
 نفر 11وزنه بردار، دو مربی )دارای کارت مربیگری( و یک سرپرست جمعاً  11متشکل از  بانوان و آقایان هر تیم-1

 کیلو +118و  118 – 112 – 81 – 18 – 11 – 61 – 16 –  11 -  55عبارت است از آقایان دسته  11اوزان -2

 + کیلو16و   16  –  11 –  61  – 61 –  15 –  58 -  55 -  58 – 55دسته بانوان عبارت است از  11اوزان -1

 می باشد.بعهده میزبان  و هزینه تغذیه محل اسکان-5

 با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار )غیر مخدوش  11/11/1111لغایت  11/11/1111جوانان متولد -5

 و بدون صغرسن(، کارت ملی، یک قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه می توانند در مسابقات شرکت نمایند.

 داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است و هنگام وزن کشی باید ارائه شود.-1

 اهداء خواهد شد.حکم و مدال قهرمانی و به تیم های اول تا سوم کاپ قهرمانی مجموع به نفرات اول تا سوم -6

مسابقات دارای رکورد ورودی به شرح جدول ذیل می باشد که کلیه شرکت کنندگان می بایست با توجه به رکوردهای مذکور در -1

 مسابقات شرکت نمایند.

 جدول رکورد ورودی :

 آقایان

+118 118 112 81 18 11 61 16 11 55 اوزان  

 111 215 261 255 251 225 211 185 111 115 رکورد

 

 بانوان 

+16 16 11 61 61 15 58 55 58 55 اوزان  

 121 115 111 115 111 85 81 11 61 15 رکورد

 

 گرفت.: وزنه بردارانی که در حرکات یکضرب یا دوضرب اوت کنند، امتیازات آن حرکت و حرکت مجموع را نخواهند  1تبصره 

 استانهایی که باتوجه به رکوردهای ورودی فاقد ورزشکار می باشند میتوانند با دو ورزشکار در مسابقات شرکت نمایند. -1

هیأت وزنه برداری استان موظف است نسبت به معرفی داور پیشنهادی خود )حداقل درجه یک ملی( به فدراسیون اقدام نموده تا  -8

 داوران، انتخاب یا عدم انتخاب وی به هیأت مربوطه اعالم گردد.پس از بررسی کمیته 

با ضمیمه  های در فرمرا )آقایان و بانوان( لیست تیم خود  21/8/1511 کلیه هیأت های وزنه برداری استانها موظفند تا تاریخ -11

 داور رست و یک سرپدو مربی، یک دو وزنه بردار رزرو، وزنه بردار، ده ذکر رکوردهای تقریبی متشکل از 

 اعالم نماید.  55611115به فدراسیون وزنه برداری از طریق شماره 

 مسابقات تلقی خواهد شد. شرکت در زمان مقرر بمنظور انصراف از در ارسال فرم  بدیهی است عدم -11



 در جلسه الزامی  تشکیل می گردد و حضور مربی یا سرپرست تیمورود تیم ها روز  15جلسه تأییدیه نهایی راس ساعت  -12

تغییرات نهایی در ترکیب تیم در جلسه تأییدیه نهایی صورت خواهد گرفت و در کنگره مسابقات می باشد. الزم به ذکر است 

 .هیچگونه تغییری در ترکیب تیمها داده نخواهد شد

 در کنگره الزامی است. تشکیل و حضور نماینده تیمهای شرکت کننده تیم هاورود روز  22کنگره مسابقات رأس ساعت  -11

 برنامه زمان بندی مسابقات بشرح ذیل می باشد:

 بخش بانوان  بخش آقایان 

7/01/0010 ورود تیم ها 01/01/0010 ورود تیم ها   

دی ماه 01و  9،  8 ایام مسابقات دی ماه 00و  01 ایام مسابقات   

00/01/0010 خروج تیم های 01/01/0010 خروج تیم های   

 

  2خوابگاه شماره  –مجموعه ورزشی آزادی  –آدرس محل اسکان : تهران 
 


