مربی گرامی
با سالم و احترام
به استحضار میرساند ،با یاری خداوند متعال و به منظور تربیت نسل آینده ساز میهن عزیزمان و با هدف ایجاد
همدلی بیشتر جامعه کاراته کشور و ارتقا سطح کیفی شرکت کنندگان؛ گوجوکای کاراته دو ایران اولین دوره
مسابقات کشوری فراسبکی جام پارس (بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور گوجوکای – انتخابی
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه فیلیپین) برای بانوان و آقایان را در روزهای  15و  16شهریورماه سال جاری به
میزبانی استان البرز با حضور افتخاری ریاست جهانی سبک ،سایکو شیهان گوشی یاماگوچی با شرایط زیر برگزار
میکند.
همچنین به منظور ارتقا سطح کیفی برگزاری ،اولین نرم افزار اختصاصی مدیریت مسابقات کاراته طراحی شده توسط
گوجوکای کاراته دو ایران ،قابل نصب بروی سیستمهای  iOSو  Androidبا امکاناتی نظیر ثبت نام شرکت کنندگان،
مشاهده جداول زمانبندی مسابقات ،دسترسی به جداول قرعه کشی شده شرکت کنندگان به صورت آنالین ،مسیر
یابی محل برگزاری ،اطالع از اخبار و  ...پیاده سازی شده و آماده استفاده توسط مربیان و قهرمانان عزیز میباشد.
برای دریافت نرم افزار و کسب اطالعات بیشتر به سایت اختصاصی مسابقات ) (parscup.appمراجعه فرمایید.
بخشنامه مسابقات برای بانوان و آقایان فقط در وزنهای کومیته متفاوت می باشد.
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توجه:
 برای شرکت کنندگان کومیته انفرادی ،وزن دقیق افراد را در لیست ثبت نام وارد کنید. در رده زیر قهوه ای مجاز به اجرای کاتاهای رده باالتر نمی باشند. در رده زیر قهوه ای تکرار مجاز و در رده باالی قهوه ای غیر مجاز می باشد. مربی میبایست توجه کافی در وزن کشی داشته باشد .افراد مغایر با وزن اعالم شده در فرم ثبت نام از جدول حذف خواهند شد. در قسمت کاتای تیمی افراد با سن کمتر نیز می توانند در رده های باالتر شرکت نمایند. -در صورتیکه در هر رده تعداد شرکت کننده کمتر از  16نفر باشد آن رده با رده ی بعدی ادغام خواهد شد.

ورودیه جهت ثبت نام و شرکت:
•

هر رده انفرادی  50000تومان

•

تیم کاتا  70000تومان

•

تیم کومیته  100000تومان

-

افرادی که در استاژ سایکو شیهان ثبت نام کرده اند شامل  40درصد تخفیف برای ثبت نام می باشند.

ثبت نام:
در نظر داشته باشید که برای باال بردن سطح کیفی برگزاری مسابقات و جلوگیری از ایجاد هرگونه خطا ،ثبت نام مسابقات به طور
سیستماتیک خواهد بود که از طریق نرم افزار مسابقات ( )parscup.appو یا ارسال فرم اسامی شرکت کنندگان به تلگرام
( )09331556706امکان پذیر می باشد.
-

درصورت ثبت نام از تلگرام برای پرداخت هزینه مسابقات میتوانید مبلغ مورد نظر را به حساب  0106108380009و یا شماره
کارت ( )6037997114421556بانک ملی به نام گوجوریو کاراته ایران واریز کرده و تصویر فیش را به فرم ثبت نام پیوست
نمایید.

الزم به ذکر است که قرعه کشی مسابقات کامال کامپیوتری می باشد و از طریق برنامه  gRegV.6انجام می گردد.
همچنین به علت قرار گرفتن جداول و برنامه زمان بندی مسابقات روی سایت ،شرکت کنندگان محترم فقط از تاریخ  22تیر تا ساعت 12
شب  30مرداد مجاز به ثبت نام بوده و بعد از آن سیستم به طور اتوماتیک بسته خواهد شد.
به این ترتیب جداول و برنامه زمان بندی مسابقات تا  12شب اول شهریور روی سایت قرار می گیرد.
برای طرح هرگونه سوال یا بروز مشکل با ما از طرق زیر در ارتباط باشید:
-

تماس تلفنی( 09121765794 :آقای منتظری) و ( 09128240188آقای حیدری)

-

پیام در تلگرام09331556706 :
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شرایط عمومی:
 مسابقات راس ساعت  7صبح با کاتا در شش تاتامی شروع خواهد شد و غایبین حذف می شوند. روز مسابقه از هیچ کسی ثبت نام بعمل نخواهد آمد. شرکت کنندگان کومیته بایستی دستکش  ،لثه محافظ دندان  ،هوگو (محافظ بدن)  ،ساق بند و رو پایی داشته باشند. -روز مسابقات همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است.

آدرس محل برگزاری مسابقات:
سالن ورزشى پردیس کرج :کرج  -میدان شاه عباسی ،بلوار امامزاده ،روبروى درب غربى دانشکده کشاورزى
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گوجوکای کاراته دو ایران
استان و شهر

مربی

باشگاه

آقایان

بانوان

شماره همراه
افراد زیر را جهت ثبت نام در

انجمن گوجوکای کاراته ایران با ارسال فیش بانکی شماره
مسابقات معرفی می نمایم.

ردیف

نام

کمربند

سال تولد

کاتا

وزن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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کومیته

کاتا تیمی

کومیته تیمی

