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مقدمه :
ورزش به عنوان یک ضرورت و نیاز در زندگی همه افراد جامعه و نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان تامین شادابی و
سالمتی جسم و روح برای حضور در فعالیتهای اجتماعی از اهیمت خاصی برخوردار است و بدون شک یکی از محورهای
اساسی دستیابی به توسعه پایدار جوامع به حساب می آید .
برگزاری المپیاد ورزشی شهری فرصت مغتنمی برای شهروندان محسوب می گردد که از ثمرات ارزشمند پرداختن به
ورزش که همانا نعمت بزر گ سالمتی است  ،برخوردار گردند  .همچنین می تواند موجبات سالمت جسم و روان  ،پیشرفت
تحصیلی و ا فزایش اعتماد به نفس را برای شهروندان عزیز فراهم آورد .
امید است با یاری خداوند متعال  ،با عنایت به نقش انکار ناپذیر ورزش همگانی در نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین
مردم  ،شهرداری با همکاری نهادهای مردمی  ،فرهنگی و مذهبی موجود در سطح شهر قرچک با برگزاری این المپیاد
شرایط بهتری برای تحرک و پویایی ساکنین قرچک فراهم آورند .

اهداف:
ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی و دوری از رخوت و سستیتوسعه و گسترش فرهنگ ورزش در جامعهایجاد شادابی و نشاطتوسعه مسئولیت پذیری نهادهای مردمی از طریق مشارکت در برگزاری المپیادتقویت فعالیتهای ورزشی در محالت و توسعه رقابت بین آنهاتوسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد تعامالت اجتماعی در بین شهروندان-ارتباط نزدیک و صمیمی مسئولین شهری و شهروندان و مراکز مردم نهاد
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زمان و سطح برگزاری المپیاد :
بر اساس طرح حاضر  ،این المپیاد در تابستان سال  7981در سطح شهر قرچک برگزار خواهد شد .
شایان ذکر است تنظیم زمان اجرای المپیاد در بازه زمانی مشخص  ،با توجه به امکانات بر عهده امور فرهنگی اجتماعی
شهرداری خواهد بود .

نحوه اجرا:
با توجه به اجرای المپیاد انتظار می رود تا ضمن تعامل با سایر دستگاه ها و نهادهای ورزشی در سطح شهر  ،مقدمات زیر
را به نحوی تدارک نمایند تا المپیاد با بهره گیری از امکانات و پتانسیلهای بومی با حداقل هزینه برگزار گردد .
 در زمینه داوری تمهیدات الزم را پیش بینی و از توانایی ها و ظرفیت انجمن های ورزشی شهر قرچک استفاده گردد.همچنین با توجه به سطح برگزاری ترجیحاً از افراد دارای کارت داوری استفاده شود .
شایان ذکر است عدالت در قضاوت  ،بازی جوانمردانه  ،نظم و انضباط  ،رفاقت در اوج رقابت و شور و نشاط از جملهعوامل موثر در برگزاری شایسته و موفق المپیاد است که می بایست در برگزاری آن لحاظ گردد .
 در زمینه تامین ملزومات و تجهیزات فنی المپیاد از تجهیزات و امکانات استاندارد استفاده و بهره گیری شود .-در خصوص عوامل فنی از همکاری کارکنان شهرداری و همچنین از نیروهای داوطلب مردمی استفاده گردد .

