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در  90/90/09آخرین ویرایش این دستورالعمل براساس مصوبات صورتجلسه مربوط به جلسه کمیته کشوری که در تاریخ

 ( 9)ویرایش شرکت گازاستان خراسان رضوی برگزار شد،انجام گرفته است.                                                                         

 

 و داوری هشتمین دوره مسابقات سراسری امدادگران کشورآئین نامه اجرایي 

شركت كنندگان در اين مسابقات كاركنان شاغل در پست هاي امداد ، اعم از رسمي  ، رمرار داد     شرایط شرکت کنندگان : -1

 م  باشند . و هيچنين گازبانان اركان ثالث  ،مستقيم 

*الزام  است نامبردگان داراي حدارل يک سال سابقه پرداخت بييه در حوزه عيليات بهره برداري باشد.)تا تماري  اولمين روز   

اين بند،موجب حذف آن فرد يا افرادو هيچنين امتياز آيتيهماي تماثير    ضمسابقات (بديه  است در صورت احراز نقبرگزاري 

 گذار آنان خواهد گرديد.

نفر بييه تيام خطر ب  نمام   01م  بايست براي پوشش مناسب بييه براي حاضرين در اين دوره مسابقات تا *ميزبان محترم 

 را خريداري نيايد.

چند روز مانده به برگزاري مسابقات تما چنمد روز   ترجيحا *تييهاي اعزام  مکلفندشركت كنندگان خود را حد ارل يک ماه )

 كه تييها به استان خود مراجعه نيايند (بييه كامل حوادث نيايند.  پايان آنبعد از 

 و با اعالم شياره بييه نامه انجام گردد. *معرف  نامبردگان )حوزه پييانکاري (از طريق پييانکار مربوطه

 دد.ثر تا يک ماه ربل از برگزاري مسابقات به ميزبان اعالم گرك*اسام  تييها توسط شركتهاي گاز استان  حد ا

ساعت ربل از شمرو  مسمابقات بما اعمالم      84نفر( حداكثر  2*چنانچه به علت موارد ضروري نياز به تغيير نفرات تيم بود )تا 

 كتب  و بر اساس شرايط اعالم شده م  تواند اردام گردد.

 شاغل در شركت م  باشند . يا ررارداد مستقيم و هيچنين  يک  از پرسنل رسي  سرپرستان :

بمه  تييهما ، يمک نياينمده نيمز     عالوه بر سرپرستان  توانددر صورتيکه استان شركت كننده بيش از يک تيم داشته باشد م   

 عنوان مسئول تيم ها معرف  نيايد. 

 رجو  به IGS-M-SF-14)مطابق استاندارد  لباس شركت كنندگان شامل لباس رسي  امدادگران :لباس شرکت کنندگان -0

 ، كفش و دستکش ايين  براي لباس امداد داشتن به هيراه  بنابراين  ،م  باشد (مسابقات كشوريسايت دبير خانه 

 .      است الزام   تيم سرپرستاز  كليه شركت كنندگان به غير

 *چنانچه تيي  از لباس استاندارد استفاده ننيايد از حضور در مسابقات محروم خواهد شد.

  است.و در آيتم طناب كش  مينو  *استفاده از دستکش در تيام  آيتيها اختياري 

در زمان رژه بديه  است هيراه داشته باشد ،  کاله ایمني زرد بند داربه تعداد شركت كنندگان و سرپرست *تيم ها بايد 
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 .  از آن الزام  است استفاده رگالتورتييها و در هنگام برگزاري آيتيهاي اطفاء حريق ، ابزار شناس  و نصب كنتور و 

ميزبان مسابقات ملزم  به منظورايجاد يکنواخت  و نظم و ترتيب بيشتر، سرپرستان تیمها و کمیته های اجرایي: ،البسه داوران*

 .م  باشد و ناظرين كييته كشوري كييته هاي اجراي  ؛سرپرستان تيم ها  ،براي كليه داوران  مناسببه تامين البسه 

تمامين  دفترچمه بييمه    تصوير صمفحه اول /8در 3شامل كپ  كارت مل  /كپ  شناسنامه/دو رطعه عکس  مدارک مورد نیاز:-3

رسمي  (و كپم    نفمرات  دفترچه خدمات درمان  صنعت نفت )بمراي  صفحه اول  تصوير(،  اعضاي غير رسي )براي  اجتياع 

 م  باشد.ررارداد بييه حوادث نفرات اعزام  

 تعداد تیم ها / تعداد نفرات شرکت کننده :  -4

 تعداد تيم هاي شركت كننده اعزامي از شركت هاي گاز استاني مطابق مدل زير مي باشد:

 تيم رهرمان دوره ربل حداكثر يک تيم بيش از سهييه مصوب -1

 ، يک تيم 111/111/0كيتر از   مشترك  شركت هاي داراي -0

 تيم دو، 111/111/2تا   111/111/0 مشترك بين شركت هاي داراي -3

 تيم سهمشترك،  111/111/2از   بيشتر مشترك شركت هاي داراي-4     

 تيم باشد. 3تعداد تيم هاي هر استان نبايد در هر حالت بيشتر از 

 تيم، نسبت به معرف  تيم اردام نيايد. 3ميزبان مخير است به ميزان حداكثر *

 نفر م  باشد . 7(  جيعاً  /رراردادمستقيماز نيروهاي رسي  هر تيم شامل شش شركت كننده و يک سرپرست )*

 محل برگزاری مسابقات :  -4

بوده كه ميزبان محترم در فرصت مقتضم  محمل دريمق آن را اطمال  رسمان        خراسان رضويمحل برگزاري مسابقات استان 

 خواهد نيود.

 تاریخ برگزاری مسابقات : -5

بوده كه ميزبان محترم در فرصمت مقتضم  زممان دريمق آن را اطمال        0331مهرماه سال نييه دوم تاري  برگزاري مسابقات 

  رسان  خواهد نيود.

 *مدت زمان برگزاري مسابقات به مدت چهار روز از زمان افتتاح مسابقات تا اعالم اختتام مسابقات م  باشد.

 داوری مسابقات :  -9

، در اين راستا داوران با تجربه و منتخمب كييتمه بمه    د گرديد نخواهميزبان محترم مشخص توسط داوران مسابقات كشوري 

 با نظر ميزبان خواهد بود (هر آيتم داوران سرداور و) انتخاب .ميزبان معرف  شده تا در كنار ميزبان هيکاري نيايند

 .ماه ربل از شرو  مسابقات داوران منتخب را به ميزبان معرف  نيايد 2كييته موظف است حدارل*

 حضور حدارل يک  از منتخبين كييته به عنوان داور يا سر داور الزام  است. آيتم هاام  تي*در
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به شركت هاي گاز استان  حدارل يکياه مانده به برگزاري مسابقات ليست داوران و سر داور هر آيتم توسط ميزبان تهيه و  *

 اطال  رسان  گردد.

 هيفکري و بازرس  از سايت انجام گيرد. داوران انجام و آموزش ربل از شرو  مسابقاته يتبا هياهنگ  كي *

 *ركورد گيري تيام آيتيهاي مسابقات به وسيله سه دستگاه كورنومتر دست  انجام خواهد گرفت.

