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 مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری

 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 تبادل اطالعات و انتقال تجارب

 .است ادیآتش نشـانان از اهداف  المپ نیب 

ایجاد مهارت، دقت و افزایش سرعت عمل، باال بردن توان های ورزشی، عملیاتی و علمی المپیاد از برگزاریهدف 

عملیاتی و افزایش اعتماد عمومی به توانمندی آتش نشانان و امدادگران کشور، تبادل اطالعات و انتقال تجربیات بین 

 می باشد.ای جامعه آتش نشانان کشور ها و همچنین نقش و تاثیر حرفهآن

یج حاصل از برگزاری مسابقات مذکور در بین سازمان های آتش نشـانی و بررسی اقدامات صورت گرفته و نتا با

شهرداری های کشور همچنین نقش و عملكرد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در برگزاری این  خـدمات ایمنـی

نان و ، انجمن ورزش آتش نشاتعامل با سازمان تربیت بدنی، فدراسیون ورزش های همگانی مسـابقات کـه محصـول

نشانان کشور را نقطه عطفی در  ورزشی آتش -و شهرداریهای کشور بوده می توان المپیاد عملیاتی امدادگران ایران

سـطح کیفـی و کمـی مسابقات افزایش المپیاد،  سیزدهمینورزش آتش نشانان محسوب نمود. بطوریكه در با برگزاری 

 مدنظر بوده است. 
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 تبریز  کالنشهر شهردار

 داریپا یمنیا یبه سو یآتش نشانان گام ادیالمپ یبرگزار

 

 

 

 

 کندیم دایپ یمضاعف تیاهم زیآنها ن یمنیا یمواجهه برا حوادث و  شهرها، نوع یدگیچیمروزه با گسترش و پا

، در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و با تجربه است که اساسی جهت کاستن خسارتهای مهم و كی از راهكارو ی

آتش در این مجال آمادگی بتوانند بهترین عملكرد را داشته باشند. در شرایط بحران با عكس العمل سریع و به موقع 

ش سرعت عمل آتش نشانان و می تواند به عنوان گزینه مناسب جهت ایجاد مهارت، دقت و افزای و امدادگران نشان

حفظ اعتماد به نفس در هنگام عملیات مطرح گردیده و انگیزه ای برای ارتقای توان عملیاتی همكاران آتش نشان باشد. 

فرصتی خواهد بود تا ضمن ایجاد رقابت، تبادل اطالعات و تجارب ارزنده در میان اعضای تیم ورزشی  -المپیاد عملیاتی

 نتایج و برایند انتقال آن به نیروهای هر سازمان باعث باال رفتن توانمندی عملیاتی سازمانهای مختلف گردیده که 

 آتش نشانی خواهد شد. های

 یاز رسالت معنو ،ینیاصل مهم د نیانسان، مصداق نجات کل جامعه است، ا کینجات جان  ،یقرآن میطبق تعال

که در  یکشور، در کنار نقش ریّو خ كوکاریکه جامعه ن دهدیدارد و نشان م تیحكا ینشانو آتش یمنـیا یهاتیفعال

 باشند. نیآفرتوانند نقش یم زین سبستر مقد نیدارند، در ا یاحداث مدارس، مساجد و مراکز درمان
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 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز 
 

 و آمادگی جسمانی  یـیتوانا ،اتیتجرب شیافزا

 المپیاد های ورزشیدستاورد  آتش نشانان،
 

سطح بوده تا بتوانند در  نیدر باالتر دیآتش نشانان است که همواره با اتیاز جمله خصوص یجسمان یمادگآ

زمان ممكن انجام  نیشكل و در کمتر نیامداد و نجات را به بهتر اطفای حریق و اتیمحوله، عمل یهاتیمأمور یاجرا

 دهند.

افرادی به نام آتش نشان آماده برای جان فشانی در راه نجات  یآتش نشان همانطور که می دانیم در سازمان 

 ،ی باشند. زمانی که صحبت از سانحه، افراد آسیب دیده، عملیات نجات، آتش، انفجارافراد آسیب دیده در انواع حوادث م

و ... به میان می آید متوجه عظمت کار شده و بر آن می شویم تا جدیت خود را در راه آماده سازی  مایسقوط هواپ

 روحی و جسمی چند برابر کنیم.

 کمک اریامر بس نیبه ا المپیاد عملیاتی ورزشیاست و  یحرفه آتش نشان یها الزام از یكی ،یجسمان یآمادگ

  .كندیم

 تمیاز منابع رو باز و آ یآبرسان ،یامداد 4*100متر با مانع، دو  100دو )دوره از مسابقات در چهار رشته  نیا

 شود. یمرتبط با شغل آتش نشانان و امدادگران برگزار م( FCCچالش آتش نشانان 
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  رانیا یاسالم یجمهور یهمگان یورزش ها ونیفدراس ریدب