امور اجتماعی فرهنگی شهرداری قرچک

اولین دوره المپیاد ورزشی شهر قرچک –جام خلیج فارس-تابستان 79

شهرداری قرچک

راهنمای عمومی المپیاد:
الف-مسابقات بصورت انفرادی ،گروهی و خانوادگی برگزار می گردد .
ب-کلیه کسانیکه بعنوان ساکنین شهر قرچک تلقی می گردند  ،حق شرکت در مسابقات را دارند.
ج-شهروندان برای شرکت در مسابقات می بایست اصل کارت ملی خود را ارائه نمایند .
د-در صورت لزوم  ،شرکت کنندگان در مسابقات می بایست به طریق مقتضی محل سکونت خود در شهر قرچک را اثبات
نمایند .
ه-شرکت کنندگان توسط شهرداری بیمه می شوند .
و-اجرای هر یک از رشته های ورزشی با توجه به شرایط از طرف شهرداری صورت می پذیرد و حوزه فرهنگی و اجتماعی
شهرداری نسبت به تنظیم تقویم برگزاری رشته های موردنظر اقدام می نماید .
ز-هر شرکت کننده حق شرکت در تمامی رشته های ورزشی را به شرط عدم تداخل زمان برگزاری دارا می باشد .
ح-مسابقات در هشت رشته ورزشی برگزار می گردد .
ت-عالقه مندان جهت تهیه فرم ثبت نام می توانند با مراجعه به سایت شهرداری به آدرس  www.gharchak.irاقدام
نمایند .
ی-حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری گزارش المپیاد را طبق فرمهای پیوست تهیه و به اطالع عموم می رساند .
گ-روابط عمومی شهرداری مسئولیت اطالع رسانی های موردنیاز و مستند سازی و تهیه عکس و فیلم از المپیاد و
هماهنگی با اصحاب رسانه را به عهده خواهد داشت .
ل -تهیه کاور برای انجام مسابقات بر عهده شهرداری است  ،اما شرکت کنندگان می بایست لباس و کفش مناسب جهت
انجام مسابقه را همراه داشته باشند .
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شرایط تیمهای حاضر در مسابقات :
-7تعداد اعضای تیم  8نفر بازیکن به همرره یک سرپرست –مربی جمعاً  3نفر می باشد .
تبصره :مربی –سرپرست  ،عضو تیم محسوب نمی شود و اجازه بازی تحت هیچ شرایطی را نخواهد داشت  ،ولی لباس و
در صورت کسب مقام توسط تیم جایزه به وی تعلق می گیرد .
تبصره  :سرپرست هر تیم ملزم است  ،جهت هماهنگی شماره تماس و آدرس ایمیل خود و لیست بازیکنان به همراه یک
قطعه عکس را به کارشناس مربوطه ارسال نماید .
 -2چنانچه نام بازیکنی در دو تیم ثبت شده باشد با توافق بازیکن موردنظر در بازی اول عضو یکی از تیمها محسوب شده
و در پایان بازی دوم لیست تیمی که با جداشدن آن بازیکن خالی شده  ،تکمیل می گردد  .در غیر اینصورت بازیکنی اضافه
نخواهد شد .
 -9شرایط سنی  75-77سال می باشد .
شرایط فنی مسابقات :
-7مسابقات طبق قوانین و مقررات کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برگزار می گردد .
-2تیم باید دو دست لباس کامل باشند (.پیراهن شماره دار  ،شورت  ،جوراب  ،کفش مخصوص سالنی )
-9شماره پیراهن بازیکنان می بایستی به فارسی در پشت پیراهن و وسط باشد .
-4مسابقات با توپ استاندارد موردنظر فدراسیون (تنبل شماره  ) 4برگزار می گردد .
-5مسابقات در دو زمان  75دقیقه ای مفید با احتساب  5دقیقه استراحت بین دو نیمه می باشد .
 -6لباس مربی –سرپرست می بایست از لباس بازیکنان متفاوت باشد .
-1اگر بازیکنی در طول مسابقات دو کارت زرد دریافت نماید از ادامه بازی و حضور در بازی بعدی محروم خواهد شد .
 -8اگر بازیکنی در طول مسابقات کارت قرمز دریافت نماید از ادامه بازی و حضور در بازی بعدی محروم خواهد شد .
-3در صورتی که تیمی دو بازی به صورت متوالی و یا متناوب در مسابقات حضور نداشته باشد  ،از ادامه مسابقات محروم
می گردد .
-71کلیه اخطارها و اخراج ها تا روز پایان مسابقات به قوت خود باقی است .
-77تیم ها موظفند نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در محل حاضر باشند .
-72در طول یک دوره مسابقات ف تیمها مجاز به تغییر بازیکن نیستند .
-79حضور مربی –سرپرست هنگام مسابقه در سالن و در کنار تیم الزامی است و در صورت غیبت از ورود تیم جلوگیری
خواهد شد  .همچنین کسی غیر از  8بازیکن و مربی سرپرست حق نشستن روی نیمکت را نخواهد داشت .
-74چنانچه تیمی در دو بازی حاضر نشود از جدول مسابقات حذف خواهد شد .
-75مربی سرپرس ت هر تیم باید لیست بازیکنان را به هماره یک قطعه عکس در آلبومک تیم خود ثبت نماید و قبل از
اولین مساابقه به کارشناس مربوطه ارائه نماید .
-76مربی -سرپرست هر تیم باید لیست بازیکنان را به همراه یک قطعه عکس قبل از مراسم قرعه کشی به کارشناس
مربوطه ارائه دهد .
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نحوه امتیازدهی:
-7برد  9امتیاز
-2باخت صفر امتیاز
-9تساوی یک امتیاز
روش تعیین جایگاه تیمها:
-7تعداد امتیازات کسب شده
-2در صورت تساوی امتیازات تفاضل گل
-9اگر تمام موارد باال یکسان باشد به بازیهای رودرو مراجعه و بر اساس آنها تصمیم گیری خواهد شد .
 -4در صورتیکه مسابقه ای برگزار نگردد و برای یک تیم برد فنی محسوب شود گلهای آن برد در تفاضل گلها به تعداد 9
گل زده محاسبه خواهد شد .
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راهنمای فنی مسابقات فوتبال دستی

