
 بسمه تعالی

 سراسری هم رکورد رویداددستور العمل 

با تمرکز )شودطناب میزنند برگزار میدقیقه  2که همزمان  تعداد نفراتی استاین مسابقه با عنوان بیشترین 

 ( بر آقایان واستفاده از حضور خانمها در صورت صالحدید رئیس هیات و دریافت مجوزهای الزم

 است. صبح برنامه ریزی شده 33:03ساعت راس مهر ماه  03برنامه برای تاریخ 

استانها می بایست محلی مناسب در فضای باز را در نظر بگیرند که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بتوانند 

 برنامه را اجرا کنند

نفر را برنامه  333 حداقلبا همکاری کمیته های متناظر ثبت رکورد وطناب زنی خود می بایست  هر استان

ریزی کنند که در ساعت مقرر در یک محل شروع به طناب زدن کنند و این کار را به مدت دودقیقه ادامه 

دقیقه ظناب را بصورت جفت یا ساده به چرخش در بیاورند واگر در  2،شرکت کنندگان می بایست دهند 

کار خود ادامه دهند تا زمان دو حین طناب زدن طناب گیر کرد خطا محسوب نمی شود اما حتما فورا به 

 دقیقه به پایان برسد.

تواند اصول طناب زنی ساده را به  یک مربی طناب زنی می  33:03زمان برنامه قبل از ساعت پیش از شروع 

 شرکت کنندگان آموزش دهد.

ر در این جهت حضواستان از رسانه های خبری به جهت اطالع رسانی وبازخورد رسانه ای رویداد ملی استانها 

 برنامه دعوت کنند

به دبیرخانه  لوح فشرده یا فلشاین مراسم بهمراه گزارش هیات بر روی  مستند عکسها وفیلمهایاصلی فایل 

 .گرددحداکثر سه روز پس از مراسم  جهت ساخت کلیپ کلی ارسال فدراسیون 

 گزار کنند.استانها می توانند با استفاده از پتانسیل اسپانسرینگ ، رویداد خود را بر

با توجه به اهمیت برگزاری طرح های ملی در سطوح استانی به اطالع می رساند رویداد مذکور در امتیازات 

 فدراسیون تاثیر دارد. 3033سال 

 هر استان موظف است اسامی شرکت کنندگان را در سامانه سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی ثبت کند.

در این خصوص با آقای هادی رضائی رئیس کمیته ثبت از نحوه برگزاری جهت هرگونه سوال واطالع بیشتر 
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