 انیدر م ژهیاحاد مردم به و نیدر ب یهمگان یهاو توسعه ورزش گسترش

و انجمن ورزش  یهمگان یورزش ها ونیفدراس ینشانان رسالت اصلآتش

 .باشدینشانان کشور مآتش

تحرک و  جادیا یهمگان یهاورزش ونیمهم در فدراس فیاز وظا یكی 

نشانان سمبل مهارت، آتش نیب نی.که در ا باشدیاقشار و عموم جامعه م یآمادگ یو حفظ و ارتقا یمشارکت حداکثر

 ،صالبت ییایموجب پو یورزش یاتیعمل یهاو حضور در رقابت باشندیو مقابله با خطرات گوناگون م یجسمان یآمادگ

گرددو تبادل تجارب، کسب مهارت و رقابت سالم را به  یم شانیو حوادث محوله به ا قیدر حر یاتیو ارتقاء توان عمل

 .آوردیارمغان م

نشانان نقطه در حوزه ورزش آتش یهمگان ونیبا فدراس ربطیذ یهاها و دستگاهسازمان یاست همكار دیام 

 انیدر طول سال در م یبدن یهاتیبستر مناسب جهت تداوم فعال جادیارزنده و ا یهاتیتصاحب موفق یبرا یعطف

 .نشانان کشور گرددآتش
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  یخراسان یپوستچ ینشانان و امدادگران کشور مرتضانجمن ورزش آتش سرپرست

 یآمادگ یمهارت و ارتقا شیافزا ،یبدن یهاتیبه فعال یدائم پرداختن

  .باشدینشانان کشور مانجمن ورزش آتش كردیرو نیترمهم ،یعملكرد

 قینشانان در مواجه با حرآتش یمحوله  والزامات شغل فیبه وظا تیعنا با

 ی، حفظ و ارتقا یبدن یهاتیو حوادث پرواضح است که پرداختن مداوم به فعال

 تیو مسئول یشغل فیوظا نفکینشانان جزء الآتش یو عملكرد یجسمان یآمادگ

 را دارا باشند. میتصم نیو اتخاذ بهتر مناسب ی ،توان مقابله یاست .تا در زمان مقتض شانیا یاجتماع

 سطح انتظار به منحصه ظهور رساند. نیاهداف مذکور را در باالتر تواندیم یورزش یاتیعمل یدادهایقطعا رو 

ها را برعهده دارند کمال رقابت یبرگزار تیکه مسئول یعرصه از دست اندرکاران متخصص و دلسوز نیا در

 .میرا دار یسپاس و قدردان
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 شهر اولین ها  – شهر تبریز

 سد.ر یم شیسال پ 4500است و قدمت آن به حدود  یباستان ی، شهریشرق جانیاستان آذربا تختیپا زیتبر

 .بوده است رانیا تختیپا یاست که به مدت طوالن ییاز جمله شهرها زیتبر

 شد. سیتاس زیدر تبرش( -)ه 122۷در سال  رانیچاپخانه ا نیاول

 .شد ساخته زیدر تبر ش(-)ه 1300در سال  تیترب یعلبه دست محمد یکتابخانه دولت نیاول

 شروع به کار کرد. زیتبر عنوان قونق در ش( با-)ه 1280سال  در یقطار شهر نیاول

 شد. سیتاس زیدر تبر ایربا نام کافه ت ش(-)ه 1284در سال  رستوران مدرن نیاول

 شروع به کار کرد. زیدر تبر هیدرسه رشدبا نام م ش(-)ه 126۷در سال  مدرن ییمدرسه ابتدا نیاول

 تتاح شد.اف زیتبر ش( در-)ه 1280سال  در رانیمرکز تلفن ا نیاول

 است. رانیا یمیدانشگاه قد نیبعد از دانشگاه تهران دوم زیتبر دانشگاه

 است. دهیبه ثبت رس ونسكوی یجهان راثیجهان است که در فهرست م دهیبازار سرپوش نیبزرگتر زیبزرگ تبر بازار

 د. شروع به کار کر زیدر تبر ش(-)ه 1221در سال  رانیا یآتش نشان نیاول
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 آتش نشانی تبریز: 

که  یهنگام یشمس یهجر 1221در سال  زیدر تبر ایران ینشان آتش نیولا

 23 یشهر در حال حاضر دارا نیمستقر بودند، ساخته شد. ا زیدر تبر یروس یروهاین

 .است ینشان آتشباب پست عملیاتی  3و  ستگاهیاباب 

 یشمس یهجر 12۹6را به سال  زی، درتبرهیاطفائ سیتاس یمبداء سال یبعض

را  یآتش نشان زاتیدردست است که وجود تجه یدهند هرچند که اسناد ینسبت م

 .دهد یبه سالها قبل تر از آن داللت م

 یتوسط قوا شیپ ها سال راکه زیدوطرفه به تبر یدست یورود پمپ ها یبرخ

عنوان  رانیدرا هیاطفائ التیتشك یو راه انداز سیصورت گرفته مبداء تاس یتزار هیروس

 شو سازمان آت میقد هیدرمحوطه اداره اطفائو  باشدیکشور م یها یکه نماد برج آتش نشان نیانقیکرده اند اما برج 

سال بعد در محوطه ایستگاه شماره یک تاسیس  کرد یم فاءیرا ا یریو خبرگ یبان دهیونقش د دهیبناء گرد یفعل ینشان

 شده است. 

