر شده باشد همه این نوشته ها باید با عرض FINISH) خط پایان : عالمت پایان( ب

  . خط استارت و پایان جزو مسیر مسابقه محسوب می شود . نوشته شده باشد

باید الین ها شماره گذاری شده بطوری ، در موقع دو در الینهای مجزا، متر بعد از خط پایان 5متر و   3در  -3-1-5

سط داور و هم بینندگان شماره الینها تشخیص داده شود ) از داخل به بیرون زمین مسابقه شماره گذاری که هم تو

 ( می شود

یا با پرچم های ، و همچنین آماده بودن مراحل، آغازگران و داوران پایان –برای عالمت دادن به داوران  -4-1-5

 ایی و رانندگی رنگی عالمت داده می شود و یا با چراغ خطر از نوع راهنم

 در مسیر پیست موارد زیر تعبیه می شود :  -5-1-5 

متر در نظر گرفته شده که دیوار مانع از  5/1متر و عرض  2متر بعد از خط استارت مانع دیوار به ارتفاع  23( الف

  . میلیمتر تشکیل شده است 40چوبهایی با ضخامت 

  . قرار داده شده است متر بعد از خط استارت 28، دو شیلنگ جمع شده( ب 

متر  8سانت و طول  18سطح سکو صاف و به عرض  –متر از خط استارت فاصله دارد  38ابتدای خرک ورزشی ( پ

سانت می باشد و این خرک ورزشی روی دو پایه قرار گرفته است که به انتهای هر  20متر و   1و ارتفاع آن از زمین 

 سانت قرار داده شده است.  25عرض متر و   2دو طرف این خرک دو چوب بطول 

سانت پله هایی تعیین شده و در وسط  35سانت هر   3سانت و ارتفاع  5متری تخته هایی به عرض  2در روی چوب 

 این چوب قرار گرفته است.

 در انتهای سکوی ورزشی خط سفیدی به صورت عرضی کشیده  شده است. 

    مکان برگزاری مسابقه با نردبان نجات مکان برگزاری مسابقه با نردبان نجات   . . 55. . 22
  . متر باشد 10عدد پنجره که حداقل  4متر و برج آموزشی با  50مکان برگزاری مسابقه به عرض حداقل  -1-2-5

چهار طبقه نمای ساختمان باید با مصالح ساختمانی ساخته شده باشد و نمای جلو  -برج آموزشی    -2-2-5

 ساختمان برای : 

  186ا یا بیشتر باید پنجره در هر طبقه داشته باشد به سایز بر غیر از طبقه اول در طبقه های دیگر دو ت( الف

 سانتیمتر    110

  . سانت باید باشد 65فاصله بین پنجره ها تا آخر دیوار ( ب

 سانت باشد. 60پنجره حداقل  2پ( عرض دیوار مابین 

  . سانت باشد 38-36عرض طاقی پنجره باید ( ت

 سانتیمتر باشد. 5اضافه  سانتیمتر به 80فاصله پنجره از زمین ( ث



سوم و ، فاصله بین طاقچه های پنجره های دوم . سانت باشد 25متر و  4فاصله پنجره از طبقه دوم تا زمین ( ج 

  . سانت است 30طبقه چهارم سه متر و 

  . سانت به طرف بیرون نما باشد 3چهارم باید از برج آموزشی  ، سومتبصره : طاقچه های پنجره های دوم ،

در طرف نمای پنجره طبقه دوم یک الیه از پارچه ای که مواد الستیکی است قرار دارد که از جنس شیلنگ لوله 

  . آتش نشانی است

زیر پنجره های ( ) غیر از پنجره ها و قسمت های برجسته. در نمای برج آموزشی  هیچگونه  سوراخی نباید باشد( چ

می باشد می  6در  6الواری که اندازه آن ، ان نجات از طرف نمای برجسانت پایینتر از پله سوم نردب 5طبقه دوم 

پالستیک یا روکش  برای ، الستیکزیر پنجره های طبقه دوم از طرف نمای ساختمان با ورق هایی از آهن ، . گردد

 . حمایت از شرکت کنندگان در مقابل خارها پیش بینی و تهیه شده است

با روکش مصنوعی ورزشی پوشش داده می ( را ) با محور حرکت شرکت کنندهدر قسمت راست طاقچه های پنجره 

  . شود

متر داشته باشد که هر یک از این سطح ها باید خروجی به  5/1در هر طبقه برج باید سطحی به عمق حداقل ( ح

