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رئیس محترم هیئت کاراته استان
رئیس محترم سبک

مدیرعامل محترم باشگاه

با سالم  و احترام

پیرو نامه ۹۶۲/ص/۹۹/۲۶٥ مورخ ۹۹/۱۱/۰٥ به آگاهی میرساند باتوجهبه هماهنگیهای بهعملآمده با ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، این فدراسیون در نظر دارد مسابقات قهرمانی کشور در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن ویژه 
بانوان و آقایان را تحت عنوان جام امام علی (ع) بهمنظور شناسایی ورزشکاران نخبه برای ورود به اردوهای تیمهای ملی 

با رعایت پروتکلهای بهداشتی طبق شرایط و مقررات مشروحه زیر برگزار نماید.

الف) شرایط و مقررات عمومی مسابقات 
۱- مسابقات در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید، بزرگساالن طبق جدول مشروحه زیر برگزار میشود:

ردههای مورد مسابقهتاریخ تولد
تا از

رده سنی ردیف

کومیته وکاتا انفرادی ۱۳۸۶/۰۷/۱۴ ۱۳۸۴/۰۷/۱٥ نوجوانان (۱۴ و ۱٥ سال) ۱
کومیته وکاتا انفرادی ۱۳۸۴/۰۷/۱۴ ۱۳۸۲/۰۷/۱٥ جوانان (۱۶ و ۱۷ سال) ۲

کاتا تیمی ۱۳۸۶/۰۷/۱۴ ۱۳۸۲/۰۷/۱٥ نوجوانان و جوانان ۳
کومیته وکاتا انفرادی ۱۳۸۲/۰۷/۱۴ ۱۳۷۹/۰۷/۱٥ امید (زیر ۲۱ سال) ۴

کومیته انفرادی به قبل ۱۳۸۲/۰۷/۱۴ بزرگساالن ٥
کاتا انفرادی و تیمی به قبل ۱۳۸۴/۰۷/۱۴ بزرگساالن ۶

۲-اوزان شرکتکنندگان به تفکیک به شرح جدول زیر میباشد:
۲-۱ بانوان

اوزان تعداد وزن رده سنی ردیف
۴۷-،٥۴-،٥۴+کیلوگرم ۳ نوجوانان ۱

۴۸-،٥۳-،٥۹-،٥۹+ کیلوگرم ۴ جوانان ۲
٥۰- ،٥٥-،۶۱-،۶۸-، ۶۸+ کیلوگرم ٥ امید ۳
٥۰- ،٥٥-،۶۱-،۶۸-،۶۸+ کیلوگرم ٥ بزرگساالن ۴
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۲-۲ آقایان
اوزان تعداد وزن رده سنی ردیف

٥۲-،٥۷-،۶۳-،۷۰-،۷۰+کیلوگرم ٥ نوجوانان ۱
٥٥-،۶۱-،۶۸-،۷۶-،۷۶+ کیلوگرم ٥ جوانان ۲

٥٥-،۶۰-،۶۷-،۷٥-،۸۴-،۸۴+کیلوگرم ۶ امید ۳
٥٥ -،۶۰-،۶۷-،۷٥-،۸۴-،۸۴+کیلوگرم ۶ بزرگساالن ۴

۳- شرکت در مسابقات رایگان و ثبتنام متقاضیان واجد شرایط از سراسر کشور در مسابقات آزاد میباشد.
۴- رده کمربند مسابقه دهندگان قهوهای و مشکی میباشد.

٥– حداکثر ارفاق وزن نسبت به اوزان رسمی در کومیته یک کیلوگرم میباشد و هر فرد مجاز به شرکت در بیش ازیک 
وزن و رده نمیباشد و در روز مسابقات در صورت عدم تطابق وزنکشی با وزن اعالمی ، متقاضی از جدول مسابقات حذف 

و اجازه حضور در وزن دیگر را ندارد.
۶- کلیه شرکتکنندگان در کومیته در زمان مسابقه خود ملزم به استفاده از وسایل و لوازم ایمنی استاندارد شامل:

 لثه محافظ دندانها، دستکش، ساقبند و روکش پا (آبی و قرمز)، محافظ بدن (میان تنه )و در قسمت بانوان محافظ سینه 
میباشند.

۷– شرکتکنندگان در مسابقات کاتای انفرادی و تیمی میبایست کاتاهای خود را از لیست مورد تأیید فدراسیون جهانی 
کاراته اجرا نمایند، و مجاز به اجرای کاتای تکراری نمیباشند .

