بخشنامه چهارمین مرحله لیگ شهرراز(آقایان)
هیات کاراته شهرستان شیراز در نظر دارد چهارمین و آخرین مرحله لیگ شهرراز آقایان
خود را با دعوت ازتمام باشگاه های شهرستان شیراز و دیگر باشگاه های استان فارس در
تاریخ  59/11/01در سالن شهید دستغیب برگزار نمایند.
ضمنا مراسم اختتامیه لیگ کاراته شهرراز در همان روز ساعت  69-61برگزار می گردد
که حضور خانواده های ورزش کاران گرمی بخش مراسم اختتامیه خواهد بود.
در مراسم اختتامیه از بازیکنان و مربیان برتر لیگ کاراته" داوران حاضر در ادوار لیگ
و قهرمانان و مدال آوران مسابقه انتخابی سال  6991تقدیر خواهد شد.
مربیان محترم جهت ثبت نام می بایست آی دی کارت هنرجویان خود را همراه داشته باشند
در صورت نداشتن آدی کارت نیز می بایست نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.
توجه  :همراه داشتن کارت بیمه ورزشی در روز مسابقه الزامیست.
مقررات و شرایط اختصاصی مسابقه:
_مسابقات در رشته های کاتا انفرادی " کاتا تیمی و کومیته انفرادی برگزار می گردد.
_مسابقات کاتا انفرادی و تیمی در رده سنی نونهاالن "نوجوانان"جوانان و بزرگساالن برگزار
می گردد.
_مسابقات کاتا به صورت پرچمی داوری میشود.
_مسابقات کاتا در رده سنی نونهاالن در دو گروه برگزار می گردد.
اجرای کاتا در رده سنی نونهاالن تا قبل ازفینال هیان و در فینال کاتای آزاد برگزار می گردد.

_اجرای کاتا در ره سنی نوجوانان" جوانان و بزرگسال طبق قوانین  WKFبرگزار می گردد.
_مسابقات کومیته در رده سنی نوجوانان " جوانان و امید و بزرگسال برگزار می گردد.
_ مسابقات کومیته در رده سنی نوجوانان " جوانان و بزرگسال برگزار می گردد.
تبصره 1:مسابقات کومیته در رده سنی نوجوانان از یکسال قبل از تاریخ اعالم شده و
ازتاریخ 1000/00/00ثبت نام صورت میگیرد.
تبصره 2:درصورتی که مربیان بخواهند از سنین پایین تر از رده سنی اعالم شده در آیین
نامه استفاده نمایند میبایست یک رضایت نامه از والدین را پیوست به مدارک تحویل نمایند.
نفرات اول تا چهارم رنکینگ هر دوردر مرحله بعدی بصورتی در جدول قرار خواهند
گرفت که تا یک چهارم نهایی مقابل یکدیگر قرار نگیرند.
تبصره  : 3درصورتی که مربیان بخواهند از رده کمربند رنگی در رشته کومیته استفاده نمایند
می بایست یک رضایت نامه از والدین را پیوست به مدارک تحویل نمایند.
رده سنی و اوزان:
رده سنی

سال تولد

اوزان

نونهاالن1

1000/00/00-1000/00/00

فقط کاتا

نونهاالن2

1002/00/00 _ 1000/00/00

فقط کاتا

نوجوانان

-05-00-00-92-90-30-00+00 1000/00/00_1002/00/00

جوانان

1000/00/00_1000/00/00

-90-99-31-30-03+03

بزرگساالن

 1000/00/00به قبل

-99-30-30-09-00+00

شرایط عمومی مسابقه:
_ بهمراه داشتن اصل کارت بیمه ورزشی در روز مسابقه الزامییست.
_در هر مرحله به نفرات اول تا چهارم گواهی قهرمانی اهداء می گردد.
_ وزن کشی هر وزن قبل از برگزاری مسابقه همان وزن انجام می پذیرد در صورت
تخلف هنرجو ازهمان دوره از مسابقات حذف می گردد.
_ درمسابقات کومیته در زمان وزن کشی فقط یک کیلو ارفاق در نظر گرفته میشود.
_ استفاده از لوازم ایمنی استاندارد (دستکش " محافظ لثه " محافظ بدن" روپایی و ساق بند)
الزامی می باشد.
_ استفاده از تجهیزات برای تمام رده های سنی و اوزان مسابقات کومیته الزامی
واجباریست در صورت کامل نبودن تجهیزات" بازیکن کیکن می شود.
_ بدیهی است به لحاظ برنامه ریزی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن اعالم می دارد
مربیان محترم و شهرستانها و باشگاه ها میبایست حداکثر تا تاریخ های  1059/10/20به
هیات کاراته شهرستان شیراز مراجعه نموده واقدام به ثبت نام نمایند.
تمامی شرکت کنندگان جدید میبایست جهت ثبت نام نسبت به دریافت آی دی
کارت اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و صدور آی دی کارت
اصل و کپی کارت بیمه ورزشی
_اصل و کپی شناسنامه
_گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار
_ تکمیل فرم رضایت نامه جهت رده سنی نونهاالن"نوجوانان و جوانان
_تکمیل فرم قبول مسئولیت جهت رده سنی امید وبزرگساالن
_مبلغ 9000پنج هزار تومان جهت صدور آی دی کارت

