
 0011دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور تابستان  مسابقات مجازی قهرمانی آیین نامه فنی

 مقررات عمومی:قوانین و 

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

  به قوانين و مقررات الزامي است.رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام 

 .ارائه تصوير ، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است 

  ،دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات )نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي

با مهر  خدشه هرگونه بدون ي) فعال، فارغ التحصيل(رشته تحصيلي، شماره ملي، تاريخ تولد وضعيت تحصيل

 معرفي نمايند. ) دانشگاه ميزبان(به كميته برگزاری مسابقات مذكور تاريخ تا و امضای مدير تربيت بدني

 .به نفرات برتر مسابقات حکم قهرماني و جوايزی اهدا خواهد شد 

 

 طریق از فوق مدارك بارگزاري و نام ثبت به نسبت بایست می کنندگان شرکت کلیه :مهم تذکر

  https://setav.ir/user/championleague آدرس به دانشجویی ورزش ستاو سامانه

 اقدام نمایند.
 

 

 
 
 

 مقررات فنی مسابقات مجازی رشته کاراته )دختران(

 

 رشته در مسابقات. شود يبرگزار م (ی) مجازWKF كاراته يجهان ونيو مقررات فدراس نيمسابقات براساس قوان

مجاز به  كنترلي های سبک فقطار خواهد شد. برگز يمشک -ای و قهوه یا هرقهوزي كمربندی و انفرادی كاتا

 5ای  قهوه رزي رده دراجرا شود.  ديبا ركاتا بدون تکرا يمشک-ی. در رده قهوه اباشند يمسابقات م نيشركت در ا

 .تکرار مجاز است کباريدور كاتا بدون تکرار و بعد از آن؛ هركاتا 

 وندان،ي انيساندان، ه انيشودان، ه انيه دان،ين انيای برای سبک شوتوكان : ه قهوه ريكاتاهای ز ياسام*

 گودان  انيه

 وندان،ي نانيساندان، پ نانيپ دان،ين نانيشودان، پ ناني: پ ويتوريای برای سبک ش قهوه ريكاتاهای ز ياسام*

 گودان نانيپ

 نيان چ يس فا،يسای دای، سا يگک وكو،يکيو : تايبرای سبک وادور یقهو ا ريكاتاهای ز ياسام *

 و دو کيسای های  کيهای پنج گانه، گ وكويکي: تا ويبرای سبک گوجور یقهوه ا ريكاتاهای ز ياسام *

صورت موجب حذف شركت كننده از مسابقات  نيا ريهستند و در غ ليموارد ذ تيورزشکاران ملزم به رعا *

 . رديگ يشده و نمره صفر تعلق م



 .ت اخذ نمره كاملمسابقه كاتا جه نياصول و قوان هيكردن كل تيرعا -1

 .فضای منزل ايسالن  طياجرای كاتا در مح -2

 .حجاب تيكاراته و پوشش كامل و رعا ياجرای كاتا با لباس رسم -3

 .لباس كاراته بدون آرم دنيپوش -4

 .برسد انيبه پا «ری»شروع شود و با  «ری»با  نياجرای كاتا طبق قوان -5

 .ديخود را اعالم كرده و سپس كاتا را اجرا نما يم؛ نام و نام خانوادگاز ادای احترا شيقبل از شروع كاتا و پ -6

 .تمام نکات آن تيخواسته شده و رعا طيتنها طبق شرا لميارسال ف -7

 .شود يو كامل كاتا م قيدر محل اجرای كاتا كه مانع از اجرای دق ياضاف ليبرداشتن وسا -8

 .رای كاتااج نيكفش و جوراب در ح نک؛يعدم استفاده از ع -9

 :لميو نحوه ارسال ف طيشرا

 تيمگابا 22و با حجم كمتر از  قهيدق 4به مدت حداكثر  لميف کيهر شركت كننده تنها مجاز به ارسال  §

 .باشديم

 .مناسب ارسال شود تيفيبا ك يبه صورت افق ليبا موبا ديبا لميف §

اجرای  نيابت نصب شود تا تمام بدن در حبه صورت ث نياز روبرو باشد به نحوی كه دورب ديبا لمبرداریيف §

 .برای داوران باشد صيواضح و قابل تشخ ها کيتکن

 از مسابقات خواهد شد. کنيو مونتاژ باعث حذف باز نيتدو ،لميدر ف رييهرگونه تغ §

 دهيشن لميافراد و ...در ف ريو سا ونيزيتلو -کياصوات موز ريتنها صدای ورزشکار به دور از سا صوتي نظر از § 

 .شود
 

 مقررات فنی مسابقات مجازی رشته کاراته )پسران(

 

جهاني فدراسيون سازمان مقررات و قوانين براساس مسابقات WKF شود مي برگزار. 

