
  ساعت٢۴اسکيت کردن سراسر جهان در 
  با حمايت يونيسف

   
  سراسر جهان خوش آمديد) اينالين(دوستان و اسکيت بازان

من اميدورام که شما نيز اين ايده را دوست داشته باشيد و روح آن را احساس کنيد و شما هم بخشی از اين واقعه 
   .بزرگ باشيد

  
  مقصود

 ساعت بدون ٢۴ر هر نقطه ای که هستند برنامه ريزی می کنند تا در طی اينالين اسکيت بازان سراسر جهان د
   .توقف بطور کامل سراسر جهان را اسکيت کنند

هدف اين برنامه پوشش حداکثر کيلومتری است که می توان در اين زمان اسکيت کرد و همچنين پيوند يک شبکه 
برای کمک به ) ايت از کودکان سازمان مللآژانس حم( هدف ديگر کمک به يونيسف . از اسکيت بازان جهان

  . کودکان سراسر جهان است
  .شرکت در اين برنامه مجانی است

   
  زمان اجرا

برنامه ) ٢٠٠٨ جون ١۵ و ١۴ (١٣٨٧ خرداد ٢۶ و ٢۵ ساعته جهان در روزهای ٢۴پنجمين برنامه اسکيت 
  . ام خرداد آغاز خواهد شد ٢۵ صبح روز ٨ريزی شده و در ساعت 

برعکس اين بسيار مطلوب است که هر ساعتی از اين زمان . دوديتی در تعداد شرکت کنندگان وجود نداردهيچ مح
 ساعته اين است که سريع ترين اسکيت باز در هر ساعت کدام ٢۴نتيجه اين اسکيت . چندين بار پوشش داده شود

  .است
  در زير شما جدول برنامه ريزی را مشاهده می کنيد

   در ايران بايد   تبديل کنيدUTCبه زمان استاندار World Time webpage وانيد در سايت  زمان محلی را می ت
   UTC: + 03:30  
   

 ساعت
مکان سوم و  مکان دوم و زمان مکان اول و زمان محلی تاريخ و زمان #

 زمان
کيلومتر 
 طی شده

Before 14th of June 
2008, <11:00 Wuxi, China, 16:00 . . - 

1 14th of June 
2008, 11:00 Wuxi, China, 19:00 Beijing, China, 

19:00 . . 

2 14th of June 
2008, 12:00 Wuxi, China, 20:00 . . . 

3 14th of June 
2008, 13:00 Munich, Germany, 14:00 Rio de Janeiro, 

Brasil, 10:00 . . 

4 14th of June 
2008, 14:00 

Hollenstedt, Germany, 
15:00 

Rio de Janeiro, 
Brasil, 11:00 . . 

5 14th of June 
2008, 15:00 . . . . 

6 14th of June 
2008, 16:00 . . . . 

7 14th of June 
2008, 17:00 . . . . 



8 14th of June 
2008, 18:00 . . . .  

9 14th of June 
2008, 19:00 . . . . 

10 14th of June 
2008, 20:00 . . . . 

11 14th of June 
2008, 21:00 . . . . 

12 14th of June 
2008, 22:00 

Christchurch, New 
Zealand, 11:00 (15th of 
June) 

. . . 

13 14th of June 
2008, 23:00 

Sydney, Australia, 11:00 
(15th of June) . . . 

14 15th of June 
2008, 00:00 

Sydney, Australia, 12:00 
(15th of June) . . . 

15 15th of June 
2008, 01:00 . . . . 

16 15th of June 
2008, 02:00 . . . . 

17 15th of June 
2008, 03:00 . . . . 

18 15th of June 
2008, 04:00 . . . . 

19 15th of June 
2008, 05:00 . . . . 

20 15th of June 
2008, 06:00 . . . . 

21 15th of June 
2008, 07:00 . . . . 

22 15th of June 
2008, 08:00 . . . . 

23 15th of June 
2008, 09:00 Munich, Germany, 10:00 . . . 

24 15th of June 
2008, 10:00 Burgos, Spain, 11:00 . . . 

After 15th of June 
2008, >11:00 . . . - 

    Sum . 
    Average . 