 12 خیاست و در تار زیدر شهر تبر انقاجاریمربوط به دوره  یخیاز آثار تار یكی( نیانقی) نینشابرج آتش

اکنون نشان همبرج آتش است. دهیبه ثبت رس رانیا یاز آثار مل یكیعنوان به 2011 ثبتبا شماره  13۷۷ بهشتیارد

 نیمتر است. ا 23برج  نیقرار دارد. ارتفاع ا زیتبر یبهادر ابانیو خ یخاقان ابانینبش خ ینشانآتش ستگاهیدر محوطه ا

 یتوسط زنگ ،یسوزتا در صورت وقوع آتش دادیم کیبرج کش یدر باال یداشت و نگهبان یباندهیکارکرد د میبرج در قد

 .دنشانان را خبر کنآتش



  مقدمه: 

اپذیر و نسازمان های  آتش نشانی  از  الزمه های انکار  ورزش  و  تربیت  بدنی  در 

سمانی   ستاد  ضرورت ایمنی نهاد بحران امداد می باشد.  بر  این  اساس   کارگروه   آمادگی   ج

 ،مشهد ،بریزت ،متشکل از شهرهای  تهران  1378هماهنگی  امور ایمنی و آتش نشانی کشور در سال  

اری کرج  ای به میزبان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرد کرج با تشکیل جلسه ،اصفهان 

اولین  دوره این  وورزشی آتش نشانان  نمود  -اقدام به تهیه و تدوین  آئین نامه  المپیاد عملیاتی 

شانان شرکت ندر شهر شیراز برگزار گردید که با استقبال گسترده ی آتش   1379المپیاد در سال  

                              کننده همراه بود.  

امر را بر آن  مسئولین ،نشانی با توجه  به اثرات مطلوب برگزاری المپیاد در بین سازمانهای  آتش

                  قویمتداشت تا همه ساله  نسبت به برگزاری این مسابقات بصورت برنامه پیش بینی شده در 

 آتش نشانان اقدام نمایند.

هان در ورزشی آتش نشانان ج –ر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون عملیاتی با عضویت  کشو

یزان مو شرکت درمسابقات جهانی  این  المپیاد وارد مرحله جدیدی شد و  1383اوایل  سال 

یش یافت و عالقمندی  و عضویت  در تیم ملی کشور در بین آتش نشانان به شکل فزاینده ای افزا

                                              تالش و جدیت آنان دو چندان شد.                                   
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 مقررات کلی: 

 رانامدادگ و نشانی آتش ورزش المللی بین فدراسیون موازین و ضوابط طبق مسابقات 

 .  گردد می برگزار

 یهماهنگ دفتر) کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان مسابقات برگزاری مسئول 

 و باشد می با همکاری انجمن ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور (شهری خدمات

 .   داشت خواهد مسابقات برگزاری بر نظـارت عالیه

 راسـیونفد تأییـد مـورد و رسمی داوران توسط عملیاتی ورزشی المپیاد مسابقات داوری 

 انجام ندباش می المللی بین و داخلی رسمی دارای گواهینامه کـه نشـانان آتـش جهـانی

 .   شد خواهد

 فالت،آس آبرسانی برای و متر 4*100 دوی و متر 100 دوی مسابقات برای تارتان پیست 

 .   گیرد قـرار می استفاده مورد چمن یا تارتان

 را خود ورزشی عملیاتی تیم اعضای لیست ایمنی خدمات و نشانی آتش های سازمان 

 به  ،(رپرستس نفر 1 و مربی نفر 1 ذخیره، نفر 3 بـازیکن اصلی، نفـر 7)نفر 12 تا حداکثر

 زیکنانبا 3*4 عکس قطعه دو بیمه، دفترچه کپی کارگزینی، حکم کپی تیم، آلبوم همراه

 یایمن خدمات و نشانی آتش سازمان) مسابقات میزبان به شناسایی کارت صدور جهت

 . نماینـد ارسـال( تبریز شهرداری

 نندهک شرکت های تیم گردد می تاکید اسکان محدودیت به توجه با باشد می ذکر شایان 

 . نمایند خودداری جداً همراه آوردن از

 و باشند داشته ورزشی بیمه حتماً  بیمه، دفترچه داشتن همراه ضمن بایست می ورزشکاران 

 خواهد لبعم جلوگیری مسابقات در آنان ازشرکت زمینـه ایـن در تأییدیـه ارائـه بدون

 زشکیپ و جسـمی وضـعیت نظـر  از بایسـت می ورزشکاران کلیه است ذکر به الزم. آمد

 متسال صحت مسئول کننده اعزام ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان و باشند سالمت

 .   باشد می خود تیم ورزشکاران

 باشد یم داوران کمیته عهده بر مسابقات تجهیزات و زمین تایید به مربوط امور کلیه  . 
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 و مسابقات به مربوط انفرادی تجهیزات و وسایل بایست می کننده شرکت های تیم 

