
 یک سرپرست )مسئول کمیته پیشکسوتان استان( ،، یک مربی اصلی وزنه بردار 01هر استان با ترکیب تیم  -1

 می تواند در مسابقات شرکت نماید. نفر  01جمعاً 

و در تیم استان انتخاب نشده تبصره: چنانچه در هر استان ورزشکاری دارای رکورد ورودی تعیین شده باشد 

و حکم دریافت در مسابقات شرکت کرده و مدال هزار تومان به طور آزاد  011با پرداخت مبلغ تواند  می باشد 

 نمی گردد.لحاظ امتیاز تیمی در  لینماید و

 5/00/0010چهارشنبه  و خروج صبح روز 1/00/0010یکشنبه  ورود تیم ها بعد از ظهر روز -2

استانها موظفند در کنگره ترکیب برگزار و  1/00/0010یکشنبه روز  00کنگره فنی مسابقات رأس ساعت  -3

 .نفره خود را مشخص نمایند 01اصلی تیم 

و شناسنامه عکسدار غیرمخدوش بدون کبرسن الزامی است داشتن گواهی سالمت پزشکی، کارت بیمه ورزشی  -4

وزن کشی ارائه شود. )الزم بذکر است درصورت ناقص بودن مدارک از شرکت در مسابقه جلوگیری  در و بایستی

 بعمل می آید.(

  (0)جدول شماره  جدول رکورد ورودی در اوزان و رده های سنی مختلف ضمیمه بخشنامه می باشد -5

 ( می توانند در مسابقات شرکت نمایند.0801)سی و یکم دسامبر  01/01/0611 تاریخ متولدین قبل از -6

 می باشد.بعهده میزبان و مسابقات و هزینه تغذیه محل اسکان  -7

اهداء حکم و مدال قهرمانی و به تیم های اول تا سوم حکم و کاپ قهرمانی مجموع به نفرات اول تا سوم  -8

 خواهد شد.

اطالع کلیه ورزشکاران برساند که تنها مالک انتخاب ورزشکاران در ه برداری استان موظف است بهیأت وزنه  -9

 شرکت در مسابقات قهرمانی کشوروزنه برداری قهرمانی جهان قالب تیم ملی جهت اعزام به مسابقات 

 می باشد.  

وتان بوده و کمیته پیشکسکسب عنوان قهرمانی در هر دسته بمنزله انتخاب ورزشکار و عضویت در تیم ملی ن  -11

 تصمیم گیری خواهد نمود. بعد از انجام تست دوپینگ نسبت به انتخاب اعضاء تیم ملی فدراسیون 

که دارای کارت داوری درجه یک ملی و بین المللی دارند قهرمانان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور  -11

 همراه داشتن لباس داوری جهت قضاوت الزامی می باشد.

 به فدراسیونتکمیل ا ر 1شماره فرم  05/01/0010 ه هیأت های وزنه برداری استانها موظفند تا تاریخکلی -12

 اعالم نماید.  00110010از طریق شماره  وزنه برداری

 مسابقات تلقی خواهد شد. شرکت در از انصرافزمان مقرر بمنظور  در 1شماره  ارسال فرم  عدمبدیهی است  -13

 اعالم می گردد.محل مسابقات متعاقباً  -14

 

 


