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ریاست محترم هیأت اسکیت استان

با سالم،
                 احتراما؛ ضمن تشکر از همکاری جنابعالی به اطالع می رساند در راستای توسعه اسکیت آلپاین و به منظور تحقق عملی تقویم 

اجرایی سال ١٤٠٠مقرر گردید  یک دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت آلپاین انتخابی تیم ملی در رده سنی جوانان و بزرگساالن  
به میزبانی استان اصفهان ، به تفکیک در بخش آقایان و بانوان مطابق با شرایط و ضوابط مشروح زیر برگزار گردد. لذا مقتضی است دستور 

فرمایید اقدامات الزم به منظور اطالع رسانی جهت اعالم آمادگی ورزشکاران تا پایان روز دوشنبه مورخ  ١٤٠٠/١١/٢٥ مبذول گردد.
شماره تماس  ٠٩١٣٨١٩٢٩٤٠  آقای مسیح امین خواه پاسخگوی سواالت احتمالی خواهد بود .

شرایط و مدارک موردنیاز: 
- پرینت ثبت نام وزشکاران ممهور به مهر هیات اسکیت استان 

شایان ذکر است ثبت نام فقط از طریق سایت فدراسیون به نشانی (www.iranskating.ir) انجام خواهد شد. 
- تست منفی  pcr و یا کارت تزریق دو دوز واکسن کرونا جهت شرکت در مسابقه الزامی است.

- همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه الزامیست.
- هزینه اسکان و تغذیه به عهده تیم های شرکت کننده می باشد.

**ورزشکاران،مربیان و سرپرستان ملزم به مطالعه دقیق قوانین مبارزه با دوپینگ با مراجعه به سایت  iranado.ir می باشند.**

قوانین و شرایط برگزاری مسابقات :
-کتاب قوانین بین المللی مسابقات اسکیت آلپاین، ترجمه آقای مسیح امین خواه مرجع اجرای قوانین می باشد. (قوانین هر ماده در کتاب قوانین 

موجود میباشد و مربیان موظف به مطالعه کتاب میباشند.)
تبصره : قوانین و تصمیمات در نظر گرفته شده توسط هیات ژوری در روز مسابقه الزم االجراء میباشد .

- مسابقات در سطح شیبدار برگزار میگردد و ورزشکاران با عبور از موانع (دروازه ها) به خط پایان میرسند که تایم کمتر برنده رقابت میباشد الزم 
به ذکر است مسابقه اساللوم  در ٢ راند برگزار میگردد و جمع تایم مورد محاسبه میباشد.

- نفرات برتر با توجه به انتخاب مربی تیم ملی و کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت میگردند .
- مسابقات در این دوره همراه با تخته استارت میباشد.

- جهت اعتراض مربیان می بایست مبلغ ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال همراه با اعتراض کتبی خود را به سر داور مسابقات ارائه نمایند.
- مسابقات در ٢ رده سنی طبق جدول ذیل برگزار میگردد .

- مسابقات در ماده اساللوم برگزار میگردد .
- ورزشکاران در دره سنی جوانان ( در صورت ثبت تایم قابل قبول طبق نظر کادر فنی ) و رده سنی ١٩ به باال جهت انتخابی تیم ملی رقابت مینمایند .

- جلسه هماهنگی مربیان و سرپرستان در ساعت ٢١ شب قبل از مسابقه برگزار خواهد شد .
- به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهداء خواهد شد.

- استفاده از لوازم ایمنی در کلیه مسابقات الزامی میباشد.
- داشتن شولدر اجباری میباشد .

- فقط ورزشکاران و کادر تیم های شرکت کننده اجازه حضور در منطقه برگزاری مسابقات را دارند.
- مبنای محاسبه رده سنی از ١١ دی ماه تا ١١ دی ماه سال بعد میباشد. 



١٤٠٠/١٠/٢٥
۶٠١/د/١٤٠٠/٢٩٠

ندارد

- با توجه به شرایط کرونا حضور تماشاچی ممنوع میباشد. 
 

متولدین رده سنی به سال
از ١٢ دی ماه  ١٣٨٥ تا ١١ دی ماه ١٣٨٣   ١٥ ویک روز تا ١۷ سال
از ١٢ دی ماه  ١٣٨٣ تا ١١ دی ماه ١٣٨١   ١۷ ویک روز تا ١٩ سال

از ١٢ دی ماه ١٣٨١ به پایین ١٩ سال ویک روز به باال

زمان و محل برگزاری مسابقات: 

زمان مسابقات
میزبان

آقایان جمعه (١٣.٣٠ ) بانوان جمعه ( ٩.٣٠ )
ردیف

استان اصفهان ١٤٠٠/١١/٢٩ ١٤٠٠/١١/٢٩ ١

آدرس محل برگزاری : استان اصفهان – شهرستان اصفهان پیست اسکیت آلپاین باشگاه تندیس قهرمانی

رونوشت:
جناب آقای عتیقه چی دبیرکل  محترم فدراسیون اسکیت
جناب آقای هنرجو نایب رئیس محترم فدراسیون اسکیت

سرکار خانم وفاخواه نایب رئیس محترم امور بانوان فدراسیون اسکیت
رئیس محترم کمیته رولر آلپاین و دانهیل

جناب آقای بخارایی مسئول محترم کمیته روابط عمومی
جناب آقای فرنین مسئول محترم مسابقات و لیگ و رویدادها


