
 یمجاز یمسابقات قهرمان یسر یگذار متیبسته ق

شود.   یم نهیهز لمیهر ارسال ف یبرا یاضاف نهیهز کیدالر به عالوه  30 هیپا نهی، هز IJRRU یمجاز یمسابقات جهان یحضور در سر یبرا 

، IOT به عنوان مثال ،  ات )مسابق ( و رهیو غ x60 1 دابل داچنوان مثال ، تک طناب آزاد ، سرعتبه ع ) دادیبراساس رو ویدیهر ارسال و نهیهز

JWC  ای  ( WC متفاوت خواهد بود. 

 سپرده 

کند ،  افتیدر یاضاف یها گاهیجا NGB . اگر شود یپرداخت م 2021 لیآور 1 خیهر ورزشکار در تار یقابل استرداد برا ریدالر سپرده غ 30 

 . دارسال کن اضافه شده به فهرست خود یهر ورزشکار اضاف یاد براقابل استرد ریدالر سپرده غ 30 مبلغ 2021 لیآور 15تا  دیبا

 (WC) جهان یقهرمان دادیرو یها نهیهز 

 .تاس کسانی یو سن یتیهر گروه جنس یبرا نهی.  هزدیکن یبه دقت بررس دادیهر رو یرا برا ویدیارسال و نهیلطفاً هز 

 هزینه های رویدادهای نمایشی تک طنابه

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 30 دالر 30 1 سبک آزاد نمایشی انفرادی

 دالر 45 دالر 22.50 2 نفره سبک آزاد نمایشی دو

 دالر 75 دالر 18.75 4 ی تیمیسبک آزاد نمایش

 دالر 45 دالر 22.50 2 سبک آزاد نمایشی چرخ چینی

 تک طنابه سرعتهزینه های رویدادهای 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 30 دالر x1 1 30 30سرعت 

 دالر 75 دالر x4 4 18.75 30سرعت 

 دالر 45 دالر x2 2 22.50 30سرعت دابل آندر 

 دالر 30 دالر x1 1 30 180سرعت 

 دالر 30 دالر 30 1 سرعت تریپل آندر

 دابل داچهزینه های رویدادهای نمایشی 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 60 دالر 20 3 انفرادی دابل داچ نمایشیسبک 

 دالر 75 دالر .18.75 4 دابل داچ تیمینمایشی سبک 

 دالر 90 دالر 18 5 دابل داچ سه گانهی نمایش سبک

 سرعت دابل داچهزینه های رویدادهای 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 75 دالر x4 4 18.75 30سرعت دابل داچ 

 دالر 60 دالر x1 3 20 60سرعت دابل داچ 

 مسابقات دابل داچ جهانیهزینه های 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 60 دالر 20 3 دابل داچ سرعت جهانی

 دالر 90 دالر 30 نفر 3حداقل  دابل داچ نمایشی جهانی

 . کنند رییحال ، آنها ممکن است تغ نی، با ا ابدی ینم شیها افزا نهیهز نی، ا دیلطفا توجه داشته باش



 (JWC) جهان نوجوانان یمسابقات قهرمان یها نهیهز

 .تاس کسانی یو سن یتیهر گروه جنس یبرا نهی.  هزدیکن یبه دقت بررس دادیهر رو یرا برا ویدیارسال و نهیلطفاً هز 

 هزینه های رویدادهای نمایشی تک طنابه

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 30 دالر 30 1 سبک آزاد نمایشی انفرادی

 دالر 45 دالر 22.50 2 نفره سبک آزاد نمایشی دو

 دالر 75 دالر 18.75 4 ی تیمیسبک آزاد نمایش

 دالر 45 دالر 22.50 2 سبک آزاد نمایشی چرخ چینی

 تک طنابه سرعتهزینه های رویدادهای 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 30 دالر x1 1 30 30سرعت 

 دالر 75 دالر x4 4 18.75 30سرعت 

 دالر 45 دالر x2 2 22.50 30سرعت دابل آندر 

 دالر 30 دالر x1 1 30 180سرعت 

 دابل داچهزینه های رویدادهای نمایشی 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 60 دالر 20 3 انفرادی دابل داچ نمایشیسبک 

 دالر 75 دالر .18.75 4 دابل داچ تیمینمایشی سبک 

 سرعت دابل داچهزینه های رویدادهای 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 75 دالر x4 4 18.75 30سرعت دابل داچ 

 دالر 60 دالر x1 3 20 60سرعت دابل داچ 

 مسابقات دابل داچ جهانیهزینه های 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 60 دالر 20 3 دابل داچ سرعت جهانی

 دالر 90 دالر 30 نفر 3حداقل  دابل داچ نمایشی جهانی

 . کنند رییحال ، آنها ممکن است تغ نی، با ا ابدی ینم شیها افزا نهیهز نی، ا دیلطفا توجه داشته باش

 

 

 

 

 

 

 



 (IOT) یالملل نیمسابقات آزاد ب دادیرو یها نهیهز

 .تاس کسانی یو سن یتیهر گروه جنس یبرا نهی.  هزدیکن یبه دقت بررس دادیهر رو یرا برا ویدیارسال و نهیلطفاً هز 

 هزینه های رویدادهای نمایشی تک طنابه

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 25 دالر 25 1 سبک آزاد نمایشی انفرادی

 دالر 40 دالر 20 2 نفره سبک آزاد نمایشی دو

 دالر 60 دالر 15 4 ی تیمیسبک آزاد نمایش

 دالر 40 دالر 20 2 سبک آزاد نمایشی چرخ چینی

 تک طنابه سرعتهزینه های رویدادهای 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 25 دالر x1 1 25 30سرعت 

 دالر 60 دالر x4 4 15 30سرعت 

 دالر 40 دالر x2 2 20 30سرعت دابل آندر 

 دالر 25 دالر 25 1 سرعت تریپل آندر

 دالر 25 دالر x1 1 25 180سرعت 

 دابل داچهزینه های رویدادهای نمایشی 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 35 دالر 11.67 3 انفرادی دابل داچ نمایشیسبک 

 دالر 60 دالر 15 4 دابل داچ تیمینمایشی سبک 

 دالر 75 دالر 15 5 دابل داچ سه گانهی نمایش سبک

 سرعت دابل داچهزینه های رویدادهای 

 کل هزینه ی رویداد هزینه برای هر شرکت کننده تعداد شرکت کنندگان )ماده مسابقاتی( نام رویداد

 دالر 60 دالر x4 4 15 30سرعت دابل داچ 

 دالر 35 دالر x1 3 11.67 60سرعت دابل داچ 

 . کنند رییحال ، آنها ممکن است تغ نی، با ا ابدی ینم شیها افزا نهیهز نی، ا دیلطفا توجه داشته باش

 


