قوانین و مقررات مسابقات بادی پامپ
"بادی پامپ " چیست؟
بادی پامپ یک نوع ورزش قدرتی -هوازی است که با استفاده از وزنه و هالتر و انجام تمرینات
قدرتی -استقامتی ،باعث قوی شدن کل بدن میشود .در یک برنامه  06دقیقهای ،تمام گروههای
اصلی عضلانی را بوسیله استفاده از بهترین تمرینات با وزنه به چالش میکشد ،تمریناتی مانند:
اسکوات ()Squats
پرسها (( (Pressesمثل پرس سینه)
لیفتها (( )Liftsبلند کردن و بالا بردن وزنه)
کرلها (( )Curlsلیفتهایی که در آن اندام حالت قوس و منحنی را دنبال میکنند ،مانند جلوبازو با
دمبل یا هالتر)
مسابقات:
برگزاری مسابقات در هر سطحی هیجان خاص خود را بدنبال دارد و همین هیجانات در صورت نبودن
برنامه درست می تواند مشکلاتی را بدنبال داشته باشد .به منظور ایجاد فضای مناسب جهت
برگزاری مطلوب مسابقات که در آن حقوق ورزشکاران و رضایت تماشاگران فراهم گردد ،کمیته ای
تحت عنوان کمیته مسابقات تاسیس می گردد تلاش این کمیته برای بالابردن سطح کیفی
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مسابقات می باشد و بر این باور است که برگزاری مسابقات جز با قانون مندی و اعتقاد به بازی
منصفانه میسر نخواهد بود .
قوانین کمیته مسابقات:
ماده  : 1تعریف
کمیته مسابقات به تشکیلاتی اطلاق می شود که در آن برنامه زمانبندی مسابقات در طول یک
فصل اعم از مسابقات داخلی یا برون مرزی مشخص می گردد و شرایط و مقررات آئین نامه های
موجود را جهت بالا بردن کیفیت مسابقات به مورد اجرا می گذارد .
ماده  : 2اهداف و وظایف


هماهنگ نمودن نحوه برگزاری مسابقات در سراسر کشور با توجه به اصول و مقررات
مدون



تسهیل و تسریع در امور برنامه ریزی و برگزاری مسابقات در جهت برگزاری بهینه
مسابقات و پیروی از دستورالعملهای یکسان .



ارتقاء سطح برگزاری مسابقات از طریق آموزش کادر اجرائی  ،استفاده از داوران
مجرب .



برگزاری مسابقات رسمی بر اساس تقویم ورزشی
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برگزاری مسابقات به مناسبتهای مختلف خارج از برنامه تقویم .



تهیه و تدوین آئین نامه های مورد نیاز جهت مسابقات گوناگون

ماده  : 3تقسیم بندی مسابقات
مسابقات رسمی :
مسابقاتی می باشند که توسط یکی از مراجع رسمی فدراسیون یا خود فدراسیون طبق تقویم
سالیانه برگزار می شود .و مقامهای کسب شده توسط قهرمانان در این مسابقات مقامهای رسمی و
مورد تائید فدراسیون و سازمان تربیت بدنی محسوب میگرد.

تبصره  :کلیه مسابقات رسمی می بایست در سطح کشور تحت نظارت فدراسیون و در سطح استان
وشهرستانها زیر نظر هیاتهای مربوطه انجام شود.
ماده  :4مسابقات
مسابقه بادی پامپ اجرای یک روتین  5دقیقه ای ،با استفاده از موزیک مناسب است.
ماده  : 5ارکان کمیته مسابقات


رئیس کمیته



دبیر کمیته
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اعضای کمیته

ماده  : 6نحوه انتخاب ارکان کمیته


رئیس کمیته مسابقات از میان افرادی که در امر برنامه ریزی و اجرای مسابقات
تخصص لازم را داشته باشد انتخاب میگردد .



دبیر کمیته مسابقات به پیشنهاد رئیس کمیته و از افراد مجرب در این امر انتخاب
میگردد .



اعضای کمیته مسابقات شامل داوران فعال این رشته میباشند که به پیشنهاد
رئیس کمیته معرفی میگردند .

ماده  : 7وظایف رئیس کمیته مسابقات


نظارت بر مسابقات استانها و شهرستانها



تشکیل ستاد برگزاری برای مسابقات



پیشنهاد دبیر و اعضای کمیته



شرکت در جلسات کمیته های داوران –مربیان–فنی–روابط عمومی



بررسی درخواستهای ارائه شده جهت برگزاری مسابقات غیر رسمی



اجرای مسابقات مندرج در تقویم سال
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اعزام نماینده و ناظر به مسابقات مختلف



ارائه بیلان کاری

ماده  :8وظایف دبیر کمیته


تهیه و تدوین دستور جلسات کمیته مسابقات



تدوین صورتجلسه جلسات کمیته مسابقات



تدوین جدول زمانبندی برای جلسات کمیته مسابقات



تهیه تقویم مسابقات



تهیه فایل نتایج مسابقات



پیگیری مصوبات جلسات کمیته مسابقات



هماهنگی با مسئولین کمیته مسابقات استانها و شهرستانها

ماده :9وظایف اعضاء


شرکت منظم و مستمر در جلسات



ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص مسابقات



شرکت در سمینار ها –نشستهایعلمی



انجام امور محوله از طرف رئیس کمیته مسابقات
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نظارت بر مسابقات مختلف که در استانهای دیگر برگزار میشود .

