
  :مربی گرامی
  

ن دوره میسوت و سل آینده ساز میھن عزیزمان بیسبا سالم ، بھ اطالع می رساند انجمن گوجوریو قصد دارد با یاری خداوند متعال و بھ منظور تربیت ن
برای   16/6/91 شنبھروز پنجرا  ر انتخابی تیم ملی آقایان و بانوان برای شرکت در مسابقات جھانی ھند و جھانی آفریقای جنوبیمسابقات قھرمانی کشو

ضروری است کلیھ ورزشکاران واجد شرایط در این رقابت ھا .در تھران با شرایط زیر برگزار نماید بانوانبرای  17/6/91 و روز جمعھ مورخ  آقایان
  .متفاوت می باشد در وزن ھای بزرگساالن فقطبخشنامھ مسابقات برای بانوان و آقایان . شرکت نمایند

):نارنجی ، سبز و آبی(نفرادی کاتای ا

و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری  )و کوچکتر 84متولدین ( :1کد*
و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 83متولدین ( :2کد*
کرار مجاز استو ت) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 82متولدین ( :3کد*
  و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 81متولدین ( :4کد*
  و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 80متولدین ( :5کد*
و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 79متولدین ( :6کد*
و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 78 دینمتول( :7کد*
و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری  )77متولدین ( :8کد*
  و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری  )76متولدین ( :9کد*
  و تکرار مجاز است) یکو کو و یا گکی سای دایتا(کاتای اجباری ) 75متولدین ( :10کد*
و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) 74متولدین ( :11کد*
  و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری ) و بزرگتر 73متولدین ( :12کد*

   
  ):قھوه ای بھ باال(کاتای انفرادی 

سی ین چین –کاتای اجباری سایفا  )و کوچکتر 84ین متولد( :13کد*
سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 83متولدین ( :14کد*
سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 82متولدین ( :15کد*
  سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 81متولدین ( :16کد*
  سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 80متولدین ( :17کد*
سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 79متولدین ( :18کد*
سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 78 متولدین( :19کد*
سی ین چین –کاتای اجباری سایفا  )77متولدین ( :20کد*
  سی ین چین –کاتای اجباری سایفا  )76متولدین ( :21کد*
  سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 75متولدین ( :22کد*
سی ین چین –کاتای اجباری سایفا ) 74متولدین ( :23کد*
  استغیر مجاز سوپارین پی و  کورورونفااجرای کاتاھای :  سی ین چین –کاتای اجباری سایفا  :کمربند قھوه ای )و بزرگتر 73متولدین ( :24کد*
  کاتای اجباری شی تی کاتا :شودان بھ باال )و بزرگتر 73متولدین ( :25کد*
  کاتای اجباری شی تی کاتا) و بزرگتر 1356 متولدین( :26کد*
  

  ):نارنجی ، سبز و آبی(کومیتھ انفرادی 

 )و کوچکتر 84متولدین ( :27کد*
) 83متولدین ( :28کد*
  )82متولدین ( :29کد*
  ) 81متولدین ( :30کد*
  ) 80متولدین ( :31کد*
) 79متولدین ( :32کد*
) 78 متولدین( :33کد*
 )77متولدین ( :34کد*
  )76متولدین ( :35کد*
  )75متولدین ( :36کد*
  )74متولدین ( :37کد*
  



  :بھ صورت وزنی ) بزرگساالن()و بزرگتر 73متولدین (
  

  :وزن  ششدر  آقایان
  - 55وزن : 38کد*
   - 60وزن  :39کد*
   - 67 وزن :40کد*
   - 75 وزن :41کد*
   - 84 وزن :42کد*
  +84 وزن :43کد*
  

  :در پنج وزن بانوان
   - 50وزن  :38کد*
   - 55 وزن :39کد*
  - 61 وزن :40کد*
   - 68 وزن :41کد*
  +68 وزن :42کد*
  

  .م خواھند شدیو بزرگتر زیر قھوه ای ، با توجھ بھ تعداد شرکت کنندگان رده ھا تقس 73در بخش کومیتھ  :توجھ
  

  ):قھوه ای بھ باال(میتھ انفرادی وک
  
 )و کوچکتر 84متولدین ( :44کد*
) 83متولدین ( :45کد*
  )82متولدین ( :46کد*
  ) 81متولدین ( :47کد*
  ) 80متولدین ( :48کد*
) 79متولدین ( :49کد*
) 78 متولدین( :50کد*
 )77متولدین ( :51کد*
  )76متولدین ( :52کد*
  )75متولدین ( :53کد*
  )74متولدین ( :54کد*
  
  :بھ صورت وزنی ) بزرگساالن()و بزرگتر 73متولدین (
  

  :وزن  ششدر  آقایان
  - 55وزن  :55کد*
   - 60وزن  :56کد*
   - 67 وزن :57کد*
   - 75 وزن :58کد*
   - 84 وزن :59کد*
  +84 وزن :60کد*
  

  :در پنج وزن بانوان
   - 50وزن  :55کد*
   - 55 وزن :56کد*
  - 61 وزن :57کد*
   - 68 وزن :58کد*
  +68 وزن :59کد*
  
  :بھ صورت وزنی) و بزرگتر 1354متولدین (
  

  :آقایان
  - 70وزن  :61کد*
  +70 وزن :62کد*



  
  :بانوان

  - 60وزن  :61کد*
  +60 وزن :62کد*
  

  :کاتای تیمی
  
  و تکرار مجاز است) تایکو کو و یا گکی سای دای(قھوه ای کاتای اجباری  زیر) و کوچکتر 74متولدین ( :63کد*
  است و تکرار مجاز) تایکو کو و یا گکی سای دای(کاتای اجباری  یقھوه ا زیر)  و بزرگتر 73متولدین ( :64کد*
  سی ین چین  –از قھوه ای بھ باال کاتای اجباری سایفا ) و کوچکتر 74متولدین ( :65کد*
  سی ین چین  –از قھوه ای بھ باال کاتای اجباری سایفا )  و بزرگتر 73متولدین ( :66کد*
  

