
                                                                                                                                             
 

 کارگران کشور   اولین دوره جشنواره مجازی بازی ها و آیین های بومی و محلی

 جام تیرگان 

ستر در ب)جام تیرگان کارگران کشور  اولین دوره جشنواره بازی ها و آیین های بومی و محلی  عنوان مسابقه:

 فضای مجازی (

 5011تیر ماه سال  22لغایت  51جشنواره شروع  تاریخ: 

 5011تیر ماه سال  50  حداکثرتا روز دوشنبه مهلت ثبت نام:

 تیر ماه 01:  اعالم نفرات برتر

 شرایط عمومی: 

،رانندگان،کارگران ساختمان،قالیبافان و ... که خویش فرما اجباری )مشاغل آزاد از نوعبیمه تأمین اجتماعی  داشتن. ۱

تا پایان مسابقات. بیمه ماه سابقه پرداخت بیمه مستمر از تاریخ صدور  0از استان اعزام کننده با داشتن حداقل نباشند.( 

پذیرش  تماعی مورد)کلیه بیمه های تکمیلی مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت ارائه تأییدیه از سوی سازمان تأمین اج

 خواهد بود(. 

ماه تا زمان شروع مسابقات باشد همراه  ۳کمتر از  بیمه تامین اجتماعیتوضیح مهم : درصورتی که تاریخ صدور 

 داشتن پرینت پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی با مهر و امضا الزامیست. 

توضیح مهم :تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی ازقبیل)مربیان،ورزشکاران( می بایست 

   sport.mcls.gov.ir-Http://worker عضو جامعه ورزش کارگری بوده و در سامانه عضوگیری به آدرس 

 غیر اینصورت افراد مجاز به شرکت در رقابت های ورزشی موصوف نمی باشند. ثبت نام نمایند. در

 . ثبت نام در سامانه فدارسیون ورزش کارگری در بخش رقابت های ورزشی مجازی توسط ورزشکار شرکت کننده.2
 د آمد.. از پذیرش ورزشکاران ثبت نام نشده در تاریخ مقرر)در سامانه مذکور(در مسابقات ممانعت بعمل خواه0
 . مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه خواهد بود. 0

http://worker-sport.mcls.gov.ir/


 
 
 

 :عمومی جشنوارهشرایط 
 
 به صورت مجازی برگزار می گردد. جشنواره نحوه برگزاری:  -۱
 
 22/4/۱411لغایت  ۱1/4/۱411مورخ  سه شنبه: از روزجشنواره شروع  -2
 
 ۱4/4/۱411مورخ  دوشنبهروز  مهلت ثبت نام: -۳
 جشنواره در رده سنی آزاد و به صورت خانوادگی برگزار می گردد.-4
 
 رعایت کلیه قوانین و مقررات اعالم شده توسط مسئولین برگزاری ، از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.-1
 
 است.پوشش کامل و رعایت شئونات اسالمی در حین اجرای مسابقات و تهیه فیلم های ارسالی ضروری -6

اعالم نام تیم ، نام استان ، نام بازی یا آیین و شماره تلفن همراه  در قسمت کپشن  ) توضیحات زیر فیلم های ارسالی(  -7

 ضروری است . 

 شرایط فنی جشنواره:

 د. می باشمحلی بومی و بازی ها و آیین های  احیای سنتها؛برگزاری مسابقات با هدف ایجاد نشاط و نیز  .1

(  می باشد : آیین ها و سنت ها( و ) ببازیهای بومی ومحلی  :ها و آیین ها در دو  بخش ) الفاجرای بازی  .2

 تواند در هر دو بخش بصورت اختیاری شرکت نماید . می  خانوادهو هر 

 شرکت کنندگان با حق انتخاب آزاد مجاز به شرکت در دو یا یک  بخش ) الف (  یا  )ب ( می باشند .  .3

آیین ها ذکر شده به عنوان نمونه می باشد و امکان اجرایی که نام آن در این آیین نامه نیست اسامی بازی ها و  .4

 وجود دارد .

در صورت تکراری بودن اجراها  توسط شرکت کنندگان ، به مجموع موارد کیفی و کمی برتر ،  امتیاز داده  .5

 می شود .  

