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 ریاست محترم هیأت اسکیت استان 
با سالم،

                 احتراما ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای جنابعالی و تالشهای مستمر در امر توسعه ورزش اسکیت، 
بدینوسیله به استحضار می رساند دومین مرحله انتخابی  تیم ملی اسکیت سرعت بانوان و آقایان در شهرستان اراک 
برگزار خواهد شد که مسابقات مذکور در بخش پیست ۲۰۰ متر شیب دار می باشد لذا خواهشمند است ترتیبی 
اتخاذ فرمایید که ورزشکاران دعوت شده در مسابقات فوق حضور یابند. در صورت هرگونه سوال احتمالی با آقای 

استادی به شماره تلفن ٠۹١٢١۳۹۳۸٥٠ تماس حاصل نمایند.
شرایط عمومی : 

**همراه داشتن برگه تست منفی کرونا (PCR) جهت شرکت در مسابقات الزامی است.**
**روسای محترم هیات هایی که اسامی ورزشکاران آنها در لیست نفرات دعوت شده به اردو می باشد، می بایست 
به صورت کتبی اسامی ورزشکار و نیز ارنج مواد مسابقه را کتبا تا روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۶/۲۵ به فدراسیون 

اعالم نمایند.
** رعایت شئونات اسالمی الزامی است.

*داشتن کارت عضویت فدراسیون الزامی است.
 *شرکت کنندگان باید دارای کارت بیمه ورزشی باشند.

*شرکت کنندگان  باید مدرک شناسایی معتبر عکس دار همراه خود داشته باشند. 
*هزینه و تأمین محل اسکان بعهده میزبان، هزینه تغذیه بعهده فدراسیون با هماهنگی استان میزبان و ایاب و ذهاب 

بعهده شرکت کنندگان می باشد.
زمان برگزاری: 

آقایان: صبح روز سه شنبه  مورخ ۳۰ شهریور ماه رِأس ساعت ۸:۳۰ صبح
زمان ورود:  عصر روز دوشنبه مورخ ۲۹ شهریورماه

زمان خروج:  عصر روز سه شنبه  مورخ ۳۰ شهریور ماه.
- حضور ورزشکاران راس ساعت ۸ صبح جهت دریافت شماره کاله الزامی است .

بانوان: صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه رِأس ساعت ۸:۳۰ صبح
زمان ورود:  عصر روز سه شنبه مورخ ۳۰ شهریور ماه.

زمان خروج:  عصر روز چهارشنبه  مورخ ۳۱ شهریورماه
- حضور ورزشکاران راس ساعت ۸ صبح جهت دریافت شماره کاله الزامی است.
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محل برگزاری :
استان مرکزی – اراک – بلوار فاطمیه – میدان فاطمیه – بلوار ورزش – استادیوم امام خمینی اراک

شرایط فنی مسابقات: 
- مسابقات در ۲ رده سنی جوانان و بزرگساالن  برگزار می شود.

-با توجه به اینکه مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت در این مرحله در پیست ۲۰۰ متر شیب دار برگزار 
میگردد، سه نفر برتر مجموع رنکینگ هر دو پیست در دو بخش سرعت و استقامت، در هر گروه سنی انتخاب و به 

مرحله بعد راه خواهند یافت .
- در صورتی که بازیکنان دعوت شده در مرحله دوم حضور نیابند به منزله انصراف تلقی شده و به مرحله نهایی 

نیز دعوت نخواهند شد .

تذکر مهم: 
در صورت مساعد نبودن شرایط جوی زمان برگزاری مسابقه با تاخیر برگزار می گردد. •

ورزشکاران موظف به شرکت در مواد مسابقات سرعت یا استقامت اشاره شده می باشند.  •
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در محل خوابگاه الزامی است. •

مواد مسابقات پیست شیب دار ٢٠٠ متر  

استقامت پیست شیب دار٢٠٠ متر سرعت پیست شیب دار٢٠٠ متر

١.٠٠٠ متر ٢٠٠متر تعقیبی

تست ناتوانی D٥٠٠ + 
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