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 آبی های سازه

34 

                    از استاندارد ملی به شماره 5-5-7و  3-5-7در خصوص حفاظ سکوها، در مجموعه های تفریحی آبی مقرر گردید الزام بند 

ظ گردد و حفاظ سایر سکوها مطابق با الزمات آیین نامه شروع سرسره های آبی لحای به بخش تنها در خصوص سکوهای منته 83241-8

 .های قانونی کشور بررسی شود

35 

 

در صورت عدم همخوانی عمق آب با  2-4-2-1در خصوص وسیله تفریحی چاله فضایی مقرر گردید تا اطالع ثانوی تنها در خصوص بند 

را انجام و نتایج  83241ارزیابی ریسک مناسب مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ارتفاع سقوط آب، چنانچه طراح سرسره آبی 

نهایی عدم خطر را ارائه نماید. با ذکر محدودیت قدی و وزنی و شرایط ارزیابی ریسک در دفترچه طراحی، موارد با تعهد شرکت طراحی 

 قابل قبول باشد مگر در آزمون شرکت بازرسی مواردی بر خالف آن مشاهده گردد.مربوطه برای شرکت بازرسی به منظور ارزیابی و تایید 

37 

 

 مدارک مورد نیاز حین بهره برداری مجموعه های آبی به شرح ذیل مصوب گردید:

ناجی( در  نامه فدارسیون / هیات نجات غریق و غواصی در خصوص تعداد ناجیان مورد نیاز مجموعه تفریحی )ترجیحا با ذکر محل استقرار (8

 صورتیکه سرسره ها در انتها به استخر آب ورود پیدا کنند.

ارائه گواهی صالحیت و گواهی آمادگی معتبر تجات غریق های مجموعه )به تعداد تعیین شده توسط فدراسیون / هیات نجات غریق و  (2

 غواصی(

ان سازی ایران و تحمل بارهای وارده اعالم شده از سوی طراح ارائه تاییدیه استحکام ساختاری بنا مبنی بر رعایت الزامات آیین نامه ساختم (4

آنها در مجموعه مورد نظر با ذکر نام هر یک از سرسره ها از شخص / شرکت مشاور عمرانی مورد تایید سازمان  های آبی جهنت نصبسرسره 

 نظام مهندسی باز پروانه معتبر 

 حی ارائه تاییدیه آتش نشانی در خصوص ایمنی مجموعه تفری (3

حی از شخص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت )وزارت نیرو، وزارت کار و امور یارت و محافظ جان مجموعه تفر ارائه تاییدیه سیستم (5

 اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد( مطابق با فرم مصوب که در سربرگ تایید کننده به مهر و امضا رسیده باشد.

سرسره های مستقر در مجموعه تفریحی که حداقل شامل ابعاد کلی سرسره ها تفریحی ، فاطه آنها تا سایر سرسره ها و  ارائه نقشه چیدمان (6

 همچنین محل استقرار چاه / چاه های ارت مشخص باشد.(

 دلغزش بودن سطوح از مراجع ذیصالح ضارائه تاییدیه  (7

و نمره قبولی در آزمون ناظر فنی و دوره های تکمیلی مورد  83241ارائه گواهینامه آشنایی با الزامات اپراتوری، آشنایی با الزامات استاندارد  (1

 نیاز مربوطه 

  83241اره ارائه کلیه تاییدیه های مواد و مستندات طراحی و دستور العمل ها مورد نیاز مطابق با سری الزامات استاندارد ملی به شم (9

 گرم مجموعه تفریحی ر و آبارائه گواهینامه بازرسی ساخت و ادواری دیگ های بخا (81

 ارائه تاییدیه کیفیت آب از مراجع ذیصالح  (88

  / شرکت مورد تایید شرکت بازرسیی هر سرسره مطابق با نظر طراح محترم توسط شخصارائه تاییدیه آزمون های غیر مخرب سازه فلز (82

