قوانین شرکت در
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پنجمین دوره مسـابقه قهرمانی مباحثه شـامل سـه کاردو در بهمن و اسـفند
سـال  139۷و یـک کاردو  -مسـابقه در پایـان فروردیـن  ۱۳۹۸اسـت .رعایـت
کلیه قوانین در هر چهار کاردو الزامی بوده و عدم رعایت قوانین باعث کسر

امتیاز میشـود.

این دوره از مسابقات در دو بخش قهرمانی دوره* و قهرمانی مسابقه نهایی

**

برگزار میشود.

سقف امتیازهای قابل کسب در قهرمانی دوره  600( 1000امتیاز
برای دوره و  400امتیاز برای مسابقه نهایی) و در قهرمانی مسابقه
نهایی 400امتیاز است.
کسب حداقل  300امتیاز درمجموع کاردوی 2،1و 3برای راهیابی به
مسابقه نهایی الزامی است.

بند  :1هر شرکتکننده موظف است در کلیه کاردوهایی که هیات
برگزاری مسابقه تدارک دیده است ،شرکت کند .هرگونه عدم حضور

پاره وقت یا تمام وقت مستوجب کسر امتیاز است.

تبصــره  :1-1شــرکتکنندگانی کــه بــا هماهنگــی مســئول برگــزاری دوره
بخشــی از کاردوهــا را حضــور نداشــته باشــند شــامل بنــد  ۱نمیشــوند.

تبصـــره  :2-1ورود بـــه کاردو بعـــد از موعـــد وخـــروج از کاردو قبـــل از
موعــد مقــرر ،مســتلزم هماهنگــی قبلــی بــا مدیــر اجرایــی کاردو اســت.
در ص ــورت نق ــض قان ــون ،مس ــئولیت تصمیمگی ــری درب ــاره ش ــخص

خاط ــی برعه ــده هی ــات برگ ــزاری ب ــوده و هیچگون ــه اعتراض ــی پذیرفت ــه
نمیشـــود.

تبصــره  :3-1در صــورت انصــراف از شــرکت در کاردوهــا و یــا مســابقه،
هزین ــه ثبتن ــام ع ــودت داده نمیش ــود.

تبصره  :4-1حضور و غیاب هر کاردو  15امتیاز دارد.

بند  :2هر شرکتکننده موظف است در کلیه کاردوهایی که هیات
برگزاری مسابقه تدارک دیده است ،با پوشش مناسب و متعارف

دانشآموزی شرکت کند.

تبصره  :1-2رعایت پوشش مناسب در کل دوره  15امتیاز دارد.

بند  :3به همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در کلیه ی کاردوها
ممنوع است .هیات برگزارکننده در ایام کاردوها امکان تماس متقابل

بین خانوادهها و شرکتکنندگان در دوره را فراهم خواهد کرد.

تبص ــره  :1-3ب ــه هم ــراه داش ــتن و اس ــتفاده از گوش ــی تلف ــن هم ــراه
باعـــث کســـر  15امتیـــاز میشـــود.

تبصـــره  :2-3در صـــورت تکـــرار شـــرایط تبصـــره  1-3مســـئولیت

تصمیمگیــری دربــاره شــخص خاطــی برعهــده هیــات برگــزاری بــوده و
هیچگونـــه اعتراضـــی پذیرفتـــه نمیشـــود.

بند  :4به دلیل ساختار اردو-کارگاهی دورهها و به اقتضای زندگی جمعی

و کار گروهی ،هر شرکتکننده موظف است با سایر شرکتکنندگان
و معلمین راهنما تعامل مثبت داشته باشد و تابع دستورات شفاهی
اساتید کارگاهها و عوامل اجرایی کاردوها باشد.

تبص ــره  :1-2همراه ــی و هم ــکاری س ــازنده و محترمان ــه کل دوره 15
امتی ــاز دارد.

بند  :5مجموع کلیه ی امتیاز های ذکر شده در چهار بند فوق

 100امتیاز است.

بند :1اساتید هر کارگاه با توجه به حجم آموزش دادهشده و مهارت آموختهشده

در هر کالس ،شرکتکننده را موظف به انجام تکالیف معین در زمان معین

میکنند .بدیهی است برای کسب امتیاز کامل از هر تمرین شرکتکننده باید
آن تمرین را حتما ًدر زمان مشخص و به شیوه مشخص تحویل دهد.
تبصــره  :1-1در صــورت عــدم تحویــل بــه موقــع تکالیــف بــا داشــتن شــرایط

موج ــه ذک ــر ش ــده در تبص ــرهی  1-1م ــاده ی ــک ،تصمیمگی ــری ب ــر عه ــده

معاون ــت آم ــوزش خواه ــد ب ــود.

تبص ــره  :2-1ری ــز امتی ــاز ه ــر تکلی ــف توس ــط اس ــاتید کارگاهه ــا مش ــخص
ش ــده و در زم ــان تحوی ــل اع ــام میش ــود.

تبصــره  :3-1شــیوه دریافــت تکالیــف و تحویــل آنهــا از طریــق ســایت دوره
خواهــد بــود .هــر فــرد یــا گــروه موظــف اســت بــا مراجعــه بــه پنــل کاربــری
خــود در ســایت تکالیــف را دریافــت و در زمــان مشــخص از همــان طریــق

آن را تحویــل دهــد.

تبصره  :4-1مجموع کل امتیاز تکالیف کارگاهها  400امتیاز است.

بند :2در روز پایانی کاردوی شماره 3پس از برگزاری کارگاه آموزشی ساختار

مباحثه برای آشنایی کامل شرکتکنندگان ،مسابقه دستگرمی برگزار

میشود .شرکت در دستگرمی بصورت گروهی بوده و اجباری است.

تبصـــره  :1-2مســـابقه دســـتگرمی بـــدون حضـــور هیـــات منصفـــه
دانشآمـــوزی داوری میشـــود.

تبصره :2-2مجموع کل امتیازهای مسابقه دستگرمی 100امتیاز است.

تبصـــره  :3-2ریـــز امتیـــاز هـــر بخـــش در روز مســـابقه دســـتگرمی

توســـط کمیتـــه داوران اعـــام میشـــود.

*قهرمان دوره :گروهی که بیشترین امتیاز را در مجموع کاردوهای
2،1و 3و مسابقه نهایی کسب کرده باشند .امتیاز هریک از چهار
عضو گروه محاسبه شده ،معدلگیری میشود و در نهایت به عنوان
امتیاز گروه ثبت میشود.
**قهرمان مسابقه نهایی :در روز پایانی کاردوی شماره ( 4مسابقه
ب کند و به فینال
نهایی) گروهی که در مسابقات امتیاز الزم را کس 
برسد و در مسابقه فینال نیز برنده باشد ،به عنوان قهرمان مسابقه

نهایی معرفی میشود.
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