*بديه  است ركورد رابل ثبت براي هر آيتم برابر با زمان ثبت شده ميان  خواهد بود ، يعن  زمان ثبمت شمده بما  و پمايين     

 و زمان ثبت شده بين اين دو زمان )كورنومتر سوم ( مالك سنجش ركورد خواهد بود.حذف 

سه و يا هركورنومتر با هم برابر بودند ،ركورد ثبت شده توسط اين دو سه هريا *در صورت  كه ركوردهاي ثبت شده توسط دو 

 كورنومتر مالك محاسبه خواهد بود.

توسط يک  از دو كورنومتر بار  مانده كيترين زمان ثبت شده *در صورت از كار افتادن يک  از سه كورنومتر، مالك محاسبه 

 خواهد بود.

 مسابقه تکرار خواهد شد. ،آن*در صورت از كار افتادن دو و يا هرسه كورنومتر

 نرم افزار مسابقات : -7

نرم افزار مسابقات توسط كييته كشوري به ميزبان ارائمه و آموزشمهاي   ،جهت يکپارچگ  و ثبت امتيازات با يک روش يکسان 

ان توسط كييته انجام خواهد گرفت ، با اينکار سوابق امتيازات تييها به ريز هر آيتم در دبير خانمه   زم براي كارشناسان ميزب

 ماه آت ( يک )تاكييته نيز بايگان  خواهد گرديد.

 با ذكر اسام  تييهاي   بعدي جدول رده بندي را  هر آيتم و ربل از شرو  آيتم  *مسئولين ثبت امتيازات موظفند در پايان

 . كييته داوري ررار دهند بصورت مکتوب در اختيار كليه سرپرستان و معترض تحت بررس  در آن آيتم

 مستند سازی و تبلیغات: -8

مستندسازي، پوشش خبري، اطال  رسان  به مورع، تبليغات رسانه اي اعم از صدا و سمييا، روزناممه و هيچنمين    بديه  است 

 از اين دست بعهده ميزبان ميباشد. چاپ بولتن روزانه و مواردي

 جوایز و هدایا: -0

وهيچنين تنديس و لوح  براي كليه نفرات اين تيم ها  مدال و لوح تقديرنقدي بعالوه  تييهاي اول تا سوم شامل جايزه جوايز

 ها خواهد بود.تيياين  رهرمان  براي

)بمدون   با اهداي جام رهرمان  بر اسماس اسمتان  مشمخص ميگمردد     مطابق روال دوره هاي ربل كشورياعالم تييهاي برتر *

ي اول و دوم راكسمب نيودنمد ، آن شمركت    براي مثال چنانچه تييهاي الف و ب يک شركت گازاستان  مقامها اهداي جايزه (

و بمه هيمين   فقط مقام اول استان  را كسب نيوده و تيم بعدي جدول از استان ديگر مقام دوم كشورمحسوب خواهمد گرديمد  

 ترتيب مقام سوم نيز مشخص خواهد شد.
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 براي نفرات برتر آيتم هاجوايز نقدي و مدال   :نفرات اول هر آیتم

تبط بما آن آيمتم در آن تييهما اهمدا خواهمد      هيه نفرات مر به*چنانچه در هر آيتم چند تيم از لحاظ امتياز برابر شوند جايزه 

 .گرديد

 هزار تومان( 051)بصورت نقدي يا غير نقدي در حدود هداياي عيوم   کلیه شرکت کنندگان تیمها:

توسط كييته فن  و ارزيماب  تهيمه و از طريمق دبيرخانمه مسمابقات      تيم اخالق مسابقات براساس معيارهاي  كه  تیم اخالق:

كشوري اعالم خواهد شد، انتخاب گرديده و به كليه نفرات و سرپرست آن تيم همداياي نقمدي معمادل تميم سموم اختصما        

 خواهد يافت.

 متناسب با ميزان مسئوليت هداياي عيوم  بصورت نقدي  :و ناظرین کمیته کشوری  کلیه داوران و اعضای کمیته های مسابقات

 و هيچنين يکعدد جهمت نگهمداري در دبيرخانمه   به سرپرست كليه تييهاي حاضر  تنديس مسابقات بعنوان يادبود کلیه تیمها:

 با هياهنگ  كييته كشوري( و طراح  لوگوي آن ) ساخت تنديساهدا خواهد گرديد.كشوري 

   ياطبظآئین نامه ان

 :الف ( نحوه رسیدگي به اعتراضات 

د به شرح ذیل نسبت به طرح اعترراض  نچنانچه تیمهای شرکت کننده به نحوه امتیاز دهي هر یك از آیتم ها ی مسابقه معترض باشند ، میتوان

 د :ناقدام نمای

 به هر تيم دو كارت به رنگ هاي زرد و ررمز تحويل خواهد گرديد. مسابقات*در آغاز 

ميکمن خواهمد   كييته داوران آن و نهايتا تحويل به به كارت هاي زرد و يا ررمزبا تکييل فرم مربوطه و الصاق  اعتراضطرح *

 ابتدا از كارت زرد و در صورت ضبط كارت از كارت ررمز ميتوانند استفاده نيايند ( . سرپرستان تييهابود )

) بمه  خواهد بود بعدي يتمآ ربل از شرو هر اعتراض براي يک آيتم بالفاصله پس از اجراي آن آيتم و حد اكثر تا طرح *زمان 

 . جز تست كتب (

مسابقه آن آيتم توسط تيام  تييها بوده ونتيجه بررسميها بالفاصمله و   برگزاري *بررس  اعتراضات در هر آيتم ، پس از اتيام 

  مشخص و اعالم خواهد گرديد.نهايتا ربل از شرو  آيتم بعدي مسابقات 

 .بررس  اعتراضها توسط كييته داوري رابل استناد و استفاده باشد*نحوه فيليبرداري به نحوي باشد كه براي 

و در اين  *طرح اعتراض صرفا به نتيجه كسب شده توسط تيم معترض بوده و امکان اعتراض به نتايج ساير تييها وجود ندارد

 رابطه فقط سرپرست تيم معترض م  تواند گزارش خود را به كييته فن  و ارزياب  ارائه نيايد.

ر صورتيکه اعتراض مورد پذيرش كييته داوران ررار گيرد ، ضين تصحيح امتياز آن تيم ،كارت ارائه شده به سرپرست تيم *د

 عودت خواهد گرديد و در غير اين صورت كارت ارائه شده ضبط خواهد گرديد.
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 * در صورتيکه اعتراض وارد نباشد امتيازي از تيم اعتراض كننده كسر نخواهد گرديد.

استاپ  و ....( و يا تاسيسات ) سر رايمزر ؛ شمير رفلم      رچه نقص فن  درساختار تجهيزات ) از ربيل مهره ماسوره ؛ ميت*چنان

مموارد  مشاهده و به تاييد كييته فن  برسد ، توسط داوران يا اعضا كييته هاي مختلف و يا سرپرستان تييها سرعليک و .....( 

اعتراضات بر اساس روش ذكر شده بررس  ، امتياز آن تصحيح و يا مسابقه براي تييهاي  كه به نوع  تحت تاثير آن ررار و يا 

  گرفته بودند تکرار خواهد شد. 

*كليه تجهيزات ، ابزار و وسايل مربوط به برگزاري آيتيها توسط ميزبان تهيه و توسط داوران ربل از برگزاري هر آيتم كنترل 

 بررس  ميشود.و 

 *طرح اعتراض صرفا م  بايست  توسط سرپرست تيم انجام گيرد.

