مربی گرامی
با سالم  ،به اطالع می رساند انجمن گوجوریو قصد دارد با یاری خداوند متعال و به منظور تربیت نسل آینده ساز میهن عزیزمان بیست و ششمین دوره
مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی آقایان و بانوان برای شرکت در مسابقات آسیایی اندونزی را در روزهای  21و  21شهریور ماه سال جاری در
تهران با شرایط زیر برگزار نماید .ضروری است کلیه ورزشکاران واجد شرایط در این رقابت ها شرکت نمایند .بخشنامه مسابقات برای بانوان و آقایان فقط
در وزن های کومیته و محل برگزاری متفاوت می باشد.
توجه :کدهای زیر با توجه به بخشنامه مسابقات آسیایی اندونزی گردآوری شده است.

کاتای انفرادی (نارنجی  ،سبز و آبی):
*کد( :1متولدین  87و کوچکتر) 7 :سال و کوچکتر
*کد( :2متولدین  8 :)86سال
*کد( :3متولدین  9 :)85سال
*کد( :4متولدین  11 :)84سال
*کد( :5متولدین  11 :)83سال
*کد( :6متولدین  12 :)82سال
*کد( :7متولدین  13 :)81سال
*کد( :8متولدین  81و  14 :)79و  15سال
*کد( :9متولدین  78و  16 :)77و  17سال
*کد( :11متولدین  76و بزرگتر) :بزرگساالن

کاتای انفرادی (قهوه ای به باال):
*کد( :11متولدین  87و کوچکتر) 7 :سال و کوچکتر
*کد( :12متولدین  8 :)86سال
*کد( :13متولدین  9 :)85سال
*کد( :14متولدین  11 :)84سال
*کد( :15متولدین  11 :)83سال
*کد( :16متولدین  12 :)82سال
*کد( :17متولدین  13 :)81سال
*کد( :18متولدین  81و  14 :)79و  15سال
*کد( :19متولدین  78و  16 :)77و  17سال
*کد( :21متولدین  76و  75و  :)74زیر  21سال (امید)
*کد( :21متولدین  73و بزرگتر) :بزرگساالن
*کد( :22متولدین  1359و بزرگتر) 35 :سال به باال

کومیته انفرادی (نارنجی  ،سبز و آبی):
*کد( :23متولدین  87و کوچکتر) 7 :سال و کوچکتر
*کد( :24متولدین  8 :)86سال
*کد( :25متولدین  9 :)85سال
*کد( :26متولدین  11 :)84سال
*کد( :27متولدین  11 :)83سال
*کد( :28متولدین  12 :)82سال
*کد( :29متولدین  13 :)81سال
*کد( :31متولدین  81و  14 :)79و  15سال
*کد( :31متولدین  78و  16 :)77و  17سال
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(متولدین  76و  75و  :)74زیر  21سال (امید) به صورت وزنی:
آقایان در سه وزن :
*کد :32وزن -68
*کد :33وزن -78
*کد :34وزن +78
بانوان در سه وزن:
*کد :32وزن -53
*کد :33وزن -61
*کد :34وزن +61
(متولدین  73و بزرگتر)(بزرگساالن) به صورت وزنی:
آقایان در شش وزن :
*کد :35وزن -55
*کد :36وزن -61
*کد :37وزن -67
*کد :38وزن -75
*کد :39وزن -84
*کد :41وزن +84
بانوان در پنج وزن:
*کد :35وزن -51
*کد :36وزن -55
*کد :37وزن -61
*کد :38وزن -68
*کد :39وزن +68

کومیته انفرادی (قهوه ای به باال):
*کد( :41متولدین  87و کوچکتر) 7 :سال و کوچکتر
*کد( :42متولدین  8 :)86سال
*کد( :43متولدین  9 :)85سال
*کد( :44متولدین  11 :)84سال
*کد( :45متولدین  11 :)83سال
*کد( :46متولدین  12 :)82سال
*کد( :47متولدین  13 :)81سال
(متولدین  81و  14 :)79و  15سال (نوجوانان) به صورت وزنی:
آقایان در پنج وزن :
*کد :48وزن -52
*کد :49وزن -57
*کد :51وزن -63
*کد :51وزن -71
*کد :52وزن +71
بانوان در سه وزن:
*کد :48وزن -47
*کد :49وزن -54
*کد :51وزن +54

