
 ������ � 	
��� ����� ���� �
� ����� ������ ���� 

 ������1  –   ��!"�#$01 /02 /1401 

� ، از ��� ا����ر 	� رود 	���� �� ��ا��� و 	�رات 	�� و 	��� ر���ر ���ز	���*( در )�&' در &�ل $�"# �د"!  �
 .�,���  

  ��� ، ����د"!  �� #"�$ �"". �!�ور ��د����   و $�,��ن �0!�ان �0!�ان ". ورز�*�ر )���ر  ز	���*( ��� در &�ل -�
� . �( ���� 	!��ر 	� ��"�# از ��ا���"�� �	 )��1 �"� 	!��ر  	��� ، 	!��( ای ، 	�� و ��� ا����2    در ��� )$

 .����� 4��	 ، ��ه ا�� )��1  در ��
 1 �6�!	 )�"7 )� ��2� و -�8�9ت ا&����2 	� -�ا��:�دد ��� در �?�ل دا��� آ�1�� در =>�ص ��ا��� و 	�رات 	

  )� @!	 �دم از $�"# �د"!  دا��( ����. ا1 -�8�9ت ادا	( دا��( ���� 	� -�ا�	 �	��B ر�<- ات ز"��?�ری ��C�- و
ه $�E	�!�ع ��ن $�"# �د"!  در  "F7  دد1 .G,�7 از آن دوری �- G��H- اره در���ا)# $(  �B�I�	 �"و ا  

  
د�
	:  ������ی� ����  

ار  )  H$)Twin-Tipس  $�"# �د"!   �د"!  و �� &�Sر 	�:�ل $�"# �د"!  )�&' �� #"�$ �T�<�=در )�&' ا
  ه $�E ،ا)# . در )�""F7 '&د"!     )�ا� #"�$#:�� �� ��?� �U!���� ون��  E�$ ا���"��    ،  .�ش ر""WX ��

�:����2 درو -��	� 	�:�Z(�- #�2 =�د �Y9 ا)# 	 )��1 [�� E�$ ا��  ا"� ��ره ��ارد.  و ��:# ��"�
  

:	
  ز�����ی ���� �د�

د"!  در -��م \�ل )�ل در )�&'  � #"�$  �T�<�=د"!  )�&' اار    $�"# �د"!  و �� &�Sر 	�:�ل $�"# ���
.�ش ر""WX ��  !"د� #"�$ ، �  ا)# . در )�" 	�ا�4 $( 	�:�ل $�"# �د"!  )�&�� در 	�' =�	# =�د �?��

#�2�:�  �H� Y9	��4 ا)# . =�د  -�)Z  و -��	� 	
  

��ا��� و ��رات �����  

در��ی دارای �1ا��!�	( )�^   . ۱� #"�$ Z��۳    دا=�� وIKO LEVEL 3L    F?( E9� دن در$ �"	@�ز �( -�
ا"�    .  �!���ود"#)�&' ��	    ، ا"� 	�'  در  د"!  �  #"�$  '	��Launching/Landing    �"�- و &�� 

power kite    .  ���� �	  )� د"!  � ای در"��# ا�7زه $�"# � $�رت =�د را   �"روز -� �# در "��  �	 ���
  . ��:�ل $�"# �د"!  )�&' اراs( د��	 

۲ .   E9� در #�"�� �	 �!,�X زش "� �� )��ح�	ی در &�ل آ��در��  و    زرد$�"# �T��("�    	@�ز  �� &�Sر 	
 .�!"��� �" &�Sر 	�:�ل $�"# �د"!  )�&') -�

�# از ورود �( 	��وده آ	�ز�� (&�ا�'  در ز	�ن آ	�زش ،   . ۳"�� �	 '���) در =x*� و   ۵۰ورز�*�ران 	�	
.� آب =�دداری ���"!

درد��ی 	��6ن !$��( $�"# �در��ی 	��� ��"� $�رت �SB"# =�د را ���اره �( ��اه دا��( ��� .۴� #"�$ . �
ا��  �"�� #�:� �U!���� �� ��:�ل $�"# �د"!  )�&') و اراs( $�رت     $�E 	!��( آزاد  ��F 	� -�ا�!	 �")

  #"�SB  )	�!���1ا �". ��?# �( ا=W 	@�ز ��ی روزا�( ا��ام ���"!�    #"�SB رت�$ �ورز�*�ران 	���6ن $( ���
� ، اF2ا	�ً !���� 	@�ز آز	�ن و -0{� )�^ ��ه و X| از -�,� ، 	@�ز    "� �1ا��!�	( �	 Z(�- #�"�� �	

