
 

 نماینده محترم سبک شیتوریو شیتوکای
 با سالم 

احتراماً؛ به استحضار می رساند سبک شیتوریو شیتوکای )آقایان( در نظر دارد بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده کمربند 

دومین سالگرد عروج استاد فقید اکبراکرامی بنیانگذار شیتوریو  )زیر قهوه ای( و )قهوه ای و مشکی( به مناسبت یادواره شهدای استان لرستان و

در  89شهریور  11و  12های سنی خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، امید، بزرگساالن و پیشکسوتان در مورخ  شیتوکای کاراته دو ایران در رده

 مجموعه ورزشی شهید چاغروند استان لرستان برگزار نماید.

 این سبک رسانده شود.مربیان و ورزشکاران ستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر به اطالع کلیه لذا خواهشمند است د

 

 شرایط و مقررات عمومی: 
 . معرفی نامه از هیئت کاراته و نماینده سبک2

 سال29. رضایت نامه از والدین و یا قیم برای شرکت کنندگان زیر 1

 . اصل شناسنامه و یا کارت ملی3

 ورزشی دارای اعتبار. کارت بیمه 4

 . همراه داشتن لثه، دستکش، پاکش استاندارد، کمربند قرمز و آبی و محافظ بدن5

 ریال 000/900. ورودیه مسابقات 6

 گردد. یم افتیدرصد در 50بودن رشته دوم  یرشته اول کامل و در صورت دو رشته ا هیورود. 7

 . استفاده از خوابگاه و غذا اختیاری می باشد.9

 ریال  000/150. هزینه خوابگاه هر شب 8

 ریال 000/650. هزینه غذا به ازاء سه وعده )صبحانه ، ناهار و شام( طبق منوی پیوست 20

 باشد. یم گانیرا یمرب ای، سرپرست و ندهینفر( نما کی یخوابگاه و غذا )فقط برا نهیهز. 22

 ی مسابقات به عهده سرپرست استان مربوطه می باشد. . هرگونه خسارت وارده به خوابگاه و امکانات محل برگزار21

 . هیچ محدودیتی برای حضور نفرات و شرکت کنندگان وجود ندارد.23

 گردد. . مسابقات در رده های خردساالن، نونهاالن و پیشکسوتان بصورت جداول چهار نفره برگزار می24

 .شود یه مهر رده کمتر از سه نفر باشند به رده باالتر انتقال داد. 25

 . نحوه پرداخت هزینه ها:26

 به نام وحید کاظمی  بانک صادرات 6037 6826 5119 7987کارت شماره 

 باشد. ارائه اصل فیش واریزی در روز ورود تیمها الزامی می

 (08266670721مسئول برگزاری مسابقات: آقای محمود شاه کرمی )شماره تماس 

 مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند -جاده تهران  5کیلومتر  -خرم آباد  . آدرس پذیرش و اسکان: 27

 

 



 

 نحوه ثبت نام متعاقبا اعالم می گردد.. 81

 شهریور به هیج وجه ثبت نام حضوری انجام نخواهد گرفت. 11و  12در روزهای  :8تذکر

می باشد و با توجه به انعقاد قرارداد با رستوران و خوابگاه بعد از تاریخ مذکور به  26/6/89نمایندگان محترم مهلت ثبت نام تا تاریخ  :2تذکر

های که هزینه خوابگاه، غذا و یا ورودیه را واریز ننمایند و فیش آن را ارسال ننمایند،  یا کم نمودن اسامی نمی باشد و تیمهیچوجه امکان اضافه 

 میزبان هیچگونه مسئولیتی نسبت به ثبت نام آنها و یا خوابگاه و غذا نخواهد داشت.

 میسر می باشد. 27/6/89تا تاریخ  هرگونه تغییر و اصالح در ثبت نام و اوزان ارسال شده حداکثر :3تذکر 

ها به  صبح طبق جدول زمانبدی که روز ورود تیم 9راس ساعت  11/6/89و جمعه  12/6/89روزهای پنجشنبه  . زمان برگزاری مسابقات:81

 کلیه نمایندگان تحویل خواهد شد.

