
 

« )آقایان و بانوان( کاراتهامه اجرایی مسابقات قهرمانی کشورآیین ن»  
 

 شرایط و مقررات مسابقات

 .وان و آقایان برگزار می گرددته در دو گروه بانکارا مسابقات -1

 ورزشکاران در دو بخش مبارزه )کومیته( و کاتا به رقابت خواهند پرداخت. -2

 سال( 22الی  11برگزار می گردد. ) 1731الی  1731 متولدینمسابقات در رده سنی ه کومیتکاتا و در بخش  -1-2

، -21،-23، -31، -38+، 38کیلوگرم ( و اوزان آقهایان )  -11، -11، -21، -23+، 23در بخش کومیتهه اوزان بهانوان )    -2-2

 کیلوگرم( خواهد بود. -11

 حداکثر ارفاق وزن در بخش کومیته یک کیلوگرم می باشد. -7-2

 زن حکم و مدال و به تیم های برتر حکم و کاپ اهداء خواهد شد.به نفرات اول تا سوم هر و -7

                      کلیه مسههابقه دهندگان می بایسههت در زمان مسههابقه خود از لوازم و وسههای) ایانی ) م افتتی ( اسههتاندارد شههخ ههی    -8

،    م افظ دندان ) لثه (، دسهههتکش ،س کاراته، کاربند ) آبی و قرمز (مورد نهاییهد کایته برگزاری و داوران شهههام)   لبا  

 ساق بند) آبی و قرمز ( م افظ بدن و کاپ م افظ استفاده ناایید.، روکش پا

یادآوری می شهود مسهلولیت تهیه و تامین کلیه لوازم یاد شهده به ههده مسهابقه دهندگان بوده و مسلولین برگزاری مسابقات     

 شند.هیچ گونه مسلولیتی در این رابطه ههده دار نای با

 از شرکت افراد فاقد وسای) ایانی در مسابقات جلوگیری به ها) آید. تبصره :

 

 و مدارک ثبت نام :  مراحل

 اص) شناسنامه هکس دار و یا کارت ملیکپی و  -

 اص) کارت بیاه ورزشی سال جاری -

 سالجاری برگه سنجش شنوایی معتبر -

  مربوطه (حکم کاربند ) از فدراسیون، هیات کاراته استان و یا سبک  -

 مربوطه و جوانان استان نامه از هیات و یا اداره ک) ورزشمعرفی ارایه  -

 

 

 

 

 



 

)آقایان و بانوان( کومیتهبرگه ارنج نفرات بخش   

 

آقایان : کاتانفرات بخش   

 

 بانوان : کاتانفرات بخش 

 

 اوزان

 آقایان

 نام و 

 نام خانوادگی

 اوزان تاریخ تولد

 بانوان

 نام و 

 نام خانوادگی

 تاریخ تولد

 سال ماه روز سال ماه روز

55-      55 -     

05 -     55 -     

06 -     06 -     

65 -     06 -     

68-     06 +     

68 +          