 قرار گرفته باشد. نردبان ثابت داشته باشد نردبان ثابت در داخل برج باید در محلی که در طول مسیر مسابقه نباشد 

 4متر و عرض   1تجهیزات محافظتی در برج آموزشی باید در نظر گرفته شده باشد تشک محافظ به ضخامت ( خ 

 این تشک از اندازه برج حدقل یک متر بزرگتر می باشد.  . متر باید در روی زمین  در جلوی نمای برج قرار گیرد

سانتیمتر ریخته می  50ه پر می شود که روی الیه فنری به ارتفاع خاکه ار %50تشک محافظ با ضخامت ذکر شده از 

 سانتیمتر میباشد.  50ضخامت الیه اصلی  . شود

خاکه اره در داخل حفره باید  پوک در یک سطح با  . بین الیه فنری و الیه خاکه اره یک الیه از حصیر قرار می گیرد

شود یا یک سیستم دیگری که لبریز آب است آن را  تشک محافظ زه کشی می، پیست دوباشد برای انشعاب آب

 انجام می دهد. 

سانت از پایه برج خط  25متر و  32برای برگزاری مسابقه باال رفتن از روی نردبان نجات در مسافت   -3-2-5

خط استارت با رنگ سفید موازی با نمای  . سانت می باشد 170عرض هر پیست حداقل  . استارت کشیده می شود

  . کشیده می شود برج

  . ویژگیهای برگزاری مسابقات داخل سالن . ویژگیهای برگزاری مسابقات داخل سالن 55. . 33
برج آموزشی برای برگزاری ، پیست دو، مسابقات در سالن برگزار می شود که این سالن دارای سیستم های حرارتی

 متری با مانع و نردبان نجات می باشد.  100مسابقات دو 

مع های مخصوص که دارای تجهیزات ورزشی، پیست های دو مسابقات بین المللی ترجیح داده می شود که در مجت

 سه و چهار باشد برگزار شود. ،

متر تا خط  5و  10متر ) بعد از خط نهایی حداقل  115متر با مانع باید طول حداقل  100پیست برگزاری مسابقات 

یه گاههایی نرم که ضامن داشته باشد در صورت عدم امکان مسافت درخواستی بعد از خط پایانی باید تک( استارت

  . ایمنی برای شرکت کنندگان باشد پیش بینی شود

  ( ( مترمتر  100100  44. محل برگزاری مسابقات امداد آتش نشانی ) . محل برگزاری مسابقات امداد آتش نشانی ) 55. . 44
متر باشد پیست دو از داخل میدان باید باید با جدولی که  2متر و عرض آن حداقل  400طول پیست باید  -1-4-5

 به رنگ سفید است  مشخص شده باشد.  سانت 5سانت و عرض آن  3ارتفاع آن 

همه الینهای مسابقه از یکدیگر با خط سفید که  . شمارش پیستها از قسمت داخلی جدول شروع می شود -2-4-5

 سانت  است جدا می شوند که به طرف داخل عرض پیست و سمت راست شرکت کننده بعدی می باشد. 5عرض 



سانت برای پیست اول از کناره  30خص شده با خط اول به فاصله اندازه های خط هایی که از قبل مش -3-4-5

سانت از خط داخلی پیست نفر قبل اندازه گیری می  20به فاصله ( بقیه پیستها ) الین ها . جدول کنترل می شود

  . اندازه گیری می شود( پیستها با متر نواری ) نوار اندازه گیری . شود

است به اندازه تمام عرض پیستها خطی سفید عمود بر جدول کشیده می شود  در پیست که به حالت دایره -4-4-5

 درجه ای نسبت به جدول دارند.  90که زاویه 

با ( متری عالمت گذاری می شود این محل ) امداد 20به طول ( محل انتقال سرنازل ) کریدور، در هر دوی امدادی

 متر مشخص  100ن دو متر بعد از خط پایا 10متر قبل و  10دو خط با فاصله 

خط های عرضی کشیده میشود که این محل مکان شروع  4و3و2امدادهای متر انتهای محل امداد ، 10در  . می شود

 دو شرکت کنندگان این مرحله می باشد. 

