
 المپیاد دوره  اولینآیین نامه 

 جام حکیم جرجانی

 
  المپیاد ورزشی جام حکیم جرجانی: نام رقابت ها

  شطرنج –دارت –تنیس روی میز –فوتسال  :رشته های ورزشی

 هدف از برگزاری مسابقات: 
و دخراسان رضوی  میباشهدف از برگزاری این مسابقات ایجاد رقابت سالم ورزشی و شور و نشاط در بین آزمایشگاهیان 

 .شود در دوبخش بانوان و آقایان برگزار می

 مجری مسابقات :
 جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

 مسئول برگزاری مسابقات:
 .گردد مسئول برگزاری مسابقات توسط هئیت مدیره جامعه علوم ازمایشگاهی خراسان رضوی انتخاب می

 

 نکته مهم :

 قابل توجه تمامی علوم آزمایشگاهیان گرامی جهت شرکت در المپیاد 

 عضویت در جابک کشوری الزامی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آیین نامه اجرایی مسابقات فوتسال
 مجری مسابقات : 

کمیته  باشد که اعضای نفر می 5شود که کمیته اجرایی متشکل از  مسابقات زیر نظر کمیته اجرایی مسابقات برگزار می
 گردند: به شرح ذیل تعیین می

 مسئول برگزاری مسابقات .1

 نفر از بین تمام سرپرست های تیم های شرکت کننده(2نماینده سرپرست های تیم های شرکت کننده ) .2

 ناظر مسابقات .3

 یکنفر از اعضای هئیت مدیره جابک خراسان رضوی .4
 .دباش اجرایی الزم الجرا برای تمام تیم ها میکمیته اجرایی مستقل و طبق آیین نامه عمل میکند و رای کمیته 

 

 برگزاری مسابقات:و نحوه زمان 
نحوه  .شود برنامه و زمان برگزاری مسابقات پس از تصویب توسط هئیت مدیره جابک خراسان رضوی ابالغ و اجرا می

برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد تیم های شرکت کننده برنامه ریزی خواهد شد و به صورت گروهی یا لیگی قابل انجام 
 .زمان برگزاری مسابقات بعد از برنامه ریزی اطالع رسانی خواهد شدباشد.  می

 

 شرایط تشکیل تیم ها:
عالم شده برای ثبت نام اقدام و فرم های مربوطه و مدارک مورد .تیم ها باید نسبت به تعیین اعضای تیم قبل از زمان ا1

 .نیاز را تحویل مسئول برگزاری مسابقات نمایند
 .سرپرست تیم بایستی جهت هماهنگی شماره تماس خود را به کمیته اجرایی اعالم نمایند.2
یم را ز هر بازی کارت بازی اعضای ت.سرپرستان تیم ها موظفند در تمامی مسابقات تیم خود حضور داشته باشند و قبل ا3

 .تحویل ناظر بازی بدهند در غیر اینصورت جریمه فردی و تیمی خواهند شد
هزار تومان عالوه بر حق ثبت نام به کمیته اجرایی مسابقات میباشد و درپایان مسابقات 150.هرتیم موظف به پرداخت 4

 .مبلغ فوق را پس از کسر جرائم ابالغ شده دریافت نمایند
.درصورتیکه تیمی به صورت خود رای از ادامه مسابقات انصراف دهد واین امر توسط کمیته اجرایی تایید شود مبلغ 5

 .شود ودیعه برگشت داده نخواهد شد وازشرکت در دوره بعد مسابقات محروم می
نفر پرسنل شاغل 3آزمایشگاهی ونفر کارشناس علوم آزمایشگاهی با مدرک دانشگاهی در رشته علوم 5.هرتیم متشکل از 6

ماه گذشته 6در آزمایشگاه )پذیرش وحسابدار و نمونه گیر و خدمات(با ارائه گواهی اشتغال بکار و لیست سوابق بیمه در 
(که تمام بازیکنان باید 1398نفر بازیکن کادر درمان )درحال حاضر درلیگ فعالیت نداشته باشد 2توسط مرکز نام برده و 

 ته اجرایی مسابقات برسدبه تایید کمی
یباشد که کمک بهیار م-بهیاری-پرستاری -دندانپزشکی-داروسازی-پیراپزشکی–*کادر درمان شامل رشته های پزشکی 

