
 

 

 

 بب سالم

  
، بٍ اطالع می رساود ومایىدگی گًجًکای استان تهران قصد دارد با یاری خدايود متعال ي بٍ مىظًر تربیت وسل آیىدٌ ساز میهه  احتراماً      

               صبح در شهرستان قدس، خیابان شهرداری،  8برای آقایان از ساعت  27/11/91عسیسمان مسابقات قهرماوی خًد را در تاریخ 

 .ساله شهید آقا محمدی با شرایط زیر برگسار وماید

 .در صَرتیکِ در ّر ردُ تعداد شرکت کٌٌدگاى بِ حد ًصاب ًرسد آى ردُ با ردُ بعدی ادغام خَاّد شد :تَجِ هْن

 (:زیر قَُْ ای)کاتای اًفرادی 

 ٍ تکرار هجاز است( تایکَ کَ ٍ یا گکی سای دای)سال ، کاتای اجباری  7تا  6( 84ٍ  83هتَلدیي ) :الىًًَْا

 ٍ تکرار هجاز است( تایکَ کَ ٍ یا گکی سای دای)سال ، کاتای اجباری  9تا  8( 82ٍ  81هتَلدیي ): ًًَْاالى

 ٍ تکرار هجاز است( تایکَ کَ ٍ یا گکی سای دای)سال ، کاتای اجباری  11تا  10( 80ٍ  79هتَلدیي ) :ًَجَاًاى

 ٍ تکرار هجاز است( تایکَ کَ ٍ یا گکی سای دای)سال ، کاتای اجباری  15تا  12( 78تا  75هتَلدیي ) :ًَجَاًاى

  
 (:قَُْ ای بِ باال)کاتای اًفرادی 

 سی یي چیي –سال ، کاتای اجباری سایفا  7تا  6( 84ٍ  83هتَلدیي ) :ًًَْاالى

 سی یي چیي –سال ، اجباری سایفا  9تا  8( 82ٍ  81هتَلدیي ): ًًَْاالى

 سی یي چیي –سال ، کاتای اجباری سایفا  11تا  10( 80ٍ  79هتَلدیي ) :ًَجَاًاى

 چیي سی یي –سال ، کاتای اجباری سایفا  15تا  12( 78تا  75هتَلدیي ) :ًَجَاًاى

 (زیر قَُْ ای ٍ باالی قَُْ ای با ّن رقابت هیکٌٌد)پای سی  –سایفا سال ، کاتای اجباری  17تا  16( 74ٍ  73هتَلدیي ): جَاًاى

 (زیر قَُْ ای ٍ باالی قَُْ ای با ّن رقابت هیکٌٌد) پایسی  –تای اجباری سایفا ، کا( زرگترٍ ب 72هتَلدیي ): اهید ٍ بسرگساالى
  

 :کَهیتِ اًفرادی

 (زیر قَُْ ای ٍ باالی قَُْ ای+ )26ٍ  -26،  -22،  -18: سال در ٍزى ّای 7تا  6( 84ٍ  83هتَلدیي ) :ًًَْاالى

 (زیر قَُْ ای ٍ باالی قَُْ ای+ )35ٍ  -35،  -30،  -25: سال در ٍزى ّای 9تا  8( 82ٍ  81هتَلدیي ): ًًَْاالى

 (زیر قَُْ ای ٍ باالی قَُْ ای+ )45ٍ  -45،  -40،  -35،  -30: سال در ٍزى ّای 11تا  10( 80ٍ  79هتَلدیي ) :ًَجَاًاى

 (زیر قَُْ ای ٍ باالی قَُْ ای+ )60،  -60،  -55،  -50،  -45،  -40: سال در ٍزى ّای 15تا  12( 78تا  75هتَلدیي ) :ًَجَاًاى

 + 70،  -70،  -65،  -60،  -55: ال در ٍزى ّایس 17تا  16( 74ٍ  73هتَلدیي ): جَاًاى

 +84ٍ  -84،  -75،  -67،  -61،  -55: در ٍزى ّای( ٍ بسرگتر 72هتَلدیي ): اهید ٍ بسرگساالى
  

 :بًَکای کاتا

 .در صَرت بِ حد ًصاب ًرسیدى تعداد تین ّا ، هسابقات بًَکای برگسار ًوی شَد

 :کَهیتِ تیوی

 .ًفر ذخیرُ هی باشد 1ًفر اصلی ٍ  3ّر تین شاهل 

 :هدارک هَرد ًیاز

 91داشتي بیوِ ٍرزشی سال  -1

 سال  18رضایت ًاهِ اٍلیا برای شرکت کٌٌدگاى زیر  -2

 کپی شٌاسٌاهِ -3

 ریال  70000هبلغ ٍرٍدی  -4

 

 مسئول گوجوکبی استبن تهران 

 عزیز عزیزی              


