
 ناشنوایان قهرمانی کشور دو و میدانیمسابقات  یآیین نامه اجرای

 ( آقایان و بانوان) 
======================================================= 

 

 مواد مسابقات : -1

                          –پطعاااوز ه اااا   –پاااطو  اع اااو  –پاااطو  ااان   – 0111 – 0011 – 011 – 011 -011 -011بااوان :    

 پطعوز ایزه  –پطعوز دیسک 

پطعاوز   –پطو س  گوم  –پطو  اع و   –پطو  ن   - 01111 – 0111 – 0011 – 011 – 011 -011 -011آقویو:   

 پطعوز ایزه  –پطعوز دیسک  –ه ا  

 ورزشکار می باشد. 8در بخش آقایان هر استان مجاز به شرکت  -2

 باشد. ورزشکار می 6در بخش بانوان هر استان مجاز به شرکت  -3

 هر ورزشکار مجاز است در دو ماده شرکت نماید. -4

 ورزشکار مجاز به شرکت خواهند بود. 2از هر استان در هر ماده حداکثر  -5

 به باال بدون در نظر گرفتن روز و ماه اجازه شرکت دارند. 7711ورزشکاران متولد  -6

                   باه تا م هااو اول تاا ساوم کاام و حکام قهرماانی اهادا            به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرماانی و  -7

 خواهد شد.

کام قهرماانی  حکم و دوم و سوم  به ت م هاو اول،و ه نفرات اول ،دوم و سوم این مسابقات حکم و مدال ب -8

 خواهد شد. اهدا 

 کل ه ورزشکاران باید لوازم تخصصی خود را همراه داشته باشند. -9

 از :مدارک مورد ن  -11

 ی کوات ملی یو شنوسنوم پ صل ه ک 

  3×  0ده قطع  عکس   

 سو  جوای کوات بیم  ها شی 

 صل بطگ  سنجش شنن یی معتبط  

 :معطفی اوم  کتبی     د اه کل ها و ه جن او: ه یو هیوت ها و هوی اوشنن یو:  ستو 

 

 



 ( )بانوان و آقایان   دوومیدانی ناشنوایان مسابقات قهرمانی کشوربرگه ارنج 

 

 

 توضیحات 2ماده 1ماده استان نام و نام خانوادگی ردیف

7     

 موده0هطها شکوا فقط دا  -0

 ها شکوا0هط  ستو: دا هط موده-0

 ها شکوا 6عیم بوان : شومل -3

 ها شکوا 0عیم آقویو: شومل -0

2     

7     

4     

5     

6     

1     

8     

 مربی     9

 مربی     71

 سرپرست     77


