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 : مقدمه

فدراسیون  اسیتود  ر راسی سی سوسس  سی  و  ه من ور نر سسنوسیدو  ه سسوسیدو  هرنرتسرا  ان وی دی پس روتهف ن  ر ی ه    

من صدهر گناوورسون وسی فر  او مسم هرن  ، من ومون ور نر سهفصل مهگزاری آنون  وسی یسید  ار  مس سیح  مردی و سر  وس  

ه خیهگس  هرنش اسییتود اها   ه ارا ن ووده   ا ایتییس  مس  مسرد وهموس  ، فر  هرنرییتسرا  پنسییا   سررییرسسییس  ه و سرپ  

پتیییتول مسیط ااویسپ  مسریییدسا وس ه رهسیییسی وی هم ووبد وس م نایوی  ر ارن اوه و ی گسو  و ید  ر ا د ریییرسسیییسر  ه 

 امه ار ن رن هرنرتسرا  استود  ر اقص  یقسط  تنر گسم 

ه  مسریدسا وس ه روسی  سی استود ، ررسسسر  هرنرتسرا   ر م ه ومدسی   آوننری   ر   پمسو  سیحن  رتسیس  سیسنی    هدف :( 8ماده

  .ا ا ا  ه رقسمد سسلی مون هرنرتسرا  ، پتتول مسیط ااویسپ ه  ، ررسسسر  هرنرتسرا  مومن ردا  ر سح  اس س  وس ، ارجس  ایدوزا ق هوسی 

و  ای ، نقره یبرنز سح  3 ر را ان ی ه فر  راسی س سیح  مردی هرنریتسرا     ومون فدراسیون  اسیتود  ر    تعریف:( 2ماده

 پقسوی یمن ا اسدا طالئی

  نمودار سطح بندی گواهینامه های فنی اسکیت ( 9ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح بندی گواهینامه های فنی

 طالیی نقره ای  برنزی

Kids 
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  برنزی( 4ماده

موزشی گذرانده آبا توجه به سطح  گروه ذیل  4 سطح برنزی بهرشته اسکیت را شروع می نمایند در، ورزشکارانی که به عنوان مبتدی-

 . تقسیم می شوند شده،

مس پنان من  رخناسد  ، قهار خناود گهفدا س  ر اخ وسر ووبد وسی استود اس سی چسپ ه استود پنسا فدراسون  گناوورسون فر  (8تبصره

  اپنسا  وم ین  مسردسا  مهگزار و  گه مسردسا وس  آنون  فر  

( ه  سب ونفقود  ر  1ادهل رمسرا ) ایق آوننش ام دار  اید   هرا رگذسسل رس ان   7نرتسرا  نره هر :  kidsگروه اول سططح   -8

  خناورد رداوف  ه  kids  مهیز فر  من  ررسفد گناو  یسون   ،آنون 

 (1)جدول شماره   

ه (  2ادهل رمسرا ) ه ( 1سیسل میمن گذراید  پمسو  پتروط وسی ادهل رمسرا )    7هرنریتسرا  مسیی   سطااره :  8برنز گروه دوم  -2

 و  مسرد( 2، روه یوسن ادهل رمسرا  1)ادهل رمسرا س سرا وف  ه خناورد رد  1 سب ونفقود  ر آنون ،  من  ررسفد گناو  یسون فر  مهیز 

 (2جدول شماره )

