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 1391صًرت جلسٍ سميىار اوجمه گًجًکاي کاراتٍ دي ايران در سال 

ثِ ًبم ذساًٍس جبى ٍ ذطز 

ثِ ضيبست کيَشي شيْبى هحوسي ثقب  18/08/1391سويٌبض سطاسطي اًجوي گَجَکبي کبضاتِ زٍ ايطاى زض ضٍظ پٌج شٌجِ هَضخ 

سجک زض هحل سبلي آهفي تئبتط زفتط اهَض هشتطک ضييس هحتطم اًجوي ٍثب حضَض ًوبيٌسگبى اًجوي زض استبى ّب ٍ هطثيبى 

. فسضاسيَى ّب ثطگعاض شس

زض ايي جلسِ پس اظ قطائت قطآى هَاضز شيل هَضز ثحث ٍ ثطضسي الظم قطاض گطفت ٍ زض ذصَص اقساهبت صَضت گطفتِ تَضيحبت 

. الظم تَسظ هسئَليي هطثَعِ اضائِ گطزيس

ت صَضت گطفتِ جْت صسٍض احکبم فسضالي ثب اشبضُ ثِ هشکالت ٍ اضائِ تَضيحبت تَسظ آقبي صويوي زض ذصَص اقساهب -1

هسبئلي کِ تب ثِ حبل ثب آى هَاجِ ثَزُ اًس ذصَصب کسبًي کِ زضذَاست صسٍض احکبم سبل ّبي گصشتِ ضا زاضًس ٍ زض ايي 

ّبي زازُ شسُ ٍ ذصَص تب کٌَى اقساهي صَضت ًسازُ اًس ٍ هقطض گطزيس اًجوي زيگط زض ايي گًَِ هَاضز ثب تَجِ ثِ هْلت 

 .هکطض، اقساهي ضا اًجبم ًسّس

اضائِ تَضيحبت تَسظ آقبي اشکبى ًَيي زض اضتجبط ثب ثجت ًبم زض هسبثقبت کشَضي ٍ اشبضُ ثِ هشکالتي کِ اظ سَي  -2

 .هطثيبى ٍ ًوبيٌسگبى استبى ّب زض ًحَُ پطکطزى ٍ اضسبل فطم ّبي ثجت ًبم ٍجَز زاضز

هبلي اًجوي، زض ذصَص هسبئل هبلي اًجوي ٍ ّعيٌِ ّبي صَضت گطفتِ  ل اهَضٍئاضائِ تَضيحبت تَسظ آقبي ضاستگَ هس -3

 .زض سبل جبضي ذصَصب ثطگعاضي هسبثقبت قْطهبًي کشَض کِ زض تْطاى اًجبم شس

 :تَسظ شيْبى ًيوِ ٍضي هسئَل ّوبٌّگي اهَض ازاضي  شيل اضائِ تَضيحبت -4

 شرايط آزمًن در استان َا 

 پبييي تطآظهَى کوطثٌس قَُْ اي ٍ ( الف

ّط هطثي زض کالس ذَز اقسام ثِ آظهَى ًوَزُ ٍ سپس ّعيٌِ ّبي ثجت ًبم ضا ثب ثِ ّوطاُ فطم زضذَاست زيپلن ثِ ًوبيٌسُ  -1

 .استبى تحَيل ًوبيس

 .ًوبيٌسُ استبى، ّعيٌِ ّبي زضيبفتي ثِ حسبة اًجوي ٍاضيع ٍ فيش هطثَعِ ضا جْت زضيبفت زيپلن  ثِ اًجوي اضسبل زاضز -2

 هطثٌسّبي ثبالي قَُْ ايآظهَى ک(  ة

ثطاي ّط آظهَى ثبالي قَُْ اي ًوبيٌسُ استبى عي يک هکبتجِ ٍ يب ايويل اظ اًجوي زضذَاست ثطگعاضي آظهَى ًوَزُ ٍ  -1

اػضبي کويتِ آظهَى ضا پيشٌْبز هي ًوبيس کِ پس اظ تصَيت ضيبست هحتطم اًجوي، استبى هي تَاًس آظهَى هطثَعِ ضا 

 .ثطگعاض ًوبيس

. سجکي زض آى استبى ٍجَز زاشتِ ثبشس 5ثطگعاض ًوبيٌس کِ زاضاي فطزي ثب زاى 2ايي هي تَاًٌس آظهَى زاى فقظ استبى ُ -2

هي تَاًٌس اظ اًجوي زضذَاست ثطگعاضي آظهَى ًوبيٌس تب اًجوي ثب اػعام  2جْت آظهَى زاى 5استبى ّبي فبقس زاى  -3

 . ًوبيٌسُ، آى آظهَى ضا ثطگعاض ًوبيٌس
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 .ثبشس 2ٍ يک زاى  3ٍ يب هتشکل اظ زٍ زاى  4کويتِ آظهَى هي تَاًس؛ يک زاى جْت آظهَى زاى يک،  -4

 .ًوبيٌسُ استبى فطم آظهَى سجکي ضا ثِ اهضبي توبم اػضبي کويتِ آظهَى ضسبًسُ ٍ فيش هطثَعِ ضا ثِ اًجوي اضسبل ًوبيس -5