خواهد برگزار مشکي ای قهوه و ای زيرقهوه كمربندی رده دو در )تيمي و انفرادی( كاتا رشته در مسابقات  

 .شد

باشند مي مسابقات اين در شركت به مجاز كنترلي های سبک فقط. 

نمايند شركت )تيمي و انفرادی( كاتا بخش دو هر در توانند مي كنندگان شركت. 

شود اجرا بايد تکرار بدون كاتا مشکي ای قهوه رده در. - 

است مجاز يکبار هركاتا تکرار آن، از بعد و تکرار بدون كاتا دور 5 ای قهوه زير رده در. 

 يون هيان دان، سان انهي ، نيدان هيان ، شودان هيان : شوتوكان سبک برای ای قهوه زير كاتاهای اسامي-

 گودان دان،هيان

 دان، يون هيان دان، سان هيان ، نيدان هيان ، شودان هيان : شيتوريو سبک برای ای قهوه زير كاتاهای اسامي-

 گودان هيان



 دان، يون هيان دان، سان هيان ، نيدان هيان ، شودان هيان : وادوريو سبک برای ای قهوه زير كاتاهای اسامي-

 نگودا هيان

 )ني ايچي،( دای گسای گه ، )جوان،چودان،گدان( تايکيوكو : گوجوريو سبک برای ای قهوه زير كاتاهای اسامي-

 مسابقات از كننده شركت حذف موجب صورت اين غير در و هستند ذيل موارد رعايت به ملزم ورزشکاران *

 .گيرد مي تعلق صفر نمره و شده

 .كامل نمره اخذ جهت كاتا بقهمسا قوانين و اصول كليه كردن رعايت -1

 .منزل فضای يا سالن محيط در كاتا اجرای -2

 . آرم بدون كاراته رسمي لباس با كاتا اجرای -3

 برسد. پايان به» ری « با و شود شروع » ری« با قوانين طبق كاتا اجرای-4

 محل دانشگاه و ييدانشجو شماره خانوادگي، نام و نام احترام؛ ادای از پيش و كاتا شروع از قبل -5

 .نمايد اجرا را كاتا سپس و كرده اعالم را خود تحصيل

 .شود مي كاتا كامل و دقيق اجرای از مانع كه كاتا اجرای محل در اضافي وسايل برداشتن 6-

 .كاتا اجرای حين در جوراب و كفش عينک؛ از استفاده عدم 7-

 :فیلم ارسال نحوه و شرایط

مگابايت 22 از كمتر حجم با و دقيقه 4 حداكثر مدت به فيلم يک ارسال به مجاز تنها كننده شركت هر 

 .باشد مي

شود ارسال مناسب كيفيت با افقي صورت به موبايل با بايد فيلم. 

حين در بدن تمام تا شود نصب ثابت صورت به دوربين كه نحوی به باشد روبرو از بايد فيلمبرداری 

 .باشد داوران برای خيصتش قابل و واضح ها تکنيک اجرای

شد خواهد مسابقات از بازيکن حذف باعث )مونتاژ و تدوين( فيلم در تغيير هرگونه. 

فيلم در )... و افراد ساير و تلوزيون موزيک( اصوات ساير از دور به ورزشکار صدای تنها صوتي نظر از  

 .شود شنيده

  و كاراته كمربند حکم كپي و اصل معتبر بيمه كارت سالمت گواهي داشتن به ملزم ورزشکاران : 1 نکته

 .باشند مي مسابقات در شركت نامه رضايت همچنين

 .بود خواهد آزاد كنندگان شركت تعداد : 2 نکته

 .شود مي اعالم مسابقات برگزاری زمان شروع از قبل هفته يک كشي قرعه تاريخ : 3 نکته

 .گردد مي هداا شركت گواهي مسابقات در كنندگان شركت كليه به -
 .گردد می اهدا قهرمانی حكم مسابقات سوم تا اول نفرات به

 

 


