
سبکهای بی ام ایکس فری استایل   1400سال    BMXمسابقات قهرمانی کشور

یس در  پارک در بخش آقایان) رده سنی جوانان و بزرگساالن( و بی ام ایکس ر 

 ( هر دو بخش آقایان و بانوان )رده سنی جوانان وبزرگساالن

 

مسابقات  بخشنامه  دوچرخه سواری  فدراسیون  لیگ  سازمان  دوچرخه سواری،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 

 قهرمانی کشور بی ام ایکس را به شرح زیر صادر کرد

  فری ایکس ام بی سبکهای 1400 سال  BMX کشور قهرمانی مسابقات ت اس مقرر میرساند باستحضار احتراماً،        

بخش آقایان) رده سنی جوانان و بزرگساالن( و بی ام ایکس ریس در هر دو بخش آقایان و بانوان    در  پارک  استایل

های دستورالعمل  کلیه  رعایت  با  وبزرگساالن(  جوانان  سنی    لغایت   05/12/1400  تاریخ  از  بهداشتی   )رده 

من مطالعه دقیق بخشنامه  ض  فرمایید  دستور  است  خواهشمند  لذا.  برگزارگردد   تهران  استان  میزبانی  به  06/12/1400

، اعالم آمادگی تیم آن هیات همراه با ذکر اسامی ورزشکاران و مربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه دوچرخه سواری 

از طریق اتوماسیون اداری چارگون ارسال نمایند. بدیهی است عدم اعالم آمادگی   03/12/1400را حداکثر تا تاریخ 

 . داف از شرکت در مسابقات می باشتا تاریخ مقرر به منزله انصر

 مدارک و شرایط الزم جهت شرکت : 

 یا کارت واکسن برای کلیه اعضای تیم الزامی می باشد. PCR ت.همراه داشتن جواب منفی تس1

. با توجه به شیوع ویروس کرونا ،کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک  2

 .دنمایناستفاده 

 .دباش می الزامی  .همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی3

.همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل رضایت نامه ولی جهت رده سنی جوانان الزامی و شرط الزم پذیرش 4

 .دورزشکار می باش

 .داران ،مربی و سرپرست الزامی می باش.همراه داشتن معرفی نامه از اداره کل/ هیات مربوطه با ذکر اسامی ورزشک5

 . ورزشکاران تیمهای هر استان می بایست با لباس متحدالشکل در مسابقات شرکت نمایند. 6

 . دمجاز به شرکت در مسابقات رده سنی جوانان می باشن  10/10/1384لغایت  1382/ 10/ 11. متولدین  7

 .دگرد  می برگزار بانوان و  آقایان برای ریس  کالس و   . مسابقات در دو کالس فری استایل پارک برای آقایان8



تاریخ  9 تا  بایست  می  کنندگان  کلیه شرکت  نام  فدراسیون    1400/ 03/12.ثبت  سایت  در  موجود  لینک  از طریق 

 .دبخش سازمان لیگ و همچنین سامانه ملی دوچرخه سواری انجام پذیر  (VO2.ir) یدوچرخه سوار

 ک از مدارک فوق الذکر پذیرش ورزشکار به عمل نخواهد آمدتوضیح : در صورت عدم ارائه هر ی

  1نفر جوانان    2نفر بزرگساالن ،    2.تعداد نفرات شرکت کننده در بخش آقایان مسابقات فری استایل و ریس :  10

 .دنفر می باشن 5نفر مربی یا سرپرست جمعاً  

نفر مربی یا سرپرست    1نفر جوانان    1ر بزرگساالن ،  نف 1. تعداد نفرات شرکت کننده در بخش بانوان مسابقه ریس :  11

 نفر  3جمعاً 

 .د.نحوه امتیاز تیمی : امتیاز دو نفر از بهترین های هر تیم در دو بخش تیمی بانوان و آقایان محاسبه می گرد12

 نوید  آموزشی مجموعه  پارک 05/12/1400روز پنجشنبه مورخ  8ورود تیم هاو زمان پذیرش: راس ساعت  

   05/12/1400روز پنجشنبه مورخ  11فنی : راس ساعت  جلسه

   05/12/1400روز پنجشنبه مورخ  13استارت مسابقه فری استایل پارک آقایان : راس ساعت 

  06/12/1400صبح روز جمعه مورخ  9استارت مسابقه ریس آقایان : راس ساعت 

   1400/ 12/ 06عصر روز جمعه مورخ  13استارت مسابقه ریس بانوان : راس ساعت 

 مراسم اهدای مدال: بعد از اتمام مسابقات 

 . تبعد از مراسم اهدای مدال و اتمام مسابقا 06/12/1400خروج تیم ها : روز جمعه مورخ 

 آدرس : تهران،مجموعه ورزشی آزادی، فدراسیون دوچرخه سواری

 آدرس مکان مسابقه: تهران ، مترو جوادیه، پارک شهید حججی ، مجموعه پارک آموزشی نوید 

 09124099791  مسئول هماهنگی : آقای محمد رضا صفاپور


