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 «اب کشیـطن»
 

 

 

 یدر داخل سالن، رو یرشته مفرح ورزش نیا مسابقات.گرددینفره برگزار م  ۸دو گروه  نیکه ب یمیاست ت یورزش یطناب کش

 توانیم زین یحیتفر یهاشیها و همادر جشنواره شودیماسه برگزار م یرو اهایچمن و ساحل  در یو خارج از سالن رو ستیپ

 را بدون توجه به قانون و ضوابط مسابقات انجام داد. یرشته ورزش نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زاتیلوازم و تجه
 طناب:

بسته  دیبا زیبوده و فاقد هرگونه گره است و دو سر طناب  ن متریسانت۱۲تا  ۱۰( طیمحمتر و قطر طناب ) ۳۳طول طناب حداقل 

 باشد. جنس طناب از کنف خواهد بود.

 عالمت طناب:

که اگر طناب  گردندیطناب درج م یرو یهاهر چه بهتر مسابقات و باالبردن سطح قضاوت داوران نوارها و عالمت بمنظور انجام

 .دیمالحظه نما یجمع شود. داور بتواند آن را به راحت ای دهیکش

 .شودیطناب درج م یرو یعالمت رنگ ایموقع مسابقات پنج نوار  در

 قرمز در مرکز طناب ) وسط( ینوار رنگ کی( الف

 زرد–) وسط طناب( یمتر از عالمت مرکز ۴هر کدام به فاصله  ینوار رنگ ۲( ب

طناب)وسط  یاز عالمت مرکز یمتر۵هر کدام به فاصله ینوار رنگ ۲( ج

 یطناب(مشک

 :کنانیتعداد باز و وزن

 رهینفر ذخ کیو   ینفر اصل ۸نفر عضو هستند که  ۹ حداکثر یکشطناب یمهایدر ت

      متفاوت  رده های مختلف سنیع وزن ورزشکاران در مسابقات که مجمو باشندیم

 می باشد.

 :کنانیباز وزن

 : شودیبرگزار م ریو مسابقات در اوزان ز شودیگفته م میت کی کنانیبه مجموع وزن باز 

 لوگرمیک ۵۲۰-۵۶۰-۶۰۰-۶۴۰-۶۸۰-۷۲۰ -۴۸۰

 

 ورزش همگانیرشته مسابقات معرفی و قوانین 
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 :یکشمحوطه طناب ای فضا
 از چمن باشد. دهیپوش ایر و هموا -تخت یستیبا یو محوطه طناب کش نیزم

 متر باشد. ۳از  شتریمتر و عرض آن ب ۳حداقل  یستیبا یکشمحوطه طناب طول

 .شودیانجام م باشدیم یباز ریشمش ستیپ هیشب با  یکه تقر یکش طناب ستیمسابقات در پ دیجد نیبرابر قوان :توجه

 

 گرفتن طناب: نحوه
 .ردینوار مشخص شده است بگ ایکه با رنگ  یاطناب را جلوتر از نقطه دینبا یورزشکار چیه

 .ردینوار طناب قرار بگ ای یعالمت رنگ کیکه امکان دارد نزد ییتا جا تواندیورزشکار م نیآغاز هر کشش، اول در

بسته شده  ایزشکار قفل شده به بدن ور دیاز طناب نبا یانقطه چیدر طناب وجود داشته باشد و ه دینبا یاگره ای یاحلقه چیه

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کف هر دو دست رو به باال باشد و طناب از  یعنی ردیطناب را با دستان لخت  و بدون پوشش ) دستکش( بگ دیورزشکار با هر

به  دی. پاها باشودیکه باعث آزاد حرکت نکردن طناب شود خطا محسوب م یورزشکار عبور کند. هر نوع مانع یبدن و باز نیب

ورزشکاران در تمام وقت مسابقه به حالت کشش قرار  هیقرار داشته باشند. کل هالو دراز شده باشد و جلوتر از زانوسمت ج

 .رندیبگ

 

 کشش کیبرنده 
حرکت دهد و آنقدر  ده،یکه با عالمت مشخص گرد یکشش است که طناب را در مسافت مورد لزوم کیبرنده  یزمان میت هر

 بگذرد. نیزم یطناب از خط رو یرو یطناب را بکشد که عالمت مرکز

 

 :یده ازیامت
 شود. رهیچ فیکشش بر حر ۳کشش از  ۲که در  شودیبرنده مسابقه اعالم م یزمان میت هر

 یمیبرنده شود مسابقه را برده است ت یکشش متوال ۲که در  یمی. و هر تردیگیم ازیامت کیکشش برنده شود  کیکه در  میت هر

بدست  یازیامت چیبازنده ه میو ت آوردیبدست م ازیامت ۳غلبه کند،  فشیبر صفر بر حر ۲ ،یشش متوالبار ک ۲که بتواند در 

 .کندیکسب م ازیامت کی فشیو حر ازیامت ۲غلبه کند،  فشیبر حر ۱بر ۲بار کشش با حساب  ۳که در  یمینخواهد آورد، ت

 است. قهیدق ۲هر کشش  نیاستراحت: وقت استراحت ب زمان