-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات انجمن برگزار می گردد .

-تعداد نفرات:این بازی به صورت تیمی و هر تیم متشکل از  2نفر بوده که یک نفر هم می تواند ذخیره باشند .

-زمان بازی :در مسابقات تیمی و انفرادی ورزشکاران در  5زمان  75دقیقه ای با یکدیگر به رقابت می پردازند و زمان

استراحت بین هر نیمه  5دقیقه است .در هر تایم ورزشکاران می توانند  2وقت استراحت  91ثانیه ای داشته باشند ،وقت

استراحت فقط در زمانی که توپ در اختیار ورزشکار است می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

-ورزشکار یا تیمی که به  2گیم از  9گیم دست یابد به عنوان تیم یا ورزشکار برنده محسوب می شود .

-چنان چه ورزشکار بتواند در زمان تعیین شده زودتر به امتیاز  71گل برسند برنده گیم محسوب خواهند شد .

-رسیدگی به اعتراض های احتمالی حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقه و به صورت کتبی می باشد .

-به نفرات و تیم های اول تا سوم حکم قهرمانی اهداء می گردد .
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راهنمای فنی مسابقات طناب کشی
مسابقات با طنابی به طول  25-91متر با ضخامت  9-4سانتیمتر برگزار می گردد.حرکت یک عدد شاقول با روبان در مرکز طناب ،مشخص کننده تیم برنده خواهد بود .تعداد شرکت کنندگان در هر تیم  5نفر اصلی و یک ذخیره جمعاً  6نفر می باشد  .حضور یک نفر ذخیره در کنار تیم الزممی باشد که این یک نفر می تواند وظایف مربی یا سرپرست را هم انجام دهد .جمع اوزان  5نفر شرکت کننده اصلی در
گروه پسران باید حداکثر  411کیلوگرم و در گروه دختران حداکثر  951کیلوگرم می باشد .
 در زمان وزن کشی افراد شرکت کننده می بایست با لباسهای مناسب ورزشی و پای برهنه وزن کشی نمایند و وزنکشی در همان روز مسابقه صورت می پذیرد .
شرکت کنندگان برای گرفتن طناب می توانند از دستکش استفاده نمایند . هر تیم  9مرحله با تیم مقابل مسابقه می دهد و در نهایت تیمی برنده است که دو مرحله را برده باشد ( 2از )9طول منطقه کشش برای تعیین تیم برنده مسابقات  2 ،متر از خط میانی می باشد .فضای مسابقه  ،کانالی به طول  25-91متر وعرض  2متر می باشد .خطاهای مسابقه بشرح زیر می باشد و داور در صورت مشاهده آن نظر به نوع خطا و تکرار آن تصمیم مناسب را اتخاذمی نماید .
-7نشستن ورزشکاران در حین مسابقه
-2گره زدن طناب
-9گرفتن یاران خودی
-4خارج شدن از محدوده (کانال طناب کشی )
-5قرار گرفتن مربی در فاصله کمتر از  2متری کانال
 -6ایستادن یک تیم در طرفین طناب (شرکت کنندگان می بایست یا در سمت راست و یا در سمت چپ طناب آن را به
دست گیرند)
-1قرار گرفتن افراد در وضعیت ناصحیح (افراد تیم باید در یک خط مستقیم قرار گرفته و به طرف چپ یا راست متمایل
نشوند ).
 رسیدگی به اعتراض های احتمالی حداکثر نیم ساعت پس از اتمام مسابقه و بصورت کتبی و توسط نماینده تیم صورتمی گیرد .
-به نفرات و تیم های اول تا سوم حکم قهرمانی به رسم یادبود اهداء میگردد .
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قوانین و مقررات فنی رشته دارت