_مبلغ ورودی مسابقات لیگ شهر راز به ازاء هر نفر  20000بیست هزار تومان می باشد.
تبصره  :مربیانی که مدارک هنرجویان خود را تحویل نداده اند نسبت به تکمیل آنها اقدام
نمایند .درصورت کامل نبودن مدارک ثبت نام صورت نمی گیرد.
_ داشتن معرفی نامه رسمی از باشگاه مربوطه الزامیست .
_مسابقات با کوچ برگزار می گردد  .داشتن لباس گرم ورزشی طبق قوانین الزامیست.
_هر تیم میبایست یک نفر را بعنوان سرپرست معرفی نماید  .پیگیری مسائل فقط از طریق
ایشان امکان پذیر خواهد بود.
_ تمام مسابقات کومیته با شرایط ویدو چک برگزار میگردد.
_ استفاده از ویدو چک طبق قوانین مسابقات کشوری می باشد.
_ باشگاه ها میبایست به صورت حضوری در موعد مقررجهت ثبت نام حضور یابند.
مکان و اطالعات مورد نیاز در سایت هیات کاراته اعالم می گردد.
ارسال فرم ثبت نام صرفا مالک برای ثبت نام نمیباشد در صورتیکه بعد از زمان مقرر اسامی
فاکس گردد و یا مبلغ واریز نگردد و یا لسیت نا خوانا ناقص باشد ثبت نام صورت نمی گیرد.
_با توجه به برگزاری لیگ شهرراز توسط هیات کاراته شهرستان شیراز و ابراز عالقمندی
مربیان و ورزشکاران شاخص در شهرستان ها استان فارس جهت حضور در این دوره از
رقابت ها به منظور آمادگی هرچه بیشتر جهت شرکت در لیگ را نموده اند که پس از بررسی
و تایید اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز مقرر گردید که ورزشکاران شهرستان ها
تحت عنوان باشگاه مربوطه خود و با رعایت ضوابط و قوانین لیگ شهرراز در این دوره
شرکت نمایند.

ساعت برگزاری مسابقات:
_مسابقات کاتا تمام رده های سنی ساعت  0300صبح الی 10صبح
_مسابقات کومیته نوجوانان ساعت 10صبح الی  11300ظهر
_مسابقات کومیته جوانان ساعت 11300الی 10
_مسابقات کومیته امید بزرگساالن ساعت  10الی 10300
_ جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر مربیان محترم میتوانند با شماره تماس
 05100001103آقای مجتبی مدیح جهرمی مسئول برگزاری تماس حاصل نمایند.

تاریخ:

بسمه تعالی
فرم رضایت نامه ولی
اینجانب  .........................ولی .....................عضو باشگاه  ...............از
شهرستان .................
با مطالعه کامل آیین نامه لیگ کاراته شهرراز و اطالع از شرایط و قوانین لیگ و علم به
اینکه فرزندم متولد  ...............رنگ کمربند  ............و در رشته  .................است .
بدینوسیله مراتب رضایت خودم را مبنی بر عضویت فرزندم در تیم باشگاه .............جهت
شرکت در لیگ کاراته شهر راز اعالم داشته و متعهد می گردم فرزندم کلیه مقررات لیگ را
رعایت نماید.
نام و نام خانوادگی ولی
امضاء و اثر انگشت

امضاء و مهر مدیر باشگاه

تاریخ:
بسمه تعالی

فرم قبول مسئولیت شرکت در لیگ شهرراز
اینجانب  ..................فزند ..................به شماره شناسنامه  ...............و شماره ملی
.............متولد  ...............داری کارت بیمه ورزشی شماره  ................به تاریخ
 ................عضو باشگاه ..............
که در رشته کاتا /کومیته در لیگ شهرراز شرکت می نمایم کلیه مسئولیت ناشی از بروز
حوادث غیر مترقبه در حین مسابقات را که حادثه ورزشی تلقی می گردد شخصا بعهده گرفته
و ضمن آن متعهد می شوم کلیه مقررات مسابقات را رعایت نموده در غیر اینصورت
تصمیمات متخذه کمیته های انضباطی مسابقات و هیات شیراز راقبول می نمایم.

نام امضاء و اثر انگشت مسابقه دهنده

باشگاه :
ردیف

فرم ثبت نام لیگ شهرراز مرحله :
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد
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