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پیوست  :ندارد

اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان ...مسئول محترم هیأت کاراته شهرستان ...
مدیریت محترم باشگاه ورزشی....
با سالم احترام
نظربه اینکه سبک سبک سوکیوکوشین کاراته در نظر دارد مسابقه استانی بانوان خود را به مناسبت روز بزرگداشت حافظ
در رشته های کاتا و کومیته در رده سنی خردساالن ،نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن در تاریخ  97/7/20به میزبانی شهرستان
شیراز (در سالن رزمی قهرمانان) برگزار نماید؛ لذا خواهشمند است مراتب را به افراد ذینفع اعالم تا با آمادگی کامل در مسابقات
حضور بهم رسانند.
شرایط عمومی :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مسابقات در روز جمعه  97/07/20در محل شیراز – بلوار هفت تنان -سالن رزمی قهرمانان ،رأس ساعت  08:00صبح برگزار میگردد.
وزن کشی و ثبت نام بر عهده نماینده شهرستان می باشد .جدول بندی روز چهار شنبه  97/7/18ساعت 14:00در دفتر هیات کاراته
استان فارس برگزار می گردد
.ب ه همراه داشتن معرفینامه از هیأت کاراته شهرستان  /باشگاه و رضایت نامه ولی هنرجو الزامی است.
استفاده از لوازم ایمنی استاندارد ( دستکش  ،محافظ لثه  ،محافظ بدن  ،روپایی  ،ساق بند و  )...الزامی است.
به همراه داشتن مدارک شناسایی و مدارک بیمه ورزشی دارای اعتبار در سال ( 1397مسئولیت داشتن کارت بیمه ورزشی با مربی
ورزشکار ،ورزشکار و والدین ورزشکاران می باشد)
مسابقات در دو بخش کاتا و کومیته برگزار می گردد.

 -7ورودی مسابقات تک رشته  400/000ریال و دو رشته  500/000ریال می باشد.
 -8مسئول برگزاری مسابقات موظف است به ازای هر حکم مبلغ  40،000ریال به حساب هیأت کاراته استان واریز نماید.
 -9حضور ناظر هیأت کاراته استان در مسابقات استانی یا مسابقات کشوری به میزبانی استان فارس الزامی است.
 -10مسابقات به صورت پوشیده برگزار می شود  .لذا فایترها با مقنعه سفید و ساق دستت و داورهتا بتا متانتو شتلوار و مقنعته
سورمه ای حضور داشته باشند .
 -11در صورت تکمیل نشدن جدول امکان ادغام جداول نزدیک به هم وجود دارد .
 -12مربیان گرامی لطفا در وزن کشی هنرجویان خود حضور داشته باشند در صورتی که کسی پایین تتر از وزن ختود شترکت
کند از دور مسابقات حذف می گردد.
 -13به نفرات برتر حکم و مدا ل قهرمانی اهدا خواهد شد و منتخبین این مسابقات ،به مسابقات کشوری قهرمان قهرمانان اعزام خواهند
شد.
 -14تمام احکام صادر شده در مسابقه بدون مهر و امضای هیأت کاراته فارس فاقد اعتبار بوده و مورد این تایید این هیأت نمی باشد.

 -15با توجه به خطرات عدیده اعزام ورزشکاران به مسابقات ،تمامی اعزامهای ورزشی زمینی توسط اتوبوس یا مینی
بوس ،بایستی از طریق شرکتهای معتبر مسافربری که دارای بیمه نامه رسمی سفر و صورتحساب میباشند
انجام پذیرد.
 -16مسئولیت برگزاری و هماهنگ کننده مسابقات با خانم هاجر اسدی به شماره تماس  09171383462می باشد.
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 -17الزم به ذکر است برگزار کننده این رویداد موظف است ظرف یک هفته بعد از برگزاری مسابقات گزارش را از طریق شماره
( 09371249325واتس اپ) به آقای مهندس راهپیما ارسال نماید.
 -18صدور هر گونه مجوز در خصوص انجام و برگزاری هر گونه استاژ ،برگزاری مسابقات ،اعزام و  ...منوط به ارائه گزارش این فعالیت در
زمان مطرح شده است.
شرایط اختصاصی :
خردساالن( متولدین  )1389-1390 -1391اوزان + 40-40-35-30-25-20-15
زمان مسابقه  :راند اول 1دقیقه  ،راند دوم  30ثانیه  ،راند سوم 30ثانیه
نونهاالن ( متولدین  )1386-1387 -1388اوزان+ 50-50-45-40-35-30-25 -20
زمان مسابقه  :راند اول 1/5دقیقه  ،راند دوم  1دقیقه  ،راند سوم  1دقیقه
نوجوانان ( متولدین  )1383-1384 -1385اوزان +60-60-55-50-45-40-35-30
زمان مسابقه  :راند اول 1/5دقیقه  ،راند دوم  1دقیقه  ،راند سوم  1دقیقه
جوانان (متولدین )1380-1381 -1382اوزان+ 70-70-65-60-55-50-45-40
زمان مسابقه  :راند اول2دقیقه  ،راند دوم  1دقیقه  ،راند سوم 1دقیقه
بزرگساالن ( متولدین  1379و به قبل ) اوزان + 80-80-75-70-65-60-55-50
زمان مسابقه  :راند اول2دقیقه  ،راند دوم 1دقیقه  ،راند سوم  1دقیقه
مقاطع کمربندی کومیته  ( :نارنجی – آبی ) – ( زرد – سبز) – ( قهوه ای – مشکی )
 درمسابقات کومیته استفاده از دستکش  ،ساق بند  ،کاله و نانشیم در رده سنی خردساالن  ،نونهاالن ،نوجوانان و استفاده از کالهو نانشیم و ساق بنددر رده سنی جوانان و بزرگساالن الزامی است .تیم ها موظفند تجهیزات کامل همراه بیاورند.
 مقاطع کمربندی کاتا ( :سفید – نارنجی ) -آبی  -زرد )( -سبز  -قهوه ای ) ( مشکی) برگزار می گردد. کاتاهای قابل اجرا در کمربند سفید و نارنجی (تایکیوکو1و2و 3و پینان  ،)1کمربند آبی و زرد ( تایک یوکو 3و پینان 1و2و)3کمربندسبز و قهوه ای (پینان  5-4-3و سوکینو کاتا )کمربند مشکی ( از پینان سونوگو به باال ) تا دور سوم برای همه رده ها غیر تکراری
میباشد (مسابقات کاتا بصورت امتیازی برگزار می شود).

احمد مباركي
رئيس هيات كاراته استان

رونوشت :
محسن ساالري معاون توسعه امور ورزش جهت استحضار.
مجيد اسماعيلي رئيس حراست اداره كل جهت استحضار.