 در هر پیست  مانع هایی که در ذیل ذکر شده است قرار دارد:  -5-4-5

سانت و ارتفاع از زمین تا  25متر و  5ت مانعی خانه ای شکل به طول متری از محل استار 30مرحله اول : در ( الف

زاویه متر ، 5/1متر و عرض هر طرف شیب شیروانی  4متر قرار دارد پشت بام شیروانی به طول  5/2لبه پشت بام 

 10الواری به عرض سانت از لبه پایینی تا وسط ، 25در عرض شیب ها در تمام طول  . درجه است 30شیب ها 

متر و  1در انتهای خانه سطحی افقی به طول  . متر است 2سانت قرار دارد ،پایه این خانه حداقل  6سانت و ارتفاع 

ارتفاع این سطح افقی نسبت به  . سانت برای پرش از روی پشت بام به روی آن و سپس به روی زمین قرار دارد 25

  . متر است 5/1زمین 

سانت از  30سانت به طرف خود پشت بام رفته و فضایی به اندازه  30به اندازه  قسمت های جلویی شیروانی پشت بام

 هر دو طرف به طرف داخل برش خورده است. 

در پیست دو خط محدودیت ( در آخر خانه ) سطح . قسمت جلویی خانه با تخته هایی چوبی بهم متصل شده است

یدن از روی پشت بام باید بعد از خط محدودیت و تعیین کشیده می شود ورزشکار در موقع رد شدن از این خانه و پر

 شده قرار گیرد. 

 متر از خط شروع مسابقه مانعی دیواری شکل قرار گرفته است.  50مرحله دوم : در مسافت ( ب

 متر از خط شروع این مرحله دو شیلنگ جمع شده قرار گرفته است.  15پ( مرحله سوم : در مسافت 

 وع مرحله قسمت ابتدایی سکوی ورزشی قرار دارد. متر از شر 25در مسافت 

متری از  55در مسافت  . در انتهای سکو با رنگ سفید به اندازه تمام عرض پیست خط محدودیت کشیده می شود

متری از استارت این مرحله با رنگ سفید خط قطع کن سرنازل  80شروع این مرحله انشعاب قرار دارد. در مسافت 

 ه می شود. به عرض پیست کشید

 متری از شروع این مرحله یک خاموش کننده دستی قرار گرفته است.  20مرحله چهارم : در مسافت ( ت

این ظرف از  . سانت قرار دارد 20متر و ارتفاع  1متر و عرض  5/1متری یک ظرف فلزی  به طول  50در مسافت 

 ت پر شده است: که در  ذیل ذکر شده اس( مایعی با ترکیبات زیر و مقداری ) لیتر

 لیتر  25/0لیتر، بنزین ماشین  2نفت ، لیتر30آب 

در هر مسابقه  باید آتش خاموش کننده های رزرو با در نظر گرفتن  قرار گیری پیستها و جریان باد در  -6-4-5

 متر از لبه ظرف قرار گیرند.  5/1مسافت 

می شود وبا مقدار مایع جدید پر می شود در هر شسته ، سپس هر دو ظرف از مایع باقیمانده خالی می شود -7-4-5

 مسابقه ترجیح داده می شود که از دو یا سه عدد ظرف استفاده شود. 

مانع های امداد آتش نشانی باید در خط های راست طوری قرار گیرد که موازی با خط های عالمت گذاری  -8-4-5

  . شده پیست های دو در مسیر حرکت شرکت کنندگان باشند

 وار طوری قرار می گیرد که روی خط نرمان باشد. دی



سانت می  50لبه جلویی ظرف از روی خط نرمان با جابجا شدن زاویه چپ جلویی نسبت به جدول داخلی به فاصله 

 ( 5باشد ) نگاه به نقشه 

ا و قرار گرفتن اندازه ها و قرار گرفتن مانع های باقیمانده که در امداد استفاده می شود و طبق اندازه ه -9-4-5

 . متری تعیین شده است معین می شود 100مانعهایی که در خط 

  تجهیزات آتش نشانی تجهیزات آتش نشانی   . . 55  . . 55
 برای تجهیزات آتش نشانی تجهیزات زیر ارائه می شود :  -1-5-5

 نردبان نجات : ( الف

 ، سانت می باشد 410طول : آن 

 ، سانت 45حداقل چنگک نردبان نجات ،

 سانت  3 2نردبان :( قطعاندازه قطر پله ) م

 عدد  13تعداد پله ها : 

 عدد  5تعداد مهارها : 

 کیلوگرم  5/8وزن نردبان : حداقل 

 کیلوگرم می باشد ، 5/8نردبان معمولی : چوبی و یا فلزی دارای وزن حداقل 

 شیلنگ آتش نشانی : ( ب

کیلوگرم می باشد، استفاده از قطعات  5 وزن دو شیلنگ حداقلمتر ، 5/19طول حداقل مصنوعی و غیره ،کتانی ،

 اتصالی فلزی و پالستیکی امکان پذیر است. 