Level kids  

 1 - رنرود   فه استود ه لنانم

 2 - ملرد رد  ان رهی صردل 

 3 - آوننش مسنی وسی  ن  سین

 Ready position 4  سلد ارس س   رسرن

 v-stance 5 ایدلوس   Vارس س   من رتل 

 Duck walk 6 راا رف ن وقدوسپ 

 Golding (F) 7 سه خنر   )ره من الن(

 Safe falling 8 نوون خنر   ارمن

 Getting up from fall 9 ملرد رد  ان نوون

 Parallel rolling (F) 11 سه خنر   ونانی )ره من الن(

 Heel stop 11 پهوز رسررن

 A A- stance 12  سلد ارس س   

 Scissor stance 13  سلد ارس س   قوچ  

 center/inside/ outside/corresponding  edges 14 لین وسی وه زی/ اخل /خسرا / په وی 

 Swizzle (F) 15 )رهمن الن( وفد ه وتد

 Regaining balance 16  سب پعس ل وجد 

 Over twigs 17 ر  رد  ان وسیع

LEVEL1 

 Parallel rolling (B)  1 سه خنر   ونانی ) من سمد یقب (

 Gliding (B) 2 سه خنر   ) من سمد یقب(

 Swizzle (B) 3 ) من سمد یقب ( وفد ه وتد

 One leg balance (R/L) 5 پعس ل رط رس ) راسد ه چپ (

 Up kerbs 6 مسی رف ن ان رلن

 Sit ( for fun) 7  یتس ن 

 A A- frame turn 8 هر ن   مس  سلد 
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ه ره د  ر  هرا وسی آوننر  سحن  مسیپهه  س سرا  1هرنرتسرا  رس ان  ررسفد گناوورسون فر  مهیز  سطااره :  2برنز  گروه سطوم  -9 

،  2) ادهل ریمسرا  س سرا وف  ه خناورد رد 2ه  سب ونفقود  ر آنون ،  من  ررسفد گناو  یسون فر  مهیز (    3گذراید  پتروط وسی ادهل رمسرا ) 

  مسرد(او   3روه یوسن ادهل رمسرا 

 (3)جدول شماره                                                                            
سی سرا  ه ریه د  ر  هرا وسی آوننری  سحن  مسیپهه     2هرنریتسرا  رس ان  ررسفد گناوورسون فر  مهیز   سطااره :  9برنز چهارم گروه  -4

 3)ادهل رمسرا س سرا وف  ه خناورد رد 3ه  سب ونفقود  ر آنون ،  من  ررسفد گناو  یسون فر  مهیز (    4گذراید  پتروط وسی ادهل ریمسرا )  

   و  مسرد(ا  4، روه یوسن ادهل رمسرا 

 (4)جدول شماره 

 خن  را من ریگپعدا  س سرا وسی اخذ ردا رط،  ه ه سن س سرا و  گه ید و  پنایرد گناوورسون فر    ررسفدپمسو  هرنرتسرای   ن ونفق من :   ( 2تبصطره 

 خن  یصب یمسررد   ) روهاون(مه رهی سورنمهیز 
 شرایط  و مدارک مماحن:( 5ماده

 سسل سن 23 ار ن  داقل  -1

 اسسل سسمقن  سر رنوورن استود  3 داقل ه  2 ار ن  داقل گناوورسون وهمودهی  ران  -2

 س  اوتس  استود اسروس  سی استود من ووبد استود ر هس س  ه پس ود ووبد رس ن رس ان روتر س  مسردسا وس ه یرنا  وم ی فعسلود افها  هااد رهارا من (:9تبصره

 ارذره خناود من 

 :صدور گواهینامه های فنیفرآیند ( 6ماده
ن  نره ی ه وهموس   رسم  فدراسو ردا روه مور وننر  وسی آاس س  ه رس ان گذراید   هرا هرنرتسرا  مس وهااعن من مسردسا وس ه روسد وسی ونر  پسرود ووبد استود 

 اقدام یمسرردا من ره  ذرلو  پنایرد ا د  ررسفد گناو  یسون وسی فر  ان اهرق وهموس  خن  

 رونسد( 1)فهم رمسرا  /روسدپنسا وهم  ه ارا ن آ  من ودره مسردسا فر  پتمول فهم ره د  ر آنون  -1

 فر  ره د  ر آنون ا د ان اهرق ودره مسردسا وعهف  هرنرتسر من وم ین  -2

 )ایق اداهل  س نالعمل( مهگزاری آنون  فر  پنسا وم ین -3

 /روسدمسردساودرهرد پنسا وم ین من فر  ایوم ی وجن آنون   -4

 رونسد(2رمسرا  لوسدایق  )فر ا د  ررسفد گناوورسون  استودمن ووبد  /روسدمسردسا فر  پنساارسسل لوسد یفها  قینل ردا  ر آنون   -5