2

(متولدین  78و  16 :)77و  17سال (جوانان) به صورت وزنی:
آقایان در پنج وزن :
*کد :53وزن -55
*کد :54وزن -61
*کد :55وزن -68
*کد :56وزن -76
*کد :57وزن +76
بانوان در چهار وزن:
*کد :53وزن -48
*کد :54وزن -53
*کد :55وزن -59
*کد :56وزن +59
(متولدین  76و  75و  :)74زیر  21سال (امید) به صورت وزنی:
آقایان در پنج وزن :
*کد :58وزن -61
*کد :59وزن -67
*کد :61وزن -75
*کد :61وزن -84
*کد :62وزن +84
بانوان در پنج وزن :
*کد :58وزن -51
*کد :59وزن -55
*کد :61وزن -61
*کد :61وزن -68
*کد :62وزن +68
(متولدین  73و بزرگتر)(بزرگساالن) به صورت وزنی:
آقایان در شش وزن :
*کد :63وزن -55
*کد :64وزن -61
*کد :65وزن -67
*کد :66وزن -75
*کد :67وزن -84
*کد :68وزن +84
بانوان در پنج وزن:
*کد :63وزن -51
*کد :64وزن -55
*کد :65وزن -61
*کد :66وزن -68
*کد :67وزن +68
(متولدین  1359و بزرگتر) به صورت وزنی:
آقایان:
*کد :69وزن -71
*کد :71وزن +71
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بانوان:
*کد :69وزن -61
*کد :71وزن +61

کاتای تیمی:
*کد( :71متولدین  81و کوچکتر) (زیر  14سال) زیر قهوه ای :تکرار مجاز است
*کد( :72متولدین  81تا  14( )77تا  17سال) زیر قهوه ای :تکرار مجاز است
*کد( :73متولدین  76و بزرگتر) ( 18سال به باال) زیر قهوه ای :تکرار مجاز است
*کد( :74متولدین  81و کوچکتر) (زیر  14سال) باالی قهوه ای
*کد( :75متولدین  81تا  14( )77تا  17سال) باالی قهوه ای
*کد( :76متولدین  76و بزرگتر) ( 18سال به باال) باالی قهوه ای

بونکای کاتا:
*کد( :77متولدین  81و کوچکتر) (زیر  14سال)
*کد( :78متولدین  81تا  14( )77تا  17سال)
*کد( :79متولدین  76و بزرگتر) ( 18سال به باال)

کومیته تیمی:
*کد( :81متولدین  76و بزرگتر) از قهوه ای به باال (هر باشگاه فقط یک تیم)  :هر تیم شامل سه نفر عضو اصلی و یک نفر ذخیره