 متر  5/0تسمه به طول حداقل ، کیلوگرم 4/0سانت، وزن حداقل  35سرنازل : طول حداقل ( ت

 6فاع سرپایینی  کوپلینگ اتصالی در ارت . انشعاب سه راه آتش نشانی با فلکه مرکزی در پیست دو قرار می گیرد( ث

استفاده از انشعابهای مخصوص که طبق قوانین فوق می باشد امکانپذیر ، سانت از سطح پیست دو قرار می گیرد

 است.

تمام تجهیزات آتش نشانی  که از آنها موقع برگزاری مسابقات استفاده می شود باید قبل از مسابقات  -2-5-5

 ، آزمایش شده و مطابق با قوانین ایمنی باشند

در چهار مرحله مسابقات امداد آتش نشانی از خاموش کننده های دستی پودر و گاز به وزن یک کیلوگرم تا  -3-5-5

  . کیلوگرم استفاده می شود 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  . ثبت رکوردهای ممتاز. ثبت رکوردهای ممتاز66
  . مقررات عام . مقررات عام 66. . 11

 رکورد ممتاز باید باالتر و یا همسطح رکوردهای عالی موجود باشد.  -1-1-6

سابقات ورزشی اعم از آتش نشانی یا گروه نجات و مسابقات رسمی بین المللی باید با درخواست های در این نوع م

موجود در هر مرحله قوانین مسابقات تعیین شده از طرف فدراسیون بین المللی  ورزش با دقت رعایت شود که در 

  . این صورت رکورد محسوب می شود

 ثبت ( ن نوع مسابقات به عنوان رکورد )موفقیت عالیبهترین نتایج به دست آمده در ای -2-1-6

  . می شود

  . در سالن های روباز و بسته ثبت رکورد بطور جداگانه انجام می شود -3-1-6

 رکورد فقط نتیجه ای می باشد که در میدان های ورزشی بدست آمده باشد.   -4-1-6

  . ترتیب به ثبت رساندن نتایج رکورد . ترتیب به ثبت رساندن نتایج رکورد 66. . 22
نتیجه ای است که در مسابقات مقدماتی و همچنین در فینال ها و مسابقات ( موفقیت عالی رکورد ) -1-2-6

 تخصصی برای مشخص کردن رتبه فرد بدست آمده باشد ) اگر آنها با اندازه گیری دقیق انجام شده باشد( 

  . نتایجی که در این نوع مسابقات بدست می آید باید در برنامه مسابقات فوق موجود باشد

 اعیاد و غیره در برنامه بدست می آیند و در مسابقات بین المللی ، تایجی که بمناسبتهای یادبودن

  . پیش بینی نشده است ولی طبق قوانین فوق برگزار می شوند به عنوان رکورد قابل قبول هستند

شر شود و در هر  نوع مسابقه اطالع رسانی درباره این مسابقات و برنامه آن باید سه روز قبل از برگزاری  مسابقه منت

  . نفر شرکت کننده شرکت کرده باشند 3حداقل باید 

رکورد مسابقات بین المللی با دستگاههای الکترونیکی به ثبت می رسند و استارت باید با تیراندازی  -2-2-6

  . مشخص شود

موقع اندازه گیری زمان با ثانیه  . رکورد مسابقات بین المللی فقط با ثانیه سنج الکترونیکی ثبت می شود -3-2-6

رکورد جدید  باید ثبت شود حتی اگر نتایج شرکت کننده  از نتایج قبلی  یک صدم ثانیه ، سنج های الکترونیکی

  . باالتر باشد

و اگر جریان باد موافق و با سرعت متوسط بیشتر از ( متر ) با در نظر گرفتن دو مرحله 100در دوی مسافت  -4-2-6

  . ر ثانیه باشد رکوردی برای شرکت کننده ثبت نمی شودمتر د 2

نتایج رکورد  باید فوراً از طریق داور کل یا معاون آن بررسی شود و همچنین تجهیزاتی که در این مسابقه  -5-2-6

  . استفاده شده است اعم از تجهیزات آتش نشانی باید بررسی شود

اندازه گیریهای نواری شکل یا تجهیزات دیگری که برای مشخص  ،تجهیزات اندازه گیری ) ثانیه سنج ها -6-2-6

 که با آنها نتایج رکورد بررسی ( مسافت و یا وزن استفاده می شود، کردن زمان

 می شود و به ثبت میرسد باید با قوانین استاندارد دولتی مطابقت داشته باشد.

