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ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان .........

با سالم  و احترام ؛
          به اطالع میرساند سبك شوتوکان کوبه اوزاکا در نظر دارد مسابقات استانی بانوان خود را در روز شنبه مورخ ١٥ بهمن ماه 
١٤٠١در شیراز پایگاه ورزشی قهرمانان، طبق شرایط و مقررات پیوست برگزار نماید. لذا شایسته است بخشنامه فوق به اطالع ذینفعان 

رسانده شود.
الزم به توضیح میباشد ارائه مدارك ذیل جهت حضور در مسابقات الزامی میباشد.

١.همراه داشتن معرفینامه از هیات کاراته شهرستان و برای ورزشکاران بومی معرفی نامه صرفاً از باشگاه مربوطه.
٢.کارت بیمه ورزشی معتبر

٣. مبلغ ١/۸٠٠/٠٠٠ ریال بابت ورودیه که از این مبلغ ٢٠٠/٠٠٠ ریال سهم مربی می باشد. (که به ازای هرنفر مبلغ ٣٠٠/٠٠٠ ریال 
سهم هیات استان می باشد.)

٤. در صورت برقرار بودن شرایط فعلی برگزاری مسابقات مذکور با صدور مجوز برگزاری از ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، تاییدیه 
میزبانی هیات کاراته شهرستان میزبان، مجوز از مرکز بهداشت یا علوم پزشکی شهرستان میزبان و فرمانداری شهرستان میزبان و 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و اخذ تست پی سی آر از کلیه شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی، داور و عوامل اجرایی 

الزامی است. 
 ٥. نظارت بر حسن اجرا بخشنامه برعهده هیات کاراته شهرستان و سبك میباشد.

٦. حضور ناظر هیات کاراته استان در مسابقات الزامیست.
٧. کلیه مسولیت های ناشی از برگزاری مسابقات اعم از بیمه مدنی مسابقات و اخذ هرگونه رضایت نامه از اولیاء و ... به عهده برگزار 

کننده (خانم نجمه رضایی ٠۹٣٧٣٧۹٥٥٥٦) می باشد.

  

احمد مباركي
رييس هيات كاراته استان
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رونوشت:                                                                     
 مهدي كوكبي كارشناس مسئول محترم ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات جهت استحضار

 حميدرضا شادمان رييس محترم حراست اداره كل جهت استحضار
 فريبا خالدي معاونت محترم توسعه ورزش بانوان

 عليرضا امينا زاده سرپرست محترم معاونت توسعه امور ورزش  جهت استحضار