تبصره  : 5رئیس کمیته می تواند جهت استفاده از نظرات کارشناسان دیگر  ،آنها را در جلسات
کمیته دعوت نماید .
ماده  : 11شرایط و چگونگی تشکیل جلسات


کمیته مسابقات بطور عادی طبق تقویم ورزشی ،جلسه تشکیل می دهد .



جلسات فوق العاده با درخواست رئیس کمیته و رئیس فدراسیون تشکیل خواهد
شد.



جلسات با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد .



تصمیمات جلسه با اکثریت نسبی قابل اجرا است .



در صورت غیبت غیر موجه اعضاء در جلسات کمیته ،رئیس کمیته می تواند فرد واجد
الشرایط را جایگزین نماید .

شرایط برگزاری مسابقات:
ساختار و ترتیب اجرا مراحل:
مسابقه در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود.
در دور مقدماتی منطبق بودن اجرای تیم ها بر قوانین مصوب مورد بررسی قرار می گیرد.
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ترتیب اجرای تیم ها به صورت تصادفی تعیین می شود.
در مرحله نهایی رده بندی تیم ها صورت می گیرد.
تعداد افراد هر تیم:
بین  4تا  0نفر
رده بندی سنی:
رده بندی سنی در مسابقات بادی پامپ آزاد است .شایان ذکر است که به دلیل ماهیت ویژه این
رشته ورزشی که قدرتی است رده سنی جوانان و بزرگسالان در آن فعالیت کرده و لذا در مسابقه نیز
شرکت خواهند نمود.
ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بادی پامپ بایستی از طرف مربی خود (مربی رسمی فدراسیون
در رشته بادی پامپ و مورد تایید کمیته بادی پامپ) معرفی نامه جهت شرکت در مسابقه داشته
باشند.
طراحی برنامه مسابقه:
مسابقه یک روتین از حرکات قدرتی با وزنه آزاد (مورد استفاده در بادی پامپ) است که در مدت
زمان  5دقیقه ،با اغماض  ±5ثانیه ،با موزیک مناسب اجرا می شود .در طراحی مسابقه حرکات
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اجباری وجود ندارد .حرکات بایستی مطابق با اصول حرکت شناسی و علم تمرین طراحی گردند و
استفاده از حرکات آسیب زا و غیراصولی ممنوع است.
نحوه پوشش:
مناسب مقررات و شئونات منطقه
محیط مسابقه:
سالن مجهز به استیج ،سیستم صوتی ،میکروفن ،هالتر و پلیت و تخته استپ به اندازه نیاز ،مت و ...
موسیقی مسابقه:
موسیقی مسایقه ترکیبی از موزیک های مختلف است (میکس) .در واقع هر تیم موظف است با
توجه به روتین طراحی شده موزیک مناسب را طراحی و ترکیب نماید؛ به اینصورت که برای هر حرکتی
در روتین از موزیک مربوط به آن استفاده نماید و کل موزیک مسابقه ترکیبی از موزیک مربوط به هر
ست حرکتی است که به شیوه مناسبی با هم میکس شده اند.
موزیک باید دارای  bpmبین  036الی  006باشد.
تبصره :هر قسمتی از موزیک میکس شده بنا به حرکت مورد نظر میتواند دارای  bpmمتفاوتی بوده
به شرط اینکه در محدوده  bpmقانونی باشد.
وسایل و تجهیزات:
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کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تمرینات بادی پامپ در مسابقه نیز مجاز هستند .از این
وسایل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
هالتر -وزنه -پلیت ها و تخته استپ
هیات داوری:
هیات داوران متشکل از یک سرداور و گروه داوران فنی و هنری می باشد.
سرداور:
ناظر بر هیات داوران و نحوه عملکرد آنان است.
داوران فنی:
گروه داوران فنی شامل  4نفر است .این داوران اجرای هر تیم را از بعد فنی و تکنیکی مورد ارزیابی
قرار داده و از مبنای  06به هر تیم امتیاز میدهند.
داوران هنری:
این گروه از داوران که  3نفر هستند اجرای تیم ها را از لحاظ هنری و زیبایی ظاهری مورد ارزیابی قرار
داده و از مبنای  06به هر تیم امتیاز میدهند.
رده بندی:
بر اساس امتیازات کسب شده ،تیم ها رده بندی میشوند.
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معیارهای تخصصی فنی:
همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد داروان فنی اجرای هر تیم را از بعد فنی و تکنیکی مورد بررسی
قرار می دهند .در زیر معیارهای ارزیابی فنی آورده شده است:
توجه به اصول علم تمرین با وزنه (ترتیب تمرینات از گروه های عضلانی بزرگ به کوچک-
اجرای یک در میان حرکات بالاتنه و پایین تنه -طراحی تعداد ست و حرکت مناسب و کافی)
انتخاب وزنه مناسب
تکنیک صحیح انجام حرکات و رعایت زوایای صحیح مفصلی و راستای بدنی
معیارهای تخصصی هنری:
ترکیب خلاقانه حرکات و طراحی روتین
انتخاب موزیک مناسب برای حرکات و متعاقب آن انتخاب  tempoمناسب برای حرکات
هر ست
هماهنگی اعضای گروه
داشتن تناسب اندام و قدرت عضلانی
ایجاد هیجان و بیان احساسات
سمیه قادری
رئیس کمیته بادی پامپ فدراسیون ورزشهای همگانی
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