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رئیس محترم هیئت کاراته استان
رئیس محترم سبک

مدیریت محترم باشگاه

با سالم  و احترام

 به اطالع میرساند این فدراسیون در نظر دارد مسابقات قهرمانی کشور رده سنی بزرگساالن در دو بخش بانوان و آقایان را تحت عنوان «جام 
خلیج فارس» به منظور شناسایی ورزشکاران نخبه برای ورود به اردوهای تیمهای ملی با رعایت پروتکلهای بهداشتی طبق شرایط و مقررات 

مشروحه زیر در استان همدان برگزار نماید.

الف) شرایط و مقررات عمومی مسابقات 

١- مسابقات در رده سنی بزرگساالن طبق جدول مشروحه زیر برگزار میشود.

بخش/دسته تاریخ تولد رده سنی ردیف
کومیته انفرادی ١٣٨٤/٦/٣١ به قبل بزرگساالن ١

٢-اوزان شرکت کنندگان به تفکیک به شرح جدول زیر میباشد :

بانوان ۲-۱

اوزان(کیلوگرم) تعداد اوزان رده سنی ردیف
+٥٠-، ٥٥-، ٦١-، ٦٨-، ٦٨ ٥ بزرگساالن ١

آقایان ۲-۲ 

اوزان(کیلوگرم) تعداد اوزان رده سنی ردیف
٦٠-، ٦٧-، ٧٥-، ٨٤- و ٨٤+ ٥ بزرگساالن ١

٣-شرکت در مسابقات رایگان و ثبت نام  متقاضیان واجد شرایط از سراسر کشور در مسابقات آزاد میباشد.
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٤ -رده کمربند مسابقه دهندگان قهوه ای و مشکی میباشد.

٥– حداکثر ارفاق وزن نسبت به اوزان رسمی یک کیلوگرم میباشد و هر فرد مجاز به شرکت در بیش ازیک وزن نمیباشد و در روز مسابقات 
در صورت عدم تطابق وزنکشی با وزن اعالمی ، متقاضی از جدول مسابقات حذف و اجازه حضور در وزن دیگر را ندارد.

٦- کلیه شرکت کنندگان در زمان مسابقه ملزم به استفاده از وسایل و لوازم ایمنی استاندارد شامل: محافظ لثه، دستکش، ساقبند و روکش پا 
(آبی و قرمز)، محافظ بدن (میان تنه )و در قسمت بانوان محافظ سینه میباشند.

٧- تأمین و پرداخت کلیه هزینههای شرکت در مسابقات شامل ایاب و ذهاب، خوراک، اسکان بر عهده شرکت کنندگان میباشد.

٨– مربیان نیز جهت حضور در سالن باید از طریق سامانه ملی نسبت به ثبت نام اقدام کرده و آیدی کارت دریافت نمایند.

ب) چگونگی ثبت نام  ورزشکاران و مربیان 

ثبت نام  ورزشکاران و مربیان شرکت فقط از طریق سامانه ملی به آدرس  https://My.ikf.ir  در بخش رویدادهای جاری از تاریخ 
١٤٠١/١١/٠٨ لغایت ١٤٠١/١١/٢٨ امکانپذیر میباشد.

ج) مدارک الزم جهت  پذیرش حضوری

١-متقاضیان شرکت در مسابقات میبایست در زمان ورود برای پذیرش مدارک مشروحه زیر را به مسئوالن مربوطه ارائه نمایند : 

٢–  اصل مدرک شناسایی عکسدار (اصل شناسنامه یا کارت ملی ) برای ورزشکاران و مربیان

٣- اصل گواهی سالمت تأیید شده توسط هیات پزشکی استان 

٤- پرینت کارت بیمه ورزشی که حداقل ٧٢ ساعت از صدور آن گذشته باشد.

٥-معرفی نامه از هیات استان

٦- کپی آخرین حکم فدراسیونی کمربند 

٧- اصل فرم قبول مسئولیت شرکت در مسابقات کاراته و آثار آن (برای رده سنی باالی ١٨ سال )

https://my.ikf.ir/
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٨-پرینت آیدی کارت از سامانه ملی

د) زمان برگزاری  

آقایان: مورخ ١٤٠١/١٢/١١

بانوان: مورخ ١٤٠١/١٢/١٢ 

در خاتمه خاطر نشان می سازد جهت هماهنگی اسکان وغذا بخش آقایان با شماره همراه ٠٩١٢٠٨١١٧٦٢ آقای محمد چراغی و 
همچنین بخش بانوان با شماره همراه ٠٩٣٨٣٧١٤٥٥٩ خانم شایسته بیرانوند تماس حاصل فرمایید.

جدول زمانبندی برگزاری مسابقات متعاقبا اعالم خواهد شد.

 