 4*100ی تجهیزات مرتبط به آیتم های مسابقات ) مانند وسایل و تجهیزات آبرسانی، دو

 .   باشند داشته همراه به راو ...( 

 ورزشی، کفش شامل؛ را خود شخصی وسایل بایست می کننده شرکت های تیم کلیه 

 های تیم همچنین. باشند داشته بهمراه مسابقه زمان در را... و حولـه  ورزشـی، جوراب

 استفاده زشیمتحدالشـکل ور لباس از مسابقات اختتامیه و افتتاحیه مراسم در کننده شرکت

 .    نمایند

 هر و دش خواهد اجرا مسابقات برگزاری کمیته سوی از اعالمی برنامه حسب بر مسابقات 

 می سابقاتم برگزاری مسئول تائید و کمیته این بـااعالم برگـزاری روند در تغییر گونه

 .   باشد

 پرستسر مسابقات، برگزاری کمیته حضور با و داوران کمیته توسط مسابقات کشی قرعه 

 .    شد اهدخو اعالم و انجام مسابقات شروع از قبل شـرکت کننده هـای تـیم نماینـده یا

 شرکت های تیم حضور مدت طول در اعالمی ضوابط و مقررات قوانین، کلیه رعایت 

 هدخوا را ها تیم بر کامل نظارت انضباطی وکمیته ضـروری مسابقات محل در کننده

 . داشت

 شآت متوجـه سازمان ضـوابط و مقـررات رعایـت عدم مسئولیت باشد می ذکر شایان 

 بی و تخلف هرگونه مشاهده درصورت و بوده تیم کننده اعزام ایمنی خدمات و نشانی

 در تیم حضور از مسابقات، برگزاری مدت طول در( افـرادتیم از یـك هـر) انضباطی

 .   گردد می جلوگیری مسابقات بعدی مراحل
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 ثبت نام:  طیشرا

 و یقرارداد ،یبصورت رسم یآتش نشان یکارکنان سازمان ها یستیشرکت کنندگان با 

 .باشند یشرکت

 ( سال سابقه کار كیحداقل  تصویر مدرکسابقه کار )در سازمانآتش نشانی 

 یورزش مهیب تصویر 

  یانفراد ای ینامه از طرف سازمان مربوطه به صورت گروه یمعرفتصویر 

  پرسنلی   3*4عکس 

  ینیحکم کارگزتصویر 

  و صفحه اول شناسنامه یکارت ملتصویر 

 

رگزاری در سایت سیزدهمین المپیاد با  RARویا   ZIPنکته: مدارک فوق در قالب فایل 

 خواهد شد. 

 https://tabriz125.ir/Olampiyadآدرس سایت سیزدهمین المپیاد 
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 برنامه مسابقات

 شب بعد از ظهر صبح تاریخ روز

 - 05/06/1401 شنبه

 پذیرش

تیم های مسابقه بعد  

 15از ساعت 

جلسه هماهنگی 
سرپرستان تیم های 

قرعه شرکت کننده و 

 کشی تیم ها

 06/06/1401 یکشنبه
 برگزاری مسابقه

 متر با مانع 100دو 

ادامه برگزاری مسابقه 

 متر با مانع 100دو 
 

 07/06/1401 دوشنبه
برگزاری مسابقه دو 

 امدادی 4*100

برگزاری مسابقه چالش 

 FCCآتش نشانان 
 

سه 

 شنبه
08/06/1401 

برگزاری مسابقه 

 آبرسانی

برگزاری مراسم 

اختتامیه و  اهدای 

 جوایز تیم های برتر
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 :متر با مانع 100رشته دو 

 متر است. 100رشته از مسابقات  نیا یشده برا ینیب شیپ ریکل مس

در زمان  .رندیخط استارت قرار گ یدر ابتدا دیشرکت کنندگان با سرنازل انشعاب آب با 

 لنگیه و شخرک عبور کرد یرا به دست گرفته و از رو لنگیکنند و ش یعبور م واریدو از مانع د

 هیمك و تککمانع بدون  یکند و از رو یمناسب پهن م ریوصل نموده و آن را در مس یرا به سه راه

ن شرکت کننده م بداشود که تم یمحاسبه م یمرحله زمان نی. اتمام اکنندیخود عبور م یکردن به پا

 یانجام م زشیور – یاتیتوسط داوران عمل ادیرشته از المپ نیا یعبور کند. داور انیخط پا یاز رو

 .ردیپذ

 هیچکس حق تغییر جا و محل سه راهی آب را ندارد . 