 نحوه رسیدگي به تخلفات تیمها :

 توسمط كييتمه داوري بمه    خارج از روش مذكور مورد ربول نبوده و در صورت نقض مقمررات ، موضمو    هرگونه طرح اعتراض 

 و شامل اعيال يک  از موارد ذيل خواهد گرديد: گرفتهمورد بررس  ررار در آن كييته و ارجا   باط  ضكييته ان

 *براي بار اول تذكر شفاه  

امتياز از تيم شده و فرد / افراد خاط  از شركت در مرحله بعدي مسمابقات محمروم خواهمد     21*براي بار دوم منجر به كسر 

 گرديد.

طي شده و مراتب با شرح کامل برای مدیریت ارشد آن تبصره : اغتشاش و بي نظمي در برگزاری مسابقات منجر به محرومیت کامل تیم خا

 ) تشخیص این موضوع با کمیته انضباطي خواهد بود(شرکت نیز منعكس خواهد گردید

 *وزن کشي تیمها برای استفاده در آیتم طناب کشي ،روز ورود تیمها و یا اولین روز برگزاری مسابقات خواهد بود. 

   ی کشوریها کمیته

  کمیته داوری :

)نامبرده يک  از داوران كشوري بموده كمه توسمط    داور ميزبان و سه داور كييته كشوري و رئيس كييته داوران  دومتشکل از 

 .بمود خواهمد    هفت نفر "دبيرخانه كشوري تعيين و معرف  ميگردد( و هيچنين ناظر كييته كشوري مسابقات به تعداد جيعا

 (سيدگ  به اعتراضات م  باشدبررس  و ر ،وظايف اين كييته دريافتعيده از )

 : و ارزیابي کمیته فني

)از . م  باشد كه توسط دبيرخانه كييتمه كشموري انتخماب و معرفم  ميگردنمد     نفره متشکل از كارشناسان خبره  هفتتيي  

ارزياب  ارتقاء سطح كيف  مسابقات ، تعيين شاخصهاي ارزياب  ،انتخاب تيم اخالق ، ارزيماب  سمطح   عيده وظايف اين كييته 

 مشاوره به كييته داوري در خصو  موارد فن  م  باشد (فن  عيلکرد داوران ، 

 ي :ضباطکمیته ان



9 

 

نفمر از كييتمه    دوو  ميزبمان هر سه از استان  نياينده امور اداري و مدير عاملكييته اي متشکل از نياينده حراست ، نياينده 

 كشوري خواهد بود.

  ( شركت گاز استان گيالن)محيود شکورنيا  آراي   مسئول دبیرخانه کشوری:

 (شركت گاز استان گيالن ) شهرام مداح حسين  آراي  دبیر اجرایي دبیرخانه کشوری:

  ( تهرانشركت گاز استان )عبدالرضا اسدبيگ  و  محيود شکورنيا ، شهرام مداح حسين   انآراي کمیته کشوری: ینناظر
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  نفر م  باشد كه بصورت انفرادي آزمون خواهند داد .  1تعداد نفرات شركت كننده از هر تيم 

 نحوه انجام آزمون :         

  سوال تست  ميباشد .  25آزمون شامل 

  تيپ  3سوا ت آزمون براي كليه شركت كنندگان مشترك بوده  ول  براي جلو گيري از هرگونه شائبه اي در

 ( از نظر نو  چيدمان و پاس  صحيح كالسه بندي شده اند .   A/B/C)    متفاوت

  سوا ت در حوزه هاي ابزار دريق ، ايين  تأسيسات و مصرف كنندگان ، تعييرات و تجهيزات ايستگاه  و حفاظت

م  باشد. بديه  است غالب سوا ت مذكور در حوزه اطالعات عيوم  و تخصص  امدادگران و نقشه خوان  كاتديک 

 خواهند بود .  

 سوا ت آزمون از نيونه بانک سوا ت انتخاب خواهد شد.  

   آن توسط كييته كشوري تهيه و ضين ارسال براي ميزبان مسابقات براي كليه  پاس  نامهسوا ت با بانک

 )سوا ت صرفا از هيين بانک تهيه خواهد گرديد(ارسال خواهد گرديد.شركتهاي گاز استان  

  و يا هيچکدام از  باشدپاس  صحيح  2يک  از سوا ت اشتباه يا داراي احتيا  چنانچه با تشخيص كييته داوران

 ، آن سوال حذف و امتياز آن به تيام تيم ها تعلق م  گيرد.پاس  ها صحيح نباشند 

   امتياز (  011امتياز خواهد داشت . ) در مجيو   8هر پاس 

   دريقه خواهد بود و پس از پايان زمان پاسخنامه در هر مرحله اي كه باشد جيع آوري خواهد  01زمان پاسخگوي

 شد و چنانچه نفرات زودتر پاسخنامه را تحويل دهند از اين بابت هيچگونه امتيازي دريافت نخواهند كرد . 

  سوال حذف شده و امتيازي به آن و يا بيشتر پاس   2تنها يک پاس  ، صحيح ميباشد لذا در صورت عالمت زدن

 داده نخواهد شد . 

  مشخص نيايد صحيح استدر صورت رلم خوردگ  ، شركت كننده  ميبايست پاس  صحيح را  با درج عبارت. 

 . پاس  اشتباه نيره منف  ندارد 

  ميانگين ) معدل ( امتيازات كل نفرات هر تيم است .امتياز نهاي  اين آزمون 

  . سرپرستان تييها اجازه حضور در سالن برگزاري آزمون را ندارند 

  شركت كنندگان ملزم به رعايت نظم ، انضباط و مقررات آزمون بوده و در صورت انجام تخلف از آزمون محروم شده

 آن امدادگر ( و نيره صفر براي ايشان لحاظ خواهد گرديد . ) فقط 

 

 

 راهنمای برگزاری آزمون علمي ) تست کتبي فني و ایمني (



8 

 

بوده و در صورت هيراه داشتن هر گونه تلفن هيراه ، ماشين حساب ، تبلت ، جزوات ، ياداشت و .... مينو   * تبصره :

  مشاهده تخلف از مقررات محسوب و نيره شخص خاط  را صفر خواهد كرد.

 

  میباشد. 3/1ضریب این آزمون 

  امتياز نهاي  اين آزمون ميانگين ) معدل ( امتيازات كل نفرات هر تيم است و بديه  است تيام  تييها م  توانند در 

 

 . صورت  صحيح بودن پاسخهاي كل نفرات تيم ، امتياز كامل را در اين آيتم دريافت نيايند

 در بر آورد امتيازات تا دو ررم اعشار محاسبه و گرد م  شود. 
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  نفر ميباشد .  2تعداد نفرات شركت كننده از هر تيم 

 نحوه انجام آزمون : 

  متري ميز ابزار ( ررار گرفته و  01ابتدا امدادگران تيم شركت كننده در اين مسابقه پشت خط شرو  مسابقه ) حدود

 از پاكتهاي حاوي سوا ت ، يک پاكت را انتخاب و دريافت م  نيايند . آنانيک  از 

 مان ، در ز  5ي شركت كننده به اضافه ليست ارالم و ابزار آ ت به صورت چاپ  و در داخل پاكت و به تعداد تييها

 اجراي آزمون در محل اجرا آماده تا مورد استفاده ررار گيرد.

