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 60همسفران کنگره  یورزش يمسابقات رشته ها  نیقوان

 

 بر صفر به سود 3آن مسابقه  جهینت میت کی ریخواهد شد و در صورت تاخ شروعمسابقات راس ساعت اعالم شده  -1
 . گرددیمقابل اعالم م میت 
 

 باشد. یم  یافراد شرکت کننده در مسابقات الزام  یتمام يبرا 60معتبر کنگره  تیو کارت عضو یورزش مهی داشتن ب -2
 

 لباسهاي تیم هاي شرکت کننده در مسابقات بایستی متحد الشکل باشد وآرم کنگره و شماره در لباس ورزشی -3
 درج شده باشد.

 
   یندگینما یشرط که در جلسات آموزش نیبر ا یسال اجازه شرکت در مسابقه را خواهند داشت مبن 18  ریافراد ز  -4

 .سندیبنو يد یس و  که در آن حضور دارند، شرکت کنند
 

 باشند، یمشغول خدمت م يگرید یندگیدر نما ای داده اند و   رییخود را تغ یندگ یکه حضور فعال دارند و نما يافراد -5
 بشوند.  م یکنند وارد ت یکه خدمت م یندگیدر همان نما یستیبا 
 

 که در آن حضور  یندگینما یتوانند در مسابقات شرکت کنند که در جلسات آموزش یم یسال در صورت 18 يافراد باال  -6
 . سندیبنو يد یس، لژیون داشته باشند و دارند، شرکت کنند

 
 در مسابقات شرکت کند.  میچند ت ای ک یتواند با  یم یندگیباشد و هر نما یخود م یندگیها بر اساس نام نما مینام ت -7
 

 مسابقات انتخاب گردند و در صورت تخلف  يداده شده برا لیتحو ستیاز ل یستیافراد شرکت کننده در مسابقات، با -8
 لحاظ خواهد شد.  میت يبرا  ینمره منف

 
 صورت نی ا ریتوانند همزمان در مسابقات شرکت کنند، در غ ی، نمکنند یم يکه در مسابقات داور یرانینگهبانان و دب -9
 بال مانع است. 
 

 . میمعذور یندگیاز نما  دیفرد جد ینیگزیو جا گریکدیبا   میت ياعضا یی مسابقات از جابجا يهنگام برگزار -10
 

 م یت يباشد، در صورت اعالم اعتراض هر کدام از اعضا یهنگام مسابقات هر گونه اعتراض به داور مسابقات ممنوع م -11
 مذکور دو دوره از مسابقات محروم خواهد شد.  
 

 باشد. یم یمسابقات الزام  يهنگام برگزار رهیحضور ورزشبان و شخص ذخ -12
 

 جابجا میشود. عضو ذخیره تیم بصورت گردشی با تشخیص و صالحدید ورزشبان با دیگر اعضاي تیم در طول مسابقات  -13
 

 با احترام 

 کنگره ورزشی همسفران 