 ان ووبد استود پنسا مسردسا/روسد ررسفد گناوورسون وسی فر   -6

 /روسداوضسء  ودره مسردسانرتسر ه وم نر یمن   ه پتمول گناوورسون وس مه اسسس ااویس  هر -7

 اصس ر ردا پنسا ووبد ه وم نر یمن   من و ه ه اوضسء ووبدوسی  ر هل گناوورسون  -8

ازء اهراق م س ارفدراسون  استود من ا ه وهگنین چسپ ه  خل ه پصهف پنسا افها   قوق  ه  قنق  ومرنع ه روده  گناوورسون وسی فر   :(4تبصره

 اقسینی   ار  

Level 2 

 Parallel turn 1 من  سلد رسی ونانیچهخه 

 Slalom 2 وسرروچ

 Cross over (R2L) 3 رس ن   رهی  ارها ) ان راسد من چپ(

 Stroking & Gliding (f) 4 مهمن ن   ه سه خنر   ) من سمد الن (

 Cross over (L2R) 5 رس ن   رهی  ارها ) ان چپ من راسد (

 Spin stop 6 پهوز چهخت 

 Simple jump 7 رهش سس ا

Level 3 

 Stroking & Gliding (B) 1 مهمن ن   ه سه خنر   من سمد یقب                      

 Backward cross over (R2L) 2 رس ن   رهی  ارها ) ان راسد من چپ (

 T – stop (F) 3 ) من سمد الن ( Tمن  سلد  پهوز

 Backward cross over (L2R) 4 رس ن   رهی  ارها ) ان چپ من راسد (

 T- stop (B) 5 ) من سمد یقب( Tمن  سلد  پهوز

 Toe & Heel transition 6 پغووه ا د رهی ررجن ه رسررن

 Eagle turn 7 چهخه چسرل 
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آموزش هنر آموز  -8

تکمیل فرم شرکت  -2 توسط مربی

در آزمون توسط  

 مربی

 

ارجاء فرم تکمیل  -9

شده توسط مربی به  

 مدیر باشگاه

 

ارجاء فرم از سوی  -4

مدیر باشگاه به مماحن  

 جهت گرفان آزمون

 

برگزاری -5

 آزمون

 توسط مماحن

 

اعالم نایجه آزمون  -6

توسط مماحن به مدیر  

 باشگاه

 

امضاء گواهینامه ها  -9

 توسط مماحن

 

امضا گواهینامه ها و  -80

ممهور نمودن به مهر  

 باشگاه توسط مدیر باشگاه

 
عودت  گواهینامه های تکمیل شده  -88

به هیئت اسکیت اساان جهت کنارل با 

(و 2لیست نفرات قبولی )فرم شماره

امضاء و ممهور نمودن به مهر هیئت 

 اسکیت

عودت گواهینامه های -82

فنی به باشگاه توسط هیئت 

 اسکیت

لیست نفرات قبولی تکمیل -7

(توسط مدیر 2)فرم شماره

باشگاه و ارسال به هیئت اسکیت 

 جهت دریافت گواهینامه فنی

 

تکمیل گواهینامه ها ی -1

 فنی دریافای از سوی هیات 

 توسط مدیرباشگاه

 

حویل گواهینامه های فنی ت-89

توسط  به هنرآموزان اسکیت

 مدیرباشگاه 

 

 فلوچارت فرآیند صدور گواهینامه های فنی (7ماده                      
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 مالی  :1ماده

 

 111/511ویلغ  12/15/1398وصنمن ووس  رروسن فدراسون  استود  ر ونرخ  وزررن ره د  ر آنون  فر  مهیزی ایق 1398 ر سسل 

 ررسل  ر سهاسه  تنر  ر ی ه گهف ن ردا اسدا

 

 (5)جدول شماره 

 .اعالم خواهد شد توسط فدراسیون اسکیت دساوالعمل برگزاری آزمون های نقره ای و طالیی ماعاقبا * 

پیصها چ سر ررج ادهل ، وس ا ، وتد مس رط وقدون ،   25/14/1398ارن آرون یسون  ر ونرخ    -