   رسيدن به ميز ابزار، اردام به جدا سازي   فوق وو پس از ط  مسافت  داور فرمانپس ازامدادگران تيم ابزار شناس

وده و ارالم بر اساس سوا ت داخل پاكت م  نيايند .  ) امدادگران م  توانند تا رسيدن به ميز ابزار ، پاكت را باز ني

با زدن زنگ تيم  ترك و آخرين نفر را ميزهانفرات تيم محدوده  پايان كارپس از ،(  كاغذ سوا ت را بيرون بياورند

 ،در غير اينصورت ركورد گيري داوران متورف نخواهد شد.اعالم خواهد نيودپايان عيليات را مربوطه

  دريقه و بالفاصله پس از پايان زمان مقرر مسابقه در هر مرحله كه باشد متورف و امتيازات  2زمان مسابقه حداكثر

 محاسبه ميگردد . 

 تعداد ارالم ررار گرفته روي ميز بوده و به ارالم  كه در دست امدادگر مانده باشد ، ولو  "زصرفامالك كسب امتيا

 صحيح امتيازي تعلق نخواهد گرفت.

 .بديه  است به تعداد هر رلم انتخاب شدهء اضاف  ، يک مورد  از پاسخهاي صحيح كسر خواهد گرديد 

  كنار تيم را ندارد و ليکن در زمان محاسبه امتياز م  تواند در در حين اجراي اين مسابقه سرپرست اجازه حضور در

 يابد.محل حضور

   ابزار آ ت و دستگاههاي مورد استفاده در گازرسان  ها و بخصو  پستهاي امداد شامل انوا  آچارها ، انوا

 كپسولهاي آتش نشان  ، انوا  نشت يابها و ... ميباشد . 

 اظت كاتديک شامل انوا  شيرها ، الينت فيلتر ، انوا  فشار سنج و دما سنج ، رطعات ايستگاه  و ارالم شبکه و حف

در سايز هاي مختلف ، انوا  اتصا ت مورد استفاده در حفاظت كاتديک در حد اطالعات  PEانوا  اتصا ت فو دي و 

 عيوم  م  باشد . 

  . بديه  است امتياز نهاي  معادل تعداد ابزار صحيح انتخاب شده است 

 به ميزبان و تييهاي شركت كننده  توسط كييته كشوري مشخص و ( رلم 211اكثر و نو  ابزار و رطعات)حد عدادت

 ده رلم محسوب خواهدگرديد( مختلف،سايز 01)براي مثال آچار تخت در  اطال  رسان  خواهد گرديد.

 
 

 ابزار و قطعه شناسي راهنمای برگزاری آزمون 
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  به شکل  ابزار هايميزچيدمانU  جام نا كييته داوران برگزاري آيتم توسطربل از اين امر بوده كه  و طبق پالن ذيل

 خواهد گرديد. و آزمون بالفاصله با اعالم سر داور آغاز

 

 به شرح ذیل است:برای هر تیم  ابزارآالتسواالت گانه   ده ترکیب اقالم

   ارالم، ابزار و اتصا ت شبکه   -مورد  2ارالم، ابزار و اتصا ت شبکه فلزي  –مورد  2ابزار، رطعات و ارالم ايستگاه

ارالم و ابزار حفاظت  -مورد  3ارالم و ابزار امدادي  –مورد  1ارالم و ابزار ايين  و نشت ياب   –مورد  1پل  اتيلن 

 مورد 1كاتديک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلم ابزار به راحت  بر روي آنها ميسر گردد. 211*ابعاد ميزها در حدي باشند كه امکان چيدمان 

ه از استان  بيش از يک تيم شركت كننده وجود داشته باشد ،در حين ررعه كش  تييهاي هم استان  در كنار هم چچنان*

 گرفته و در طول برگزاري آيتم در ررنطينه خواهند بود. ررار

 

  ميبايست  تيهيدات  توسط ميزبان محترم اتخاذ شود تا صرفا نفرات شركت كننده هر تيم به هيراه داوران در محل

 آزمون حضور داشته باشند و كال ابزار مذكور از بيرون به هيچ وجه رابل رويت نباشند.

  امتياز است .  01هر انتخاب صحيح معادل 

   مي باشد .  5/1ضریب این آزمون 

 رلم را درست انتخاب كرده باشند به ترتيب تايم برگزاري مسابقه ، بهترين تايم  01اين در اين آيتم تييهاي  كه بنابر

كرده اند با احتساب بهترين آيتم درست انتخاب  3امتياز و ال  آخر ، سپس تييهاي  كه  5/37امتياز و بعدي  011

 آيتم صحيح و ال  آخر . 4و در ادامه تييهاي  ر رتبه بندي هاي بعدي ررار گرفتهتايم د

 يکسان بازشند امتياز آنها برابر خواهد بود. "چنانچه تييهاي  در تعداد ارالم و زمان مسابقه دريقا 
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  نفر ميباشد .  2تعداد نفرات شركت كننده از هر تيم 

 نحوه انجام آزمون :    

 نفر از تيم دو نفره اين آزمون مجري بستن هارنس و ماسک بوده و نفر دوم ضين اينکه م  تواند  به نفر اول  يک

 كيک نيايد ، وظيفه دميدن و پشتيبان  را به عهده دارد  . 

 و آماده  مركز منطقه سبزدر ) به نحوه دلخواه( و طناب حيايت  و هارنس ايستاده( )به صورتپس از رراردادن چيدان

مسابقه آغاز   فرمان داورررار گرفته و پس از  در محل تعيين شده  مسابقهشرو  بودن تييها ، نفرات تيم  پشت خط 

 م  گردد . 

 از و ساير اتصا ت مربوطه  طوم يلنگ ، كيسه هوا ، هندل ، شيلنگ خردر ابتدا درب چيدان باز ، ماسک ، ش

 د . نخارج ميگردچيدان 

داوران محترم ميبايست  درت نيايند شيلنگ ، هندل ، شيلنگ ماسک و تيام  اتصا ت در داخل جعبه فلزي *

 آنها در بيرون از جعبه به هم متصل شوند. گذاشتنحتيا از هم مجزا بوده و پس از شرو  مسابقه و بيرون 

  . درب چيدان بسته و كپ محل اتصال شيلنگ روي چيدان باز شده و رابط كيسه هوا به آن متصل ميشود 

  . يک سر شلينگ به كيسه هوا و سر ديگر آن به رابط زير ماسک متصل ميشود 

  هندل در جاي خود ررار گرفته و با چرخاندن هندل در جهت عقربه هاي ساعت كيسه را در حال باد شده و متورم

) پر كردن كيسه هوا م  بايست  ربل از اتصال كنيم   ررار ميدهيم تا با اين كار عيلکرد صحيح دستگاه را نيز چک

 انجام گيرد(. كامل شيلنگ به ماسک 

    محل اتصال كيربند رابط بين شيلنگ و ماسک بايست در طرفين بدن ررار بگيرد و لوله خرطوم  آن رو به با

 باشد. 

 آويز گردن  ( ماسک دور گردن ررار گيرد .  بند حيايل ) بند 

 بندهاي مربوطه آن را كامالً به صورت فيکس ميکنيم .  كليه ماسک روي صورت ررار گرفته و با كشيدن 

 و  7به شکل  "صرفا) جهت اطيينان از عدم عبور هوا از اطراف ماسک با تا كردن و فشردن لوله خرطوم  زير ماسک

 و در نتيجه عدم امکان تنفس از صحت چسبندگ  ماسک به صورت مطيئن ميشويم . ( 4يا 

 رزوه ها به صورت كامل بسته شوند(طناب ايين  ) حيايت  ( به رالب پشت كيربند بسته ميشود (  . 

