
 

 

   

 

 آییه وامٍ فىی برگساری مسابقات تیراودازی آقایان ي باوًان                      

 يرزشی سازمان وظام مهىدسی ساختمان استان قم جشىًارٌ                     

 

 

 مقررات فىی: 

ٍ بشگضاسی جشٌَاسُ ٍسصشی ٍ ( هکاى،صهاى ٍ ًحَُ بشگضاسی قشعِ کشی با پیشٌْاد اداسُ سفاُ ٍ ٍسصش بِ کویتِ ًظاست 1هادُ 
 پس اص بشسسی آى دس کیتِ جْت تصَیب ًْائی بِ کویتِ سفاُ ساصهاى اسائِ خَاّذ شذ.

 ( تَجیِ قَاًیي هسابقات دس سٍص هسابقِ تَسط داٍس صَست هی پزیشد.2هادُ 

 ( تواهی قَاًیي عوَهی جشٌَاسُ دس هسابقات الصم االجشا هی باشذ.3هادُ 
 صَست اًفشادی بشگضاس هی گشدد.( هسابقِ بِ 4هادُ 
عذد ساچوِ قلق(  3عذد ساچوِ اهتیاص ٍ  33ًحَُ اًجام هسابقات: دس دٍ سشتِ تفٌگ ٍ تپاًچِ بِ صَست ًین فشم)( 5هادُ 

 دقیقِ هی باشذ. 15عذد ساچوِ قلق فقط  3عذد ساچوِ اهتیاص ٍ  33بشگضاس هی گشدد، باصُ صهاًی بشای ّش فشد دس هجوَع 
 عضَ  فقط هی تَاًذ دس یک سشتِ ) تفٌگ یا تپاًچِ( ششکت ًوایذ.ّش ( 6هادُ 
دقیقِ ای اص صهاى ششٍع هسابقِ،ٍسصشکاس اص اداهِ ششکت دس  13بِ دلیل فششدُ بَدى هسابقات دس صَست تاخیش ( 7هادُ 

 .هسابقات هحشٍم هی گشدد
تیشاًذاصی سا سعایت ٍ دس صَست تخطی اص آییي ششکت کٌٌذگاى هی بایستی قَاًیي رکش شذُ دس آییي ًاهِ فٌی سشتِ ( 8هادُ 

 ًاهِ هزکَس اص اداهِ هسابقِ دس ّش هشحلِ اص هسابقات با ًظش کویتِ فٌی حزف هی گشدًذ.

 .(  ّوشاُ داشتي لباس ٍسصشی هٌاسب هسابقات بشای ٍسصشکاساى الضاهی است9هادُ 

دقیقِ پس اص پایاى هسابقِ ٍ تَسط ٍسصشکاس پس  23( دس طی بشگضاسی هسابقات اعتشاضات بِ صَست کتبی حذاکثش 13هادُ 
 اص اسائِ بِ کویتِ فٌی  قابل پیگیشی است.

 قبل اص ششٍع هسابقِ دس هحل هسابقِ جْت تَجیِ هسائل فٌی الضاهی است . ساعت یک( حضَس ٍسصشکاساى حذاکثش 11هادُ 
 فٌی هسابقات است.(  دس صَست بشٍص ششایط خاص اتخار تصوین دس ّش هَسد با کویتِ 12هادُ 

 .( ّوشاُ داشتي کاست عضَیت ،بیوِ ٍ ششکت دس جشٌَاسُ دس تواهی هشاحل هسابقات بشای ٍسصشکاسى الضاهی است13هادُ 

 ( اعضای کویتِ فٌی : بش اساس آییي ًاهِ عوَهی تعییي هی گشدًذ.14هادُ 

 

 
 

 جشىًارٌ يرزشی برگساری وظارت ي  کمیتٍ                                                                                        