 صورت گیرد.مسابقه می تواند در محل های سرپوشیده و یا در فضای باز  .6

 دقیقه باشد . 3و حداکثر  2زمان فیلم های ارسالی حداقل  .7

 تصاویر که از طریق تلفن همراه گرفته می شود بصورت افقی باشد. .8



ارسال گردد . الزم به ذکر می باشد  ارسال هرگونه فیلم  59125754192فیلم ها  صرفاَ به شماره تلفن همراه   .9

 شرکت داده نخواهد شد.  به غیر از شماره ذکر شده در مسابقه

)رئیس کمیته بازیهای بومی و سر کار خانم حجتی 59122185714در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن  .15

 تماس گرفته شود .   محلی انجمن(
 

 
 نحوه ثبت نام 

 
Http://worker-آدرس ورزش کارگری به شرکت کنندگان الزاما می بایست از طریق سامانه فدراسیون 

sport.mcls.gov.ir   .ثبت نام نمایند 
 

*نکته : در خصوص نحوه عضویت در این رقابت ها ، ورزشکاران در سامانه جامع ورزش کارگری 
انتخاب کرده و تمامی مراحل  «کارگر»نوع ثبت نام خود را به عنوان  «ثبت عضویت»در قسمت 

ثبت عضویت را انجام داده و پس از ثبت و دریافت کد عضویت ، جهت ثبت نام در این رویداد 
ا ر« ثبت نام در رقابت های ورزشی مجازی و رویداد های خاص» در صفحه اصلی سامانه گزینه

ز نداشتن کد رهگیری اانتخاب و با داشتن کد رهگیری در این رویداد ثبت نام نمایند) در صورت 
در سامانه مراحل اخذ  «راهنمای ثبت نام در رقابت های ورزشی مجازی و رویدادهای خاص»

 کد رهگیری را طی نمائید(.
 

 

 

 
 جوایز مسابقات 

 
 به تیم های برتر حکم شرکت در جشنواره  جام تیرگان به صورت مجازی اهداء خواهد شد

 
 
 
 

 بخش های مسابقه:

 

http://worker-sport.mcls.gov.ir/
http://worker-sport.mcls.gov.ir/
http://worker-sport.mcls.gov.ir/


 های بومی و محلیالف  ( بازی 

لک دولک ا –کاله پران  –طناب کشی  –پنجره بازی  –هفت سنگ –سنگ بازی  –بازی ها یی مانند : کمربند بازی  

الب سنگ ق –قیقاج  –گرگم و گله می برم  –جورابین  –آسیاب بچرخ  –عمو زنجیرباف  –الختر  –کالس کالس  –

 دال پالن و .....   –چلی  –

 

 رسوم و  سنن  ش آیین ها وب   ( نمای      

مانند : آیین درخت کاری . انواع  جشن های ماهیانه .  جشن چهارشنبه سوری . طلب باران  .  جشن شب یلدا. جشن 

ازدواج و انواع آن .  شکرگذاری برداشت محصول . و کلیه نمایش هایی  که احیاء کننده  سنت ها و آیین های ایرانی 

 می باشد . 

 

ارزشیابی  ویدیوها و فیلم های ارسالینحوه   

 شاخص های ویژه شاخص های عمومی

 استفاده از لباس های متحد الشکل رعایت تعداد نفرات تعیین شده 

 استفاده از موسیقی های محلی رعایت زمان تعیین شده

 استفاه از گویش محلی توجه به مسائل تربیتی و ویژگی های اخالقی 

حرکتی افزایش قابلیت های  تزئین سنتی محل اجرا    

 نور کافی و  صدای واضح جذابیت و کیفیت اجراها 

 عدم هر گونه آلودگی صوتی خارج از شرایط مسابقه نظم و انضباط در اجراها 

 مشارکت تمامی اعضاء جلوی دوربین و نه صرفاٌ به عنوان تماشاگر ایجاد نشاط و شادابی 

و شهر محل سکونت توجه به آیین هاو سنت های استان بودن ارزان و همگانی دسترسی منظور به ساز دست ابزار از استفاده   

 

سر کار خانم حجتی)رئیس کمیته  59122185714با شماره تلفن  *جهت هرگونه هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر

 بازیهای بومی و محلی انجمن(  تماس گرفته شود . 
 


