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 :كشتی آزاد و فرنگی قوانین و مقررات فنی

 ( مسابقات براساس قوانين و مقررات اتحادیه جهانی کشتیU.W.W.برگزار خواهد شد ) 

  وزن المپيکی( شامل اوزان:  6در )مسابقات 

  :کيلوگرم 125، 97، 86، 74، 65، 57آزاد 

  :برگزار می شود. کيلوگرم 130، 97، 87، 77، 67، 60فرنگی 

  کشی :شرایط وزن 

  صبح هماان   10روز اول  مسابقات نيز از ساعت  8الی  7:30وزن کشتی فرنگی از ساعت  10وزن کشی

 روز در تمامی اوزان آغاز خواهد شد.

  صابح هماان روز در    10روز دوم مساابقات نياز از سااعت     8الی  7:30وزن کشی کشتی آزاد از ساعت

 تمامی اوزان آغاز خواهد شد.

  کيلو ارفاق وزن انجام می شود. 2با مسابقات کليه اوزان 

 .کليه شرکت کنندگان در موقع وزن کشی بایستی کارت شرکت در مسابقات را همراه داشته باشند 

 .داشتن بيمه ورزشی الزامی است 

 اعتراضات:
کناد احتماا د داور اشاتباه    اعتراض بایستی توسط مربی یا سرپرست تيم در همان لحظه ای که احساس مای 

مبلغ   باا   ابر قانون فيال صورت پذیرد. کليه اعتراضات بایستی قانونی و باا آراماد در لحظاه وقاو     کرده، بر

صاورتی کاه   به اطال  رئاي  انجمان برساد، اعتراضاات در      هزار تومان( دويستريال )معادل 2.000.000

ابهامی در رأی داوران باشد با نظر رئي  انجمن و سرپرست فنی و رئي  تشا  در هماان لحظاه از طریا      

 .د. در غير اینصورت اعتراض وارد نخواهد بودبازبينی فيلم بررسی و رفع ابهام خواهد ش

 موارد پيد بينی نشده:

ت بدنی وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااوری و    کليه موارد پيد بينی نشده در آئين نامه عمومی اداره کل تربي

 آئين نامه فنی ، توسط کميته فنی مسابقات حل و فصل خواهد شد.
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 نحوه توزیع مدال ، محاسبه امتيازات:

 به تيم های اول تا سوم حکم قهرمانی در محل اجرای مسابقات کشتی  اهدا می شود. -

 قهرمانی اهدا می شود. به نفرات اول ، دوم و سوم مشترک هر وزن به ترتيب حکم -

  رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا برای حضور در مسابقات الزامی

 می باشد.

 

 