ه  ه فهم رونسییید پنسیییا  مو یین آوننش ه آنون  فییدراسیییون  پ وین ه پییدهرن ه  ر ونرخ   

 پصنرب ووس  رروسن فدراسون  رسودا ه ینم ایاها و  مسرد ا من  12/15/1398

 

 

 

 بهمن محمدرضایی                                                                                                                 

  یترییس فدراسیون اسک                                                                                                               

 ونایب رییس اسکیت آسیا                                                                                                                

 

 
 

 درصد اشل صدور گواهینامه های فنی برنزی                                                     
 

 فدراسیون اسکیتهیات  ممتحن باشگاه مربی سطوح فنی )برنزی( ردیف

1 KIDS 11% 31% 21% 21% 21% 

2 * 11% 31% 21% 21% 21% 

3 ** 11% 31% 21% 21% 21% 

4 *** 11% 31% 21% 21% 21% 
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 8فرم شماره                                                                                                                                                                           

 ()معرفی نامه جهت شرکت در آزمون فنی

 برنز * * *   برنز * *                    *برنز              لزیرهفت ساسطح عرفی ورزشکار جهت شرکت در آزمون فنی م

   تاریخ    ......................................

 مشخصات ورزشکار

 

ررخ پنلد     ااا / ااا/ اااا     د ول  اااااااااااااااااااااااااااااااا رمسرا  سر  یسم ااااااااااااااااااااااااااااااااا  یسم خسینا گ  ااااااااااااااااااااااااااااااااا یسم ردر اااااااااااااااااااااااااااا پس

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  رمسرا  سر  مومن هرنر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایضنرد فدراسون  ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اااااااااااااااااااا      پلفن ومهاا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

   

 جناب آقای/ سرکار خانم      ...........................................                  

 مدیر محارم باشگاه / پیست    ...........................................

 

                                               سوم                                                       مس 

یدا  سر  وهمودهی  ران ااااااااااااااااااااااااااااا رر ن ا  هاوس مس پنان من آوس گ  هرنرتسر فنق اپید وهمودهی اررجسیب اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ار

 آهر ا رن اااااااااااااااااااااااااااااا خناوتمرد اسد یسید من وعهف  یسویه ا من وم ین ا د ره د  ر آنون  فر  سح  ونر  ی ه اقدام ینم معمل 

                                                                                                                                                      

 نام و نام خانوادگی مربی                                                                                                                                                         

 امضا و تاریخ                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                

 جناب آقای/ سرکار خانم            ............................................ 

 مماحن محارم باشگاه/پیست     .............................................

 مسسوم

 را وحلع فهوس ودااررجسیب خناوتمرد اسد ان هرنرتسر وعهف  ردا آنون  معمل آهر ا ه ان ی وجن 

 /پیستامضاء باشگاه                                                                                                                                                                              

 /پیست..........................................مدیر محارم باشگاه 
 مس سوم  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپسررخ مهگزاری آنون  یتدید              ا     آنون  فر  معمل آهر ا رد ه یسویه ا ونفق من  سب یمها قینل  ردیدوذ نر ا  هاوس ان هرنرتسر 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپنمویس اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 نام و نام خانوادگی مماحن                                                                                                                                                                               

 امضاء                                                                                                                                                           

 

 عکس
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 2فرم شماره                                                                                                                                                                            یاست محارم هیات اسکیتر

 مسسوم 

 اسکیت تقدیم میگردد.احتراما لیست نفرات قبولی در آزمون فنی جهت صدور گواهینامه فنی 

 

 برنز *                  برنز * *                    برنز * * *                زیر هفت سال                  لیست نفرات قبولی در آزمون فنی          

 ............................  ..........                  باشگاه........................................                        شهرساان   ....اساان   ...      

 مهر و امضاء باشگاه                                                                                                                                                                               

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی       

 ورزشکار             
 تاریخ آزمون کد ملی                تاریخ تولد نام پدر       

 نام و نام خانوادگی   

 مربی               

 نام و نام خانوادگی     

 مماحن               

8        

2        

9        

4        

5        

6        

7        

1        

3        

80        

88        

82        

89        

84        

85        



10  

 

                                                                                                                                                           

 