 



   همکاررويدادهایساير 
  TSSC(Thueringer Speedskating Club (Erfurt )آلمان(کلوپ اسکيت سرعت تورينگر      -١

   ساعته٢۴ تحت پوشش برنامه اسکيت ٢٠٠۵ ژوئن ١١ ساعته در ١٢برگزاری يک مسابقه 
. آلمان است اين مرکز يک انجمن در نزديک مونيخ  "Skating Karlsfeld" )مانآل(اسکيت کارسفيلد      -٢

 آنها يک قرعه کشی جهت جمع آوری ٢٠٠۵در سال . که تحت ميزبانی انجمن کارگران جوان است
  . نفر است١٠٠٠ت کنندگان اين انجمن بالغ بر تعداد شرک. مقداری پول برای يونيسف انجام دادند

 يک مسابقه غير رقابتی که در Petersburg Marathon. St )روسيه(ماراتون سنت پيترزبورگ      -٣
  . ساعته ملحق شد٢۴دومين دوره به اسکيت 

در دومين دوره به اسکيت  Green Ball Skate Moscow )روسيه(يت توپ سبز مسکو گروه اسک      -٤
اين يک شهر اسکيت برای اسکيت بازان تازه کار است که در محلی در هر شنبه .  ساعته ملحق شد٢۴

 Leninsky Prospekt بعد از ظهر در کنار يادبود ايستگاه ٢مالقات آنها ساعت محل . جمع می شوند
  group photoعکس ها را می توانيد اينجا ببينيد  .است

  
   

  نحوه همکاری
 ساعته ٢۴ دوره برنامه متوالی اسکيت پنچميناگر شما هم می خواهيد با يک ساعت يا بيشتر اسکيت کردن در اين 

اطالعات زير را در پست .  ارسال کنيدnet.eskat24@register  شرکت کنيد يک نامه به پست الکترونيک
  .الکترونيک خود وارد کنيد

   
Subject: Application for 24skate #3  ساعته٢۴شرکت در سومين دوره اسکيت : موضوع

Your name نام و نام خانوادگی
Your Town نام شهر
Your country نام کشور

The local time do you prefer to skate يت کنيدکه شما ترجيح می دهيد اسک) به وقت محلی(ساعتی 
How long do you want to slate(default:one hour) )زمان پيش فرض يک ساعت(چه مدت می خواهيد اسکيت کنيد 

?Is there daylight saving time where you will skate .آيا در محلی که می خواهيد اسکيت کنيد روشنايی روز وجود دارد
Anything else useful ساير اطالعات الزم

Okay to publish your name: Yes/No خير/بله . آيا می توانيم نام شما را چاپ کنيم
 را در اين برنامه ثبت  خود... اگر می خواهيد تيم، گروه، باشگاه و 

نام و عنوان فردی که بتوانيم با او در تماس باشيم را ارسال . کنيد
مچنين نام افرادی را که می خواهيد چاپ شود را نيز ارسال ه. کنيد
 . کنيد

To register a whole team, training group, club, public 
event etc. please tell me a contact person and his/her 
substitute, as well as all names which are allowed for 
publication.

   
  بسيار خوش آمد می گوئيمما به تيم شما 

   
  :آخرين مهلت ثبت نام

 ساعت مشخص شده ٢٤ ساعته نيز امکان پذير است اگر شما در زمان ٢٤ثبت نام حتی بعد از برنامه اسکيت 
 هفته قبل از انجام ٢اما برای قرار گرفتن در برنامه تنظيم شده برای شرکت کنندگان می بايست . اسکيت کرده ايد
  . ساعته ثبت نام کرده باشيد٢٤کيت تاريخ برنامه اس

   
  شرکت کنندگان

  : ساعته شرکت کردند٢٤اسکيت بازان کشور های زير در اولين و دومين دوره برنامه اسکيت 
-کنيا – ژاپن -ايران– هند – آلمان – استونی – انگلستان – دانمارک – کانادا – برزيل – بلژيک – استراليا -اتريش

   امارات- سوئيس – اسپانيا - آمريکا– سنگاپور – روسيه – پاناما – مالزی –کره 
   



می توانند در اين ... تمامی رده های اسکيت بازان ازجمله کودکان، اسکيت بازان تفريحی و تيم های حرفه ای و 
  .برنامه بزرگ شرکت کنند

   
   ساعته٢٤قوانين اسکيت 
اگر . باشند) ارهای زمانی مختلفمد(بايد اسکيت بازها از تمامی نواحی جغرافيايی کره زمين  •

بعضی از اين مدارهای زمانی را نتوانيم پوشش دهيم ساير اسکيت بازان می توانند آن را 
  . پوشش دهند

با اين حال حداقل يک گواهی برای هر يک ساعت . نتايج بر اساس اعتماد جمع آوری می گردد •
  . ده باشداسکيت انجام شده بايد ارائه شود و مدرک آن با نام ثبت ش