نحوه اجرا و امتیاز گذاری
تخته دارت به صورتی طراحی شده است که دایره آن بصورت قسمتهای مثلثی شکل به وسیله میله فلزی از هم جدا شدهاست  .میله فلزی عالوه بر درست کردن مثلثها  ،تخته دارت را به چهار قسمت مجزا تفکیک کرده است .
اگر دارت در بین دو میله اول قرار گیرد ()Double Ringامتیاز شخص در  2ضرب می شود .اگر دارت در بین دو میله دوم قرار گیرد ) (Triple Ringامتیاز شخص در  9ضرب خواهد شد .اگر دارت در بین دو میله سوم قرار گیرد ) (Outer Bullامتیاز شخص  25خواهد بود .اگر دارت بین میله آخر ) (Inner Bullیا به عبارتی مرکز قرار گیرد امتیاز شخص  51خواهد بود . اگر دارت داخل این میله ها نباشد عددی که روی آن است به تنهایی در نظر گرفته می شود )(SINGLE هر بازیکن مجاز است با اجاره داور از سه پرتاب قلق گیری استفاده نماید . امتیارات بدست آمده بر مبنای امتیازی است که برای هر ناحیه در نظر گرفته شده است و تیمی که در نهایت باالترینامتیاز را بدست می آورد برنده مسابقه می باشد .
این مسابقات در قالب گروه های  9نفره بصورت خانوادگی برگزار و جمع امتیازات کسب شده لحاظ می گردد .خطاها:
چنانچه پرتاب خارج از محیط مشخص شده باشد امتیازی برای شخص در نظر گرفته نخواهد شد .عبور پا از خط استارت یا قطع کردن آن  ،خطا محسوب می گردد و امتیاز آن پرتاب صفر لحاظ خواهد شد .بازیکن حق دست زدن به تخته دارت را ندارند .در صورت افتادن دارت از تخته دارت  ،امتیازی برای پرتاب کننده در نظر گرفته نمی شود و نمی توان مجدداً آن را پرتابکرد .
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راهنمای فنی مسابقات شطرنج
مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون مربوطه برگزار می گردد .مسابقات به صورت سوئیسی و انفرادی برگزار می شود .زمان بازی یک ساعت سیشر برای هر نفر می باشد .بازیکن برنده موظف به ارائه گزارش نتیجه بازی به هیئت داوران می باشد  ،در صورت تساوی بازیکنیکه مهره سفید را بازی کرده است می بایست نتیجه را گزارش دهد .
تصمیم گیری در مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است بعهده کمیته فنی مسابقات میباشد .
تعداد مسابقه با توجه به زمان مفید برگزاری مسابقات بستگی به تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقهدارد .
رسیدگی به اعتراض های احتمالی حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقه و به صورت کتبی می باشد .-به نفرات اول ،دوم و سوم حکم قهرمانی به رسم یادبود اهداء می گردد .
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راهنمای فنی مسابقات طناب زنی
مسابقات بر اساس مقررات انجمن مربوط برگزار خواهد شد .شرکت کننده می بایست در این مسابقه پنج فرم طناب و از هر فرم  6بار جمعاً  91طناب پی در پی را به معرض نمایشبگذارد .
شرکت کننده تکنیک های مختلف را بدون قطع کردن و با ایجاد فاصله و فقط با تغییر فرم انجام خواهد داد . با قطع شدن و فاصله حرکات  ،شرکت کننده مسابقه را ادامه خواهد داد ولی با هر بار قطع و یا فاصله افتادن بین ضرباتطناب  ،امتیاز آن را از دست خواهد داد .

