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مًضًع  :آضىایی تا مساتقات رتاتیک ي لیگ َای خاظ
يلی قثل اس ضزيع مطلة ،تىا تٍ درخًاست تسیاری اس ديستان ،یک کتاب در مًرد وحًٌ ی کار تا میکزيکىتزلزَای
خاوًادٌ ی  AVRمعزفی می کىیم .کتاب میکزيکىتزلزَای  ،AVRتالیف مُىذس رٌ افزيس ،کتاب مىاسثی َست ي
ديستان می تًاوىذ تزای مثحث میکزيکىتزلز کار ما ،ایه کتاب را تُیٍ کىىذ.
در ایه جلسٍ قزارٌ کمی در مًرد مساتقات رتاتیکی کٍ در کطًر ما تزگشار میطٍ ،ي لیگ َا ي قًاویه ي  ...ايوُا تًضیح
تذیم.
فذراسیًن جُاوی ريتًکاج ،فقط  2رضتٍ را تٍ عىًان لیگَای رسمی در تخص داوص آمًسی معزفی کزدٌ است ي
مساتقات جُاوی ريتًکاج َز سالٍ در تخص داوصآمًسی ،فقط در َمیه  2لیگ تزگشار می ضًد.
 - 1لیگ رتاتَای فًتثالیست
 - 2لیگ رتاتَای امذادگز
ما َم در ایه جلسٍ فقط در مًرد َمیه  2لیگ تًضیح خًاَیم داد .اما ایه تذیه معىا ویست کٍ در کطًر مساتقات
دیگزی در تخص داوصآمًسی تزگشار ومی ضًدَ ،ز سالٍ در کطًرِما  ،مساتقات متعذدی اس جملٍ مسیزیاب ،آتص
وطانَ ،شار تً(ماس) ،جىگجً ي  ...در تخص َای داوطجًیی ي داوص آ مًسی تزگشار می ضًد ،اما فذراسیًن جُاوی
ريتًکاج ،در تخص داوص آمًسی فقط  2لیگ مذکًر را تٍ رسمیت می ضىاسذ .
 : Rescue junior leagueلیگ رتات َای امذادگز داوص آمًسی
ایه لیگ ضثاَت سیادی تٍ رتات َای مسیزیاب پیطزفتٍ دارد  .اما کمی پیچیذٌتز اس آن است .رتاتَا عاليٌ تز
تعقیة خط مطکی روگ ،تایذ قادر تاضىذ روگ خط َای سمیه مساتقٍ را تخًاوىذ .مثالً در تخطُایی اس سمیه ،خطَای
سثش یا قزمش یا وقزٌ ای روگ کطیذٌ ضذٌ است ،ایه خطَا َم ان مػذيمیه فزضی َستىذ ي رتات تایذ قادر تٍ
تطخیع آنَا تاضذ .
َمچىیه در تخص َایی اس مسیز ،مًاوعی در مسیز حزکت رتات تعثیٍ ضذٌ است کٍ رتات تایذ تتًاوذ تذين تزخًرد تا
مًاوع ،آن را رد کىذَ .مچىیه ممکه است در تزخی اس وقاط مسیز ،ضیة سمیه تٍ  25درجٍ وسثت تٍ سطح افق ویش
تزسذ.
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در ضکل سیز تٍ مػذيمیه فزضی کٍ تٍ يسیلٍ ی آدمک روگی وطان دادٌ ضذٌ اوذ دقت کىیذ.
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ایه مساتقات در  2تخص (Primaryمقذماتی) ،ي (Secondaryپیطزفتٍ) تزگشار میضًد .در تخص وخست ،ضزکت
کىىذگان ومیتًاوىذ سه تیص اس  14سال داضتٍ تاضىذ .در تخص  Secondaryویش ،سه ضزکت گىىذگان ومیتًاوذ
تیص اس  11سال تاضذ .
 : Soccer junior leagueل یگ رتات َای فًتثالیست داوص آمًسی
در ایه لیگ ،رتاتَا تایذ تتًاوىذ تا تًجَای خاغی کٍ اس خًد مادين قزمش ساط ع می کىىذ ،فًتثال تاسی کىىذ .دلیل
استفادٌ اس ایه وًع تًج خاظ ،سادٌ تًدن ريشَای تطخیع آن تٍ يسیلٍ ی سىسًرَای مادين قزمش معمًلی(فتً
تزاوشیستًرَایی کٍ در مًرد آن تًضیح دادٌ ضذٌ) است .یافته ایه تًج َا تًسط رتات ،تٍ سادگی یافته آتص یا َز
مىثع وًر دیگزی است .
رتاتَای َز تیم تایذ تالش کىذ تا تًج مذکًر را ،در درياسٌ ی تیم مقاتل جای دَىذ .در پایان سمان مساتقٍَ ،زتیمی
کٍ گل تیطتزی سدٌ تاضذ ،تزوذٌ تاسی خًاَذ تًد  .تیمَای حزفٍای در ایه لیگ ،سیستم َای مختلفی را تزای َذایت ي
ضًت کزدن تًج تٍ سمت درياسٌی تیم مقاتل تز ريی رتاتَای خًد تعثیٍ می کىىذ .
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در کف سمیه مساتقٍ ،تزای کمک تٍ مکان یاب رتاتَا  ،یک طیف روگی اس سیاٌ تا سفیذ ،تیه  2درياسٌ کطیذٌ ضذٌ
است .تیم َا تا تطخیع روگ کف سمیه ،می تًاوىذ مکان تقزیثی خًد را در سمیه مساتقٍ تٍ دست تیايروذ .داضته
مختػات تقزیثی ،تٍ رتات کمک می کىذ تا تتًاوىذ استزاتژیَای کاملتزی را در سمیه مساتقٍ پیادٌ ساسی کىذ.

ایه لیگ ،در دي تخص 2در 2ي  1در  1تزگشار میضًد .در لیگ 2در َ ،2ز تیم میتًاوذ حذاکثز  2رتات در سمیه مساتقٍ
حاضز کىذ .در تخص  1در  1ویش ،تیمَا فقط  1رتات میتًاوىذ در سمیه مساتقٍ داضتٍ تاضىذ  .اتعاد سمیه مساتقٍ122 ،
در  113ساوتیمتز است.

کمیت ٍ م ُىذسی ر تات یک 4|nrec.ir

 جلسه بیست و هشتم 
( طزح ساماوذَی آمًسش رتاتیک در nrec.irآمًسض ُای رتاتیک طثقٍ تىذی ضذٌ تًسط کمیتٍ مُىذسی رتاتیک /
تا  25سال13ایىتزوت ) تزگزفتٍ اس سایت رضذ مخػًظ ردٌ سىی
گزدآيری ي يیزایص ايلیٍ  -يیزایص علمی ي گزافیکی وُایی  :سَزٌ داراتیان

فـــزيضگاٌ عزضٍ قطعات الکتزيویک  ،مکاویک ي رتاتیک
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