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*شرایط عمومی:
-1مسابقات از روز پنج شنبه دوم اسفند  79از ساعت  8صبح در  2سالن مجزا در بخش بانوان و آقایان آغاز
میگردد.همچنین استاژ کاتا ،کومیته و دفاع شخصی در روز چهارشنبه 1اسفند برگزار خواهد شد.
-2معرفینامه از هیئت کاراته/سبک /و رضایتنامه ولی شرکت کنندگان زیر 18سال الزامی است.
-3ارائه کارت هوشمند(شماره کد رهگیری) فدراسیون کاراته و کارت بیمه ورزشی سال  1379الزامی است.
-4به همراه داشتن مدرک شناسایی(کارت ملی –شناسنامه)
-5به همراه داشتن لوازم ایمنی (دستکش –ساق بند و روپایی-محافظ بدن و لثه)الزامی است.
-6مسابقات در گروه های کمربندی(زرد نارنجی)(سبز و آبی )(بنفش و قهوه ای) و مشکی برگزار میگردد.
-9براساس قوانین جدید فدراسیون جهانی کاراته (قوانین )2118رده های سنی خردساالن و نونهاالن در
جداول چهارتایی قرعه کشی و انجام خواهد شد( .جدول 4تایی تنها مختص به رده سنی زیر 12سال است)
-8وزن کشی و اعالم رده کمربند بازیکن توسط مربی انجام میگردد و در صورت تخلف ،بازیکن در هر مرحله
ای از جدول که باشد از دور رقابت ها حذف خواهد شد.
-7هر بازیکن میتواند در هر رشته کاتا و کومیته انفرادی  -کاتا و کومیته تیمی شرکت کند.
-11باتوجه به فصل زمستان و بارندگی و خطرات جاده ای مسافرت،شایسته است سرپرستان از طریق
تعاونی های معتبر اتوبوس رانی که دارای بیمه نامه مسافر می باشند اقدام به تهیه بلیط نمایند.
-11مسئول ثبت نام آقای علی مردانی می باشد و تنها از طریق وب سایت( )kobeosaka.irو اپلیکیشن
انجمن کوبه اوزاکاخواهد بود.
-12هزینه ثبت نام بایستی به حساب انجمن کوبه اوزاکا واریز گردد.
-13مسئولیت رضایت نامه ورزشکاران زیر  18سال بر عهده مربی و سرپرست می باشد.
-14ورزشکاران باالی  18سال بایستی فرم قبول مسئولیت حادثه احتمالی در مسابقه را امضا و به مسئول
ثبت نام تحویل دهند.
-15هزینه ورودی 121.111تومان (طبق آیین نامه فدراسیون کاراته)برای هر رشته انفرادی و برای هر تیم
(کاتا و کومیته)مبلغ  311.111تومان می باشد.
 -16با توجه به اهمیت مربیان و برای ارج نهادن به زحمات مربیان عزیز،مبلغ 21.111تومان هزینه ثبت نام
(فقط از طریق سایت و اپلیکیشن )به مربیان فرد شرکت کننده پرداخت می شود.
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* شرایط اختصاصی:
-1مسابقات در رشته های کاتا و کومیته  ،بخش های انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد.
-2مسابقات در رشته هنر های فردی و نمایش کاربرد سالح های سرد برگزار خواهد شد.
-3کاتای تیمی در کلیه رده ها،حداقل با حضور  3تیم برگزار خواهد شد.
-4کاتای تیمی در رده های نونهاالن – خردساالن و نوجوانان –جوانان هر تیم شرکت کننده میتواند ترکیبی از
دو رده سنی ذکر شده استفاده کند.
-5تعداد شرکت کننده برای هر استان /باشگاه/سبک آزاد می باشد و محدودیتی از نظر تعداد ندارد.
-6کاتا های رده های کمربندی (زرد الی بنفش) می بایست متناسب با رده کمربند شرکت کنندگان باشد و
فقط از هیان و پینان و ...استفاده شود.
-9برای دریافت لینک دانلود اپلیکیشن اندرویدی و ثبت نام از طریق وب سایت،به آدرس  kobeosaka.irو
یا  koiran.irمراجعه فرمایید.
-8برای دریافت آخرین اخبار این مسابقات به وب سایت  kobeosaka.irو یا کانال تلگرام سبک به آدرس
 @kobeosakairanویا اینستاگرام سبک مراجعه فرمایید.
-7اوزان و رده های سنی ذکر شده در بخش نامه طبق آخرین قوانین  2117فدراسیون جهانی کاراته WKF
می باشد.
-11در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان ثبت نام با مسئول ثبت نام با شماره 17369129121تماس
حاصل فرمایید.
-11آخرین مهلت ثبت نام  79/11/25می باشد.
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* رده های سنی و اوزان کومیته)طبق اوزان جدید :)wkf
رده های کومیته بانوان

