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مقدمه:

برگزاری مسابقات اتومبیلرانی در ایران به اوایل  ۱۳۳۰هجری شمسی بر میگردد .بعد از انقالب  ۱۳۵۷و پس از
 ۱۰سال وقفه در امر برگزاری مسابقات اتومبیلرانی در ایران فدراسیون اتومبیلرانی در سال  ۱۳۶۹در کنار
فدراسیون موتورسواری تشکیل شد و از آن سال به بعد به نام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به فعالیت
پرداخت .در سال  ۱۳۷۳نیز بعد از تالشهای مستمر مسئوالن فدراسیون ،پیست اتومبیلرانی مخصوصی در
مجموعه ورزشی آزادی احداث گردید و از سال  ۱۳۷۴نیز این فدراسیون بطور رسمی به عضویت فدراسیون
بینالمللی اتومبیلرانی ) (FIAAدرآمد .در حال حاضر مسابقات اتومبیل رانی در چهار رشته :سرعت (ریس)
رالی ،مارپیچ (اساللوم) ،تپه نوردی (هیل کالیم) و امدادی در ایران برگزار میشود.
مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به رویکرد فرهنگی ـ ورزشی خود در جهت
افزایش روحیه مشارکت و همکاری خانوادهها ،ایجاد نشاط و شادی ،نهادینه کردن ورزش میان خانوادهها و
همچنین بهره گیری از ذکاوت و مقوله مهم مشورت و فرهنگ سازی کار تیمی ،دومین مسابقه منظم و پرهیجان
رالی خانواده بزرگ جهادگران جهاددانشگاهی را در سیزدهم مرداد ماه  ۱۳۹۶برنامه ریزی می نماید .اولین دوره
مسابقات رالی خانوادگی در بهمن ماه  ۱۳۹۱با حضور داوطلبان و ۵۰خودرو از خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی و
با حضور دفتر مرکزی ،واحدهای مختلف ،مرکز گردشگری و دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.
این مسابقه ( )۱۳۹۱از ساعت  ۷:۳۰از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز و بعد از حضور درحرم حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) ساعت ۱۱:۳۰به خط پایان درمجتمع تحقیقاتی هلجرد انجامید 8 ،گروه داوری مسابقه را
نظارت داشته و براساس نمرات  8نفر برنده مسابقات بودهاند .الزم به ذکر است دراین مسابقه  8نفر از جانبازان
جنگ نیز به صورت افتخاری حضورداشتند که دونفر از آنان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
استقبال شرکت کنندگان و برنامه های متنوع دراین مسابقه باعث شد تا این واحد با بازنگری وکیفیت بخشی این
مسابقه نسبت به برنامه ریزی ،اجرای مجدد و تداوم آن اقدام نماید.
شورای سیاستگذاری مسابقات رالی :

 .۱معاون فرهنگی :جناب آقای دکتر سعید پورعلی
 .2قائم مقام رییس :جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی
 .۳مسئول انجمن اتومبیلرانی شهرداری تهران :جناب آقای مصطفی نظری
 .۴مدیر مرکز ورزشگری :سرکارخانم سیده کاملیا داودزاده
ستاد اجرایی رالی :

 .۱کمیته اجرایی (دبیر و اعضا)
 .2کمیته فنی (دبیر و اعضا)
 .۳کمیته تبلیغات و اطالع رسانی
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زمان و مکان برگزاری :

زمان برگزاری دومین مسابقه رالی خانوادگی جهادگران جهاددانشگاهی روز جمعه مورخ  ۱۳۹۶/۵/۱۳ساعت ۷/۳۰
از مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواهد بود.
شرایط ثبت نام:

زمان ثبت نام 2۵ :تیر لغایت  ۵مرداد ۹۶
هزینه ثبت نام ۱۰ :هزار تومان برای هر نفر به حساب  5859837000074746بنام جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
ثبت نام حضوری:

مرکز ورزشگری جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به آدرس:
ولنجک ،بلوار دانشجو ،خیابان اعرابی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ساختمان شماره  ،2طبقه  ،2مرکز ورزشگری
جهاد دانشگاهی
ثبت نام غیرحضوری از طریق:

ارسال عکس فیش واریزی در شبکه اجتماعی تلگرام به آدرس@Reza_ghni :
ارتباط با ما از طریق:

 22۴۳۹8۷۳و ۰2۱-22۴۳۹8۶8
www.varzeshgari.com
@varzeshgari
varzeshgari
varzeshgari@yahoo.com
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آیین نامه عمومی مسابقه رالی :

 .۱مسابقات رالی برای حضور متقاضیان در تمامی واحدهای جهاددانشگاهی خواهد بود.
 .2تامین اسکان با متقاضیان می باشد.
 .۳برنامه از ساعت  ۷/۳۰صبح تا حدود  ۴بعدازظهر طول خواهد کشید.
 .۴پذیرایی میان وعده و ناهار برای شرکت کنندگان درنظر گرفته شده است.
 .۵متقاضیان شرکت در مسابقه باید وسیله نقلیه داشته باشند (نوع خودرو منعی در برگزاری مسابقه ندارد).
 .۶نفر اصلی هر خودرو حتما باید از کارکنان و اعضای هیات علمی جهاد باشد.
 .۷اولویت حضور در مسابقات با افرادیست که زودتر ثبت نام کنند.
 .8این مسابقه از روی نقشه و با سرعت مجاز و طبق قوانین جاری کشور و با رعایت موازین اسالمی و
اخالقی انجام می شود و عدم رعایت قوانین مشمول امتیاز منفی است.
 .۹شرکت کنندگان میبایست به تعداد ظرفیت خودرو ( حداکثر ۳نفر) همراه داشته باشند.
 .۱۰مسئولیت تصادف و سوانح رانندگی اعم از جانی و مالی درطول مسابقه ،قبل و بعد از مسابقه بهعهده
شرکت کنندگان خواهد بود.
 .۱۱حضور افراد دراین مسابقه بصورت داوطلبانه و طبق شرایط ثبت نام و با الزام شرکت درجلسه توجیهی خواهد بود.
 .۱2تمامی خودروهای حاضر درمسابقه میبایست دارای مدارک الزم (بیمه نامه ،برگه معاینه فنی ،کارت
ماشین و گواهینامه) باشند.
 .۱۳عملکرد صحیح کلیه چراغ ها ،ترمز ،برف پاککن ،شیشه شور ،الستیک ها و کمربند ایمنی اتومبیل
شرکت کنندگان ضروری است.
 .۱۴رعایت تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی درطول مسیر مسابقه الزامی است.
 .۱۵استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و نقشه خوان الزامی بوده و عدم استفاده از آن مشمول امتیاز منفی
خواهد بود.
 .۱۶مسابقه بصورت زنجیره ای برگزار میشود.
 .۱۷شماره های مسابقه درجلسه توجیهی تحویل شرکت کنندگان خواهد شد.
 .۱8حضور در جلسه توجیهی مسابقات الزامی میباشد (عدم حضور در جلسه توجیهی به منزله انصراف از
مسابقات خواهد بود).
 .۱۹عوامل کنترل زمان ،درمسیر مسابقه مستقر بوده که با پارچه (کنترل مسابقه رالی) مشخص میباشند و
زمان رسیدن را برروی کارت مسابقه ثبت مینمایند.
 .2۰عوامل کنترل انحرافی ،درطول مسیر مستقر خواهد بود و درصورت تغییر مسیر شرکت کنندگان از مسیر
اصلی مهر انحراف مسیر را برروی کارت ثبت می نمایند که شامل  ۳۰امتیاز منفی میباشد.
4