 .کسی برنده محسوب می شود که بدون کمك دیگران بتواند از نقطه پایان عبور کند

  .بعد از پایان مسابقه تمام اتصاالت باید کامالً متصل شده باشد 

اوران بتوانند کننده در زمان پایان مسابقه باید شیلنگ را طوری در دست خود قرار دهد تا دشرکت 

علق تشخیص دهند که انشعاب درست و خوب وصل شده است در غیر این صورت امتیازی به او ت

 نمی گیرد.
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 متر امدادی  4*100دوی 

ننده کمتری تشکیل شده است. هر شرکت  100مرحله مسابقه آتش نشانی امداد از چهار 

ازل به عنوان فقط در یك مرحله می تواند شرکت کند و در این مسابقه سرن یدر مسیر مسابقه امداد

اده شود دمتری محل مسابقه مستقر شده تحویل  20وسیله امداد محسوب می شود. سرنازل در طول 

که شرکت  متری نتیجه حساب می شود نه محلی 20)کریدور( سپس از روی قرار گرفتن سر نازل در 

رنازل بگذرد. ایان به همراه س. آخرین شرکت کننده این تیم باید از خط پکننده در آن قرار دارد

 بقه آتش نشانی و گروه نجات به این ترتیب انجام می شود:مسا

گرفته و با  خط استارت قرار درنردبان نجات  و  مرحله اول: شرکت کننده باید با سرنازل

پشت بام کلبه ی به کمك نردبان به باالو رسیده دستور یا عالمت داور آغازگر مسابقه به محل کلبه 

با پرش از  رفته و سپس به فضای باز مشخص شده کلبه پرش کرده و دوباره این مسیر را طی کند و

کوی انتهایی ، س)هنگام پایین آمدن از کلبه باید قسمتی از بدن شرکت کننده روی خط عبور بگذرد.

 کلبه را لمس کند(. 

 ار عبور کند.دیو از تحویل گرفتن سرنازل امداد باید از مانع مرحله دوم: شرکت کننده بعد

گرفته و  د از تحویل سرنازل به طرف شیلنگ رفته، هر دو راعده بنمرحله سوم: شرکت کن

ز اتصال او پس از روی خرک عبور کرده و به طرف سه راه انشعاب آب رفته شیلنگ را وصل نماید 

از جدا نماید و ه، سرنازل را بعد از عبور از خط تعیین شدهسرنازل و نشان دادن آن به داور مربوط

 خط مشخص شده عبور می کند.

انی مرحله چهارم: بعد از تحویل گرفتن سرنازل به صورت دو به طرف کپسول آتش نش

 بعد از خاموش گرفته رفته و خاموش می کند،رفته و آن را برداشته و با دو به طرف ظرف مایع آتش 

 مسیر را طی و از خط پایان عبور می نماید.کردن شعله آتش 
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  FCC (Firefighter Combat Challenge) :چالش آتش نشانان

یه مرحله مرتبط با حرفه آتش نشانی است که در حقیقت شب 5این مسابقه شامل 

باید در  مرحله 5سازی وظایفی است که یک آتش نشان می تواند انتظار داشته باشد. این 

ه ثبت دقیقه به اتمام برسد در غیر اینصورت نتیجه به صورت تكمیل نشد 6عرض حداکثر

از  Firefighter Combat Challenge 2022یت خواهد گردید. این آیین نامه از سا

 مستخرج گردیده است. RULESقسمت 

 قوانین

  .نفر می باشد 4تعداد شرکت کنندگان هر تیم 

 .هر بازیكن می تواند یک بار در مسابقه ثبت رکورد داشته باشد

یم محاسبه تامتیاز این مسابقه به صورت تیمی و از میانگین سه رکورد برتر برای هر 

 خواهد گردید.

د داور کلیه بازیكنان موظف به تهیه لباس کامل انفرادی هستند که باید به تایی

 تجهیزات رسیده باشد. شامل: شلوار، اورکت، چكمه، کاله عملیاتی

 رقابت با تجهیزات کامل حفاظت فردی کامل و دستگاه تنفسی خالی بدون فیس

 ی(الن کامپوزیت خالب -صورت انجام می گیرد )دراگر

هد ، زمان از ساعت پشتیبان ثبت خواپیش بیایدزمان اجرا مشكلی در ثبت اگر 

 شد.

ترس زا داور، بنا به صالحدید خود، می توانند هر مسابقه ای را که در شرایط اس

 باشد(. قرار دارد، متوقف کنند )هرگونه توقف مسابقه با دستور سر دادور مسابقات می

ای هلم های ثبت شده توسط دوربین ها و گوشی هرگونه اعتراض با استناد به فی

 .موبایل مورد قبول واقع نخواهد شد

 مشخصات تجهیزات انفرادی هر شرکت کننده شامل موارد ذیل می باشد:
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انی کلیه تجهیزات حفاظت فردی باید دارای استاندارد های بین المللی آتش نش

 باشد و به تایید داور تجهیزات برسد.

 .کیلوگرم باشد 5/1نباید کمتر از  وزن چكمه عملیاتی

یلوگرم ک 3البسه عملیاتی حریق به همراه کاله عملیاتی وزن آنها نباید کمتر از 

 باشد.

 استارت

ست. ابه برج تعبیه شده  متری از وسط اولین پله رو 2منطقه استارت در فاصله 

در این  ه بایدهنگامی که رقابت کننده توسط داور استارتر فراخوان می شود، شرکت کنند

 ناحیه رو به برج قرار بگیرد.