  و با زدن هندل ، هوا را به سيت گرفته نفر كيک  بر روي چيدان نشسته به نحوي كه چيدان بين پاهاي وي ررار

و اعالم نتيجه برروي چيدان نشسته و به عيل هندل زدن اين فرد م  بايست تا پايان زمان داوري  ماسک ميراند

 .  )  اين كار تا زمان  كه ماسک روي صورت فرد دوم است بايد ادامه يابد(  خود ادامه دهد

  و چنانچه ماسک را بر سر نهاده و با زدن زنگ مربوطه اعالم  گرددم  بايست توسط فردي كه عيليات صرفا پايان 

 استفاده از بلومن  راهنمای برگزاری آزمون 
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امدادگري كه مشغول هندل زدن و دميدن هوا ميباشد سهوا به سيت محل استقرار زنگ اعالم پايان مسابقه رفته و 

عالوه بر  زنگ را به صدا در آورد ضين اينکه داوران اين زمان را مبناي محاسبه تايم مسابقات محسوب ني  نيايند ،

خواهند نيود  محسوببراي اين تيم و بررس  ماسک نيز به علت رطع دميدن هوا ربل از پايان مسابقه دو خطا آن 

،در اين حالت وي بايد به محل استقرار خود مراجعه وضين نشستن بر روي چيدان كار دميدن را مجددا انجام داده 

انجام اين مسابقه صرفا بنابر اين مبناي محاسبه زمان پايان و نفر دوم براي اعالم پايان كار زنگ را به صدا در آورد، 

 هد بود كه ماسک را برسر نهاده است.زدن زنگ مربوطه توسط امدادگري خوا

  با توجه به اينکه كل فرآيند آزمون م  بايست  در منطقه سبز انجام گردد، خارج شدن پاي هركدام ازدو امدادگر در

حين اجراي فرآيند برگزاري مسابقه  مينو  بوده و خطا م  باشد  ، لذا به ازاي هر بار خروج پاي هركدام از 

 سوب خواهد شد.امدادگران يک خطا مح

  چنانچه امدادگري در رسيت ررمز رسيت  از فرآيند را انجام دهد و يا در زمان حركت و ط  مسير به سيت محل

)يعن  اگر امدادگري ضين اينکار را انجام دهد هر بار دو خطا محسوب خواهد گرديد.استقرار زنگ پايان مسابقه 

يودن رزوه شيلنگ نيود جيعا سه خطا برايش محسوب خواهد ورود به منطقه ررمزهيزمان مثال اردام به محکم ن

 گرديد(

 ( در داخل جعبه مينو  و  بستن و اتصال مربوط به هررسيت  از بلومن ، منجيله اتصا ت رزوه اي ) ... شيلنگ ها و

  خطا محسوب ميگردد. در داخل جعبه دستگاه سهاتصال يا رزوه حت  يک مورد بستن 

 خطاها و امتیازات منفي 

     

 ) خطا  0                                            عدم اندازه بودن و چسبندگ  مناسب هارنس به بدن) شل بودن 

  خطا  0                                        عدم بستن طناب حيايت 

  خرطوم                                             ا خطاعبور طناب حيايت  از زيرهر رسيت  از هارنس و يا كيربند 

                                                                                      خطا0شل بودن رزوه رالب طناب حيايت 

  )  خطا  0                                             عدم رعايت جهت صحيح شيلنگ خرطوم  ) رو به با 

 ) خطا  0                                                        عدم انداختن بند حيايل ماسک ) گردن آويز 

  خطا  2     ( ، رزوه به رزوه شدن نر و مادگ ) شل بودن             عدم اتصال صحيح ماسک به كيربند خرطوم 

 خطا  2      شل بودن، رزوه به رزوه شدن نر و مادگ  ()    م اتصال صحيح كيربند خرطوم  به شلينگ رابط عد 

  خطا 2     )شل بودن، رزوه به رزوه شدن نر و مادگ  (              عدم اتصال صحيح شيلنگ رابط به كيسه هوا 

  خطا 2      بودن، رزوه به رزوه شدن نر و مادگ  ( )شل           عدم اتصال صحيح شيلنگ رابط كيسه هوا به جعبه 

  خطا   2              (عدم تست كيسه هوا)              به ماسکعدم پركردن كيسه هوا ربل از اتصال 

  خطا  2                    (  تسيه هاي ماسک ) شل بودن                 عدم چسبندگ  مناسب ماسک به صورت 

  خطا  2     (4يا 7به شکل  خم كردن شيلنگ رابط ماسک با استفاده از روش )     هوا از ماسکعدم تست عبور 

 خطا 2                                                 ماسک جهت چسبيدن آن به صورت هايبند  از  يکحت  كشيدن  عدم 
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  خطا 2                                                          بررس  امتياز ماسک توسط داوران از  ربل رطع عيليات دميدن 

 خطا  0                                     عدم بستن يک يا هردو گيره درب جعبه 

 )خطا 0                عدم نشستن روي جعبه هنگام دميدن )زمان هندل زدن  

 خطا 0                                                 (هر بار           سبز  مجاز )منطقه خروج پاي امدادگر از محوطه 

  خطا  2در منطقه ررمز در حين مسابقه و يا در زمان اعالم پايان عيليات            انجام رسيت  ازفرآيند آزمون 

                                                خطا  3                                   بستن اتصا ت بلومن در داخل جعبه 

 :تبصره 

خطا نيز بعلت  2خطا ،  2به هر علت  ماسک برروي سر نصب نگرديد عالوه بر  پس از پايان زمان مجاز مسابقه چنانچه-0

 کردن شيلنگ رابط ماسک ( كسر  م  گردد .ن) خم  عدم تست عبور هوا از ماسک 

خطاي ديگر  2خطا ،  2مجاز مسابقه به هر علت  هارنس برروي بدن ررار نگيرد عالوه بر چنانچه پس از پايان زمان  -2

 و عدم بستن طناب حيايت  كسر م  گردد  نيز به علت شل بودن سگکها

  زمان تخصيص يافته جهت اين آزمون شامل بستن ماسک ، هارنس ، كيربند و ساير اتصا ت و هيچنين تست

دريقه بوده و بال فاصله پس از اتيام زمان ، عيليات در هر مرحله اي  2وجود مجيوعاً سيستم مطابق دستور العيل م

 . شده و امتيازات محاسبه خواهد شد باشد متورف

  و خارج سرپرست تيي  كه در حال انجام مسابقه است ميتواند بعنوان راهنيا و هياهنگ كننده در كنار اعضاي تيم

 ،را راهنياي  كند اعضاي تيمو صرفاً   حضور داشتهدر محل  كه توسط سر داور مشخص ميگردد  از حريم مسابقه 

  .ليکن به هيچ عنوان اجازه كيک فيزيک  به ايشان را ندارد

 الب هارنس در حالت كامالً باز ررار گرفته و نفرات مسابقه دهنده م  توانند از آزاد بودن ر ربل از شرو  مسابقه اندازه

 سانتييتري مدرج م  گردد(. 2لبه هاي انتهاي  بندهاي هارنس با فاصله  هاي هارنس مطيئن شوند ) و سگک

  چيدان ، هارنس و طناب حيايت  توسط ميزبان تهيه و در محل ررار م  گيرد) در صورت نياز از طريق دبير خانه

 تامين م  گردد(

   :تبصره 
، كيربند هارنس تا نهايت بسته شد  و ليکن هارنس  بودن امدادگر () سبک وزن چنانچه به دليل تناسب اندام امدادگر

 شل باشد ، خطا گرفته ني  شود . 