 آموزش - ناظر فنی 

34 

در خصوص تایید ناظران فنی مجموعه های تفریحی مقرر گردید در صورت شرکت نمودن ناظر فنی در دوره های آموزشی آشنایی با الزامات 

 4 مهلت اعالم با بازرسی شرکت توسط تاییدیه مربوطه، در آزمون های نام ثبت نامه ارائهبا الزامات اپراتوری و  آشناییاستاندارد ملی مربوطه و 

 .صادر گردد آزمون در قبولی ارائه جهت ماهه

51 
در خصوص بازرسی های مراقبتی نیز مقرر گردید شرکت های بازرسی درزمان انجام بازرسی چک لیست های بازدیدی که باید توسط ناظر فنی 

 ا به صورت کتبی به ادارات کل استانی گزارش نمایند.تکمیل شود به عنوان یک بند مهم بررسی کرده و مد نظر قرار دهند و وضعیت انجام آن ر
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 مدارک و مستندات

34 
شرکت های بازرسی، مورد قبول شرکت  از مقرر گردید تعهد نامه های طراحی صادر شده توسط کلیه شرکت های طراحی خطاب به هریک

 .های بازرسی دیگر باشد

33 
خصوص شرکت های  بهره بردار صورت پذیرفته و در اینر خصوص ارسال مستندات مقرر گردید ارائه مستندات تنها توسط خود شخص د

 بازرسی مربوطه قبلی همکاری الزم را جهت ارائه مستندات به بهره بردار انجام نمایند

35 

دارد برای وسیله تفریحی خاص می باشند درصورت عدم هیچ تغییری در در خصوص سازندگانی که دارای گواهینامه پروانه کاربرد عالمت استان

ه طراحی و مواد مصرفی وسیله تفریحی، نیازی به ارائه تعهد نامه طراحی برای هر یک از تولیدات آن وسیله تفریحی نمی باشد، بدیهی است کلی

هده طراح و کلیه مسئولیت های ناشی از رعایت استفاده از مواد مسئولیت های طراحی و عواقب ناشی از عدم طراحی مناسب برای هر تولید بر ع

 مصرفی تعیین شده و نقطه نظرات و مستندات طراحی وعواقب ناشی از عدم رعایت آن به عهده سازنده می باشد.

53 

 نکیو ع یشارژ نیماش ،یدست قیقا ،یموتور شارژ م،یگ زاتیتکان دهنده، تجه یبا نام ها یواردات حیتفر زاتیدرخصوص تجه دیمقرر گرد

دستورالعمل  ،یدفترچه راهنما شامل شناسنامه فن افتیموضوع رافع در نینباشد. الزم به ذکر است ا یبه اخذ تعهد نامه طراح یازین یمجاز

 شود. یمربوطه نم یها ستیها و چک ل

 تجهیزات خاص

34 

الزم است تاییدیه آن توسط فدراسیون های ذیصالح جه به کاربری ورزشی تجهیز مذکور در خصوص تجهیز صخره نوردی مقرر گردید با تو

مربوطه دریافت گردد و در دامنه وسایل تفریحی قرار نمی گیرد. همچنین چنانچه تجهیز مذکور در محوطه وسایل تفریحی نصب شده باشد 

 .اقدام شود ،له صرفاّ ورزشی می باشدالزم است نسبت به تفکیک آن و نصب تابلویی مبنی بر اینکه این وسی

33 
در خصوص وسیله تفریحی واتر بال مقرر گردید تا زمان بررسی استاندارد مربوطه و تعیین نتیجه، وسیله تفریحی مذکور در حوزه وسایل 

 تفریحی مورد بازرسی قرار نگیرد.