 .2۱عوامل کنترل سیار ،درطول مسیر مسابقه حضورداشته و رانندگیهای خطرناک و عدم رعایت مقررات و
شأن اخالقی و ورزشی را ثبت مینمایندکه مشمول امتیاز منفی خواهد بود.
 .22ساعت رسیدن صحیح به هریک از مراکز کنترل با رعایت سرعت و خواستههای نقشه ،زمان مطلوب نامیده
میشود و به ازاء هردقیقه تاخیر و تعجیل دررسیدن به مراکز کنترل یک امتیاز منفی محاسبه میشود.
 .2۳بیش از  ۱۵دقیقه تعجیل و یا  ۴۵دقیقه تاخیر دررسیدن به مراکز کنترل به منزله از دست دادن کنترل
و مشمول  ۴۵امتیاز منفی میباشد.
 .2۴اتومبیل های مسابقه به ترتیب به مراکز کنترل زمان واردشده و هرگونه حرکت مارپیچ و دنده عقب ۱۵
امتیاز منفی محاسبه میشود.
 .2۵حداکثر امتیاز منفی محاسبه شده برای هرپست کنترل  ۴۵امتیاز میباشد.
 .2۶تا زمانی که مسافت داده شده هر نقشه طی نشده ،میادین وچهارراهها و ادامه مسیرها مستقیم طی شده
و جاده های اصلی به دیگر جادهها ارجحیت دارند.
 .2۷ممکن است بعضی از نقشهها بدون مسافت طی شده را از روی کیلومتر ماشین یادداشت و زمان را
محاسبه نمایند.
 .28مسافت نقشههایی که بدون متراژ داده شده روی شیشه اتومبیلهای کنترل های بعدی نصب شده است.
 .2۹مسافت نقشههای مسابقه براساس ۱۰کیلومتر تعریف شده از سوی فدراسیون اتومبیل رانی خواهد بود.
شرکت کنندگان می بایست کیلومتر خودروی خود را براین اساس تنظیم کنند.
 .۳۰توقف دردید کنترل (کمتراز ۱۰۰متر) ممنوع است و درصورت تخلف  ۱۵امتیاز منفی محاسبه میگردد.
 .۳۱زمان به ثانیه را از فرمول (مسافت ضربدر ۳/۶تقسیم برسرعت) به دست میآوریم و اعشار حذف میشود
(به همراه داشتن ماشین حساب و ساعت دیجیتالی الزامی است).
 .۳2حرکت به ترتیب شماره هردقیقه  2اتومبیل میباشد که شرکت کنندگان می بایست ۳۰دقیقه قبل از
شروع مسابقه طبق جدول مسابقه ،درمحل شروع مسابقه حاضر باشند.
 .۳۳ساعت شروع مسابقه  8صبح می باشد و تمامی متقاضیان الزاماً راس ساعت  ۷/۳۰در محل مسابقه
حضور خواهند داشت.
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اطالعات و فرم هایی که برای مسابقه طراحی می گردد عبارتند از:

 -۱فرم ثبت نام مسابقه رالی
 -2فرم راهنمای عالئم نقشه
 -۳اطالعات ضروری مسیر
 -۴نقشه و مشخصات مسیر
 -۵فرم کارت راه (مشخصات راننده ،زمان کنترل ،مهرکنترل ،امتیاز)
 -۶فرم گزارش داوران مسابقه (شماره خودرو ،زمان رسیدن)
 -۷کارنامه مسابقه اتومبیل رانی افراد شرکت کننده
 -8فرم نظرسنجی برنامه مسابقه رالی
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به نام خدا

مرکز ورزشگری

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز ورزشگری

فرم ثبت نام مسابقه رالـی

نام ونام خانوادگی:

کدملی:

نام واحد:

سمت:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

مشخصات همراهان:
ردیف

نام ونام خانوادگی

توضیحات

نسبت

۱
2
۳
تعهدنامه
اینجانب  ..................................جهادگر واحد  .............................................با اطالع از مقررات و قوانین مسابقه رالی
متعهد میگردم ،مسئولیت تصادفات و سوانح رانندگی اعم از جانی و مالی درطول مسابقه و قبل و بعد از آن به
عهده اینجانب بوده و برگزار کنندگان مسابقه تعهدی دراین خصوص نداشته و حضورم دراین مسابقه داوطلبانه
می باشد.

امضاء جهادگر داوطلب

دبیرکمیته اجرایی مسابقه

توضیحات:
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