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 مربی گرامی
 

 واحترامبا سالم 
و با هدف ایجاد همدلی بیشتر  سل آینده ساز میهن عزیزمانبا یاری خداوند متعال و به منظور تربیت ن ،می رساندبه استحضار  

 آبانماه در آقایان و بانوانکشوری لیگ پارس برای دوره مسابقات  اولین جامعه کاراته کشور و ارتقا سطح کیفی شرکت کنندگان؛
 .می شودبا شرایط زیر برگزار  تهراندر سال جاری 

همچنین برای قدردانی از نفرات برتر در تمام رده ها، جوایز نقدی و یادبود در نظر گرفته شده که به قهرمانان عزیز تقدیم حضور 
 می گردد.

مراجعه  )www.plig.ir(ایت اختصاصی مسابقات برای ثبت نام، کسب اطالعات بیشتر و اطالع از شرایط دقیق برگزاری به س
 فرمایید.

 متفاوت می باشد. کومیتهدر وزن های  فقطبخشنامه مسابقات برای بانوان و آقایان  

 
 

 توضیحات تاریخ تولد کد مسابقات

 دیکاتای انفرا
 )زیرقهوه ای(

 سال و کوچکتر 7 و کوچکتر 1811 1

 سال 9و  1 1811 - 1817 2

 سال 11و  11 1811 - 1811 8

 سال 18و  12 1812 - 1818 1

 سال )نوجوانان( 11و  11 1811 - 1811 1

 سال )جوانان( 17و  11 1871 - 1879 1

 سال و بزرگتر )بزرگساالن( 11 و بزرگتر 1877 7

 کاتای انفرادی 
 )باالی قهوه ای(

 کوچکترسال و  7 و کوچکتر 1811 1

 سال 9و  1 1811 - 1817 9

 سال 11و  11 1811 - 1811 11

 سال 18و  12 1812 - 1818 11

 سال )نوجوانان( 11و  11 1811 - 1811 12

 سال )جوانان( 17و  11 1871 - 1879 18

 سال )امید( 21تا  11 1871تا  1877 11

 سال و بزرگتر )بزرگساالن( 21 و بزرگتر 1871 11

 (الف سال )پیشکسوتان 11تا  81 1811تا  1811 11

 (ب سال )پیشکسوتان 11تا  11 1811تا  1811 17

 سال و بزرگتر )پیشکسوتان ج( 11 و بزرگتر 1811 11

 انفرادی  کومیته
 قهوه ای( زیر)

19 

 و کوچکتر 1811

 کیلوگرم -21وزن  سال و کوچکتر 7 -آقایان 

 کیلوگرم -21زن و سال و کوچکتر 7 -بانوان 

21 
 کیلوگرم -81وزن  سال و کوچکتر 7 -آقایان 

 کیلوگرم -21وزن  سال و کوچکتر 7 -بانوان 

21 
 + کیلوگرم81وزن  سال و کوچکتر 7 -آقایان 

 + کیلوگرم21وزن  سال و کوچکتر 7 -بانوان 
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22 

1817 - 1811 

 کیلوگرم -81وزن  سال 9و  1 -آقایان 

 کیلوگرم -21وزن  سال 9و  1 -ن بانوا

28 
 کیلوگرم -81وزن  سال 9و  1 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 9و  1 -بانوان 

21 
 + کیلوگرم81وزن  سال 9و  1 -آقایان 

 + کیلوگرم81وزن  سال 9و  1 -بانوان 

21 

1811 - 1811 

 کیلوگرم -81وزن  سال 11و  11 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 11و  11 -بانوان 

21 
 کیلوگرم -11وزن  سال 11و  11 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 11و  11 -بانوان 

27 
 + کیلوگرم11وزن  سال 11و  11 -آقایان 

 + کیلوگرم81وزن  سال 11و  11 -بانوان 

21  

1818 - 1812 

 کیلوگرم -81وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 18و  12 -بانوان 

29 
 کیلوگرم -11وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 18و  12 -بانوان 

81 
 کیلوگرم -11وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 کیلوگرم -11وزن  سال 18و  12 -بانوان 

81 
 + کیلوگرم11وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 + کیلوگرم11وزن  سال 18و  12 -ان بانو

82 

1811 - 1811 

 کیلوگرم -12سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -17سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –بانوان 

88 
 کیلوگرم -17سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –بانوان 

81 
 کیلوگرم -18سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان 

 + کیلوگرم11سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –بانوان 

 کیلوگرم -71سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان  81

 + کیلوگرم71سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان  81

87 

1879 - 1871 

 کیلوگرم -11نان( وزن سال )جوا 17و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

81 
 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -18سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

89 
 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -19ن( وزن سال )جوانا 17و  11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم -71سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 + کیلوگرم19سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