 ساعت متوالی ٢٤ تا از ٢٠ ساعته فقط در صورتی اعتبار دارد که حداقل ٢٤نتيجه اسکيت  •
  . پوشش داده شود

در صورتی می تواند بصورت يک رکورد جديد رسمی ثبت شود که    ساعته ٢٤نتيجه اسکيت  •
مدار زمانی  ١٠اسکيت بازان اينکار را در .  کيلومتر شکسته شده باشد٦رکورد قبلی حداقل در 

  . انجام داد باشند
تنها در پشت اسکيت باز جلويی امکان ) حرکت در پشت نفر جلويی برای پوشش باد(درافتيمگ •

   .پذير است و پشت دوچرخه، ماشين و ساير وسايل نقليه مورد قبول نمی باشد
   . متر باشد١٠٠اختالف ارتفاع بين نقطه شروع و پايان هر اسکيت باز نبايد بيش از  •

   
   

  رفع مسئوليت
 ايمنی برا ی هر مقدار که اسکيت می  استفاده از وسائل و کاله. مسئوليت تمامی شرکت کنندگان با خود آنها است

 برای کليه نتايج بدست آمده مربوط به چاپ اسامی و لينک های مربوطه هيچ  .کنيد کامال توصيه می شود
  . مسئوليتی پذيرفته نمی شود

   
   ساعته ٢٤اسکيت نتايج و رکوردهای 

   
   کيلومتر١/٧١٢   ساعت٢٤رکورد جهانی اسکيت در 

   
  تاريخچه

 ٢٤شماره اسکيت 
امتياز  تاريخ # ساعته

 کيلومتر
شرکت 
 کنندگان

مبلغ داده شده به 
  يورو

1 23/24th of October 
2004 514,0 72 0.578,60 Further 

Details 

2 11/12 of June 2005 712,1 1.100 1.296,60 Further 
Details 

3 20/21st of May 
2006 550,1 >250 1.525,70 Further 

Details 

4 16/17th of June 
2007 >450 >590 >1.342,17 Further 

Details 
  
  
   

  شرايط برای شرکت کنندگان و صدور گواهی
   



بعيد بنظر می رسد که در (اسکيت بازان بايد يک ساعت حتی در شرايط نامساعد اسکيت کنند  •
  . امکان اجرای امدادی نيز مجاز است).  ساعت تمام جهان آفتابی باشد٢٤طی 

يست دايره ای اگر يک پ.  متر تعيين کند١٠٠گواهی بايد ميزان مسافت طی شده را با دقت  •
 متر مشخص ١٠ کيلومتر مورد استفاده قرار گرفت طول آن می بايست با دقت ٧کوچکتر از 

   ) متر ارائه شود١٠٠ دور از اين پيست طی شد بايد با دقت ١٠برای مثال اگر ( شود 
اين پسنديده تر است ولی اجباری نيست که يک عکس ديجيتالی از برنامه خود برای ما ارسال  •

   .کنيد
اسکيت بازان بهتر است يک جانشين برای مشکالت احتمالی قبل از اجرای برنامه برای خود  •

   .معرفی کنند
   

  سفيران
 ساعته در ٢٤به ازای هر کيلومتر مسافتی که در يک ساعت برنامه اسکيت ) يا بيشتر( سی که يک يورو هر ک

تنها يک . يونيسف را دريافت خواهد کرد   ساعته، حامی٢٤نظر بگيرد و به ما اعالم کند عنوان سفير اسکيت 
  . يد توسط سفير ارائه شوديک توافقنامه برای اسکيت باز با. سفير برای هر اسکيت باز می تواند باشد

   
  : ساعته ارائه شده است٢۴در اينجا ليست سفيران اسکيت 

• Andrea Saterbak - Stillwater- Minnesota- کيلومتر٥٢ برای    
• Rosane Mello da Silva – Rio – Brasil – کيلومتر٦/٢٠ برای   
• Annika Risch, - Lemwerder, Germany – کيلومتر از  بيشتر از يک يورو برای هر

   کيلومتر طی شده١٨٫٢
   

 که هر سفير می تواند دريافت کند را مشاهده  )pdfبا فرمت  ( certificate در اينجا شما می توانيد نمونه مدرک
  .کنيد

   
   کارانهحمايت های نيکو

  .هيچ پولی بطور مستقيم ارسال نشود
  :هر فردی که می خواهد در اينکار شرکت کند می تواند به يکی از روشهای زير اقدام کند

