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 شرایط و ضوابط شرکت در مسابقات

 .توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا مسابقات به صورت مجازی برگزار می گرددبا  .1

 می باشد. 1011شهریور  11مسابقه  شروع زمان .2

 صورت می گیرد. www.livanchini.com شرکت در مسابقه از طریق سایت  .1

سال( و )باالی  11تا  11سال( ) 11تا  9سال( ) 9تا  7سال ( ) 7رده سنی )زیر  5گروه )دختران و پسران( در  2مسابقات در  .0

 گردد.برگزار می "تیم ملی  "و  "کشوری" "حرفه ایی" "آماتور"سطح  0سال( در  11

 باشد.مخصوص ناتوانان و یا کم توانان ذهنی و جسمی می "گروه ویژه" .5

به نام  5101721112176196به شماره کارت می باشد که می بایست ریال  111.111ورودیه شرکت در مسابقه مبلغ  .6

 واریز گردد .فدراسیون ورزشهای همگانی 

 آیتم برای شرکت کننده بعنوان رکورد کلی منظور می گردد. 1نحوه محاسبه: مجوع رکورد هر  .7

سایت و پیج اینستاگرام لیوان چینی نحوه فیلمبرداری و ثبت رکورد: تمام فیلم های آموزشی مربوط به نحوه ثبت رکورد در  .8

 باشد. موجود می

 ریال می باشد. 511.111هزینه حق اعتراض مبلغ  .9

 .تصویر و چهره ورزشکارقابل تشخیص باشد ( باید بصورتی باشد کهموبایل)دوربین فیلم برداری یا تلفن همراه : 1تذکر

 .ن باشندفیلم های ارسالی باید به صورت پیوسته و بدون برش و تدوی: 2تذکر

بلوز بلند و شلوار ، (از  همه شرکت کنندگان باید پوشش مناسب داشته باشند و خانمها باید از پوشش و حجاب کامل: 1تذکر

 .استفاده کنند (مانتوشلوار ، سارافون و شلوارومقنعه

 شرکت کننده از مسابقه : تبلیغ هر نوع برند )لباس ، محصول و ... ( بدون هماهنگی با کمیته کشوری تخلف محسوب و0تذکر

 گردد. حذف می

 کننده قبل از ثبت رکورد باید آن را بیان نماید. شرکت: برای مسابقه شعاری در نظر گرفته شده است که هر 5تذکر

 : شعار مسابقه یک روز قبل از مسابقه تعیین می گردد.6تذکر

 ات می باشدتصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده بر عهده کمیته فنی مسابق: 7تذکر
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 نحوه تشخیص نفرات برتر

 سطح

 رده سنی

 سال 7زیر 

 9تا7

 سال 11باالی  سال 11تا11 سال 11تا9 سال

 آماتور
- - - - - 

 حرفه ایی
- 

19 11 17 11 

 11 11 11 17 - کشوری

 تیم ملی
- 

11 11 11 11 

 

 طبق جدول باال پس از تایید رکوردهای ارسالی، سطح هر شرکت کننده مشخص و رتبه وی در آن گروه تعیین میشود.

 سال رقابتی وجد نداشته و همه برنده تلقی میشوند. 7نکته: برای رده سنی زیر 

مشخص گردیده برسد، بصورت خودکار به عضویت تیم  منتخبهر شرکت کننده اگر به رکوردی که  برای سطح تیم نکته: 

 در می آید و امکان استفاده از مزایای آن را دارد. منتخب

   

 نحوه ارسال فیلم

 رت می گیرد:مرحله صو 2در 

 بارگذاری  اطالعات عددی رکوردها در سایت )بعالوه اطالعات هویتی شرکت کننده( .1

 ارسال مستقیم در واتساپ .2
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 بارگذاری در سایت

اطالعات هویتی شرکت کننده در سایت  آنها بهمراهبعد از گرفتن رکوردها ، اطالعات عددی  .1

 www.livanchini.com .ثبت می گردد 

بعد از بارگذاری اطالعات عددی درسایت ، شرکت کننده می بایست فیلم های گرفته شده را بهمراه فیش واریزی و  .2

 از طریق واتساپ ارسال نماید. 19118911189تصویر شناسنامه و یا کارت ملی، به شماره 

: هرگونه مغایرت بین اطالعات ثبت شده رکورد ها در سایت و فیلم های ارسالی در واتساپ خطا تلقی شده و شرکت کننده  1نکته

 از مسابقه حذف میگردد. 

 

 

 حکم و مدال یاهدا ینحوه 

لوح تقدیر مجازی صادر سطح  آماتور، حرفه ای ، کشوری و تیم ملی  0گروه دختران و پسران در  2نفرات برتر در هر رده سنی در 

 میگردد.

 سال لوح تقدیر مجازی صادر میگردد. 7برای تمامی شرکت کنندگان زیر 
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