
تاریخ : ١٤٠١/١٠/١١
شماره : ٢١٣/٦٦١٩٣٩

پیوست : ندارد

ریاست / سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ...........................
ریاست / سرپرست محترم هیأت کاراته شهرستان ...........................

ریاست محترم سبک ...............................
مدیریت محترم باشگاه ورزشی .............

با سالم؛

احتراماً به استحضار می رساند هیأت کاراته استان فارس در نظر دارد دومین دوره مسابقات  لیگ کاراته  خود را با 

نام لیگ خلیج فارس در پنج مرحله در دو بخش کاتا وکومیته "آقایان و بانوان" سبک های کنترلی برگزار نماید که نفرات 

برتر جهت شرکت در اردوهای تیم استان و تشکیل تیم منتخب دعوت میگردند. لذا خواهشمند است مراتب به واجدین 

شرایط اعالم گردد. 

مرحله اول لیگ: بانوان پنج شنبه ١٤٠١/١١/٠٦ و آقایان جمعه ١٤٠١/١١/٠٧ 

مرحله دوم لیگ: بانوان پنج شنبه ١٤٠١/١٢/٠٤ و آقایان جمعه ١٤٠١/١٢/٠٥ 

سه مرحله بعدی در سال ١٤٠٢ برگزار میگردد.

شرایط اختصاصی :

مسابقات در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن برگزار میگردد. -١

مسابقات در رده سنی نوجوانان در گروه کمربندی رنگی (سبز-آبی-بنفش) و قهوه ای مشکی برگزار میگردد. -٢

تذکر: درصورت اعتراض در مورد رده کمربندی پس از استعالم از هیأت استان، بازیکن خاطی از تمامی مراحل لیگ 

حذف میگردد.

مسابقات در رده سنی جوانان، امید و بزرگساالن فقط در رده کمربندی قهوه ای و مشکی برگزار میگردد. -٣

مسابقات در دو بخش کاتا (تیمی و انفرادی) و کومیته برگزار می گردد. -٤
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حضور در هر مرحله از مسابقات لیگ دارای امتیاز می باشد که در پایان لیگ از هشت نفر برتر هر رده سنی و مربیان  -٥

برتر کاتا وکومیته تجلیل به عمل می آید.

بخش کاتا

مسابقات کاتا به صورت امتیازی برگزار میگردد. -١

اجرای کاتا در تمام رده های سنی به صورت توکویی و بدون تکرار می باشد. هرمرحله یک مسابقه به حساب می آید  -٢

و در مرحله بعد می توان کاتای مرحله قبل را استفاده نمود.

نفرات اول و دوم هر مرحله در مرحله بعد در جداول جداگانه از هم قرار میگیرند. -٣

در بخش کاتای تیمی در مرحله کسب مدال اجرای بونکای الزامی می باشد. -٤

بخش کومیته

تایم مسابقات برای رده سنی نوجوانان و جوانان ٢ دقیقه و برای رده سنی امید و بزرگسال ٣ دقیقه می باشد. -١

داشتن تجهیزات و لوازم ایمنی استاندارد (دستکش، محافظ بدن هوگو، محافظ سینه مخصوص بانوان، محافظ لثه، ساق   -٢

و روپایی) الزامی میباشد.

نفرات اول تا چهارم هردوراز مسابقات درمرحله بعد در باال و پایین جدول قرار میگیرند و مابقی نفرات قرعه کشی  -٣

میشوند.

شرایط عمومی مسابقات 

به همراه داشتن معرفی نامه رسمی برای حضور در هرمرحله، از شهرستان / باشگاه مربوطه الزامی می باشد.  -١

به همراه داشتن اصل کارت بیمه ورزشی سال ١٤٠١. -٢

مدارک در مرحله اول به صورت کامل چک میگردد و در صورت ناقص بودن مدارک، بازیکن و یا تیم مجوز حضور در  -٣

مسابقه را نخواهد داشت.
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وزن کشی در تمام مراحل مسابقه انجام میگیرد و در صورت کسر و یا اضافه وزن بازیکن از جدول مسابقه حذف  -٤

میگردد و هیچ امتیازی به ایشان تعلق نمی گیرد. (حداکثر ارفاق وزن یک کیلوگرم می باشد.)

