فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
برنامه عملیاتی کمیته استعدادیابی فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
 -1مرحله اول 9-7سال

نتایج رویدادها و جشنواره هاو مسابقات

گزینش مقدماتی در باشگاه

استعدادیابی در مدارس

شناسایی استعدادها و ورود به فرآیند استعدادیابی توسط کارشناسان
استعدادیابی سراسرکشور

 انجام آزمونهای مرتبط با سالمت جسمی روانی(آزمونهای پزشکی)

عدم پاسخ به درمان و تمرینات اصالحی و نتایج ناموفق

خروج از فرآیند

موفق
 بررسی پیشینه ورزشی ورزشکار و خانواده ورزشکار
 انجام آزمونهای پیکرسنجی(آنتروپومتریکی)
 انجام آزمونهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و مهارت

انجام تمرینات ورزشی و مسابقات منظم و هدایت شده زیر نظر مربیان باتجربه و علمی و کنترل دورهای وضعیت پیشرفت ورزشکاران توسط
کارشناسان فدراسیون هاکی
-2مرحله دوم12-11
نتایج مسابقات اصلی

گزینش استعدادها از مرحله مقدماتی

استعدادیابی در مدارس

گزینش استعدادها از طریق آزمونهای پزشکی و سالمت جسمی وروانی ،پیکرسنجی ،فیزیولوژیکی ،تواناییهای جسمانی و حرکتی و آزمونهای
روانشناختی ،آزمونهای مهارتی و تکنیکی و عملکردی هاکی
ناموفق
موفق

هدایت به سوی تمرینات هاکی با هدف سالمتی ،تفریحی یا سایر ورزشها

آزمون مجدد
 تمرین در مراکز تخصصی و پرورش استعداد زیر نظر مربیان باتجربه و
علمی و با کنترل منظم کارشناسان استعدادیابی فدراسیون
 حضور در مسابقات

ناموفق
ورود مجدد به فرآیند
ادامه تمرینات هاکی با هدف سالمت عمومی ،تفریح و
یا هدایت به سایر رشتههای ورزشی

 -2مرحله سوم 11-11

نتایج مسابقات شاخص

استعدادیابی در مدارس

گزینش استعداد از مرحله میانی

شناسایی و گزینش نخبگان از طریق آزمونهای پیکرسنجی ،مهارتی ،فیزیولوژیکی ،تواناییهای جسمانی و حرکتی و آزمونهای روانشناختی و عملکردی هاکی

مسابقات انتخابی تیم ملی

ناموفق

موفق

خروج موقت از فرآیند و امکان حضور
در آزمون مجدد

دعوت به اردوی تیم ملی

ادامه تمرینات هاکی و رفع نواقص زیر نظر مربیان
مجرب

 تمرینات تخصصی و ویژه در تیمهای
ملی
 حضور در مسابقات

آزمون مجدد توسط کارشناسان
استعدادیابی فدراسیون

ناموفق
ورود مجدد به فرآیند

اوج عملکرد ورزشی

ادامه تمرینات هاکی با هدف سالمت عمومی،
تفریح و یا هدایت به سایر رشتههای ورزشی

پست الکترونیکیinfo@iranHockey.org :