  ((ای عالیای عالی. ترتیب تنظیم رکوردها ) موفقیت ه. ترتیب تنظیم رکوردها ) موفقیت ه66. . 33
پس از بررسی مدارک توسط هیئت داوران تایید می ( رکوردهای به ثبت رسیده ) موفقیت های عالی تمام -1-3-6

  . شود و سپس توسط اداره های ورزشی مربوطه نهایی می شود

 مسابقات بین المللی توسط فدراسیون بین المللی ( برای تایید رکورد ) موفقیت عالی -2-3-6

) در فرمی که توسط چاپخانه چاپ  . لسه ای مخصوص با دو نسخه ارائه شودآتش نشانی و گروه نجات باید صورتج

 ( شده و به تایید فدراسیون بین المللی ورزش آتش نشانی و گروه نجات رسیده است



صورتجلسه در مورد هر نتیجه ای که رکورد را باالتر از رکورد قبلی یا هم سطح رکورد موجود باشد تنظیم می شود 

 . موجود در همان روز بهتر یا همسطح  با چند نفر دیگر باشدحتی اگر رکورد 

 همراه صورتجلسه مسابقات : 

 اصل صورتجلسه مدارک زیر ارائه می شود ( الف

 عکس های پایان مسابقه اگر از دستگاه های زمان سنج استفاده شده باشد. ( ب

روز بعد از برگزاری مسابقات و بدست  10تشکیالت برگزار کننده این مسابقات مدارک ذکر شده را باید حداقل 

  . آوردن نتایج رکوردی به فدراسیون  بین المللی آتش نشانی  و گروه نجات ارائه نمایند

مدارکی درباره تایید نتایج رکورد برای بررسی درست تنظیم شدن آنها و مطابقت آنها با قوانین مسابقات به 

  . ی شودفدراسیون آتش نشانی و گروه نجات فرستاده م

در مسابقه ای که در یک روز در دوی مقدماتی یا فینال برگزار می شود اگر یک یا دو نفر از شرکت    -3-3-6

  . کنندگان نتایج رکورد مساوی بدست بیاورند  همه آنها قهرمان نامیده می شوند  و به نوع و جایگاه آنها بستگی ندارد

  . رمان ها به ترتیب الفبا ثبت می شوددر این صورت در جدول رکوردها فاملیهای قه

همه آنها ( نتایج مساوی ) از روی مشخصات ثانیه سنج هااگر دو یا بیشتر از دو نفر از شرکت کنندگان دو ، -4-3-6

قهرمان نامیده می شوند و در جدول رکورد ها اسامی آنها به ترتیب زمانی که در مسابقه شرکت کرده اند ثبت می 

  . شود

اگر در مدت یک شبانه روز در شهرهای مختلف چند نفر شرکت کننده نتایج مساوی رکوردی در یکی از  -5-3-6

 انواع مسابقات ورزش آتش نشانی و گروه نجات را بدست بیاورند همه 

شرکت کنندگانی که به این نتایج مساوی رکوردی در یکی از انواع مسابقات ورزش آتش نشانی و گروه نجات را 

  . ورندبدست بیا

 نوع  ترکیب  منتخب بازیکنان اصلی 

 6 8 M 100 

 برج  8 6

1 2 100  4 

 آبرسانی  1 1

 هرچه امتیاز کمتر باشد رتبه باالتر است

 نوع رشته  مقام  امتیاز 

5 5 M 100 

 برج  8 8

1 1 100  4 

 آبرسانی  4 4

 امتیاز کسب می نمایند، تیمها به میزان مقام

مساوي شدند تیمی برنده است که در رشته آبرسانی رتبه باالتري را کسب کرده ، در امتیاز تیم 2چنانچه 

 باشد.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 چوب چهار تراش ضربه گیر

 شن با خاك اره  -
 خمیر -
شاخه هاي درخت ، الستیك یامواد دیگر -

 که حالت فنري داشته باشد 
 تفاله آهن یا سنگ ریزه -
 چاله ایمنی سقوط خاك متراکم -



 

 سیبل 

  داور ثانیه شمار

  کنترل خطداور 
  کنترل کننده خطداور 

  داور کنترل کننده

  موتورپمپداور 
  تختهداور 

 داوري که اجازه ورود می دهد

کمکی داور 

 ارتاست



 

 

 

 کریدور محل تعویض 

 كلبه 

 تشتك 

 خاموش کننده

 4و3محل تعویض 

 لوله ها سه راهی  خط محدوده 

 خرك دیوار



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