  مي باشد .     9/1ضریب این آزمون 

  امتياز و تييهاي بعدي كه بدون خطا آزمون را  011بنابر اين ابتدا تيم بدون خطا با كيترين تايم زمان  تيم اول و

و ال  آخر و سپس تييهاي  كه كيترين خطا را داشته و تايم زمان   5/37امتياز كيتر يعن   5/2انجام داده باشند 

 تياز تييها محاسبه خواهد شد . بهتري داشته باشند در رتبه هاي بعدي و ال  آخر ام

 .كرو ك  سايت بلومن به پيوست م  باشد 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کروکي آیتم بلومن
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  نفر است . 8تعداد نفرات شركت كننده از هر تيم 

 نحوه انجام آزمون :  

  كورنومتر براي هر خط توسط 3كه با سوت داور كه هيزمان با فشرده شدن دكيه استارت  متر است 811مسير مسابقه

متر در نقطه دوم  011، نفر اول پس از شرو  مسابقه و پس از ط  مسافت مسابقه آغاز ميگرددداور انجام ميگردد سه 

متر آنرا به نفر سوم و هيچنين ال   011و نامبرده نيز پس از ) چوب نيادين ( به نفر دوم تحويل داده  آچار مربوطه را

 آخر انجام ميگيرد و زمان مورد محاسبه عبور آخرين نفر از خط پايان خواهد بود .

 3  به عنوان تايم نگهدار ، زمان هرگروه را محاسبه نيوده و زمانهاي با تر و پايين تر حذف و زمان ميان  به عنوان داور

زمان واحد را نشان دهند آن زمان به عنوان ركورد  كرنومتر يک 2بديه  است چنانچه . و اعالم ميگردد تايم تيم ثبت

  .محسوب ميگردد

  متر بوده و ميبايست تعويض  00به نفر بعد در دا ن توزيع ميباشد ، اين دا ن به طول محل تحويل آچار مربوطه

و در صورت اشتباه نفرات تيم ، اين عيل خطا محسوب شده و به ازاي هر بار  منحصرا در اين محدوده صورت بگيرد

 اشتباه يک خطا براي آن تيم منظور خواهد گرديد . 

 دوم معادل يک خطا و در  تبهدر صورت حركت هر كدام از بازيکنان ربل از سوت آغاز ، در مرتبه اول اخطار و در مر

عن  براي محاسبه امتياز در ته جدول ررار خواهند گرفت و چنانچه دو يا سوم حذف تيم خاط  خواهد شد . ) ي تبهمر

 سه تيم و يا بيشتر از لحاظ دريافت خطا برابر بودند ، امتياز هيه آنها برابر خواهند بود ( 

  چنانچه در طول مسير دويدن يک  از بازيکنان بطور سهو با بازيکن تيم رريب برخورد كند و موجب زمين افتادن فرد

 رريب شود ، مسابقه براي آن تييها تکرار خواهد شد . 

 کن تيم رريب برخورد كند و موجب زمين افتادن فرد يچنانچه در طول مسير دويدن يک  از بازيکنان بطور عيد با باز

م رريب شود ، تيم خاط  از دور ررابتها حذف خواهد شد  ) يعن  در ته جدول ررار خواهد گرفت و مسابقه براي تيم دو

  تکرار خواهد شد . (

  موجب اخالل در جريان مسابقه گردد ضين تکرار مسابقه چنانچه به هر علت  فردي غير از امداد گران در حال مسابقه

 .جرييه ميگردد" موضو  در كييته انضباط  مطرح و تيي  كه آن فرد منتسب با آن است متناسبا

  متر ( 811)مجيوعا متري رفت و برگشت باشد .  211مسير مسابقه به صورت يک مسير الزام  است 

 شد و اگر تعيدي در كار  هدر از موارد فوق از حالت خود خارج شود ، مجددا تکرار خوايچنانچه مسابقه به هر علت  غ

 .جرييه ميگردد متناسباباشد مورد در كييته انضباط  مطرح و تيم مربوطه 

 

 دوی امدادی راهنمای برگزاری آزمون 
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  پوتين ايين  م  بايست  چرم  و  استاندارد باشد، بديه  است اين مورد توسط سرداور ربل از شرو  مسابقه كفش يا

 كنترل خواهد شد.

 

 مي باشد .    4/1ضریب این آزمون 

امتياز  و تييهاي بدون خطا با احتساب تايم  011در اين آيتم نيز بهترين تيم بدون خطا كه بهترين تايم را داشته باشد 

و به هيين ترتيب تييهاي بدون خطا امتيازات خود را دريافت خواهند كرد ، در ادامه تييهاي  كه يک خطا  5/37دريافت  

 دارند محاسبه امتياز شده و سپس تييهاي داراي دو خطا و ال  آخر .
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  نفر است . 2نفرات شركت كننده از هر تيم تعداد 

 8/3سانت  متري  01يک عدد نيپل – مکعب بر ساعتمتر 01يک عدد رگالتور  – G6يک بسته شامل يک عدد كنتور 

سه –(  ميتر استاپيک عدد مهره بررگير )  –اينچ  0يک عدد مهره ماسوره –اينچ  0سانت  متري  01يک عدد نيپل  –اينچ

  ) يا چپق  كنتور ( نگدو عدد ل–اينچ  0دو عدد زانو –يک عدد اورينگ شير عليک  –دو عدد واشر كنتور –رول نوار تفلون 

عدد  0به هيراه   -اينچ) دو دسته(  08و يک عدد آچارلوله گير  يا كالغ   ) تک دسته(اينچ 08عدد آچار شالر   0به هيراه 

 –اينچ  02يک عدد فرانسه  – اينچ ) دو دسته(  04ر  يا كالغ  اينچ) تک دسته( و يک عدد آچارلوله گي 04آچار شالر  

 .  پله و يک عدد فرچه سيي  در اختيار گروه مسابقه دهنده ررار م  گيرد 3دو عدد نردبان   –يک عدد انبر دست 

 با شد. NPT* رزوه نیپلها می بایستی 

*اين وسايل در زمان شرو  مسابقه در محل سايت و در حضور داوران به تيم تحويل داده خواهد شد، بديه  است تيم ها م  

ز صحت آنها اطيينان حاصل و ا كنترلدريقه درحضور داوران  3در مدت حداكثررا وسايل مذكور توانند ربل از شرو  مسابقه 

 ا، نسبت به تعويض رطعه معيوب اردام گردد.در صورت نقص در هر كدام از آنهنيايند تا 

 *سپس اين وسايل در محل آزمون و در كنار هم بر روي زمين چيده خواهند شد.

 نحوه انجام آزمون :

* ابتدا گروه مسابقه دهنده نسبت به تييز كردن اتصا ت مربوطه بر روي رايزر و محل نصب زانوهاي مربوط به كنتور اردام 

ررار  خط استارت ررار گرفتن دو امدادگر در پشت و از تأييد داور مبن  بر تييز بودن اتصا ت از نوار تفلوننيوده و سپس بعد 

  گرفته و با فرمان داور مسابقه آغاز خواهد شد.