 صورت پذیرد. 1917استاندارد بازرسی وسیله تفریحی قایق بادی شارژی تا اطالع ثانوی بر اساس  37

51 

، این وسیله به عنوان اده کنندگان و نحوه کاربری از آندرخصوص وسیله تفریحی بانجی جامپینگ، با توجه به وضعیت الزم جسمانی استف

استاندارد وسایل  ولم، مش 1917-8یک وسیله ورزشی می باشد و با توجه به بند دامنه کاربرد استاندارد ملی تجهیزات تفریحی به شماره 

کاربرد ورزشی وسیله را اطالع رسانی می توسط بهره بردار با نصب یک تابلو که صراحتاً  تفریحی نمیگردد. الزم به ذکر است این مهم باید

 نماید، تاکید گردد.

 تجهیز ماساژور مشمول دامنه تجهیزات تفریحی نمی باشد. 58

58 

 

چنانچه پیست مورد نظر در شهرهای بازی مستقر باشد باید الزامات استاندارد تجهیزات تفریحی به در خصوص ماشین کارتینگ مقرر گردید 

نیز هم عالوه بر تایید فدراسیون مربوطه رعایت گردد و اگر پیست کارتینگ به صورت تخصصی و خارج از شهربازی استفاده  1917شماره 

 د.نمی باش 1917می شود، مشمول استاندارد ملی به شماره 

58 
در خصوص وسیله تفریحی موتورهای چهارچرخ با توجه به اینکه این تجهیز به عنوان یک وسیله تفریحی در بخش الزامات ویژه استاندارد 

 اشاره شده است، مقرر گردید این وسیله بر اساس الزامات استاندارد مذکور مورد بازرسی قرار گیرد. 1917

52 
تاپ شونده مقرر گردید موضوع پس از اخذ تایید طرح اولیه از یکی شرکت های بازرسی ذیصالح در در خصوص وسیله تفریحی صندلی پر

 کارگروه طرح و بررسی گردد.

 در خصوص وسیله تاب آونگی بنا به نظر کارگروه این وسیله در دامنه تجهیزات تفریحی شهربازی قرار نگرفت. 53
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53 
گیری به دبیر کارگروه . کلیه شرایط و مستندات به تفکیک جهت تصمیمفریک، اسکای بایک و ..در خصوص انواع وسایل کابلی مانند تله 

 ارائه شود.

 تشک سقوط آزاد مشمول استاندارد تفریحی نمی باشد. 55

55 
ر سامانه استاندارد بازرسی به عمل آید و د 1917وسیله اسکای بایک مشمول استاندارد تفریحی بوده و مقرر گردید بر اساس سری استاندارد 

 سازی مراکز تفریحی با شرایط روباه پرنده اضافه و ثبت گردد.

 رباط و کرین مشمول استاندارد تفریحی نمی باشد. 55

 بادیهای  سازه

33 

مورد نظر را به درخصوص آزمون اشتعال پذیری منسوجات تجهیزات بادی مقرر گردید تا زمان تهیه تدوین و ابتالغ استاندارد هایی که شاخص 

صورت کمی مشخص می نمایند، مبحث دیر گداز بودن منسوجات به عنوان یک شاخص کیفی مد نظر شرکت های بازرسی به منظور تایید قرار 

 گیرد.

51 

ضربه گیر مناسب  متری از دیواره های بسته سازه های بادی مانعی وجود داشته باشد، در صورتیکه بر روی مانع 8.1مقرر گردید چنانچه در فاصله 

 نصب شود و فاصله این مانع از سازه بادی خطر گیر کردن را ایجاد ننماید، ممانعتی بر وجود این مانع وجود ندارد.