ثِ ّوطاُ هساضک فَق ثِ اًجوي جْت صسٍض زيپلن اًجوي هي ثبيست ًوبيٌسُ استبى ، فطم زضذَاست زيپلن ضا پط ًوَزُ  -6

. اضسبل ًوبيس

ّعيٌِ ّب ثط اسبس هصَثِ فسضاسيَى ثِ حسبة اًجوي، فسضاسيَى، ّيأت کبضاتِ استبى هطثَعِ، هطثيبى ٍ کويتِ آظهَى  -7

 .تقسين ذَاّس شس

 شرايط شرکت در مسابقات قُرماوي کشًر 

 پط کطزى فطم ثجت ًبم  -1

 .هي اضسبلي کٌتطل گطززسِ ضٍظ پس اظ ايويل کطزى فطم ثجت ًبم اسب -2

پس اظ قطػِ کشي هسبثقبت ّيچ تغييطي زض جسٍل اهکبى پصيط ًجَزُ ٍ هسئَل ٍ پبسرگَ ّط گًَِ اشتجبُ زض ايي ذصَص  -3

 .ًوبيٌسگبى استبى ٍ هطثيبى هطثَعِ ذَاٌّس ثَز

 .شطکت افطاز غيط سجکي هوٌَع است -4

 ٍشرايط عضًيت افراد از ديگر سبک َاي کارات 

يساى ًوبيٌسُ ٍ سبيط اػضبي استبى زض ايي ذصَص تصوين گيطي ٍ ًتيجِ ضا ثِ صَضت کتجي ثِ اعالع جْت افطاز ظيط ى -1

 .اًجوي ثطسبًٌس

، فطز زاٍعلت هي ثبيست هصبحجِ اي حضَضي زض هطکع اًجوي زاشتِ کِ  1ثطاي افطاز ًيساى ثِ ثبال؛ ضوي ضػبيت ثٌس  -2

 . پس اظ تصَيت اًجوي ثِ ػضَيت سجک زض ذَاّس آهس

 (هْن.)هبُ پس اظ تبضيد ػضَيت اهکبى پصيط ذَاّس ثَز 6اػضبي جسيس اًجوي زض هسبثقبت سجکي،  حساقل  شطکت -3

ٍ پس اظ ثطضسي هَقؼيت سجک گَجَ کبي زض  زض ازاهِ ضيبست هحتطم اًجوي ثيبًبت ذَز ضا حَل چٌس هحَض ثيبى ًوَزًس

: جْبى ٍ ايطاى ثِ تَضيح هَاضز شيل پطزاذتٌس

 :شرفت ي حفظ مًقعيت مًجًدشرايط مًرد وياز پي -1

 هسيطيت فٌي اًجوي -

 ثِ ضٍظ شسى هطثيبى ٍ اػضب -

 (ػسالت زض اضتقبء، تؼييي جبيگبُ اػضب، جبيگبُ قْطهبى ّب ٍ تَظيغ زضآهس)استقطاض ػسالت زض توبم سغَح اًجوي -

 هسيطيت ػوَهي -

 مًاوع پيشرفت ي عًامل بازدارودٌ -2

 گيطي ّبػسم هشبضکت اػضب زض ثحث ّبي ػوَهي ٍ تصوين  -

 کِ اظ ثستطيي هَاًغ است ؛ظيبزُ ذَاّي -

 ػسم ًگبُ ضٍاًشٌبسبًِ ثِ ٍضظشکبضاى -

 ػسم استفبزُ اظ تجبضة زيگطاى -
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. پطسش ّبي اػضب پبسد زازًس جٌبة کيَشي شيْبى هحوسي ثقب ثِ ازاهِزض 

تين ايطاى زض هسبثقبت قْطهبًي پس اظ ثحث ٍ ثطضسي هسبئل هرتلف ٍ عطح هسبئل آيٌسُ ٍ پيش ضٍي اًجوي، هبًٌس شطکت زض آذط 

جْبى زض آفطيقبي جٌَثي ٍ ٌّس ٍ ّوچٌيي زػَت اظ سبيکَ شيْبى يبهبگَچي زض ايطاى، ثب ًظط اکثط شطکت کٌٌسُ زض سويٌبض هَاضز 

: شيل ثِ تصَيت ضسيس

يٌِ ّبي جْت شطکت زض هسبثقبت قْطهبًي جْبى زض افطيقبي جٌَثي اظ ثيي هٌترجيي اضزٍّبي جْبًي ٍضظشکبضي کِ ّع -1

 .هَضز ًيبظ ضا تقجل ًوبيس ثِ ايي هسبثقبت اػعام هي گطزز

 .تين ايطاى زض هسبثقبت قْطهبًي جْبى زض ٌّس حضَض يبثس -2

ًسجت ثِ حضَض ايشبى اقسام الظم  ،ثب اػالم تقجل ّعيٌِ ّبي زػَت اظ سبيکَ شيْبى يبهبگَچي ثِ ايطاى زض ايي سويٌبض -3

 .صَضت پصيطز

 