 در صورتیكه هر شرکت کننده دوبار مرتكب خطای استارت شود حذف خواهد شد.

 خطاهای استارت

 ثانیه 5رک زود هنگام منطقه استارت: ت-1

 ثانیه  5ور استارت: بل از سوت دالمس بسته شیلنگ ق-2

ن نکته: با توجه به این مورد که آیتم عملیات چالش آتش نشانان برای اولی

ین ورزشی در نظر گرفته شده است لذا در ا –بار جزء آیتم های المپیاد عملیاتی 

 مسابقات خطاهای استارت در نظر گرفته نخواهد شد.

 دوبار تکرار خطا منجر به حذف ورزشکار خواهد شد. 

 لنگ به باالی برجحمل بسته شی مرحله اول:

ا رکیلوگرمی(  1۹چالش از پایه برج پنج طبقه شروع می شود و نفرات شیلنگ) 

 ود.به باالی برج حمل می کنند و باید در باکس مخصوص در طبقه باال قرار داده ش
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 نکات ضروری:

 سته شیلنگ با هر روشی قابل حمل می باشد.ب-1

رفت و همچنین در هنگام باال رفتن ز نرده ها برای باال رفتن می توان کمک گا-2

 می توان چند پله را در یک گام طی کرد.

اقل باید یک پای شرکت کننده گ در باالی برج حدندر زمان رها کردن شیل-3

 روی عرشه آخر)سكوی طبقه آخر( باشد.

وع نكته: اگر شرکت کننده نتواند شیلنگ را در جعبه مخصوص قرار دهد قبل شر

می د آن را اصالح نماید و در این صورت برای وی خطا محسوب نمرحله دوم می توان

 گردد.

لنگ آتش نشانی باید درون جعبه قرار گرفته و بدنه برج را لمس تمام بسته شی-4

 ننماید.

گ باید روی پله ها گذاشته شود. )از ابتدا تا انتهای برج باید شیلننبسته شیلنگ  -5

 نرده ها گذاشته نشود(توسط نفر حمل گردیده و روی پله ها یا 

 یلنگ آتش نشانی نباید از برج بیافتد.ش-6

 خطاهای مرحله اول:

هنگام بسته شیلنگ درون باکس بدون اینكه یک پا به سكوی  رها کردن زود-1

 ثانیه 2آخر برسد: 

 2توسط بسته شیلنگ، گذاشتن شیلنگ روی پله یا نرده :  لمس کردن سكو-2

 ثانیه

 ثانیه 10بعنوان پله و یا گذاشتن پا روی بسته شیلنگ:  گاستفاده از بسته شیلن-3

 فتادن شیلنگ از برج: دیسكالیفه)رد صالحیت(ا-4
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 مرحله دوم: باالکشیدن شیلنگ به باالی برج و فرود از پله

لی می 15از باالی برج با استفاده از حرکت دست به دست با یک طناب به قطر 

د قه جمع شده به باالی برج کشیده می شوگیلوگرمی که به صورت حل 1۹متر شیلنگ 

ده زمانی کامل می گردد که در جعبه مخصوص خود قرار بگیرد. سپس شرکت کنن ،حرکت

له ها را لمس پبا استفاده از قدم گذاشتن بر روی همه پله ها پایین می آید )باید پا کلیه 

 نماید(.

 نکات ضروری:

شیلنگ روی چیزی غیر از  رکت کننده مجاز نیست در هنگام باال کشیدنش-1

 سكوی برج بایستد.

باید  هیچ بخشی از شیلنگ نباید سكو را در خارج از باکس لمس کند )شیلنگ -2

 کامال داخل جعبه مخصوص قرار گیرد(

وع نكته:اگر شرکت کننده شیلنگ را درست در جعبه قرار ندهد باید قبل از شر

 می شود. حرکت بعدی اصالح کند در غیر اینصورت خطا محسوب

اید از پله ها پایین بیافتد و یا در عملكرد رقیب تداخل ایجاد رول شیلنگ نب-3

 کند.

ده پای خود را روی طناب قرار دهد خطا محسوب نمی شود اگر شرکت کنن-4

 ولی هرگونه برهم خوردن تعادل و موارد دیگر بعهده شرکت کننده می باشد.

اید با کف پا لمس شود و برای کنترل، نگام پایین آمدن از برج همه پله ها به-5

ری می نرده ها با دست ها لمس گردند )لمس پله ها توسط پا و لمس نرده با دست اجبا

 باشد(. 
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 خطا های مرحله دوم:

 یز خوردن شیلنگ بیش از یک بالكن: دیسكالیفه )رد صالحیت(ل-1

 ت)در این مسابقا ثانیه 2ر خورد شیلنگ به سکو هنگام باال کشیدن: ب-2

 در نظر گرفته نخواهد شد(. 