 )این موضوع مشمول طرفین باز وسیله تفریحی نمی گردد(

53 

 EN 83961از یکی از اعضای کمیته فنی استاندارد در خصوص فضای آزاد پیرامونی تجهیزات بادی مقرر گردید با توجه به استعالم صورت گرفته 

متری از دیواره های بسته تجهیزات بادی )در فضای داخل سالن( مانعی وجود  8.1آقای جان سیمونز و نظر اعضا کارگروه فنی، چنانچه در فاصله 

ز بادی خط گیر کردن را ایجاد ننماید، ممانعتی بر داشته باشید، در صورتیکه بر روی مانع ضربه گیر مناسب نصب شود و فاصله این مانع از تجهی

 وجود این مانع وجود ندارد )این موضوع مشمول طرفین باز وسیله تفریحی نمی گردد.(

53 

( که امکان 98مقرر گردید تجهیزات بادی قدیمی نیز مانند سایر تجهیزات تفریحی قدیمی )ساخته شده قبل از سه ماهه چهارم سال 

مصرفی، سابقه بهره برداری و صحه گذاری بند هایی از استاندارد توسط طراح وجود ندارد و متعاقب آن تخمین عمر مفید  دسترسی به مواد

صورت گرفته توسط شرکت های طراحی دارای معیار دقیق و صحیحی نمی باشد، این مورد مد نظر شرکت های بازرسی قرار نگیرد. الزم به 

 مجوز برای تجهیزات بادی می باشد. 4ه قبلی مبنی بر الزام گرفتن تنها ذکر است این مصوبه ارجح بر مصوب

55 
 88419و  1917وسیله تشک هیجان )ملت دون( مشمول استاندارد تفریحی بوده و مقرر گردید بر اساس سری استاندارد ملی به شماره 

 بازرسی به عمل آید.

55 
و  1917استاندارد تفریحی بوده و مقرر گردید بر اساس سری استاندارد ملی به شماره وسیله صخره نوردی بادی و دیواری کشدار مشمول 

 بازرسی به عمل آید. 88419

 (NDTبازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب )

33 

در خصوص آزمون های غیر مخرب مقرر گردید موارد تنها توسط شرکت های بازرسی مربوطه و یا شرکت های مورد تایید شرکت    های 

شرکت انجام دهنده آزمون های غیر مخرب باید در زیر تاییدیه شرکت  LEVEL3بازرسی مربوطه صورت پذیرد و در غیر اینصورت شخص  

 غیر مخرب و جوش تایید نماید.بازرسی را در خصوص آزمونهای 

52 

انجام آزمون های غیر مخرب در فرایند بازرسی حین ساخت می بایست توسط شرکت های مورد تایید مرکز ملی تایید صالحیت ایران 

(NACI( و بر اساس دستورالعمل های )Procedures مکتوب مورد تایید بازرس سطح )ملزم به ذیربط انجام شود و شرکت های بازرسی  4

نظارت دقیق بر این امر می باشن. ذکر شماره دستورالعمل آزمون در گزارشات آزمونهای غیر مخرب الزامیست و گزارشات آزمون فاقد دستور 

 العمل فوق الذکر، قابل استناد نمی باشند. سازمان از ابتدای آبان ماه بر رعایت دقیق این الزامات توسط شرکت های بازرسی، نظارت خواهد
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 نمود.

52 
مجددا تاکید می گردد انجام آزمون های غیر مخرب مورد نیاز در کلیه فرایند های بازرسی وسایل تفریحی صرفا توسط شرکت های مورد 

 ( و با استفاده از افراد واجد صالحیت دارای گواهینامه معتبر مجاز می باشد.NACIتایید مرکز ملی تایید صالحیت ایران )

53 
هایی که تنها در خصصوص آزمون های غیر مخرب ب در حوزه وسایل تفریحی از شرکت ه منظور قبول تاییدیه آزمون های غیر مخرمقرر گردید ب

 ساختمانی تایید صالحیت شده اند، این مورد از مرکز ملی تایید صالحینت ایران استعالم شود و در جلسه آتی کارگروه به بحث گذاشته شود.

 برداری( )بهرهتجهیزات تفریحی 

53 
وجود سیستم پشتیبان  1917-8از استاندارد  82-5در خصوص وسایل تفریحی که دارای سیستم تعلیق تک نقطه ای می باشند، بر اساس بند 

 الزم اجرا بوده و برای تجهیزاتی که ندارند الزم است تعبیه گردد.

