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 دستورالعمل چالش چرخ پرثوآ

 

  مقدمه:

شده است، ورزش پرثوآ،  یپرثوآ نامگذار یبه نام روز مل یهمگان یورزش ها ونیفدراس میدر تقو بهشتیارد ۲۵روز 

 میاست که با تعل یپهلوان ی هیو روح یفرهنگ جوانمرد ی هیو بر پا نیزم رانیبر گرفته از رزم اقوام مختلف ا یورزش

و  ستهیافراد شا تیدر ترب یسع یاسالم-یرانیاصول اخالق ا بر دیرزم و با تأک یو کاربرد یاصول درست و علم

 ایکه در طول دوسال بر دن یا نهیقرنط طیکرونا و شرا یماریبا توجه به ب نیدارد. همچن زمانیعز رانیا یکارآمد برا

 یو حفظ آمادگ رانیورزشکاران خصوصا پرثوآکاران سراسر ا یو روان یحفظ سالمت جسم ی فهیحاکم شد، وظ

پرثوآ اقدام  یمستقل رزم پهلوان ی تهینشاط، برآن شد تا کم ی هیروح جادیو ارج نهادن به آن و ا یو فن یجسم یها

 .دیبا عنوان چالش چرخ پرثوآ نما یچالش یبه برگزار

 اهداف طرح:

 پرثوآ یبزرگداشت روز مل_۱

 به اوقات فراغت پرثوآ کاران یبخش تیفیک_۲

  یورزش یها تیبه حضور در فعال بیترغ_۳

 پرثوآکاران یو اجتماع یو روان یارتقا سطح سالمت جسمان _۴

 پرثوآ یانواع چرخ ها تمیبه آ یبخش تیاهم_۵
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 چالش: یاجرا

پس از  انیپرثوآ کاران سراسر کشور است و در پا یسالمت محور و اخالق محور برا دادیرو کیچرخ پرثوآ  چالش

باتوجه به تعداد شرکت کننده ها و درصد مشارکت جدول  ردیگیصورت م یابیارز ی تهیکه توسط کم یها یبررس

 .پرثوآ کاران فراهم کرد یرا برا ینشاط و شاد از یبتوان موج قیطر نیگردد تا از ا یبرتر اعالم م یشهرها و استان ها

 زمان:

  بهشتیارد ۳۱ تیلغا بهشتیارد ۲۵

 خرداد ماه ۷روز  جینتا اعالم

 نحوه  شرکت:

 عنوان چالش: چالش چرخ پرثوآ_۱

 جشنواره: یها تمیآ _۲

 هیاز خود در حالت چرخ پرثوآ، ته هیثان ۲۰حداکثر  پیکل کیشرکت در چالش  یبرا ستیبا ی(ورزشکاران مالف

 کنند.

 .مناسب و خلوت باشد دیپشت با یو صحنه  هییته تیفیو عکس با ک یبه صورت افق نی( دوربب

و مقنعه و  یبا لباس رزم پرثوآ و بانوان لباس پرثوآ  همراه با پوشش کامل شامل شلوار و کت رزم انی( پوشش آقاج

 ساق دست باشد.
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باکس با  کیشود و  یپرثوآ گذاشته م یرسم جیدر پ یماه، استور بهشتیارد ۳۱ تیماه لغا بهشتیارد ۲۵ خیتار در

خود را قرار  پیباکس کل نیدر ا ستیبا یشرکت کنندگان م رد،یگ یقرار م یاستور نیعنوان چالش چرخ پرثوآ در ا

و تگ، عکس  ینشانه گذار نیبا استفاده از ا پرثوآ یرسم جی)تگ( کنند. پیپرثوآ را نشانه گذار یرسم جیدهند و پ

 دهد.  یقرار م نندگانیب یشرکت کنندگان را مورد نظر خواه

 پرثوآ: یرسم جیآدرس پ 

@parthowa_news 

ثبت نام  زانیمتناظر استان ها توسط م یها تهیکم یابیثبت نام کنند)ارز ردیگیقرار م یکه در استور ینکیحتما در ل و

 ( ردیگ یصورت م نکیل نیدر ا

 .ساعت حفظ شود ۲۴بعد از  یکنند تا استور تیالیخود را ها یکنندگان حتما استور شرکت

 نشود، شرکت کننده از دور چالش حذف خواهد شد. تیشئونات شرکت در مسابقه توسط افراد رعا چنانچه

 :یارذضبط و بارگ نحوه

 .پرثوآ استفاده شود_چرخ#و برش باشد و حتما از هشتگ  عیو بدون تقط وستهیشده به صورت پ یبارگزار لمیف _۱

 کنند: یمعرف لیخود را به صورت واضح با متن ذ دیچالش شرکت کننده ها با یقبل از اجرا _۲

 کنم ی....... از شهر........ از استان....... در چالش چرخ پرثوآ شرکت م من

 باشد. یبه صورت افق یبردار لمیف نیدورب

 ثبت نام کنند. ردیگ یپرثوآ قرار م یرسم جیپ یکه متعاقبا در استور ینکیها حتما در ل شرکت کننده_۴
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را  ریو صفحات ز ندینما یخود بارگزار یشخص جیو در پ نستاگرامیا قیخود را از طر یها لمیشرکت کنندگان ف _۵

 منشن، کنند:

@parthowa_news    @isfsf     @carso_isfaf 

نبودن  کیکنند و در صورت پابل تیالیخود را ها یباشد و استور کیبه صورت پابل دیشرکت کنندگان با جیپ _۶

 طی، با حفظ شرا تهیکم نستاگرامیا یخود ارسال کنند تا در صفحه  یمتناظر استان ی تهیکم یخود را برا لمیف

 شود. یفوق،بارگزار

 استان ها: یابیارز

الزم به ذکر  رد،یپذ یصورت م دادیسامانه رو نکیبرتر بر اساس تعداد نفرات ثبت نام کننده در ل یاستان ها یابیارز

ثبت شده در فرم ثبت نام  نستاگرامیا یدیشخص و آ لمیانجام دادن ف یبررس قیاست صحت ثبت نام کنندگان از طر

 .رفتیانجام خواهد پذ

 :زیجوا

 نفر اول از بانوان ۱۰و   انینفر اول از آقا ۱۰به  ادبودیحکم  یاعطا

 

 کشور آمستقل رزم پرثوکمیته 