 ماه در مرکز درمانی نام برده الزامی می6ارائه گواهی اشتغال به کار با مهرکارگزینی مرکز درمانی و حق بیمه بیش از 
 باشد.
ها در استفاده از بازیکن غیر مجاز  باعث حذف تیم خاطی میشود و مبلغ ودیعه هم برگشت داده ت شدن تخلف تیم *ثاب

 .نخواهد شد



نفر با مدرک علوم آزمایشگاهی بعنوان رزرو به کمیته اجرایی اعالم کند و فقط قبل 2.هر تیم در زمان ثبت نام میتواند 7
 نمایند از شروع اولین بازی میتواند جایگزین بازیکن اصلی خود

 .ارائه مدارک ذیل در زمان ثبت نام الزامی میباشد :8
کارت عضویت در جامعه )همکارانی که کارت عضویت جدید را دریافت نکرده اند می توانند در صورت احراز ثبت نام *

 جابک از سوی کمیته برگزاری در مسابقات نیز شرکت نمایند(
 ازمان بیمه گر*گواهی اشتغال به کار و سوابق بیمه با مهر س

 قطعه عکس جدید 3*
 .چند آزمایشگاه باهم میتوانند تیم تشکیل بدهند 9

.باشروع مسابقات هیچ تیمی حق جابه جایی بازیکن طبق لیست اعالم شده به کمیته اجرایی را تحت هیچ عنوانی 10
 )ازقبیل مصدومیت و....( ندارد

 

  شرایط فنی مسابقات:
  .ندک به تایید کمیته اجرایی برسد و صرفا ثبت نام بازیکن هیچ حقی برای تیم ایجاد نمی .اسامی بازیکنان تیم ها باید1
.تمام تیم ها موظف هستند لباس تیمی جهت شرکت در مسابقات رو به تایید کمیته اجرایی برسانند )جهت جلوگیر از 2

 تشابه رنگی(
اس یکدست و ضربه گیر داشته باشند)دروازه بان باید لب .تمام بازیکنان تیم باید لباس متحد الشکل شماره دار و جوراب3

 متفاوت با تیم داوری و تیم حریف و تیم خود داشته باشد(
طبق  و کارت شرکت در مسابقات .تیم ها موظفند برای صدور کارت بیمه ورزشی )هزینه با تیم شرکت کننده میباشد(4

 زمانبندی اعالم شده توسط کمیته اجرایی اقدام نمایند
.بازیکنان بدون کارت بیمه ورزشی و کارت شرکت در مسابقات حق همراهی تیم خود را ندارند ومسئولیت آن برعهده 5

 .باشد سرپرست تیم می
دقیقه قبل از شروع بازی در محل سالن مسابقه حضور داشته باشند درصورت تاخیر عواقب آن برعهده 20.تیم ها باید 6

 تیمی( سرپرست تیم میباشد)جرایم نقدی و
 .باشد برعهده سرپرست تیم می مسئولیت ثبت اخطارها )کارت زرد و قرمز(.7
.کارت قرمز یک جلسه محروم از بازی بعدی و دوکارت زرد محروم از بازی بعد )فقط در مرحله نیمه نهایی کارت های 8

 شود( زرد بخشیده می
 ربی جهت تایید و صدور کارت به کمیته اجرایی ارسال.هرتیم میتواند از یکنفر بعنوان مربی استفاده کند که مدارک م9

 .شود
 .ودش .تیمی که دریک بازی بیش از دوکارت قرمز دریافت کند شامل جریمه نقدی طبق نظر کمیته اجرایی می10
تماشاگر تیمی که قوانین مسابقات را رعایت نکنند واقدام به خشونت و تشنج دربرگزاری مسابقات -سرپرست–.بازیکن 11

 کنند جریمه خواهند شد و جریمه طبق رای کمیته اجرایی محرومیت فرد خاطی و یا محرومیت تیم از ادامه مسابقات می
 .باشد
 .شود بازی باعث حذف تیم از جدول مسابقات و محرومیت از حضور در دوره بعد می2.عدم حضور تیم در 12
ارای کارت بازی باشند و در صورت عدم ارائه کارت بازی از .کلیه عوامل تیم اعم از بازیکن و مربی و سرپرست باید د13

