
( جام استاد اکرامی فقید)آکادمی کاراته شینتو در نظر دارد یکدوره مسابقات مجازی تحت عنوان مَستر کاراته 
برگزار

.نماید

. لذا مستدعی است نسبت به اطالع این موضوع اقدام گردد
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13990321- 001ن/م
دارد

.فیلم تهیه شده باید در محیط خانه یا حیاط منزل باشد
.نباید هیچگونه ویرایش یا نوشته ای داشته باشد

.تلفن همراه باید بصورت افقی اقدام به ضبط فیلم نماید
.تلفن همراه نباید هیچگونه تغییر زاویه ویا نقطه فیلمبرداری را نسبت به طول فیلم داشته باشد

ر نظر گرفتن شرایط نور مناسب و عدم وجود صدای اضافی الزامی استد

نحوه شرکت در مسابقه(د

کاراته کاها با تهیه یک فیلم از اجرای کاتا یا ایدو کیهون خود و ارسال آن به آیدی

شرایط تهیه فیلم(ه

.*مگابایت و مدت زمان حداکثر آن نیز دقیقه میباشد30حجم فلم های ارسالی نباید بیش از *

نحوه ی برگزاری مسابقه(ی

مسابقه تنها در یک دور برگزار خواهد شد و از هر کاراته کا  نیز یک ویدئو قابل پذیرش است که همان یک
.فیلم معیار انتخاب نفرات برتر است 

@shinto/.academy

.در اپلیکیشن اینستاگرام میتوانند در این رقابت ها شرکت کنند

.*کاراته کا میبایستی در ابتدای فیلم نام ، نام خانوادگی ، نام استان محل اقامت و نام مربی خود را بصورت واضح بیان نماید* 

.مسابقه در دو دسته آقایان وبانوان و دو رده ی کمربند قهوه ای و مشکی و زیر قهوه ای برگزار میشود
.میباشد"هیان"کاتا مورد قبول رده زیر قهوه ای 

.میباشد"توکویی کاتا"رده قهوه ای و مشکی  مجاز به اجرای 
.ایدو کیهون مورد اجرای رده زیر قهوه ای بصورت ساده تر از رده قهوه ای و مشکی است

.در صورت  وجود هرگونه ابهام یا سوال میتوانید با شماره تلفنهای ذکر شده تماس حاصل نمائید

1399/3/14

.*میباشد1399/3/30مهلت ارسال ویدئو و شرکت در مسابقه تا پایان روز سه شنبه مورخ *

@shinto.academy

1399/3/24شنبه مورخه 
نتایج رقابت ها نیز حداکثر یک هفته پس از اتمام مهلت ارسال فیلم ها از وبسایتو یا صفحه ی اینستاگرام آکادمی شینتو

.به آدرس                                     قابل مشاهده خواهد بود



@shinto.academy

.*به نفرات برگزیده هر بخش حکم قهرمانی و به بهترین اجرا جایزه ی نفیسی اهدا خواهد شد*