تکنیک های طناب زنی :
طناب زنی به صورت دویدن درجا(عبور طناب فقط یکبار از زیر پای راست و یکبار از زیر پای چپ)طناب زدن به صورت زیگزاگ(جفت پا به طرفین پریدن و عبور طناب از زیر پاها) طناب زدن بصورت حرکت پاها در نرمش پروانه (یکبار طناب و زدن با پاهای باز و یکبار پاها جمع و رد شدن طناب) طناب زدن بصورت ضربدر (یک بار طناب با دست باز از زیر پاها رد شود و یکبار طناب از زیر دستها بصورت جامعضربدری از زیر پاها عبور کند)
طناب زدن با پاهای جفتهر فرم طناب به تنهایی  71امتیاز ،جمعاً  51امتیاز و در صورت قطع نشدن بین فرم طنابها  71،امتیاز به جمع آنها اضافهخواهد شد و با قطع شدن بین هر فرم نیمی از امتیاز آن کسر خواهد شد .
رسیدگی به اعتراضهای احتمالی حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقه و به صورت کتبی می باشد .این مسابقات در قالب گروه های  2نفره بصورت خانوادگی برگزار و جمع امتیازات کسب شده لحاظ می گردد .-به نفرات اول  ،دوم و سوم حکم قهرمانی به رسم یادبود اهداء می گردد .
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راهنمای فنی مسابقات داژبال (وسطی)
 مسابقات بر اساس قوانین و مقررات انجمن داژبال برگزار می شود . مسابقات بصورت تیمی(تحت عنوان تیم کنار و تیم وسط )برگزار و هر تیم  4بازیکن اصلی و  2بازیکن ذخیرهجمعاً  6بازیکن دارد .
 لباس بازیکنان داژبال عبارت است  :از تیشرت ورزشی –شلوار گرمکن –جوراب ورزشی –کفش ورزشی درقسمت جلو و پشت تیشرت ورزشی هر یک از بازیکنان  ،می بایست یکی از شماره های  7الی ( 6در قسمت
وسط تیشرت) حک گردد .
 توپ مسابقات توپ هندبال شماره  9مردانه می باشد . زمان برگزاری مسابقه داژبال ،دو نیمه  5دقیقه ای با  9دقیقه استراحت در بین دو نیمه می باشد . زمین بازی:زمینی به ابعاد زمین والیبال می باشد  .ابعاد زمین مسابقات  78×3مترمربع ( 78متر طول و  3مترعرض) می باشد .
 بازیکنان تیم وسط  ،می بایست با جاخالی دادن  ،خود را از خطر برخورد توپ دور ساخته  ،همچنین با دریافتتوپ (گل) بوسیله دستها،اقدام به اخذ امتیاز ( 7امتیاز) نمایند .
 بازیکنان تیم کنار  ،می بایست با پرتاب توپ بوسیله دستها به سوی بازیکنان تیم وسط  ،نسبت به حذفآنها(حذف موقت)از زمین مسابقات و اخذ امتیاز (امتیاز ) و همچنین از بین بردن امتیازات (گل ) تیم  ،اقدام نمایند.
 -به نفرات و تیمهای اول  ،دوم و سوم حکم قهرمانی به رسم یابود اهداء می گردد .
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راهنمای فنی مسابقات پرتاب حلقه