31 

ساخته و نصب شده اند، مقرر گردید با توجه به آنکه امکان دسترسی به  98در خصوص عمر مفید وسایل تفریحی که قبل از سه ماهه چهارم سال 

 مواد مصرفی، سابقه بهره برداری و صحه گذار بندهایی از استاندارد توسط طراح وجود ندارد و متعاقب آن تخمین عمر مفید صورت گرفته برای

 اشد. لذا این مورد مد نظر شرکت های بازرسی قرار نگیرد.وسایل تفریحی توسط شرکت های طراحی دارای معیار دقیق و صحیحی نمی ب

31 

در خصوص وسایل تفریحی شهربازی که تنها کودک از آن استفاده می نماید می توان از مشخصات و ابعاد زیر برای پلکان و حفاظهای مربوطه 

 د دیگری را تعیین نموده باشد:جهت دسترسی به وسیله تفریحی استفاده نمود مگر الزامات تخصصی آن وسیله تفریحی عد

میلیمتر باالی سطح ایستادن باشد و به منظور مقررات در دست گرفتن باید دارای  151میلیمتر و بیشتر از  611ارتفاع نرده ها نباید کمتر از  -

 میلیمتر باشد. 61پهنای کمتر از 

میلیمتر و حداقل عمق کف  831ابتدای پله دیگر باید دارای حداقل عمق به منظور تامین فضای کافی برای ایستادن ، فاصله ابتدای یک پله تا  -

 میلیمتر باشد. 881پله 

51 
در خصوص بازرسی های مراقبتی نیز مقرر گردید شرکت های بازرسی درزمان انجام بازرسی چک لیست های بازدیدی که باید توسط ناظر فنی 

 نظر قرار دهند و وضعیت انجام آن را به صورت کتبی به ادارات کل استانی گزارش نمایند.تکمیل شود به عنوان یک بند مهم بررسی کرده و مد 

 ترامپولین

36 

در خصوص استعالم و پیشنهاد شرکت بازرسی بهینه سازان اعتماد صنعت مبنی بر محصور نمودن زیر وسیله تفریحی ترامپولین با توری فلزی 

( ،  مطابق با اقتضای محل AS 4989خصوص در استاندارد تخصصی جاری برای وسیله تفریحی مذکور )مقرر گردید با توجه عدم الزامی در این 

 نصب و شرایط آن بند عدم دسترسی به زیر وسیله تفریحی اجرا گردد.

39 

و ساخته شده است و مقرر گردید در خصوص ترامپولین های گرد، با توجه به اینکه به عنوان اسباب بازی بوده و برای مصارف خانگی طراحی 

می، دامنه کابرد استاندارد آن شامل ترامپولین های مربوطه به تجهیزات ژیمناستیک ، ترامپولین های بادی، ترامپولین های زمین های بازی عمو

ه مانند بسکتبال می ترامپولین های با تشک شیبدار، ترامپولین هایی که مصارف ورزشی و پزشکی دارند، ترامپولین هایی که شامل تجهیزات اضاف

 باشد و ترامپولین هایی که شامل تجهیزات اضافه مانند بسکتبال می باشد و ترامپولین هایی که همسطح زمین هستند، نمی شود، لذا بررسی آن

 در حوزه وسایل تفریحی شهربازی صورت نپذیرد.

53 
متری مانعی وجود داشته باشد، در صورتیکه بر روی مانع ضربه گیر  8.5درخصوص فضای آزاد پیرامونی ترامپولین مقرر گردید، چنانچه در فاصله 

 مناسب نصب شود و فاصله این مانع از ترامپولین خطر گیر کردن را ایجاد ننماید، ممانعتی بر وجود این مانع وجود ندارد.