.�!�����' در )�&' �	 #�2�0� )� 
 ا)# . �F1اری اردو��ی آ	�ز��  . ۵"WX *�ن	@�ز ا	ن ���	 Z(�- �ً�T  !"دF1اری � ��ع آ	�زش $�"# ��

 Z(�- �!" و -�"�( �ا�� ���' ا�@�م ا)#.	!�\� -��4 آ,� ��	( 	��\( و X| از -�,�"�� #:�� 
۶.    #��   safety leash	F6@ �(  از )H	F�6@- #ات =�د ا\��!�ن $�	' دا��( و  -��م $�"# �در�� 	� ��"!���  

  )�T��) ��"در ��&�( ا #�"!�ت 	� ��"�- ��!��� . �ی از    ۳۰و از اF2ا	�ت ا"�!� -�"!�ت -?#�0 ���"!�	
 )�ا&' و 	�ا��T (4رت �1د.  

ا	�ش   .۷� . ���� ^��T وت�S� و �"د"!  	���Fم ا"� ا)# $( �د دارای -�ا��"� ��� در �!� ، -�� #"�$
�د دارد $( X| از �=�رد �( � )��� 	� -�ا��� �>�رت 7�ی آ)��  �*!�� $( در ز	�ن -�"� ا"� ا	*�ن و7

� ($( ��	' آب "� �� 	� ��د) . X| �?' از  "�� )�x$ ��& �" �وع � ، #�2�0	��Z ا\اف را �ای  �?�!��
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  #$F1 در آ��6ی $��B G و در �Fد"*� ا���ء ��C# "� �!�ور در آب &� . �ر)� ���,� Z��	 در ��*x	 ����"
*� . ��! 

"� ا"�!� ، E�X از آ��ز $�ر و�0I# آب و ��ا ، رادار و ا=?�ر -�{ات آ�ا �ر)� ���ده -�  . ۸I E"اF67# ا�
� و �ق آ�1ه ��"� . در ز	���*( \���ن در  از و��ع \���ن "� ��د��ی Bات رات 67# ��د و =�}�- ، ���61��

 دا��( ����� $( 7?6( ��7ی \���ن  \�9� . ����ر =���ک ا)#  &�ل �Fد". ��ن ا)# ، $�"# �د �*!��
� و �ق ��اه =�ا�� ��د . �!���( � روی B!�� ر���ی �����61 و ��ی و ��ا $( ��2?� �� ��د�Bar    س��ا&

  �*�	 )$ �ا	�ش �*!��) �د"U� ه�U��!X آورده و �( د�?�ل �,�X را #"�$ #B�� �"�� ، �د"$ �*"��ک ا2*�
(�"�� �U��   ا)# د��ر �ق 1

در��"� .۹� #"�$    Gsا$( ��2�0# ��ی =Hف ��ا��� و =���ک ا�@�م د�!� HBوه � ا=اج از )�&' ، ��	' 7
  )� @!	 �"� در )�" )�ا&' (��ون ����!�U �?��) 	� -�ا��- ��!��� . �� �و 	�و	�# ��"� =�ا�!

=�رد x1# ��ی در"�"� و F�6@- Z?Iا-��ن 1دد.� 
۱۰ د"!  	� $!!� -� �( GsHB �@�ت �"� در )�ا&' و در"� -�7(  ا"� 	�:��2# =�د ا�ادی ا)# $( $�"# �

� و در �Tرت F2وم �( )�&' "� =x*� ��ز1د�� . ا1 از &� 	@�ز B?�ر $ده و ��E از 	�ت   دا��(�زم را !���
ای $' ورزش $�"# �د"!  	!��( ���7د 	� آ"� $( 	Fا"�ی ا)��8ده از )�&'  � ر در آب ������ ا"� =��	

  ا�� (و 	�:�ل $�"# �د"!  )�&') ا"� &� را =�ا�� دا�# $(  �6�"�� #:�� |X ، ���را از د)# �
 	��4 از و��ع �!�� رو"�ادی 1دد. 

۱۱ Landing/launching   ه�� Y9x	 ی��' �	در  #�"�� �	 �Tرت �1د . در و -�)Z ا�اد آ�!� �( ا"� ا	
�# $�"# را در د)# 1��( و -� 	 "�� �	 �� '�	 "�(,��� '�& �.�' 	�رد ��   

۱۲   #�"�� �	 �� �"��. در ز	�ن �Xرک ،  !��ورز�*�ران 	@�ز �( �Xرک ���دن $�"# در 	�' -0{� ��ه )�&' �
4�7 ��ه در $!�ر $�"# �ار �1د.   '*x� 