توجه:
** برای شرکت کنندگان کومیته انفرادی ،وزن دقیق افراد را در لیست ثبت نام وارد کنید.
** در رده زیر قهوه ای (در کاتای انفرادی و تیمی) آخرین کاتای مجاز برای شرکت کنندگان سی ین چین می باشد.
** در رده باالی قهوه ای (در کاتای انفرادی و تیمی) زیر  14سال اجرای کاتاهای کورورونفا و سوپارین پی غیر مجاز است.
** در رده باالی قهوه ای (در کاتای انفرادی و تیمی) زیر  18سال اجرای کاتای سوپارین پی غیر مجاز است.
** در رده زیر قهوه ای ( در کاتای انفرادی و تیمی) تکرار مجاز و در رده باالی قهوه ای غیر مجاز می باشد.
** اجرای حرکات نمایشی خارج از بونکای به منزله ی اشتباه در بونکای تلقی شده و موجب باخت تیم خواهد شد.
** مربی بایستی توجه کافی در وزن کشی و اندازه گیری قد داشته باشد .افراد مغایر با وزن اعالم شده در فرم ثبت نام از جدول حذف خواهند شد.
** فقط در قسمت کاتای تیمی و بونکای افراد با سن کمتر و یا درجه پایین تر نیز می توانند در رده های باالتر شرکت نمایند.
** در صورتیکه در هر رده تعداد شرکت کننده کمتر از  8نفر باشد آن رده با رده ی بعدی ادغام خواهد شد.
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شرایط عمومی:
کلیه شرکت کنندگان بایستی از راس ساعت  0:17روز مسابقات در محل حاضر باشند .مسابقات راس ساعت با کاتا در پنج تاتامی شروع خواهد شد و
غایبین حذف می شوند.
شرکت کنندگان بایستی دارای کارت بیمه ی ورزشی باشند.
شرکت کنندگان کومیته بایستی دستکش  ،لثه محافظ دندان  ،ساق بند و رو پایی داشته باشند.
مهم :گرفتن رضایت نامه از اولیای شرکت کنندگان به عهده ی مربی مربوطه می باشد و بدون آن ثبت نام انجام نمی شود و تایید مربی در این خصوص
پذیرفته نخواهد شد.
ورودیه جهت ثبت نام و شرکت:
یک رده انفرادی (کاتا یا کومیته)  17777تومان می باشد و برای شرکت در دو رده انفرادی (کاتا و کومیته)  13777تومان
هر تیم بونکای  17777تومان
هر تیم کاتا  17777تومان
تیم کومیته  07777تومان
روز مسابقات ارائه ی اصل شناسنامه الزامی است و بدون آن شرکت کنندگان از جدول مسابقات حذف می شوند .لذا مربیان و نماینگان محترم استان ها حتما
با توجه به دریافت اصل شناسنامه ی شاگردان اقدام به پر نمودن لیست ثبت نام نمایند( .لطفا اصل شناسنامه را پست نکنید)

مدارک مورد نیاز:
 -2اصل فیش واریزی به حساب  7270271117770بانک ملی به نام گوجوریو کاراته ایران.
 -1فرم تکمیل شده ثبت نام در مسابقات (به پیوست می باشد (به نام فرم ثبت نام مسابقات)) به صورت خوانا  ،لطفا شکسته و  ...ننویسید و ابتدا به نشانی
 irgojukai@yahoo.comایمیل نمایید.
همچنین مربیان محترم می توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی ورزشکاران خود از تاریخ  11مرداد تا  5شهریور از طریق پورتال  goju-kai.irاقدام
نمایند که در این خصوص لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
الف) مربیان برای دریافت کلمه عبور و راهنمایی های الزم باید با شماره  19192171425تماس بگیرند.
ب) مربیانی که از این طریق ثبت نام کنند شامل  %5تخفیف می شوند.
 -1فتو کپی شناسنامه (لطفا اصل شناسنامه را پست نکنید بلکه آن را روز مسابقات ارائه دهید)
 -0اصل رضایت نامه اولیا (بسیار مهم)

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

توجه مهم:
 -2لیست ثبت نام را یک بار دیگر چک نمایید
 -1مدارک مورد نیاز (اصل فیش واریزی ( لطفا به صورت یک جا ) – فتوکپی شناسنامه – فرم ثبت نام – رضایت نامه ولی و فتو کپی کارت بیمه )
باید حد اکثر تا تاریخ  00/0/3به نشانی  :تهران  /شهرک ژاندارمری  /خیابان آرش  /کوچه الوند  / 0پالک  17پست سفارشی گردد و مربی سه روز بعد با
تلفن  70201707013تماس گرفته و از رسیدن مدارک ثبت نام خود اطمینان حاصل نمایند.
( -1روز مسابقه از هیچ کسی ثبت نام بعمل نخواهد آمد)

در صورت داشتن هرگونه سوال یا بروز مشکل با شماره تلفن  19192171425تماس بگیرید.
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