 + کیلوگرم71سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان  11

 و بزرگتر 1877 12
 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 
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18 
 کیلوگرم -17سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم -71سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11االن( وزن سال و بزرگتر )بزرگس 11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم +11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 + کیلوگرم11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

 انفرادی  ومیتهک
 قهوه ای( باالی)

17 

 و کوچکتر 1811

 کیلوگرم -21وزن  سال و کوچکتر 7 -آقایان 

 کیلوگرم -21وزن  سال و کوچکتر 7 -بانوان 

11 
 کیلوگرم -81وزن  سال و کوچکتر 7 -آقایان 

 کیلوگرم -21وزن  سال و کوچکتر 7 -بانوان 

19 
 + کیلوگرم81وزن  سال و کوچکتر 7 -آقایان 

 + کیلوگرم21وزن  سال و کوچکتر 7 -بانوان 

11 

1817 - 1811 

 کیلوگرم -81وزن  سال 9و  1 -آقایان 

 کیلوگرم -21وزن  سال 9و  1 -بانوان 

11 
 کیلوگرم -81وزن  سال 9و  1 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 9و  1 -بانوان 

12 
 + کیلوگرم81وزن  سال 9و  1 -آقایان 

 + کیلوگرم81وزن  سال 9و  1 -بانوان 

18 

1811 - 1811 

 کیلوگرم -81وزن  سال 11و  11 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 11و  11 -بانوان 

11 
 کیلوگرم -11وزن  سال 11و  11 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 11و  11 -بانوان 

11 
 + کیلوگرم11وزن  سال 11و  11 -آقایان 

 + کیلوگرم81وزن  سال 11و  11 -بانوان 

11 

1818 - 1812 

 کیلوگرم -81وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 18و  12 -بانوان 

17 
 کیلوگرم -11وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 کیلوگرم -81وزن  سال 18و  12 -بانوان 

11 
 کیلوگرم -11وزن  سال 18 و 12 -آقایان 

 کیلوگرم -11وزن  سال 18و  12 -بانوان 

19 
 + کیلوگرم11وزن  سال 18و  12 -آقایان 

 + کیلوگرم11وزن  سال 18و  12 -بانوان 

11 

1811 - 1811 

 کیلوگرم -12سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -17سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم -17سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –بانوان 

 کیلوگرم -18سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان  12
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 + کیلوگرم11سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –بانوان 

 کیلوگرم -71ان( وزن سال )نوجوان 11و  11 –آقایان  18

 + کیلوگرم71سال )نوجوانان( وزن  11و  11 –آقایان  11

11 

1879 - 1871 

 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -18سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

17 
 کیلوگرم -11سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 کیلوگرم -19سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

11 
 کیلوگرم -71سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان 

 + کیلوگرم19سال )جوانان( وزن  17و  11 –بانوان 

 + کیلوگرم71سال )جوانان( وزن  17و  11 –آقایان  19

71 

 1871تا  1877

 کیلوگرم -11( وزن )امیدسال  21تا  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن )امیدسال  21تا  11 –بانوان 

71 
 کیلوگرم -17( وزن )امیدسال  21تا  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن )امیدسال  21تا  11 –بانوان 

72 
 کیلوگرم -71( وزن )امیدسال  21تا  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن )امیدسال  21تا  11 –بانوان 

78 
 کیلوگرم -11( وزن )امیدسال  21تا  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن )امیدسال  21تا  11 –بانوان 

71 
 کیلوگرم +11 )امید( وزنسال  21تا  11 –آقایان 

 + کیلوگرم11( وزن )امیدسال  21تا  11 –بانوان 

71 

 و بزرگتر 1871

 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

71 
 کیلوگرم -17سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11بزرگساالن( وزن سال و بزرگتر ) 11 –بانوان 

77 
 کیلوگرم -71سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

71 
 کیلوگرم -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 رمکیلوگ -11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

79 
 کیلوگرم +11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –آقایان 

 + کیلوگرم11سال و بزرگتر )بزرگساالن( وزن  11 –بانوان 

11 

 1811تا  1811

 کیلوگرم -71( وزن پیشکسوتان الف) سال 11تا  81 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان الف) سال 11تا  81 – بانوان

11 
 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان الف) سال 11تا  81 –قایان آ

 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان الف) سال 11تا  81 – بانوان

12 
 کیلوگرم +11( وزن پیشکسوتان الف) سال 11تا  81 –آقایان 

 کیلوگرم+ 11( وزن پیشکسوتان الف) سال 11تا  81 – بانوان

 کیلوگرم -71( وزن پیشکسوتان ب) سال 11تا  11 –آقایان  1811تا  1811 18
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 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان ب) سال 11تا  11 – بانوان