 ساعته به يونيسف ٢۴من يک يورو به ازای هر کيلومتر برای مجموع نتيجه اول هراسکيت  •
   .اختصاص ميدهم

ی که رکورد مسافت پوشش داده شده اسکيت من يک يورو به ازای هر کيلومتر رکورد، هنگام •
   . مايل برسد اختصاص می دهم۵٠٠)  کيلومتر٨٠۴(  ساعته برای اولين بار به٢۴

من يک يورو به ازای هر کيلومتر رکورد، هنگامی که رکورد مسافت پوشش داده شده اسکيت   •
   . کيلومتر برسد اختصاص می دهم٨٨٨   ساعته برای اولين بار به٢۴

 رکورد، هنگامی که رکورد مسافت پوشش داده شده اسکيت   يارد١٠٠٠ورو به ازای من يک ي •
   . ساعته برای اولين بار به يک ميليون يارد برسد اختصاص می دهم٢۴

من يک يورو به ازای هر کيلومتر رکورد، هنگامی که رکورد مسافت پوشش داده شده اسکيت  •
   .رسد اختصاص می دهم ساعته برای اولين بار به يک ميليون متر ب٢۴

   
  . اين بسيار قابل تقدير خواهد بود اگر بتوانيد برای کمک به يونيسف در طی برنامه پول جمع آوری کنيد

   
  .حمايت کنندگان همراه با لوگو و آدرس سايتشان معرفی خواهند شد

   
  روزنامه خبری

  . لطفا يک پست الکترونيک برای عضويت ارسال کنيد 
  . زبان انگليسی استروزنامه خبری به

   



  اصول امنيت شخصی و ضد ويروس
  .آدرس پست الکترونيک شما به هيچ فرد ديگری بدون اجازه شما ارسال نخواهد شد

  .هيچ فايلی ضميمه روزنامه خبری الکترونيکی برای شما ارسال نخواهد شد
   

  (FAQ)بيشترين سواالتی که پرسيده ميشود 
   

  ثبت نام است؟آيا نياز به پرداخت حق : سوال
  .  اگر تمايل به پرداخت داريد اعالم کنيد تا برای يونيسف در نظر گرفته شود–نه : جواب

   
  اگر هنگام اجرای برنامه سقوط کنم و نتوانم ادامه دهم چه اتفاقی می افتد؟: سوال
اگر فرد . مه دهدمن اميدوارم اين اتفاق هرگز نيافتد و اما يک فرد جايگزين می تواند اينکار را ادا: جواب

  جايگزينی نباشد مسافت پيموده شده قبل از افتادن در نتايج محاسبه می شود
   

  آيا محدوديتی برای تعداد شرکت کنندگان وجود دارد؟: سوال
  نه: جواب

   
اگر تعداد بيشتری اسکيت باز که هر کدام يک ساعت اسکيت کنند وجود داشته باشد نتايج چگونه حساب می : سوال
  شود؟
اگر چندين اسکيت باز در يک زمان مشابه اسکيت کنند بيشترين مسافت طی شده در يک ساعت محاسبه : جواب

  .خواهد شد
   

  من خيلی دوست دارم شرکت کنم ولی در اين تاريخ نميتوانم ، چکار می توانم بکنم؟: سوال
توانيد برنامه ديگری در زمان شما مي. من اميدوارم تعداد زيادی اسکيت باز شرکت کند. نگران نباشيد: جواب

  .متفاوتی با حمايت از طرف من و اين وب سايت انجام دهيد و يا منتظر برنامه سال آينده باشيد
   

آيا نيازی برای ارائه يک گواهی برای هر اسکيت باز است و يا می توان يکی برای چندين اسکيت باز : سوال
  . ارائه نمود

اما اين مشکل است که . د کند برای چندين نفر اگر او خودش همراه آنها بوده استيک فرد قطعا ميتواند تائي: جواب
لذا بهتر است که تائيد برای هر فردی . موقعيت چندين اسکيت باز را که دور از يکديگر هستند مشخص کرد

  . مربوط به خودش باشد
   

  کت کنم؟آيا الزم است که من عضو تيمی باشم تا بتوانم در اين برنامه شر: سوال
شما تنها به يک مسير و فردی که ميزان مسافت طی . نه، برو، می توانی به تنهايی اين کار را انجام دهی: جواب

  .شده شما را تائيد کند نياز داريد
   

  تماس با ما
 برای هر مورد ديگری که سوال داريد مکاتبه net.skate24@emensclبرای تماس با ما با پست الکترونيک  