#67 �1��7ی از &$# $�"# ا)��8ده ��د. �� )�1دد در ز	�ن �Xرک از $� �	 )�T�- 
۱۳   �" '*x	 وزا7?�ر �( �Fد". ��ن �( )�&' در ��&�( ای =�رج از ��Sی -0{� ��ه ، �?' از �Fد".  در �Tرت �

B# ا�@�م  � در )�&' ، $�"# =�د را �X,� آورده و ����Bت =�د �@�ت را �����ن �( �!�1ان "� ا�اد 	�
.� د���. )�| $�"# را �>�رت د)�� -� 	�' ا"�� &�' ���,

 در )�ا&' ، از $�"# �در�� ا����ر 	� رود :HBر�HB G	W1 #اری ��ی 	��7د  ۱۴
  ازlaunch/landing  .� در )�ا&' ���غ =�دداری ���"!
 ن�x"�� �"� )$ �!"��� 'T�& ادی $( در    ا\��!�ن"� را ��4 �!��"!�. 	�*� ا)# ا���B ر�?B '�	

 .�� آور�"�X را �Cده و &�اد�"� ��ی ��� �=�رد $ �� � )�&' راه 	� رو�
   ن�	در زlaunching   ن�	در ز . �� $( 	���� ��� و $�"# ��� ��] �9>� �?��,��� 'T�& ا\��!�ن

launching     وlanding  �,��� 'T�& ا\��!�ن �"��    )�T�� �- )$۵۰    )ا���ی ��] �دی و�7د ��	
� (�@F �9>� $( در &�ل $�. �( ���)#) ��� 

   �� )$ �<9� ����"� ا)��8ده از $�"# آ�1�� ��ارد ، �( ا"� $�ر   landو    launch��] �1ه ا�7زه �
ار 	� د � دازد . �� ا"� $�ر =�د-�ن و $���� $( در ا\ا���ن &�Sر دار�� را در 	0ض =��� .��� 

در�� در آب و در   ۱۵� #"�$ #Bی )�&' ،    ۱۰۰)�	۵۰    � �" U"ور د�!� ." ، U"، ا��9ص د ��ی ا)*�( �	
� . ��۱۰ت (  ��۵ء در آب ��� ��"�# �( ��E از (� (#B�( در �	���$ 

 در �Tرت -�	�� $��( اF2ا ۱۶U	 .#(!�ع ا�	ر �xآ� �واز در آوردن $�"# در ��د��ی آ��xر و )�"X )� زم�	�ت 
 Z"ا"!�ت در ا"� ��- 

۱۷  .�واز در آ	�ه ا)# �ای 	�ت \���� در )�&' ���� �����X )� #"�$ )*���	در ز 
 ورود &��ا��ت �( )�&' 	�!�ع ا)# . ۱۸
۱۹  .� در &�1F�$�X �8 و ����# )�&' $��� ����
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$��( ورز�*�ران ، 	���ن 	��� �( ر�B"# �:���ت ا)H	� و ا7ای ��ا��� و 	�رات 	�� و 	��� و ���!��   ۲۰
.�!��� �	 E�$ !��( آزاد	ا��  ��ا��� و 	�رات 	$F ورزش و ��:# ��"�

۲۱  : �!"��� #"�Bر آ�1ه ��ده و آ��6 را ر�?B �& از ��ا��� #�در�� 	� ��"� #"�$ )��$ 
   : �دی ا)# $( در ز	��در  ��� )� #?�در �( آب وارد 	� ��د دارای &� B?�ر �� #"�$ ." )*�

�ار- ا)# ، �!��ا"�  "�X�� �"در )� #?�&�ل �Fد". ��ن �( )�&' ا)# . 	��0� ��د در )�&' �
ی �ار دارد و 	���� ��  �x�� دی $( در )�&' 	��xل $!�ل $�"# =�د 	� ���� در 	0ض =��

ی دارد. او2ا"� &���#  -��� #"� 
  �!���0!�ان ". ����ن $�� ، �!�ور��ی ��د���� دارای اوB #"�2?�ر ��?# �( �!�ور��ی 	�-�ری �

� و -��4 ��ا��( ���!� $( $��x ��ی �Fر�1 $(  !��� ���!	 #�. �� ا"� &�ل $�"# �در�� 	� ��"
!	 )� . �� راه را �ای ��� ��ز $!!!����ر &�8 ا"�!� ، $�"# �درد��  ��در �( ا�@�م 	���ر $��ی �

 .���U� ای �!�ور��ی �Fرگ ��Sی B?�ر ز"�دی در ��� �"�� 
   ��!��� . �!��در�� دارای &� B?�ر �� #"�$ )� #?�� ��!�ور��"� $( -�ا��"� 	���ر ز"�دی ��ار�

 ��	' ��"�   ��!��ر &�8 ا"�!� ، $�"# �در��U"ی د��ا��ع �!�ور "�( #$& ����� در 	"��
  !��(��.��ی $��. و و"!��U� ار� 

   : ور�
����ن  �� را � !  ، �!�� �Fد". 	� ���� و در =� ->�دم �U"�ز	���*( دو �!�ور �( "*
ی =�رج ��د : U"د #$& ����� از 	"��  "*� از آ��6 \?� ��ا��� ز"

 ام�$ ��د��ن را در �67ت 	���9 =�د دار�� ، �!�ور "� $�"# �دری $( ��د��ن "�   ز	���*( �
    E�"�$starboard در )�#  ��آن ا)# ()�# را)# ، �7"� $) د�X/#(ی را)# در 	

 را ادا	( د�� . �!�وری $( ��د��ن  ��"� $�"�E در )�#  &$# ا)#) ، &� دارد $( 	
port   ی �� در�X/#(د )$ �"�7  ، �� #�()  #$& ��$# ا)#) ��"� از 	& ��	

 =�رج ��د . ا"� ����ن �>�رت ��B	� �� ��م  U"ن  �!�ور د����starboard    �	 )�=�!�
 ��د. 

   ان�!B �� ر دارد و�?B �& )$ دری�!�=�( 	� ��د   insistدر اH�T&�ت ��د���� ، $�"# �
در� #"�$ )�    )��$ ^Iو وا ��ای ��!T �� '���	 ف\starboard    نHBو ا �را اHBم 	� ���"

د . ا	� ��6 ا)# $( از �وز �!�� &��-� از ا���ا �1��7ی $د $ � .	���0# =�ا�
 وری�!� ، ���� )��x	 دو �!�ور در �67ت $( رو �( ��د 	� رود ��"� راه را    �!���( ��د��ن �

.�ای &$# �!�وری $( xX# �( ��د 	� رود ��ز $!� 
  

   : ���� ن ار,+�ع����ه ��د در ار-�8ع  @!X د را در�= #"�$ �دری $( در &�ل &$# رو �) ��د ا(# ��"� #"�$
�!!$ �	 #$ی $( xX# �( ��د &U"د #"�$ �� �� �"�� �U( دا��( -� از -��\4 ��    . ��1��7ی ��0' آ" ،

ی  �!,�X ازه ��د در -@!X د را در�= #"�$ �"�� �!$ �	 #$دری $( xX# �( ��د &� #"�$ ، )��x	 رت�<�
�ا=�� ���7د ���ورد. ا"� ����ن ��رغ از - �!$ �	 #$دی $( رو �( ��د &� �� E�"�$ ی�� �"��U( دا��( -� 

�.ا"� ا)# $( � دو $�"# در ". #67 "� 	"��� �	 #$& G� #67 �9ف 

   )��� راه را �ای را"�ر آ�"�� �!$ �	 #$& - )������ �� را"�ر آ�*" ��ی در 	�x�� #Bرا"�ری $( �� )
ی از 	���0# =�د ��?# �( �Y9 آ���( دا��(   ��ز �U( دارد. را"�ری�x�� ��0 	� رود و)0# د""( )$

 و از xX# �( او �Fد". 	� ��د.
 ) ن�"X �دری $( �>� #"�$Jump  ازه� xX# �( ��د دا��( ���� ز"ا در    ۵۰) دارد ��"� ��Sی ا"�!� �( ا��	

ش آ�xX �6# �( ��د &$# =�ا�!� ���د . ���!�� وی ��X ن�	ازه  ز� رو �( ��د    ۳۰"� ��Sی ا"�!� �( ا��	
در &�ل $�"# �د"!  در �Fد"*� ��ن ا)#  دا��( ���� -� از �=�رد $�"# "� �"� ��ی ا"�xن �� �دی $(  

.��1��7ی ��0' آ" 
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  ��ا�� ا��� :      ۲۲

   .�ای آ	�زش $�"# �د"! :    ��ر�/����� ��T    زش در�	' آ�	*( در ا"� ���	ه ا)# . ز�� )��1 در ��
د"!  ا�@�م �1د.� #"�$ #� &�ل ا�@�م ا)# ، ��� ��"

  : 01  .�د"!  در ا"� ��&�) 	@�ز ا(#. ���� #"�$ 
 : 0�� .� 	@�ز ا)#. -��6�ات �زم و -�	��$�"# �د"!  در ا"� ��&�( ��ون 	@�ز =�ص  ����� 

  
 

	
9  ��8. �7� �6ی �/�ز 3�45�� ر!2. ورز!� ���� �د��ه ��0;  

�9 ���ی �0د�> ��8. � 	
د�� ���� ���  �
�آ��ز!�/,�  