11 
 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان ب) سال 11تا  11 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان ب) سال 11تا  11 – بانوان

11 
 کیلوگرم +11زن ( وپیشکسوتان ب) سال 11تا  11 –آقایان 

 کیلوگرم +11( وزن پیشکسوتان ب) سال 11تا  11 – بانوان

11 

 و بزرگتر 1811

 کیلوگرم -71( وزن پیشکسوتان ج) سال و بزرگتر 11 –آقایان 

 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان ج) سال و بزرگتر 11 – بانوان

17 
 کیلوگرم -11( وزن پیشکسوتان ج) سال و بزرگتر 11 –آقایان 

 کیلوگرم -71( وزن پیشکسوتان ج) سال و بزرگتر 11 – بانوان

11 
 کیلوگرم +11( وزن پیشکسوتان ج) سال و بزرگتر 11 –آقایان 

 کیلوگرم +71( وزن پیشکسوتان ج) سال و بزرگتر 11 – بانوان

 کاتای تیمی 
 سال و کوچکتر )نونهاالن( 18کاتای تیمی  و کوچکتر 1812 19

 سال )نوجوانان و جوانان( 17تا  11کاتای تیمی  1871تا  1811 91

 سال و بزرگتر )بزرگساالن( 11کاتای تیمی  و بزرگتر 1877 91

 کومیته تیمی
 نفر عضو اصلی و یک نفر ذخیره 8تیم شامل هر  -سال )جوانان(   17تا  11 1871تا  1811 92

 نفر عضو اصلی و یک نفر ذخیره 8تیم شامل هر  -ساالن(  سال و بزرگتر )بزرگ 11 و بزرگتر 1877 98

 

 
 توجه:

 

  وزن دقیق افراد را در لیست ثبت نام وارد کنید.، کومیته انفرادیبرای شرکت کنندگان  -

  .مجاز به اجرای کاتاهای رده باالتر نمی باشنددر رده زیر قهوه ای  -

 ی قهوه ای غیر مجاز می باشد.در رده زیر قهوه ای تکرار مجاز و در رده باال -

 داشته باشد. افراد مغایر با وزن اعالم شده در فرم ثبت نام از جدول حذف خواهند شد. مربی بایستی توجه کافی در وزن کشی -

 شرکت نمایند. یز می توانند در رده های باالترن با سن کمتردر قسمت کاتای تیمی افراد  -

 نفر باشد آن رده با رده ی بعدی ادغام خواهد شد. 11کت کننده کمتر از در صورتیکه در هر رده تعداد شر -

 
 

 :ثبت نام
 

به طور سیستماتیک خواهد مسابقات ثبت نام  ،ایجاد هرگونه خطادر نظر داشته باشید که برای باال بردن سطح کیفی برگزاری مسابقات و جلوگیری از 
 ( امکان پذیر می باشد.www.plig.irبود و فقط از طریق سایت مسابقات )

 انجام می گردد. gRegV.5الزم به ذکر است که قرعه کشی مسابقات کامال کامپیوتری می باشد و از طریق برنامه 
 تماس حاصل نمایید.19188171111و  19192171121برای هماهنگی بیشتر با شماره های 
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 :(Rankingسیستم رتبه بندی ورزشکاران )
 

رتبه بندی این مسابقات می گردند و با هر  سامانهبه منظور برگزاری هرچه بهتر مسابقات، ورزشکاران بعد از اولین ثبت نام به صورت خودکار وارد 
 پیروزی در هر دوره از مسابقات لیگ پارس با شرایط زیر امتیاز کسب می کنند:

 قات نسبت به دریافت کارت عضویت این سامانه اقدام نمایند.همچنین شرکت کنندگان محترم میتوانند در روز مساب
 

 امتیاز برد ردیف

 امتیاز 111 برد در دور اول 1

 امتیاز 211 برد در دور دوم 2

 امتیاز 111 برد در دور سوم 8

 امتیاز 111 برد در دور چهارم 1

 امتیاز 100x  1)-(n2 ام nبرد در دور  1

 

 
 

 شرایط عمومی:
 
 روز مسابقه از هیچ کسی ثبت نام بعمل نخواهد آمد. -
 ساق بند و رو پایی داشته باشند. بدن( ، هوگو )محافظ شرکت کنندگان کومیته بایستی دستکش ، لثه محافظ دندان ، -
   الزامی است.و کارت ملی اصل شناسنامه  همراه داشتنروز مسابقات  -

 
 

  :سالن مسابقات
 

ابتدای  –میدان دانشگاه  –خیابان مقدس اردبیلی )غرب(  –خیابان یمن  –چمران اتوبان دانشگاه شهید بهشتی:  1سالن شماره 
 درب جنوبی دانشگاه بهشتی –خیابان درکه 

 
 

 
 
 