 قوط شیلنگ از برج و یا پایین افتادن از پله ها: دیسكالیفهس-3

ا رقیب: دیسكالیفه )به تشخیص داور هر فردی که خطا نموده بتداخل شیلنگ -4

 است حذف و نفر رقیب می تواند در صورت درخواست مربی چالش را تكرار نماید(

 ثانیه برای هر پله 2پله توسط پا:  لمس نكردن هر -5

 مرحله سوم: ورود قهری 

کنند سمت شبیه ساز ورود قهری حرکت می پس از پایین آمدن از پله ها نفرات به

ه صورت بمتر  5/1کیلوگرمی را تا  5/۷2کیلوگرمی، وزنه  4و با استفاده از ضربه پتک 

ه ک را روی تشک مشخص شدد سپس پتنافقی با استفاده از ضربه زدن جابه جا می کن

 د.نسانتی متری قرار می ده  ۹1*61به اندازه 

 نکات ضروری:

بخشش  فقط سر پتک مجاز به ضربه زدن به وزنه است. اولین ضربه دسته قابل -1

خواهد بود و هر ضربه دسته بعدی خطا محسوب می شود )ضربه با پهلوی پتک خطا 

 محسوب می شود(.

ب زدن وزنه خطا محسوب می شود )فقط باید هل دادن، چنگ زدن یا قال -2

 حرکت وزنه روی ریل با ضربه پتک به صورت صحیح  باشد(.

تواند پتک را روی تشک مخصوص قرار دهد اگر قبل آغاز مرحله ناگر یک نفر  -3

 بعدی اصالح نماید خطایی منظور نخواهد شد.
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آغاز  دن با پتکبعد از قرار گرفتن هر دو پا روی صفحه مخصوص باید ضربه ز -4

انیه جریمه ث 5گردد. ضربه زدن به وزنه بدون قرار گرفتن هر دو پا بر روی صفحه منجر به 

 برای ضربه اول و محرومیت برای ضربه بعدی خواهد شد.

ینی کوتاه سسانتی متر( یا کسری از آن که وزنه از انتهای  2.5برای هر اینچ ) -5

 شود. باشد، یک جریمه دو ثانیه ای محسوب می

وزنه تا آخر شاسی حرکت نكند و در جای مخصوص قرار نگیرد  در صورتی که -6

ا قرار گرفتن و بازیكن از روی شاسی پیاده شده باشد می تواند دوباره پتک را برداشته و ب

 شد.بر روی شاسی وزنه را جا به جا کند به شرطی که آیتم بعدی را آغاز نكرده با

 خطاهای مرحله سوم:

 طا محسوب نمی شود(خثانیه ) بار اول  5با دسته پتک پس از بار دوم: ضربه -1

ا قالب یثانیه برای هر مرتبه هل دادن و  5: با پتک دادن و یا قالب کردنهل  -2

 کردن

 ثانیه برای هر ضربه 2ا نوک پتک) قسمت عمودی(: بعدم ضربه  -3

ک را در محل باید پت فرد شدن پتک از دست فرد(:  عدم کنترل پتک )رها -4

 ثانیه  5مشخص شده قرار دهد. 

اینچی به  5/1مرحله چهارم: عبور از مسیر بین هیدرانتها و حمل لوله 

 متری و عبور از درب متحرک و زدن آب به سیبل 23مسافت 

یچ(، متری از بین هیدرانتها)مسیر مارپ 6/42شرکت کننده پس از طی کردن مسیر 

ادن لوله و بار را برداشته و با قرار د 5با فشار آب  اینچ 5/1سر لوله یک رشته شیلنگ 

ی دهد. ممتر( به سمت سیبل انتقال  22.8فوت ) ۷5سرلوله بر روی دوش آن را به فاصله 

نازل را بسته  و بعد از عبور از درب دوطرفه نازل را باز کرده و پس از برخورد آب با سیبل

 و بر روی صفحه مخصوص قرار می دهد.
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 :نکات ضروری

 سیر مارپیچ باید بدون هیچ خطایی طی شود.م-1

 رکت کننده حتما باید پس از عبور از درب دوطرفه نازل را باز کند.ش-2

 تما باید آب با سیبل برخورد کند و هدف بیافتد.ح-3

 )صفحه مخصوص(. ازل باید در محل مخصوص قرار داده شودن-4

 بسته شود.) اگر رقابت کننده ازل هنگامی که رها می گردد باید به طور کاملن -5

بكند خطایی  نازل را به صورت باز رها کند اگر قبل از آغاز مرحله بعد اقدام به بستن آن

ود خطایی در نظر گرفته نمی شود(. اگر نازل بسته شود و بعد از برخورد به زمین باز ش

 در نظر گرفته نمی شود.

            بعهده شرکت کننده وبل کردن اتصاالت و تست قبل از شروع مسابقهک -6

 می باشد و اگر اتصاالت یا کوبلینگ باز شود بازیكن حذف خواهد شد.

