نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

اضف
نوناق

!تسا زاین دروم تیرشب اقب یارب ییاضف نوناق
هک ناتسا  7طسوت هدش ارجا و هضرع نیناوق رامعتسا زاین و ییاضف تافاشتکا
 (S-XC) .فاشتکا اضف هاگداد کی راک

)هاگداد فاشتکا-اضف ( S> XC
.یزادنا هار دیاب ) (S> XCفاشتکا اضف هاگداد
.رامعتسا نوناق و اضف فاشتکا تیامح هب
.ناتسا مامت یارب روآ مازلا  XCماکحا >S
لقادح .ارآ تیرثکا و یفخم یأر اب دیآ یم تواضق ) .ناتسا ره زا  7 (1تاضق هاگداد نیا
 4.تیرثکا
نیناوق و وتلاپ ،نشپاک .نیمز هام و نیمز یاضف یارب ندرک هیهت ) (1یلخاد یاضف نیناوق
هدش ارجا و هرادا  umpired،ییاضف نیناوق .رامعتسا و فاشتکا هرایس یارب ندرک هیهت ) (2یاضف
 S> XC.طسوت

،تاهج همه .ریگرد یاهداهن و مدرم همه روآ مازلا ماکحا ،تهج ره
ات دنهد یمن ماجنا ناتسا ره .ناتسا هب روآ مازلا ماکحا
.دوش یم رازگرب رگید یاه ناتسا اب وگخساپ
ندش ریگرد دارفا .دنکش یم ار تسا تازاجم نآ ییاضف فاشتکا یاه نوناق ناتسا کی رگا
هب هجوت اب و تسا هدش هرداصم تیانج و مرج رد هدافتسا دروم تازیهجت .دنوش همکاحم
) .ربارب ماهس( قداص ناتسا

)نورد یاضف (  1نیناوق S> X
طسوت ارجا و دییات هک )نیناوق( نیناوق هب زاین رامعتسا و ییاضف تافاشتکا
یلخاد یاضف نیناوق  (S> XC) .فاشتکا اضف هاگداد
.نیمز هام و نیمز یاضف یارب ندرک هیهت )(1
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نوناق هنیطنرق SX
زا دروآ ناغمرا هب زیچ همه !دروآ ناغمرا هب نیمز هب ناوت یمن یزیچ چیه
دارفا  (S-XP) .هنیطنرق ییاضف تافاشتکا تروپ کی یور رب اضف
 R7مناخ ،دینک تفایرد نوناق نیا نتسکش ریگرد

نوناق 'SX Satellites
یاه ناتسا زا هراوهام !یصوصخ میرح ظفح هب دراد قح ره ناتسا
ناتسا کی رد یجراخ هراوهام .یصوصخ میرح نیا هب هلمح رگید
.دوش دوبان تسا نکمم و هرداصم هدیچرب یم یلخاد یاضف

نوناق هام نیمز SX
دارفا .تسا یماظن و رامعتسا ،نداعم زا جارختسا یارب تیدودحم زا تسا هام یکاخ رصانع
،دینک تفایرد نوناق نیا نتسکش ریگرد

 SE Pار دوخ نوناق نیا نتسکش رد ریگرد )ناگدننک دیدزاب( ناتسا  / R7مناخ
نوناق نیا نتسکش هدافتسا دروم تازیهجت مامت .لیطعت لاس  70یارب'
.تسا هدش میسقت قداص ناتسا طسوت هزادنا نامه هب و تسا هدش هرداصم

)ینوریب یاضف (  2نیناوق S> X
یاه هاگداد طسوت ارجا و دییات هک )نیناوق( نیناوق هب زاین رامعتسا و ییاضف تافاشتکا
یاضف نیناوق و وتلاپ ،نشپاک  ( S> XC) .ییاضف فاشتکا

.رامعتسا و فاشتکا هرایس یارب ندرک هیهت )(2

نوناق فاشتکا SX
ناتسا هب دور یم هام ای هرایس کی زا )فاشتکا یاعدا 1 ST XC ( 1 ST
زا  1/7هب ار قح . 1 ST XCتسا ناسنا یمئاد هاگیاپ کی داجیا هک تسا
. 1 STتسا هرایس کی

زا  1درادیم رب ،میسقت یواسم قطانم  7هب ار هرایس نیا یعدم
دوش یم  7یعدم  ...هدنام یقاب قطانم  6زا  1درادیم  2یعدم .قطانم
.دنک رییغت دناوت یمن قطانم ،تشادرب راب کی .هقطنم نیرخآ
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ره هب تسد زا قح هانگ ناتسا : Aیرابجا مکح  XC 1.نوناق نتسکش تسا هشقن رییغت
دروم تازیهجت مامت .تسین فشک لاس  70یارب هام ای هرایس نیا دیناوت یم و هقطنم
ناتسا طسوت هزادنا نامه هب و تسا هدش هرداصم ییانج یاه تیلاعف نیا یارب هدافتسا
.تسا هدش میسقت قداص

 R7مناخ هب ،تیانج نیا باکترا ریگرد دارفا

نوناق هام تارایس SX
 1 STهک ناتسا هب قلعتم هام تارایس
هب اه ناتسا ریاس اب هک تسا نیا .نآ یور رب راد نیشنرس یاه هاگیاپ داجیا
هب( دوش یم نیشنرس نودب هیاپ هام کی هک یماگنه !دوش یمن هتشاذگ کارتشا
.هام اعدا و تکرح رد تسا نکمم رگید ناتسا ره )تلفغ تهج هب لاثم ناونع

تازیهجت مامت .تسد زا لاس  70یارب هام فاشتکا قح هانگ ناتسا تارایس هام نوناق ضقن
طسوت هزادنا نامه هب و تسا هدش هرداصم ییانج یاه تیلاعف نیا یارب هدافتسا دروم
.تسا هدش میسقت قداص ناتسا

 R7مناخ :ضقن رد مدرم

:نیناوق راگزاس رد ییاضف ینوریب و یلخاد SX
یمن قدص رامعتسا هب هرایس یاهرمق رگید هب )نورد یاضف ( نوناق هام نیمز SX
! )ینوریب یاضف( دنک

:راگزاس نیناوق ییاضف ینوریب و یلخاد SX
یاضف( لامعا رامعتسا هب هرایس ره هب )نورد یاضف (  SXهنیطنرق نوناق
! )ینوریب
یاضف( لامعا رامعتسا هب هرایس ره هب )نورد یاضف ( نوناق 'SX Satellites
رد و تخاس ناتسا ره .فاشتکا یاضف دیآ یم رامعتسا یاضف زا لبق ! )ینوریب
دیدزاب '  SX Pزاغآ زا فاشتکا همه ) . .ص  (SXفاشتکا-ییاضف تروپ کی رارق نیمز رادم
.ناگدننک

ناهج زا نابهگن هب ندش لیدبت یارب باختنا رشب عون و ناهیک داجیا 1GOD
یارب نوناق و ییامنهار هضرع نابهگن نابهگن ناهج  2) .داقتعا  1هتفر( یکیزیف
.ییاضف تافاشتکا
.نایاپ
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