 .شوند بازی و کنار تیم بودن محروم می



 ..سرپرست تیم ها حق شرکت در مسابقات بعنوان بازیکن ندارند14
 .باشد .لیست اعالمی تیم ها بعداز انجام بازی قابل تغییر و جابه جای نمی15
و بیمه ورزشی برعهده سرپرست تیم میباشد و کمیته اجرایی هیچگونه .عواقب ناشی از گم شدن کارت مسابقات 16

 .شود تومان می20000مسئولیت ندارد و صدور کارت مسابقات شامل جریمه نقدی 
 

 جریمه تاخیر حضور در زمین مسابقه:
 هزار تومان20.یک الی پنج دقیقه 1
 هزار تومان50.شش الی ده دقیقه 2
 تومانهزار 80.ده الی پانزده دقیقه 3
دقیقه ضمن تعطیلی مسابقه گزارش بازی توسط ناظر بازی به کمیته اجرایی  جهت تصمیم گیری ارسال 15.بعد از 4

 برصفر میباشد3خواهد شدو عدم تیم ها در زمانبندی تعیین شده به منزله باخت و نتیجه 
 

ویژه تقدیم خواهد شدهدایا  بهترین تیم اخالقو  آقای گل مسابقاتبه سه تیم برتر مسابقات  و فرد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آیین نامه اجرایی تنیس روی میز
 

 مجری مسابقات : 
نفر میباشد که اعضای کمیته به شرح ذیل تعیین 4مسابقات زیر نظر کمیته اجرایی مسابقات برگزار میشود که کمیته اجرایی متشکل از 

 میگردند:
 .دونفر از اعضای هئیت مدیره جابک خراسان رضوی3.ناظر مسابقات         2.مسئول برگزاری مسابقات       1

 کمیته اجرایی مستقل و طبق آیین نامه عمل میکند و رای کمیته اجرایی الزم الجرا برای تمام شرکت کنندگان میباشد

 زمان و نحوه برگزاری مسابقات:
 یره جابک خراسان رضوی ابالغ و اجرا میشود برنامه و زمان برگزاری مسابقات پس از تصویب توسط هئیت مد

 نحوه برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد افراد  شرکت کننده برنامه ریزی خواهد شد و به صورت گروهی یا لیگی قابل انجام میباشد 
 زمان برگزاری مسابقات بعد از برنامه ریزی اطالع رسانی خواهد شد

 شرایط شرکت در مسابقات:
 .شود ورت انفرادی در دوبخش بانوان و آقایان برگزار میمسابقات به ص

 .باشد می مجازنیز  آزمایشگاه در شاغلغیر علوم آزمایشگاهی  کارکنان برای مسابقات این در شرکت

 شرایط فنی مسابقات: 
 .کند  نمی.اسامی بازیکنان  باید به تایید کمیته اجرایی برسد و صرفا ثبت نام بازیکن هیچ حقی برای فرد ایجاد 1
افراد شرکت کننده موظفند برای صدور کارت بیمه ورزشی )هزینه با فرد شرکت کننده میباشد(و کارت شرکت در مسابقات طبق زمانبندی  .2

 .اعالم شده توسط کمیته اجرایی اقدام نمایند
تاخیر عواقب آن برعهده فرد ند درصورت دقیقه قبل از شروع بازی در محل سالن مسابقه حضور داشته باش20افراد شرکت کننده باید  .3

 .باشد شرکت کننده می

.هرفرد  میتواند از یکنفر بعنوان مربی استفاده کند که مدارک مربی جهت تایید و صدور کارت به کمیته اجرایی ارسال شود .4  

اینصورت از انجام بازی چلوگیری خواهد .فرد شرکت کننده و مربی بازیکن حتما باید دارای کارت شرکت در مسابقات باشند درغیر 5

.شد  
عواقب ناشی از گم شدن کارت مسابقات و بیمه ورزشی برعهده فرد شرکت کننده میباشد و کمیته اجرایی هیچگونه مسئولیت ندارد و  .6