 (وارداتی - تجهیزات تفریحی )ساخت و نصب

37 
سنگین عالوه بر دریافت گواهینامه پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجبار مربوط توسط سازنده، الزم کلیه وسایل تفریحی رده های نیمه سنگین و 

بار در سال از  3است تولید هر تجهیز صد در صد مورد بازرس حین ساخت و نصب نیز قرار گیرند و در خصوص وسایل تفریحی سبک باید حداقل 
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 بازرسی حین ساخت قرار گیرند.هر یک انواع آنها نمونه برداری شده و مورد 

37 

توسط سازنده نسبت به درخواست بازرسی  95های بازرسی برای وسایل تفریحی که فقط قبل از سال مقرر گردید صدور تاییدیه توسط شرکت

سی ساخت قرار گرفته های بازرسی ذیصالح مورد بازرساخت آنها در سامانه استانداردسازی مراکز تفریحی اقدام شده است و نحت نظارت شرکت

یاز صدرو اند، بدون نیاز به دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری مربوطه سازنده برای آن وسیله تفریحی با رعایت سایر الزامات مورد ن

 تاییدیه صورت پذیرد.

51 
شند در صورت داشتن قرارداد شرکت بازرسی با مقرر گردید در خصوص وسایل تفریحی سنگین و نیمه سنگین که دارای فرآیند مونتاژ می با

 سازنده و انجام بازرسی ساخت توسط آن شرکت، ارجاع بازرسی نصب نیز توسط ادارات کل استانی به همان شرکت اراجاع داده شود.

58 

 مقرر گردید در خصوص وسایل تفریحی ساخت داخل کشور:

و سنگینی نسبت به صدور تاییدیه اقدام نمایندکه وسیله تفریحی مورد بازرسی  شرکت های بازرسی برای وسایل تفریحی نیمه سنگین -6-8

 ساخت قرار گرفته و سازنده دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری مربوطه باشد.

ربردعالمت شرکت های بازرسی برای وسایل تفریحی سبکی نسبت به صدور تاییدیه اقدام مینمایند که سازنده درای پروانه کا -6-2

 استاندارد اجباری مربوطه باشد.

58 

یه مقرر گردید به سازندگان دارای پروانه ابالغ گردد به همراه دستگاه نسبت به ارائه دفترچه دستوالعمل ها و چک لیست های بازدید و تایید

زنده و مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی ساخت/ ساخت و نصب وسیله تفریحی مطابق با الزامات استاندارد مربوطه که به مهر و امضای سا

 رسیده باشد، اقدام شود.

52 

 مقرر گردید در حوزه بازرسی ساخت و نصب موارد ذیل صورت پذیرد:

به بعد پس از انجام کلیه مراحل بازرسی حین ساخت و نصب تجهیزات نیمه سنگین و سنگین و دریافت  97از ابتدای آبان ماه سال  -8

استاندارد اجباری مربوطه توسط سازنده، شرکت بازرسی واجد صالحیت مربوطه ملزم به صدور گواهینامه بازرسی پروانه کاربرد عالمت 

 حین ساخت و نصب مطابق با فرمت مصوب )به پیوست( و تحویل آن به سازنده می باشد.

 ه کنترل اجرای دقیق آن می باشند:مجددا تاکید می گردد سازندگان داخلی ملزم به رعایت موارد ذیل و شرکت های بازرسی ملزم ب -2

 نصب پالک مشخصات بر روی دستگاه مطابق الزامات استاندارد و ذکر شماره سریال دستگاه و تاریخ ساخت -2-8

ارائه دفترچه راهنما )شامال شناسنامه وسیله تفریحی، دستورالعمل های نصب، نصب بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و ... به  -2-2

لیست های کنترل روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه، تعیین اجزای واقع در معرض خستگی، سایش و خرابی و بازه زمانی الزم همراه چک 

جهت تعویض آنها، تعیین مواضع مورد نیاز جهت انجام آزمون های غیر مخرب با ذکر نوع آزمون، در صد انجام آزمون و بازه زمانی انجام 