 *كنتور و اتصا ت مربوطه در محل خود نصب م  شوند . 

 و پايين رگالتور و مهره ماسوره و...  ( . *رگالتور و اتصا ت مربوطه در جاي خود نصب م  شوند ) نيپل با  

 *شير عليک باز و گاز وصل م  شود . 

، اتصا ت را نشت ياب  كف صابون كه توسط ميزبان در اختيار تيم ررار م  گيردد با استفاده از نتيم م  توان*امدادگران 

 د . نكن

محدوده خارج و آخرين نفر از اين دو پايان مسابقه را با در پايان كار هر دو امدادگر از پس از اطيينان از صحت عيلکرد *

،چنانچه نفر اول سهوا زنگ پايان را به صدا در آورد ،اين جزو تايم مسابقه محسوب نگرديده و زدن زنگ اعالم م  نيايد

 داوران صرفا بر اساس اردام نفر دوم زمان را محاسبه خواهند نيود. 

 

 

 نصب  کنتور رگالتور  راهنمای آزمون 
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 خطاها و امتیازات  منفي   

 خطا   3                                                                              از اتصا ت رگالتور نشت 

                                                                            خطا 3             نشت  از اتصا ت كنتور 

 خطا 0                           فاده از واشر كنتورعدم است 

 خطا  0                          عدم تراز بودن كنتور در هيه محورها 

  خطا   0                                      پرتاب ابزار سقوط يا 

  خطا 2                          براي هر رلم                تجهيزات شامل كنتور و رگو تور پرتاب يا سقوط 

 خطا 0                        ) مهره در رسيت با  باشد (   عدم رعايت جهت مهره ماسوره 

 خطا  0                                     شير عليک عدم استفاده از اورينگ 

 خطا   0                                         م  وصل گازدر انتهاي كار     عد 

  خطا 0) شل بودن و رزوه به رزوه شدن را نيز شامل ميگردد(  درپوش رگو تور يک يا هر دو عدم نصب 

 خطا  0                                    انتهاي كار گيري جعدم انجام پر 

 خطا  3                       ير از تجهيزات در اختيار       درصورت استفاده از تجهيزات  بغ 

  خطا 3مجدد در زمان باز بودن شير عليک                                                           نشت گيري 

 تنظيم آچارها براساس سايز اتصا ت ربل از شرو  مسابقه بالمانع است .  :  1تبصره

 چنانچه دو يا تييهاي بيشتري در تعداد خطا و زمان برابر باشند ، امتياز متعلقه به هيه آنها برابر خواهد بود . :  0 تبصره

، مسابقه تجديد م  و اتصا ت در صورت شکستگ  كنتور و رگو تور بدليل سفت كردن زياد و يا نقص در تجهيزات : 3تبصره 

 ساير تييها در اين آزمون ، مجدداً آزمون خواهد داد.  شود . بديه  است تيم مذكور در پايان مسابقه

 ز تجهيزات در اختيار استفاده شود.كليه ابزار و اتصا ت ربل از شرو  مسابقه توسط داوران كنترل م  شود تا صرفاً ا : 4تبصره 

حضور داشته  شده مشخصدر محل فقط سرپرست تيم مسابقه دهنده م  تواند در مجاورت سايت در زمان مسابقه :  5تبصره 

 م  تواند نفرات تيم خود را راهنياي  نيوده و اجازه كيک فيزيک  ندارد .  صرفاو 

  خواهد بود. كف صابونتست عدم نشت  توسط بازيکنان و داوران منحصرا با  :9تبصره 

دقيقه بوده و چنانچه امدادگران قبل از اين زمان كار خود را به اتمام نرسانده باشند ، داوران مسابقه را  6مدت كل زمان مسابقه *

قطع و نسبت به بررسي عملكرد سيستم نصب شده پرداخته و امتيازات برابر شرايط اعالمي محاسبه ميگرددو چنانچه اتصال يا 

 پايين ترين سطح امتيازات قرار خواهد گرفت.اتصاالتي باز مانده باشد آن تيم در اين ماده در 

 مي باشد.   7/1ضریب این آزمون 

امتياز ، تيم بعدي  011بنابراين تيي  كه بدون خطا نصب كنتور و رگو تور را انجام داده و بهترين تايم را كسب كرده باشد 

 0هيين ترتيب ال  آخر و سپس تييهاي  كه  و به 5/37كه بدون خطا كار را انجام داده و زمانش بهتر از بقيه تييها بوده 

 خطا ها و ال  آخر .  2خطا داشته اند به ترتيب بهترين زمان رتبه بندي شده و سپس 

 كروك  به پيوست م  باشد.
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  نفر است . 0تعداد نفرات شركت كننده از هر تيم 

 نحوه انجام آزمون :  

  مستقر ميشود . امدادگر در محل شرو  مسابقه به حالت استارت 

  كار را آغاز نيوده  و به سيت شير م  رود .  فرمان داورامدادگر با 

  . پس از رسيدن به شير ، با استفاده از چکش و پيچ گوشت  موجود در كنار سايت هول درب آنرا باز ميکند 

 ده از آچار شير آن را يک ربع در جهت عقربه ساعت تا  بسته شدن كامل شير ميچرخاند . با استفا 

  . آچار شير را از روي شير برداشته  و در كنار حوضچه ررار ميدهد 

  . دريچه از نو  رديي  كه كامال از سايد هول جدا )دريچه چدن  سايت هول را مجدداً در جاي خود ررار ميدهد

 م  باشد( اينچ فو دي  2بوده و شير نيز از نو   ميگردد

 هايسپس به سيت محل استقرار كپسول CO2   آتشيک  از مخزن هاي  را برداشته و به سيت يک  از آنهارفته و 

 . ميرود

  خارج از دايره اي كه به شعا  يک و نيم متر از مركز مخزن آتش مشخص خواهد با حفظ فاصله مناسب(

،كپسول را بر روي زمين ررار داده ،ضامن آنرا كشيده و اردام به كرده ، پشت به باد در محل استقرار پيدا گرديد(

 اطفاء حريق م  نيايد.

در صورتيکه هنگام اطفا حريق, كپسول اول به اتيام رسيدوليکن آتش خاموش نگرديد ، امدادگر ميتواند  از :  1تبصره

 استفاده نيوده و نسبت به اطفا آتش اردام نيايد. كپسول دوم مستقر در محل مشخص شده 

و صرفاً گرديده كسرنامتيازي از اين بابت از تيم  و بديه  است مابق  عيليات با هيان كپسول دوم ادامه خواهد يافت

   زمان را از دست خواهد داد .

  محل مشخص شده ررار خال  رفته و آنرا در را برداشته و به سيت محل استقرار كپسول خال  كپسول سپس

و رها  )حت  در صورت استفاده از دو خاموش كننده فقط يکعدد از آنها به سيت خط پايان حيل شودميدهد.

  (كردن كپسول اول بالمانع است

عبور لذا تا ربل از،)سکوي استقرار( به صورت پايدار ررار گيرددر مکان استقرار در نظر گرفته شدهبايد كپسول : 0تبصره 

 كپسول به هر طرف متيايل شده يا بيافتد بايد بصورت صحيح در محل خود ثابت شود . چنانچه  , پايانازخط 

  از ان عبور مينيايدرفته و  خط پايانسپس به سيت. 

