
 تسهیالت فیلمبرداری در میادین مسابقات

 2020توکیو 

 رشته ورزشی 
در محل برگزاری  ضبط مسابقه 

 مسابقه
 ها NPCشروط فیلمبرداری توسط  اختصاص مکان برای فیلمبرداری

 تیروکمان

 خیر خیر

فقط ورزشکار یا همراه او و از جایگاه 

 ورزشکاران 

استفاده از سه پایه مجاز نیست.  

برای شارژ باطری داده نمی تسهیالت 

 شود. 

 دوومیدانی

  ( پیست و ماراتون )  

 خیر خیر سرعت  - کانو

فقط ورزشکار یا همراه او و از جایگاه 

 ورزشکاران 

استفاده از سه پایه مجاز نیست.  

تسهیالت برای شارژ باطری داده نمی 

 شود. 

 دوچرخه سواری 

 جاده 
 خیر خیر

مقررات جایگاه اجازه فیلبرداری بر طبق 

 ورزشکاران ، 

 Ab   ، Amورود افرادیکه دارای کارت 

 ، Ap    ،ATO   ، P   می باشند در این

 منطقه آزاد می باشد . 

در این منطقه استفاده از سه پایه ممنوع 

 می باشد  

در این منطقه استفاده از دو شاخه برق 

 ممنوع می باشد    LANو 

ممکن است که با توجه به شیوع کرونا 

 ، ورود افراد به این منطقه ممنوع باشد 

 

 دوچرخه سواری 

 پیست 
 خیر

محل متخصصین ورزشی در جایگاه 

تماشاچیان و در باالی منطقه خط  

مسابقه سرعت می باشد. فقط یک  

ری بر طبق مقررات جایگاه اجازه فیلبردا

 ورزشکاران ، 



میتواند در این    NPC نفر از هر 

منطقه حضور داشته باشد. افرادی 

می توانند در این منطقه حضور  

   ،    Aa   ،Ab    ،Acداشته باشند که 

در کارت شناسایی آنها قید  Aoو یا 

محدود    LANشده باشد .استفاده از 

ها می توانند از قبل و    NPC بوده و 

 از طریق کارت اعتباری رزرو نمایند.

 Ab   ، Amورود افرادیکه دارای کارت 

 ، Ap    ،ATO   ، P   می باشند در این

 منطقه آزاد می باشد . 

استفاده از سه پایه مجاز نیست.  
تسهیالت برای شارژ باطری داده نمی 

 شود. 
ممکن است که با توجه به شیوع کرونا 

 منطقه ممنوع باشد ، ورود افراد به این 

 

 خیر خیر جودو

فقط ورزشکار یا همراه او و از جایگاه 

 ورزشکاران 

استفاده از سه پایه مجاز نیست.  

تسهیالت برای شارژ باطری داده نمی 

 شود. 

 خیر خیر پاورلیفتینگ 

با استفاده از دوربینهای غیر حرفه  

.   دنمایی ای می توانید فیلمبرداری 

که نمی توانید لطفا توجه داشته باشید 

از این فیلم ها بابت اعتراض استفاده  

اهداف  می توانید برای نموده و فقط 

 آموزشی استفاده نمایید . 

. 
 

 خیر خیر خیر تیر اندازی  

 والیبال نشسته 

همه مسابقات در دسترس   کپی

 . خواهد بود

یک ساعت بعد از اتمام بازی، یک  

کپی از بازی هر کشور فقط به  

 همان کشور داده می شود. 

تیمها فقط کپی فیلم بازیهای خود  )

 .(را دریافت خواهند کرد 

،  با توجه به شیوع ویروس کرونا 

NPC   مجاز نخواهند بود  ها

اعضای  کنند ولی فیلمبرداری 

توکیو   2020فیلمبرداری والیبال 

فیلمبرداری نموده و آنها را در  

ها توزیع خواهند کرد.    NPCبین 

احتماال این شرایط تغییر پیدا 

و نتیجه نهایی را در   خواهد کرد 

 الم خواهند کرد. جلسه فنی اع

 

 

 

  خیر



 خیر خیر   تکواندو 

ورزشکار یا همراه او و از جایگاه فقط 

 ورزشکاران 

استفاده از سه پایه مجاز نیست.  

تسهیالت برای شارژ باطری داده نمی 

 شود. 

 بسکتبال با ویلچر 

ساعت بعد از اتمام بازی، یک   یک

کپی از بازی هر کشور فقط به  

ولی اگر  همان کشور داده می شود. 

تیمی بخواهد که کپی مسابقات  

سایر تیمها را در همان زمین بازی 

 گروه فیلمبرداریباید ،  داشته باشد 

 د . بیاور  SIDخود را به 

 

در هر دو زمین بازی ، تیمها می  

توانند در محل تعیین شده از  

مسابقات تیمهای خود فیلمبرداری  

 Aaکارتورود افرادیکه دارای . کنند

 ، Ac   وAo   اشند در این  می ب

  کنترلو دستورالعمل منطقه آزاد بوده 

به   را فیلمبرداریتکمیلی تجهیزات 

 . ندداد تحویلهر یک از تیمها 

 

ورزشکار یا همراه او و از  فقط 

 جایگاه ورزشکاران 

استفاده از سه پایه مجاز نیست.  
تسهیالت برای شارژ باطری داده  

  نمی شود. 
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