 ر صورت افتادن سر لوله از دست بازیكن خطا محسوب می شود.د -۷

 خطاهای آیتم چهارم:

 ثانیه 2از کردن نازل پیش از عبور از درب: ب -1

با تشخیص داور دم برخورد آب با سیبل یا عدم افتادن یا رها شدن هدف: ع -2

  مسابقات 

 ثانیه 10دم قرار دادن نازل بر روی تشک: ع -3

 ثانیه  2دم بستن نازل بعد از رها شدن هدف: ع -4

 ثانیه 10فوتی:  ۷5دم پیشروی شیلنگ در فاصله ع -5

 ثانیه 5سر لوله از دست بازیكن:  افتادن -6
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 مرحله پنجم: حمل مصدوم به صورت صحیح

 4/۷۹در این مرحله که آخرین مرحله چالش می باشد رقابت کننده مانكن به وزن 

سد که هر رمتر انتقال می دهد وقتی زمان کلی به پایان می  3/32کیلوگرمی را به فاصله 

 دو رقابت کننده و مصدوم کامال از خط عبور نمایند.

 نکات ضروری:

ر پشت مصدوم قرار دمل مصدوم به این صورت می باشد که بازیكن نحوه ح -1

اید. رقابت گرفته و با رد کردن دست ها از زیر بغل مصدوم اقدام به بلند کردن آن می نم

 کننده اجازه حمل مصدوم به روش های دیگری را ندارد.

 قابت کننده نباید از مسیر حرکت خارج شود.ر-2

 .تب ممنوع اسبرخورد با رقی -3

 را نباید از لباس و قسمتهای دیگر بدن گرفت. مصدوم -4

 کرد زمان متوقف می گردد. خط عبوراز  مصدوموقتی که پاشنه  -5

 خطاهای مرحله پنجم:

کشیدن ، وائد لباسزاز لباس یا  صدومگرفتن م، به صورت ناصحیح مصدومحمل  -1

 ثانیه 10: و ...  از سر و یا گلو صدومم

 ثانیه  5ن رفتن از الین: بیرو -2

 با تشخیص داور  د صالحیت(ر) دیسكالیفه تماس با رقیب: -3

 انیهث 2از خط پایان: رد نشدن پاشنه های مصدوم -4

تذکر مهم: اگر شرکت کننده مرحله ای را عمدا به پایان نرساند و به تذکرات 

ات سابقات تا حذف از مسابقداوران نیز توجه ننمائید به تشخیص سرداور و کمیته فنی م

 هم کمیته داوران می توانند جریمه در نظر بگیرند. 
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 با موتور پمپ پرتابل یآبرسان اتیرشته عمل

سابقه شرکت مشود. قبل از شروع  یشروع مسابقه با استفاده از موتور پمپ پرتابل انجام م

 گرفتن و انتقال آب را دارند. یموتور پمپ برا شیکنندگان حق آزما

از مخزن به  مسابقه آب را زاتیو تجه لیبا استفاده از وسا یمسابقه گروه آبرسان نیا در

 کنند. ی( را خاموش ملبیس) ینموده و آتش فرض تیهدا بلیسمت س
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 سخن آخر

 یبلندا و شکوه که از یسرافراز اریاست. د رتیحماسه و غ نیسرزم ،یکه آمده ا نجایا

 نجایو باشد. ات نیچشمان نازن همانیم دیآسمان، تا خورش یباز کرده به سو یسهند و سبالن پنجره ا

               تازه  یعرکه با هر نگاه شان ش ی. مردان و زناناستیخانه مردان تالش و زنان ح ،یکه آمده ا

شان آغاز   پروردگار یرضا دیخوانند و هر صبح را به ام یتازه م یسرود یبا هر سالم ند،یگو یم

 کنند. یم

 یهن متوست. سفره را پ زبانیخوش صاحب خانه م یرو ،یرا بزن یدر هر خانه ا نجایا

قت و جان آن همه صدا انیم یشو یآن سفره و تو گم  م یپا زدیر یهرچه دارد    م ا،یر یکند ب

 .یشگیساده و هم یدوست رد،یگ یتازه م یات عطر دوست

ن گالبدان با آ ش،یبایز یها یقال ریخودش! با آن حر یبرا ستیموزه ا یهر خانه ا نجایا

طاقچه ها، با  یشان دارند رو یرا البه ال خیقطور که تار یبا آن کهنه کتاب ها ش،یها و گلدان ها

راه  دیآ یات م فی، ح اطیح یتو یو حوض و باغچه ها وارهاید یباشکوه رو یآن نقش و نگارها

مقدمت  ،یمدخوش آ زیبه تبر جان،یشان ترک بردارد. به آذربا یینازک تنها ینیکه مبادا چ ،یبرو

 ی.  از افتخارشود نیخوش هم نش یکنم، تا خارت با خاطره ا یو گالب و ترانه گلباران م اسیرا با 

 سیزدهمینر قهرمانان و نام آوران د اریتا در د دهیگرد یشرق جانیآذربا زیاستان زرخ بیکه نص

شما  امدادگران و آتش نشانان، زبانینشانان و امدادگران کشور م تشآ یورزش -یاتیعمل ادیالمپ

 خداوند منان را شاکر و سپاسگزارم. م،یخوبان باش
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