 آزمون و...( به بهره بردر

صدور گواهینامه خوداظهاری سازنده مطابق با فرمت مصوب )به پیوست( ممهور به مهر و امضای مدیر عامل و مدیرکنترل  -2-4

کیفیت تایید صالحیت شد سازنده و تحویل آن به بهره بردار الزم به ذکر است، فرمت های پیوست با توجه به شماره ملی استاندارد 

 وسیله قابل تغییر جزئی می باشد.)سازه بادی، آبی و...( و نوع 
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 (ISADسامانه استانداردسازی تجهیزات تفریحی )

39 

 مقرر گردید رده وسایل تفریحی به شرح توضیحات و جدول ذیل در سامانه استاندارد سازی مراکز تفریحی اصالح شود:

 نفر( 23)تا نفر( به تاب 21نفر( و تاب )تا  83نفر( به تاب )تا  82تغییر تاب )تا  -

  Aبه رده نیمه سنگین  Bنفر( از رده سبک  83تغییر رده تاب )تا  -

 Bبه رده نیمه سنگین  Aنفر( از رده سنگین  23تغییر رده تاب )تا  -
 نفر(  23نفر( به تاب )باالی  31تغییر تاب )تا  -

  Aبه رده سنگین  Bنفر( از رده نیمه سنگین  23تغییر رده تاب )باالی  -

  Aبه رده نیمه سنگین  Bنفر( از رده سبک  82تغییر رده کشتی )تا  -

 نفر( 23نفر( به کشتی )تا  21نفر( وکشتی )تا  83نفر( به کشتی )تا  82تغییر کشتی )تا  -

  Bبه رده نیمه سنگین  Aنفر( از رده نیمه سنگین  23تغییر رده کشتی )تا  -

 فر(ن 23نفر( به کشتی )باالی  31تغییر رده کشتی )تا  -

  Aبه رده سنگین  Bنفر( از رده نیمه سنگین  23تغییر رده کشتی )باالی  -

 نفر( 51حذف رده کشتی )باالی  -

 نفر( 23نفر( به مریگوراند )تا  46تغییر مریگوراند )تا  -

  Aنفر( با رده سنگین  23ایجاد مریگوراند )باالی  -

  Aنفر( با رده نیمه سنگین  83ایجاد فریزبی )تا  -

  Aنفر( با رده نیمه سنگین  83تا ایجاد یوفو ) -

 نفر( 83تغییر نام یوفو به یوفو )باالی  -

 رده وسیله تفریحی نام وسیله تفریحی ردیف رده وسیله تفریحی نام وسیله تفریحی ردیف

 نیمه سنگین  A نفر(82مری گوراند )تا 81 نیمه سنگین  A نفره( 83تاب ) 8

 نیمه سنگین B نفر(23گوراند )تا مری  88 نیمه سنگین B نفره( 23تاب ) 2

 سنگین A نفر( 23مری گوراند )باالی  82 سنگین A نفر( 23تاب )باالی  4

 نیمه سنگین  A نفر( 83فریزبی )تا  84 نیمه سنگین  A نفر( 83کشتی ) 3

 سنگین B نفر( 42فریزبی )تا  83 نیمه سنگین B نفر( 23کشتی )تا  5

 سنگین A نفر( 42فریزبی )باالی  85 سنگین A نفر( 23کشتی )باالی  6

 نیمه سنگین  A نفر( 83یوفو )تا  86 سنگین B کشتی دوبل 7

 سنگین B نفر( 83یوفو )باالی  87 سبک A نفر( 4مری گوراند )تا 1

  سبک B نفر( 6 مری گوراند )تا 9

52 
نپذیرفته و تنها در صورت ساخت یا واردات پیست، نسبت به مقرر گردید در خصوص وسیله تفریحی ماشین برق تفکیکی درسامانه صورت 

 ثبت نام وسیله تفریحی در سامانه اقدام شود.
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