  . هر گونه سوال و يا پيشنهادی را ميتوانيد درباره اين پروژه برای ما ارسال کنيد. کنيد
برای مکاتبه به هر زبانی از انگليسی، فرانسه، ايتاليايی، يا آلمانی که می خواهيد سوال کنيد ولی برای پاسخ لطفا 

  . گليسی يا آلمانی را از ما بپذيريدزبان ان
در قسمت موضوع نامه خود حتما استفاده کنيد تا نامه شما به قسمت مربوطه ارسال   24skateلطفا از کلمه کليدی 

  .شود
   

  ايده
   آلمان– مونيخ  Clemens Suerbaum, Munich  :ايده و تحقق



يک برای . دو قلب اينالين در سينه من می تپد. شهر مونيخ آلمان هستم من يک اسکيت باز اينالين احساساتی از
  . اسکيت کردن تفريحی و ديگری برای اسکيت کردن سرعتی

. شهر مونيخ داده اند) شب اسکيت(  Bladenightبرای ) نگهبان اسکيت(  Bladeguardقب برای اولی به من ل
 ٢۵٠حدود . اين يک برنامه هفتگی در تمامی بعد ازظهر های غير بارانی شهر مونيخ از ما می تا سپتامبر است

Bladeguard اقبت می کنند شرکت کنند در اين برنامه برای جلوگيری از ترافيک مر٢٠٠٠٠ از حدود متوسط .
 کيلومتر اسکيت می کنيم و اين برنامه ٢٠ تا ١۵ما معموال . نفر است٣٧٠٠٠رکورد شرکت کنندگان اين برنامه 
 de.adenightbl-muenchner.wwwبرای کسب اطالعات بيشتر می توانيد به سايت . حدود يک ساعت طول می کشد

  ).اين سايت متاسفانه فقط به زبان آلمانی است و چند عکس با چندين زبان وجود دارد( مراجعه کنيد 
قلب اسکيت سرعتی من سعی ميکند که با کلوپ های اسکيت سرعت محلی در تماس باشد درحالی که من يک  

دوستان عزيزی که ). بار سفر در سال است ٨ تا ٦بخشی از شغل من ( شغل بين المللی همواره در حال سفر دارم 
  . ساعته را شکل دادند٢٤من در اين مسير با آنها مالقات کردم مبنای برنامه اولين اسکيت 

   
  سپاسگذاری

• Conny Strub – از ونکور کانادا برای حمايت ها و پشنهاد ها  
• Daniela Duerbeck- مونيخ آلمان برای طراحی زيبای لوگواز   
• Rod Wilmot - Montreal-Rollerاز کانادا برای پشتيبانی   
• Winand Klar – از هانور آلمان برای اولين لينک در وب سايت de.skating-fun.www  
• Ulrich Suerbaum – ميليمتری زيبا در ايبی١٠٠ برای فريم از مونيخ آلمان   
• Michel Parent – کوپک کانادا برای ترجمه فرانسوی از  
• Luiz Claudio Mandarino Freire - Inline-Rioيل برای ترجمه پرتغالی از ريو د جنيرو برز  
• Carlos Sainz Mata- از اسپانيا برای ترجمه اسپانيايی  
• Fariba Fahti – از ايران برای ترجمه فارسی ir.persianblog.skate://http 
•  Zaragoza- Patinar Asociacion –  از اسپانيا برای خالقيت و تماس با يونيسف اسپانيا و 

   ساعته٢۴طراحی تی شرت برای اسکيت 
• Young Hsu (Alex)- از چين برای ترجمه چينی  
  نام شما ؟   •

   
  رفع مسئوليت ساير وب سايتها

قبل از . ارتباطی به ما نداردهيچ مسئوليتی در خصوص محتويات ساير وب سايتهای معرفی شده در اين صفحه 
وارد شدن به هر يک از اين وب سايتها آن را در حد امکان مورد بررسی قرار دهيد تا حاوی مطالب توهين آميز و 

  . يا غير قانونی نباشد
   

  آخرين نکته
خواهم که بنابراين من از شما می . به روز نگه داشتن محتويات اين سايت چند زبانی کار مشکل و پيچيده ای است

اين مطلب را درک کنيد که به روز کردن محتويات ابتدا در زبان انگليسی انجام خواهد شد و بعد اين کار در 
  . زبانهای ديگر انجام خواهد شد

  : تاريخچه اين صفحه
  .  و هر ساله آپديت می شوداولين نسخه زبان فارسی : ١٣٨۵ برابر با چهاردهم فروردين٢٠٠۶دوم آوريل 

   
   
   
   
   
   

 