در صورت تغییر وزن امتیاز بازیکن به وزن جدید انتقال نمی یابد. -٥

_ اوزان و رده های سنی:

اوزان متولدین رده سنی ردیف
٤٧- ٥٢- ٥٧- ٦٣- ٧٠- ٧٠+ پسران

٤٣- ٤٧- ٥٤- ٦١- ٦١+ دختران ١٣٨٦/٠٧/١٦ الی  ١٣٨٨/٠٧/١٥ نوجوانان ١

٥٥- ٦١- ٦٨- ٧٦- ٧٦+ پسران
٤٨- ٥٣- ٥٩- ٦٦- ٦٦+ دختران ١٣٨٤/٠٧/١٦ الی ١٣٨٦/٠٧/١٥ جوانان ٢

٥٥- ٦٠- ٦٧- ٧٥- ٨٤- ٨٤+ پسران
٥٠- ٥٥- ٦١- ٦٨- ٦٨+ دختران ١٣٨١/١٠٧/١٦ الی ١٣٨٤/٠٧/١٥ امید ٣

٥٥- ٦٠- ٦٧- ٧٥- ٨٤- ٨٤+ پسران
٥٠- ٥٥- ٦١- ٦٨- ٦٨+ دختران ١٣٨١/٠٧/١٦ به قبل بزرگساالن ٤

- ١٣٨٤/٠٧/١٦ الی ١٣٨٨/٠٧/١٥ کاتای تیمی ٥

_ امتیازات بازیکنان

نفر اول ١٠٠

نفر دوم ٧٠

نفر سوم و سوم مشترک ٥٠

نفرات پنجم تا هشتم٣٠

نفرات نهم الی شانزدهم ٢٠

نفرات هفدهم الی سی و دوم ١٠

ثبت نام صرفاً از طریق سایت هیأت کاراته استان فارس به نشانی karatefars.ir انجام می پذیرد. مکان برگزاری 

مسابقات متعاقباً اعالم میگردد.
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هزینه ثبت نام در هر مرحله از لیگ مبلغ ١.٨٠٠.٠٠٠ ریال می باشد که از این مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ریال سهم مربی می باشد.

زمان و مهلت ثبت نام جهت مرحله اول لیگ از تاریخ ١٤٠١/١٠/٠٤ لغایت ١٤٠١/١١/٠١ (مهلت ثبت نام تحت هیچ شرایطی 

تمدید نمیگردد.)

در مرحله به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی تعلق می گیرد.

شایان ذکر است جهت ثبت نام در مسابقات لیگ، اخذ کدعضویت در سامانه هیأت کاراته استان فارس الزامی می باشد. 

_مدارک مورد نیاز 

ثبت نام در سامانه هیأت کاراته استان فارس و ارائه کدعضویت -

کپی شناسنامه -

یک قطعه عکس ٤*٣ -

مدارک شناسایی عکس دار (کارت ملی، شناسنامه یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل) -

بیمه ورزشی معتبر که ٧٢ ساعت از صدور آن گذشته باشد. -

ارائه تمامی احکام کمربندی از زرد تا کمربند اعالمی جهت نفرات شرکت کننده در رده کمربند رنگی نوجوانان -

فرم رضایت نامه ولی برای افراد زیر ١٨ سال و فرم قبول مسئولیت برای ورزشکاران باالی ١٨ سال -

معرفینامه از هیأت شهرستان / باشگاه مربوطه -

*خاطر نشان می دارد ارائه کامل مدارک ذکر شده به عهده مربی و یا سرپرست تیم اعزامی بوده و عدم ارائه هرکدام از 

مدارک موجب عدم پذیرش میگردد.

مسئول برگزاری آقای مجتبی مدیح جهرمی با شماره تماس ٠٩١٧٨٧٨١١٣٦ و خانم عترت سادات منصوری با 

شماره تماس ٠٩٣٦٣٥٩٣٨٠٧ می باشد.
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احمد مباركي
رييس هيات كاراته استان

رونوشت:
 عليرضا امينا زاده سرپرست محترم معاونت توسعه امور ورزش جهت استحضار

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

 مهدي كوكبي كارشناس مسئول محترم ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات جهت استحضار