  11/6/89ها: عصر روز جمعه  زمان خروج تیم   10/6/89عصر روز چهارشنبه ها: زمان ورود تیم

 شرایط و مقررات فنی:
 برگزار خواهد شد. WKF. مسابقات بر اساس قوانین داوری 2

 ریال انجام خواهد شد. 1،000،000. اعتراض برابر قوانین؛ بعد از مسابقه کتباً ارائه و با سپردن مبلغ 1

 نمایند.. مربیان برای نشستن روی صندلی کوچینگ بایستی از گرمکن و کتانی ورزشی استفاده 3

 .باشد یگرم م لویک 5/2سال تا بزرگساالن  24و  لوگرمیک کیسال  23تا  9 یسن یرده ها یارفاق وزن برا. 4

 گردند. یکنترل و در صورت هر گونه تخلف از دور مسابقات حدف م ،مسابقات وزن نفرات شرکت کننده به صورت رندوم ی. در طول برگزار5

سن و غیره شرکت کننده از ادامه مسابقات محروم و مربی یا نماینده مربوطه بایستی به کمیته  از وزن،  . در صورت بروز هرگونه تخلف اعم6

 انضباطی جوابگو باشد.

 . نفراتی که در رده سنی امید مسابقه می دهند مجاز به شرکت در رده سنی بزرگساالن نمی باشند. 7

و بقیه رده ها فقط رده کمربند )قهوه ای و مشکی(  (یو مشک ی( و )قهوه ایقهوه ا ری)زسال در دو رده کمربند  23تا  9. مسابقات رده سنی 9

 .شود یبرگزار م

 . مقررات مسابقات کاتا: 8

 ای(: کاتاهای هیان سال )زیرقهوه 23 - 9

دور اول کاتاهای هیان و در دورهای بعد کاتاهای آزاد طبق لیست کاتاهای شیتوریو فدراسیون جهانی کاراته  (:ی و مشکیا قهوهسال ) 23 - 9

 می توانند اجرا نمایند.

 سال: کاتاهای آزاد طبق لیست کاتاهای شیتوریو فدراسیون جهانی کاراته می توانند اجرا نمایند.  24-34

 تبصره:  

 های نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن طبق قوانین جدید )امتیازی( برگزار خواهد شد. کاتا در ردهدر صورت فراهم امکانات برای  -

 شود.  کاتای تیمی در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار می -

 .ندیاجرا نما یبونکا ستیبا یم مهایو بزرگساالن ت (جوانان و نوجوانان) یمیت یکاتا یرده بند در فینال و -

 تکراری قابل قبول نمی باشد.کاتای  -

 



 

 جدول رده های سنی کاتای انفرادی و تیمی و اوزان کومیته

 رده سنی متولدین اوزان کومیته کاتا

 تیمی

 سال( 3و  1خردساالن ) 32-13 +24 -24 -20 -03 -03 -00 -02 -02 -02 -00 -02 -81 انفرادی

 سال( 88و  82نونهاالن ) 11-12 +40 -40 -21 -24 -20 -03 -03 -00 -02 -02 -02 -00 انفرادی

 سال( 80و  80نونهاالن ) 13-14 +30 -30 -42 -40 -21 -24 -20 -03 -03 -00 -02 -02 -02 انفرادی

 تیمی
 سال( 84و  82نوجوانان ) 12-10 +22 -22 -30 -42 -40 -24 انفرادی

 سال( 82و  83جوانان ) 10-18 +24 -24 -31 -38 -44 -42 انفرادی

 سال( 08امید )زیر  12-23-21 +12 -12 -24 -32 -32 -44 انفرادی -

 سال به باال( 81بزرگساالن ) به قبل 8023 +12 -12 -24 -32 -32 -44 انفرادی تیمی

 سال( 24تا  22) شکسوتانیپ 8041تا  8040 به صورت سنی برگزار می شود انفرادی -

 سال( 42تا  23پیشکسوتان ) 8040تا  8021 شود یبرگزار م یبه صورت سن انفرادی -

 سال به باال( 48پیشکسوتان ) قبلبه  8022 شود یبرگزار م یبه صورت سن انفرادی -

 

نمایندگان محترم لطفا جزئیات بخشنامه را در اختیار مربیان خود قرار دهید تا با آگاهی کامل ترتیب اعزام نفرات خود را فراهم 

 نمایند.

 

 

 حسین شهرباف

 سبک شیتوریو شیتوکای کاراته دو ایران رئیس

 

 