 تعداد پرتاب :هر شرکت کننده می تواند حداکثر  5پرتاب انجام دهد . امتیاز بازی :هر حلقه ای که وارد میله بشود  71امتیاز خواهد داشت . فاصله پرتاب توپ 2:متر برای دانشجویان دختر و پسر ارتفاع میله مرکزی :از زمین  11سانتیمتر می باشد . جنس حلقه:از نوع پالستیک می باشد .خطاها:
اگر پا از خط استارت جلوتر باشد خطا محسوب می شود .اگر همزمان بیشتر از یک حلقه پرتاب گردد خطا محسوب می شود .تذکر :
-7این رشته برای هر شرکت کننده فقط یکبار انجام خواهد شد .
-2پرتاب خطا تکرار نمی شود و بدون در نظر گرفتن امتیاز یک پرتاب به حساب می آید .
-9این مسابقات در قالب گروه های  9نفره بصورت خانوادگی برگزار و جمع امتیازات کسب شده لحاظ می گردد .
-به نفرات اول  ،دوم و سوم حکم قهرمانی به رسم یادبود اهداء می گردد .
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فرم گزارش کلی المپیاد ورزشی شهری سال 7979

ردیف

عنوان رشته

زمان برگزاری

تعداد شرکت کننده

مکان برگزاری
مرد

7

2

9

4

5

6

1

8

جمع کل

زن

مجموع
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فرم ارزیابی المپیاد ورزشی شهری
تابستان (سال )7979
شهروند گرامی :
باسالم ،نظرات ارزشمند شما برای تدوین  ،استمرار و اجرای این جشنواره مفید می باشد  ،لذا خواهشمند است با دقت به
سواالت ذیل پاسخ داده و ما را از دیدگاه خود مطلع نمائید .
جنسیت  :زن

مرد

رشته تحصیلی :

ردیف

عناوین

7

برگزاری المپیاد تا چه حد در ارتقای سطح سالمت

تعداد پاسخ
دهندگان

معیارهای اندازه گیری
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

%

%

%

%

%

جسمی و روانی و ایجاد نشاط در بین مردم موثر است
2

برگزاری المپیاد تا چه حد در توسعه و گسترش

%

%

%

%

%

فرهنگ ورزش در جامعه موثر است
9

برگزاری المپیاد تا چه حد در ارتباط نزدیک و صمیمی

%

%

%

%

%

مسئولین شهرداری و شرکت کنندگان موثر است
4

برگزاری اینگونه المپیاد تا چه حد در تقویت فعالیتهای

%

%

%

%

%

ورزش همگانی موثر است
5

در برگزاری المپیاد تا چه حد به توسعه اخالق در

%

%

%

%

%

محیط های شهری توجه شده است
6

برگزاری المپیاد تا چه اندازه در ایجاد نشاط اجتماعی

%

%

%

%

%

موثر است
1

میزان مشارکت و استقبال مردم از این المپیاد چگونه

%

%

%

%

%

ارزیابی می نمائید .
8

تنوع برگزاری رشته ها را در این المپیاد چگونه
ارزیابی می نمائید .

%

%

%

%

%

