ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ شمﺎره  ٢ﻣسﺎﺑقﺎت ﻣجﺎزي كﺎتﺎ سبك گوجوكﺎي كﺎراتﻪ دو ايران
با توجه به اتمام مهلت ثبت نام و به منظور شروع مسابقات ﻻزم است به موارد ذيل توجه فرمائيد:
الف( شرايط و نحوه ارسال فيلم شركت كنندگان:
 (١فيلم هاي ارسالي با يد با كيفيت مناسب و حداكثر به مدت  ٤دقيقه ،با حجم حداكثر  ٢٠مﮕابايت باشد.
 (٢حتما فيلمبرداري به صورت افقي گرفته شده باشد.
 (٣اجراي كاتا مي بايست با لباس كامل كاراته و براي دختران با حفظ حجاب اسﻼمي و بدون زيورآﻻت
باشد.
 (٤اجراي كاتا مي بايست با احترام شروع و با احترام تمام شود.
 (٥اجراي كاتا بايد بدون عينك ،كفش ،سربند ،جوراب و پاپوش باشد.
 (٦فيلمبرداري بايد از زاويه اي مناسب ترجيحاً روبرو و در محلي مناسب و به صورت ثابت با دامنه ديد
كامل و داراي نور كافي محيط باشد ).استقرار داچي ها و پاها كامﻼً مشخص باشد(
 (٧هر گونه تغيير در فيلم)تدوين و مونتاژ( باعث حذف بازيكن از مسابقات خواهد شد.
 (٨هيچ شخص ديﮕري بجز مسابقه دهنده در فيلم نبايد ديده شود.
 (٩هيچ صدايي به جز صداي مسابقه دهنده در فيلم شنيده نشود.
 (١٠مسابقه دهنده قبل از شروع كاتا ،به دوربين نزديك شده و ابتدا نام و نام خانوادگي ،استان ،رده سني و
درجه يا رنگ كمربند خود را اعﻼم نمايد سپس به محل شروع كاتا رفته وكاتا را شروع نمايد .
 (١١به هنﮕام ارسال ويدئو حتما نام و نام خانوادگي ،رده سني و درجه و نام كاتا را تايپ كنيد.
 (١٢نام كاتاي تايپ شده با نام كاتا در فيلم ارسالي به هنﮕام بارگذاري فيلم بايد يكي باشد.
ب( ويدئوهﺎي خود را ﻓقﻂ ﺑﻪ شمﺎره واتس آپ  ٠٩١٩٥٢٩٣٨١١ارسﺎل نمﺎئيد.
ج( ﻣهلت ارسﺎل از تﺎريخ  ١٣٩٩/١٠/١٣تﺎ پﺎيﺎن روز  ١٣٩٩/١٠/٢٠ﻣي ﺑﺎشد
د( پس از برگزاري مرحله اول  ،نتايج توسط روابط عمومي سبك اطﻼع رساني خواهد شد و زمان ارسال ويدئو
مرحله دوم مسابقات متعاقبا اعﻼم مي گردد.
ه( ﻻزم به ذكر است كه هر رده سني توسط پنل هاي داوري مجزا قضاوت خواهد شد.
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