رده های کومیته آقایان

کومیته انفرادی خردساالن دختران

کومیته انفرادی خردساالن پسران

7-6سال و  9-8سال

7-6سال و 9-8سال

کومیته انفرادی زیر  21سال ( 21و  22سال)

کومیته انفرادی زیر  21سال ( 21و  22سال)

+01/-01/-03/-01

+03/-03/-01/-03/-01

کومیته انفرادی زیر  20سال (21و  20سال)

کومیته انفرادی زیر  20سال (21و  20سال)

+03/-03/-01/-03/-01

+03/-03/-01/-03/-01

کومیته انفرادی نوجوانان ( 20و  23سال)

کومیته انفرادی نوجوانان ( 20و  23سال)

+30/-30/-07

+71/-71/-60/-37/-31

کومیته انفرادی جوانان (26و 27سال)

کومیته انفرادی جوانان (26و 27سال)

+39/-39/-30/-08

+76/-76/-68/-62/-33

کومیته انفرادی بزرگساالن) 28سال به باال)

کومیته انفرادی بزرگساالن(28سال به باال)

+68/-68/-62/-33/-31

+80/-80/-73/-67/-61/-33

کومیته تیمی(0نفر )2+

کومیته تیمی(0نفر )2+

خردساالن-نوجوانان –جوانان-بزرگساالن

خردساالن-نوجوانان –جوانان-بزرگساالن
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-8رده های سنی کاتا
رده های کاتا بانوان

رده های کاتا آقایان

کاتا

کاتا

کاتای انفرادی دختران
7-6سال9-8/سال00-01/سال 01-01/سال

کاتای انفرادی پسران
7-6سال9-8/سال00-01/سال 01-01/سال

کاتای انفرادی نوجوانان

کاتای انفرادی نوجوانان

01-01سال

01-01سال

کاتای انفرادی بزرگساالن

کاتای انفرادی بزرگساالن

06+سال

06+سال

کاتای انفرادی پیشکسوتان

کاتای انفرادی پیشکسوتان

11+سال

11+سال

 -7قوانین مسابقات هنرهای فردی:
الف -رده سنی:رده سنی آقایان باالی  18سال و بانوان باالی  15سال
ب -تعداد نفرات تیم:به صورت گروه های  2نفره بدون محدودیت درجه کمربند و وزن و سن
پ-استایل مسابقه :ارائه تکنیک های دفاع شخصی به صورت دلخواه و از قبل پیش بینی شده توسط گروه
های 2نفره
ت-زمان مسابقه:زمان مسابقه برای ارائه تکنیک های ضربه ای،قفل و پرتاب های دفاع شخصی برای هر تیم
71ثانیه الی  121ثانیه میباشد.
ج-امتیازات:امتیازات بر اساس چابکی و دقت اجرا فنون دفاع شخصی به صورت کامل و حقیقی.دفاع در
مقابل هر نوع حمله از سوی حریف مقابل در زمان مشخص شده قابل قبول و از سوی  5داور توسط میانگین
نمره انجام میگیرد.
چ-وسایل ممنوعه:استفاده از وسایل و اجسام سخت و فلزی برنده جایز نمیباشد.
ح-هزینه ورودی:ورودی برای هر تیم  2نفره مبلغ  241.111تومان می باشد.
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 -11زمانبندی مسابقات:
روز

شرح

دوشنبه 79/11/27

ورود تیم های شرکت کننده در بخش دفاع شخص

سه شنبه 79/11/31

محل برگزاری
سالن دستغیب

مسابقات هنرهای فردی

آقایان :صبح از ساعت 8
بانوان:بعد از ظهر از ساعت 14

سه شنبه 79/11/31

ورود تیم های شرکت کننده در استاژ و مسابقات کاراته

-

چهارشنبه 79/12/1

استاژ کاتا و کومیته و دفاع شخصی

بانوان:سالن ربانی

کالس مربیگری بین المللی و عملی

آقایان  :سالن دستغیب

کالس داوری
پنج شنبه 79/12/2
جمعه 79/12/3

مسابقات رده های خردساالن و نونهاالن

بانوان:سالن ربانی

و نوجوانان

آقایان :سالن دستغیب

مسابقات رده جوانان و بزرگساالن

بانوان:سالن ربانی

و اختتامیه مسابقات

آقایان :سالن دستغیب

-11محل برگزاری مسابقات:
آقایان:سالن شهید دستغیب
بانوان:سالن ربانی

ستاد ربگزاری اولین دوره مسابقات کوهب کاپ