 نانچه پس از عبور امدادگر از خط پايان  و ثبت ركورد ، كپسول از محل استقرار بيفتد يا شعله روشن شود چ

 .خطاي  محسوب نييشود

  برگشته چنانچه در حين عيليات اطفاء حريق كاله ايين  امدادگر از سر وي به زمين بيفتد ، نامبرده موظف است

 اطفاء حریق  راهنمای آزمون 
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و كاله را مجددا برداشته و به طريقه صحيح مورد استفاده ررار دهد. بديه  است افتادن كاله خطا نبوده و صرفا 

 موجب اتالف ورت و ازدياد ركوردامدادگر خواهد شد.

 م  بايست  هيانند پيچ گوشت  و چکش در كنار حوضچه شير ررار گيرد. 2"  رآچار شي 

 خطاها و امتیازات  منفي 

 خطا  3                              عدم بستن كامل شير 

 خطا  0                  عدم بستن دريچه شير پس از بستن شير گاز 

     خطا 0                                                                   عدم استفاده از چکش و يا پيچ گوشت 

                                                            خطا 0كشيدن ضامن خاموش كننده در حين حيل آن 

اين آيتم  د ، اين تيم به عنوان آخرين تيم مجدداً نبه دليل نقض فن  عيل ننياي اصل  و يا ذخيرهچنانچه كپسول  : 1تبصره 

  .تکرا رخواهد  نيودرا 

ربل از رسيدن مسابقه دهنده به محل استقرار چنانچه در پايان كار و توضيح اينکه : عدم خاموش کردن کامل  آتش  : 0تبصره 

آتش احيا شود فرد موظف است مخزن ورديک يا همجدداً اگر به هر دليل ، در جاي خود خال  كپسولها و ررار دادن كپسول 

بابت اين مسئله صرفاً زمان را از دست خواهد تيم بديه  است  ،را كامالً مهار نيايد  و يا آتشها به نقطه آتش برگشته و آتش

  داد .

تييها چنانچه گفته شد )استفاده از كاله ايين  اجباري  و استفاده از دستکش ايين  در اين آيتم اختياري است . :  3تبصره 

 هيراه داشته باشند(زرد بندك دار كاله ايين  براي تيام  اعضاي خودبايست  

 استفاده از چکش و پيچ گوشت  الزام  است. :4تبصره 

و در محل مورد  از ربل مشخص دو عددبوده كه براي هرتيم  متر  سانت  51ا ت 81به رطر  مخزن آتش استانبول  :5تبصره 

) زم به و به هيين مقدار بنزين ميباشد. لئيميل  ليتر گازو 251ليتر آب ، 8ا ت 3كه محتواي آن شامل  نظر ررار گرفته است

 ذكر است مقادير فوق براي تيام  تييها يکسان خواهد بود(

و به آتش ي هاابتدا گازوئيل درداخل مخزنزمانيکه امدادگر هرتيم آمادگ  خود را براي شرو  مسابقه اعالم نيود، :9تبصره 

شود و ده ثانيه براي پايدار شدن آن صبر مي، سپس بنزين به مخلوط اضافه  كه ازربل در آن ريخته  اضافه شدهروي آب  

خواهد سوت آغاز مسابقه به صدا در ، هااز زمان روشن شدن آتش در مخزنپنج ثانيه بعد  د و نشوميروشن و هيزمان نيوده 

 .آمد

 .بپيوست ميباشدسايت اطفاء حريق كروك  

 میباشد .   5/1ضریب این آزمون معادل 

امتياز  و تييهاي بدون خطا با احتساب تايم  011در اين آيتم نيز بهترين تيم بدون خطا كه بهترين تايم را داشته باشد 

خواهند كرد ، در ادامه تييهاي  كه يک خطا و به هيين ترتيب تييهاي بدون خطا امتيازات خود را دريافت  5/37دريافت  

 .خطا و ال  آخر  دو دارند محاسبه امتياز شده و سپس تييهاي داراي
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  نفر است . 5تعداد نفرات شركت كننده از هر تيم 

 نحوه انجام آزمون :  

  انجام خواهد گرفت بدين ترتيب كه مقام آوران سال گذشته اين مسابقات به عنوان سر حذف  اين مسابقه بصورت

گروه تعيين و تييهاي ديگر زير گروه اين تييها ررار گرفته و مسابقه آغاز م  گردد ) تييهاي زير گروه بصورت ررعه 

 طبق جدول آسياي كش  انتخاب خواهند شد  . (

 گروه بازنده ها و تييهاي  كه در مسابقه اول برنده شده در گروه برنده ها دره اند اول بازنده شد تييهاي  كه درمسابقه

  .جاي ميگيرند

  كيلو گرم بيشتر باشد .  881نفر تيم  نبايد از  5مجيو  اوزان 

 . جهت وزن كش  هيچ گونه ارفار  به هيچ تيي  نخواهد شد لذا رعايت سقف مجاز براي تيام  تييها الزام  است 

  نفرات در هر مسابقه مجاز است ليکن بايد سقف وزن  براي نفرات جديد نيز رعايت گردد .  جابجاي 

 . سرپرست تيم ميتواند بعنوان راهنيا و هياهنگ كننده در كنار تيم حضور داشته باشد  

  : مقررات این مسابقه شامل موارد ذیل است 

  با سوت داور اعضاي هر تيم ميبايست سع  كنند نفرات  متر است 5فاصله بين نفر اول هر تيم با نفر اول تيم مقابل .

تيم روبرو را به سوي خود بکشند و اگر هر تيي  بتواند پاي نفر اول تيم مقابل ) و يا با خط روي طناب زير دست 

ه ،معيار برند نفر اول رريب ( را از خط وسط كه ربالً مشخص گرديده رد كند ، آن تيم برنده آن مسابقه خواهد بود

 .  شدن تيم صرفا عبور خط نشانه طناب از خط شاخص تعيين شده م  باشد

  زانو زدن روي زمين ، پيچاندن طناب دور كير يا مچ دست و يا ضربه زدن به طناب مينو  و خطا محسوب خواهد

  .سوم موجب باخت تيم در آن مسابقه خواهد گرديدي خطا انجام دهد خطا 2شد و چنانچه يک تيم در يک بازي 

  ( وجود داردزيرا امکان صدمه زدن به نفرات تيم مقابل  ، حت  در صورت شنيدن سوت پايانرها كردن طناب مينو  است ) 

  ). بر عکس گرفتن طناب مينو  است ) يعن  هيه افراد تيم بايست  در يک طرف طناب ررار بگيرند 

  استفاده از مواد چسبنده در كفش مينو  بوده و با تذكر داور موظف به تييز كردن و خشک كردن كفشها بوده و در

 صورت تکرار اين تيم از دور ررابتها خارج شده و براي محاسبات امتياز در انتهاي جدول ررار ميگيرد . 

 خود فراخوان شده ول  در محل انجام  چنانچه تيي  طبق جدول تنظيي  مسابقات و در موعد مقرر و در نوبت

  دريقه  بازنده اعالم م  شود. 2آزمون طناب كش  حاضر نگردد بعد از سه بار فراخوان و حد اكثر تا 

  مي باشد .    1ضریب این آزمون 

  تييها  و ال  آخر به هيين ترتيب امتياز 5/37امتياز كيتر يعن   5/2امتياز ، تيم دوم به بعد هر كدام  011تيم اول

 محاسبه م  گردد .
 

 طناب کشي  راهنمای برگزاری آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