۸– در کاتای تیمی در مرحله کسب مدال، گروهها باید بونکای کاتای خود را اجرا نمایند.
۹- تأمین و پرداخت کلیه هزینههای شرکت در مسابقات شامل ایابوذهاب، خوراک، اسکان، تست pcr بر عهده 

شرکتکنندگان میباشد.
 rapid pcr ۱۰- در زمان ورود به محل پذیرش مسابقات پس از ارائه مدارک از کلیه متقاضیان شرکت و مربیان تست

گرفته میشود که فرد یا افرادی که تست آنها مثبت میباشد از حضور در مسابقات محروم میگردند.
۱۱- تمامی شرکتکنندگان و مربیان در زمان حضور در سالن محل برگزاری باید از دوالیه ماسک دهان، ماسک صورت، 

دستکش  بهداشتی استفاده نموده و بههیچوجه تا پایان مسابقات مجاز به ترک سالن (حتی برای صرف غذا) نمیباشند.
۱۲- بهجز مسابقه دهندگان، مربیان، داوران، مسئوالن برگزاری و کادر اجرایی هیچ فردی مجاز به حضور در سالن 

مسابقات نمیباشد و همراهان مسابقه دهندگان باید خارج از سالن مستقر شوند.
۱۳- مربیانی که تمایل به همراهی ورزشکار خوددارند، میبایست در سامانه ثبتنام نمایند. (شرکتکننده نمیتواند 

بهعنوان مربی ثبتنام نماید.)
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ب) چگونگی ثبتنام 
ثبتنام مربیان و متقاضیان شرکت فقط از طریق درگاه  http://login.sporteventstech.ir از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 

لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۷  امکانپذیر بوده و پس از انقضای زمان یادشده، مهلت ثبتنام بههیچوجه تمدید نخواهد شد. 
ضمناً شماره پشتیبانی درگاه برای رفع هرگونه اشکال پیشآمده در ثبتنام: ۰۹۱۰۶۶۱۸۹۴۹ و ۰۹۱۰٥۸۷۴۱۱۷

توجه: ثبتنام رده بزرگساالن که در فروردینماه در همین سامانه انجام پذیرفت به دلیل گذشت زمان ملغی اعالمشده
و ثبتنام مجدداً باید صورت بپذیرد.

ج) مدارک الزم جهت ثبتنام و پذیرش
متقاضیان شرکت در مسابقات میبایست در زمان ورود برای پذیرش مدارک مشروحه زیر را به مسئوالن مربوطه ارائه 

نمایند :
۱- معرفینامه از هیئت کاراته استان متبوع

۲- مدرک شناسایی عکسدار شامل: اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی 
در صورت عکسدار نبودن مدارک فوق گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای رده سنی نوجوانان و جوانان الزامی 
میباشد. (گواهی اشتغال به تحصیل میبایست عکسدار بوده و کد ملی و تاریخ تولد بهطور دقیق (روز/ ماه/ سال) 

ذکرشده باشد، و ممهور به مهر اداره آموزشوپرورش منطقه باشد)
۳- اصل گواهی سالمت تأییدشده توسط هیئت پزشکی استان 

۴-  پرینت کارت بیمه ورزشی که حداقل ۷۲ ساعت از صدور آن گذشته باشد.

٥-پرینت کارت شرکتکنندگان (ID card) پس از ثبتنام بر روی سایت بارگذاری خواهد شد و شرکتکنندگان 
میبایست از کارت پرینت رنگی تهیهکرده و در روز مسابقه ارائه دهند. 

۶- کپی آخرین حکم فدراسیونی کمربند 

۷- اصل گواهی جواب منفی تست pcr متقاضیان و مربیان که بیش از ۷۲ ساعت از زمان صدور آن نگذشته باشد. (در 
صورت عدم ارائه از ورود و شرکت در مسابقات جلوگیری میگردد.)

۸- اصل فرم قبول مسئولیت شرکت در مسابقات کاراته و آثار آن (پیوست شماره ۱) برای رده سنی باالی ۱۸ سال که به 
تأیید و گواهی دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد.

۹- اصل فرم اعالم رضایت ولی متقاضی از شرکت فرزند در مسابقات و آثار آن (پیوست شماره ۲) برای رده سنی زیر ۱۸ 
سال که توسط ولی ایشان امضا و به تأیید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد .

http://login.sporteventstech.ir/
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د) زمان برگزاری 
۱- نوجوانان و جوانان نیمه اول تیرماه ۱۴۰۰
۲- امید و بزرگساالن نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۰

زمان دقیق و جدول زمانبندی برگزاری مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد.

هـ) مکان برگزاری
کلیه مسابقات در شهر تهران برگزارشده ونشانی سالن محل برگزاری متعاقباً اعالم خواهد شد.

 

رونوشت:

جناب آقای کالیی مسئول محترم حراست فدراسیون کاراته: جهت استحضار

جناب آقای سلیمی رئیس محترم کمیته داوران: جهت استحضار

جناب آقای دکتر لشکری رئیس محترم کمیته پزشکی: جهت استحضار

جناب آقای خرمی سرپرست محترم سازمان لیگ و مسابقات: جهت استحضار

جناب آقای محمدی رئیس محترم کمیته روابط عمومی: جهت استحضار


