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روسای محترم هیأت های اسکیت استانی 
با سالم،

                       احتراما؛ ضمن تشکر از زحمات جنابعالی به اطالع می رساند این فدراسیون در نظر دارد مسابقات دستجات آزاد 
کشوری رده سنی نونهاالن دختر و پسر را با رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط و ضوابط زیر برگزار نماید. شایسته است 
دستور فرمائید نسبت به اطالع رسانی این مسابقات اقدام الزم بعمل آید. ورزشکاران عالقمند به شرکت در مسابقه می بایست 

حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ١٤٠١/٠٦/٢٢ درسامانه فدراسیون به آدرسwww.iranskating.ir اقدام به ثبت نام نمایند.
*ضمنا تاکید می گردد ثبت نام فقط از طریق سامانه فدراسیون  امکان پذیر بوده و به هیچ عنوان ثبت نام حضوری نخواهیم 

داشت.
مدارک مورد نیاز 

- ارائه پرینت ثبت نام ورزشکاران ممهور به مهرهیات اسکیت استان الزامی میباشد.
- به مدارک فاقد تاییدیه هیات اسکیت استان ترتیب اثر داده نخواهد شد

**ورزشکارانی که قبال ثبت نام انجام داده بودند می بایست پرینت ثبت نام خود را به تایید هیات رسانده و روز مسابقه همراه 
داشته باشند **

شرایط  و ضوابط  برگزاری مسابقات : 
مسابقات نونهاالن در٤ رده سنی متولدین سالهای ( ٩٤و٩٣و٩٢و٩١ ) برگزار میگردد .  -

مسابقات  ٥٠ و ١٠٠ متر در یک مرحله  و در دو الین برگزار می شود. -
مسابقات ٢٠٠ متر و ٤٠٠ متر ( یک دور ) در دو مرحله  و ٦ تایم برتر به مرحله ی فینال راه پیدا خواهند کرد. -

استفاده از لوازم ایمنی در کلیه مسابقات نونهاالن الزامی می باشد. -
استان ها در معرفی بازیکنان محدودیتی ندارند. -

به نفرات برتر در هر ماده حکم و مدال اهدا خواهد شد. -
اسکان و تغذیه برعهده تیم های شرکت کننده می باشد. -

به تمامی ورزشکاران رده سنی نونهاالن گواهی شرکت در مسابقه اهدا خواهد شد. -
زمان و مکان برگزاری مسابقات :

محل برگزاری : بلوار شرقی ورزشگاه آزادی – پارکینگ ١٧ – آکادمی اسکیت ورزشگاه آزادی
زمان برگزاری : مسابقات راس ساعت ٩ صبح برگزار خواهد شد .

**حضور ورزشکاران راس ساعت ٨ صبح جهت دریافت شماره کاله الزامی است.**
مسابقات در بخش پسران  : روز پنجشنبه مورخ   ١٤٠١/٠٦/٢٤  .برگزار خواهد شد

مسابقات در بخش دختران  : روز جمعه  مورخ ٠٦/٢٥ /١٤٠١ برگزار خواهد شد
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جدول رده سنی و مواد مسابقه

جدول برگزاری مسابقات

گروه سنی مواد مسابقه متولدین
نونهاالن ٥٠ متر و ١٠٠ متر ١٣٩٤
نونهاالن ٥٠ متر و ١٠٠ متر ١٣٩٣
نونهاالن ١٠٠  متر و ٢٠٠ متر ١٣٩٢
نونهاالن ١٠٠ متر و٤٠٠  متر گروهی ١٣٩١

مواد مسابقه 
 ٥٠  متر فینال   ٩٤ 
٥٠  متر فینال ٩٣ 
     ١٠٠  متر فینال ٩٢ 
١٠٠ مترفینال  ٩١ 
١٠٠ متر فینال ٩٤
١٠٠ متر فینال ٩٣

٢٠٠ متر مقدماتی ٩٢
٤٠٠ متر مقدماتی  ٩١ 

٢٠٠ متر فینال ٩٢ 
٤٠٠ متر فینال ٩١