 .شود تومان می20000صدور کارت مسابقات شامل جریمه نقدی 

.مسابقات انفرادی به صورت تک حذفی تا قهرمانی برگزار خواهد شد .7  

.پوئنی مشخص می شود 11ست ،  3ست از  2برنده مسابقه به صورت  .8  

.برسد زمین تعویض میگردد 5در گیم آخر هر بازیکنی که زودتر به امتیاز  .9  

.کلیه قوانین طبق مقررات فدراسیون اعمال میشود .10  

 ر در زمین مسابقه:جریمه تاخیر حضو
 هزار تومان10.یک الی پنج دقیقه 1
 هزار تومان20.شش الی ده دقیقه 2
 هزار تومان30.ده الی پانزده دقیقه 3
ضور حدقیقه ضمن تعطیلی مسابقه گزارش بازی توسط ناظر بازی به کمیته اجرایی  جهت تصمیم گیری ارسال خواهد شدو عدم 15.بعد از 4

 میباشد به منزله باخت در مسابقه 

 

مسابقات انفرادی هدایا ویژه تقدیم خواهد شدنفر اول به سه   



 آیین نامه اجرایی شطرنج
 

 مجری مسابقات : 
        نفر میباشد که اعضای کمیته به شرح ذیل تعیین 4مسابقات زیر نظر کمیته اجرایی مسابقات برگزار میشود که کمیته اجرایی متشکل از 

 گردند: می
 .دونفر از اعضای هئیت مدیره جابک خراسان رضوی3.ناظر مسابقات         2.مسئول برگزاری مسابقات       1

 کمیته اجرایی مستقل و طبق آیین نامه عمل میکند و رای کمیته اجرایی الزم الجرا برای تمام شرکت کنندگان میباشد
 

 شرایط برگزاری مسابقات:
 .شود صورت انفرادی در دوبخش بانوان و آقایان برگزار میمسابقات به 

 .باشد می مجازنیز  آزمایشگاه در شاغلغیر علوم آزمایشگاهی  کارکنان برای مسابقات این در شرکت

 .قوانین فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( حاکم بر مسابقات است

 .مسابقات  به روش سوئیسی برگزار خواهد شد

 .انجام خواهد گرفت بعد از ثبت نام نهایی توسط کمیته اجراییقرعه کشی مسابقات 

 .ثانیه پاداش برای هر انجام حرکت از اولین حرکت بازی می باشد 3دقیقه به اضافه  15زمان بازی برای هر بازیکن 
یا چند بازیکن، امتیازات بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو رده 

 .شودمییکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده 

                   
 الف( رویارویی مستقیم    ب( بوخ هولز قطع شده 1     ج( بوخ هولز قطع شده 2     د( مجموع بوخ هولز                      
 

مسابقات  هدایا ویژه تقدیم خواهد شدنفر اول به سه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آیین نامه اجرایی دارت 
 

 مجری مسابقات : 
نفر میباشد که اعضای کمیته به شرح ذیل تعیین 4مسابقات زیر نظر کمیته اجرایی مسابقات برگزار میشود که کمیته اجرایی متشکل از 

 میگردند:
 .دونفر از اعضای هئیت مدیره جابک خراسان رضوی3.ناظر مسابقات         2   .مسئول برگزاری مسابقات    1

 کمیته اجرایی مستقل و طبق آیین نامه عمل میکند و رای کمیته اجرایی الزم الجرا برای تمام شرکت کنندگان میباشد

 
 شرایط برگزاری مسابقات:

 .شود میمسابقات به صورت انفرادی در دوبخش بانوان و آقایان برگزار 
 .باشد می مجازنیز  آزمایشگاه در شاغلغیر علوم آزمایشگاهی  کارکنان برای مسابقات این در شرکت

 .مسابقات براساس قوانین و مقررات رسمی انجمن دارت برگزار میشود
 . تعداد نفرات شرکت کننده از هر مرکز آزاد می باشد

 . مسابقات بصورت انفرادی برگزار خواهد شد
 . در سه لگ برگزار می شود 301حذفی (و فیکس  -بصورت) گروهی مسابقات 

 .در سه لگ برگزار می گردد 301مسابقات در مرحله نیمه نهایی و فینال بصورت دبل فیکس 
 .بازیکنان موظفند نیم ساعت قبل از شروع زمان بازی در سالن حضور داشته باشند

 .حل و فصل خواهد نمودکلیه موارد پیش بینی نشده را کمیته فنی مسابقات 
 

 مسابقات  هدایا ویژه تقدیم خواهد شدنفر اول به سه 