  :بونکای کاتا
  
  از قھوه ای بھ باال ) و کوچکتر 74 متولدین( :67کد*
  از قھوه ای بھ باال )  رو بزرگت 73متولدین ( :68کد*
  

  .اجرای حرکات نمایشی خارج از بونکای بھ منزلھ ی اشتباه در بونکای تلقی شده و موجب باخت تیم خواھد شد :توجھ
  

  :تیمی ومیتھک
  
  رهھر تیم شامل سھ نفر عضو اصلی و یک نفر ذخی) : ھر باشگاه فقط یک تیم( از قھوه ای بھ باال )و بزرگتر 73متولدین ( :69کد*
  
  

  .افراد مغایر با وزن اعالم شده در فرم ثبت نام از جدول حذف خواھند شد. مربی بایستی توجھ کافی در وزن کشی داشتھ باشد :توجھ مھم
  

  .آخرین کاتای مجاز برای شرکت کنندگان سی ین چین می باشد )در کاتای انفرادی و تیمی( در رده زیر قھوه ای :توجھ
  

  .سال شرکت نمایند 18سال نیز می توانند در رده باالی  18می و بونکای افراد زیر در قسمت کاتای تی :توجھ
  

  .نفر باشد آن رده با رده ی بعدی ادغام خواھد شد 8در صورتیکھ در ھر رده تعداد شرکت کننده کمتر از  :توجھ
  

  .آنھا بھ عھده شرکت کننده می باشد انتخاب ترتیبد و قسمت کاتا ھای اجبرای ، تقدم و تاخری برای کاتا ھای اعالم شده وجود ندار در :توجھ
  

  :شرایط عمومی
مسابقات راس ساعت . در محل حاضر باشند بانوان 17/6/91و روز جمعھ آقایان  16/6/91بھ روز پنجشن 7:30تی از راس ساعت کلیھ شرکت کنندگان بایس

. با کاتا در پنج تاتامی شروع خواھد شد و غایبین حذف می شوند
  .کت کنندگان بایستی دارای کارت بیمھ ی ورزشی باشندشر

  .شرکت کنندگان بایستی دستکش ، لثھ محافظ دندان ، ساق بند و رو پایی داشتھ باشند
  .شرکت کنندگان بایستی معرفینامھ از مربیان انجمن داشتھ باشند

  

باشد و بدون آن ثبت نام انجام نمی شود و تایید مربی در این خصوص گرفتن رضایت نامھ از اولیای شرکت کنندگان بھ عھده ی مربی مربوطھ می : مھم
  .پذیرفتھ نخواھد شد

  
  تومان 6000می باشد و برای شرکت در رده ھای دیگر ھر رده بیشتر  تومان 12000 ورودیھ جھت ثبت نام و شرکت در یک رده 

  
لذا مربیان و نماینگان محترم استان ھا حتما  .ان از جدول مسابقات حذف می شوندروز مسابقات ارائھ ی اصل شناسنامھ الزامی است و بدون آن شرکت کنندگ

  )کنیدلطفا اصل شناسنامھ را پست ن(. با توجھ بھ دریافت اصل شناسنامھ ی شاگردان اقدام بھ پر نمودن لیست ثبت نام نمایند
  

  :مدارک مورد نیاز
  



  .بھ نام گوجوریو کاراتھ ایران بانک ملی 0106108380009اصل  فیش واریزی بھ حساب  - 1
ابتدا بھ نشانی ننویسید و ... بھ صورت خوانا ، لطفا شکستھ و ) )بھ نام فرم ثبت نام( بھ پیوست می باشد(فرم تکمیل شده ثبت نام در مسابقات  - 2

irgojukai@yahoo.com ایمیل نمایید.  
  )بلکھ آن را روز مسابقات ارائھ دھید نکنیدلطفا اصل شناسنامھ را پست (سنامھ فتو کپی شنا - 3
  .تماس بگیرید 09124943214سوال یا بروز مشکل با شماره تلفن  در صورت داشتن ھرگونھ - 4
  )بسیار مھم(اصل رضایت نامھ اولیا  - 5
  

) برای ھر باشگاه یا فرم یک فیش ( جا  از مربیان محترم درخواست می شود نسبت بھ واریز مبلغ ورودیھ بصورت یک
  .و ثبت شماره فیش واریزی در فرم ثبت نام اقدام نمایند تا لیست ارسالی در قرعی کشی وارد شود

  
  :توجھ مھم

  لیست ثبت نام را یک بار دیگر چک نمایید - 1
) رضایت نامھ ولی و فتو کپی کارت بیمھ  –ثبت نام  فرم –فتوکپی شناسنامھ   – )لطفا بھ صورت یک جا (  اصل فیش واریزی(مدارک مورد نیاز  - 2

پست سفارشی گردد و مربی سھ روز بعد  20پالک /  4کوچھ الوند / خیابان آرش / شھرک ژاندارمری / تھران : بھ نشانی  1/6/91بایستی حد اکثر تا تاریخ 
  .حاصل نمایندتماس گرفتھ و از رسیدن مدارک ثبت نام خود اطمینان  09124943214 با تلفن

  )روز مسابقھ از ھیچ کسی ثبت نام بعمل نخواھد آمد( - 3
  

  سالن خوراکیان –خیابان دامپزشکی  –خیابان استاد معین  –خیابان آزادی  - تھران : آدرس محل برگزاری مسابقات
  

                                                        
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


