فدراسیون جودو جوجیتسو وکوراش

مسـابقات دفاع شخصی
اولین دوره مسابقات کشوری دفاع شخصی
یادواره شهدای دهه فجر انقالب اسالمی
( 26الی  27بهمن ماه )1396
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بسمه تعالی

احتراماً ؛ فدراسیون در نظر دارد اولین دوره مسابقات کشوری دفاع شخصی را در مورخ  96/11/27برگزار نماید .لذا مقتضی است
نسبت به اطالع رسانی و ابالغ به مربیان و ورزشکاران دفاع شخصی آن استان اقدامات الزم بعمل آید.
شرایط و ضوابط
زمان برگزاری

 26الی  27بهمن ماه مطابق جدول زمانبندی

برگزارکننده

فدراسیون جودو جمهوری اسالمی ایران (کمیته دفاع شخصی)

نحوه معرفی تیمها

ثبت نام تیم در سامانه صدور احکام دفاع شخصی ،فرم شرکت در مسابقات کشوری و ارائه فرم معرفینامه تیم
(فرم پیوستی) در زمان پذیرش
ارسال لیست اسامی توسط هیأت استان تا تاریخ  96/11/20به دبیرخانه فدراسیون ارسال نمایید.

مهلت ثبت نام

نکته مهم اینکه ،کلیه نفرات بایستی عالوه بر ثبت نام در سامانه صدور احکام ،در سامانه کارت هوشمند نیز ثبت
نام نمایند.

قوانین مسابقات

مسابقات دقیقاً مطابق قوانین مندرج در آئین نامه داوری(مبارزه) دفاع شخصی برگزار خواهد شد.

اوزان مسابقات

 -97 ، -88 ، -80 ، -73 ، -67 ، -62و  +97کیلوگرم با پانصدگرم ارفاق وزنی

درجه کمربند شرکت

حداقل کمربند سبز صادر شده توسط سامانه صدور احکام دفاع شخصی فدراسیون جودو

کنندگان
محل برگزاری

تهران :مجموعه ورزشی شهید شیرودی -سالن شهید افراسیابی

نحوه برگزاری

طبق آیین نامه فنی ابالغ شده می باشد.

محل پذیرش و اسکان

تهران -اتوبان بعثت -بعد از ترمینال جنوب-خوابگاه بعثت
اصل شناسنامه  -اصل کارت بیمه ورزشی معتبر  -اصل فرم پیوستی معرفینامه تیم – تأئیدیه هیأت جودو استان

مدارک مورد نیاز

مبنی بر وجود گواهی سالمت ورزشکاران اعزامی – ارائه اصل حکم کمربند صادر شده توسط سامانه صدور احکام
دفاع شخصی فدراسیون جودو  -فرم رضایتنامه محضری ولی ورزشکاران زیر  18سال – مدارک تعیین وضعیت
نظام وظیفه برای افراد باالی  18سال

اعضاء تیم

 7نفر ورزشکار 1 -نفر مربی  1 -نفر سرپرست  1 -نفر راننده  -جمعا  10نفر
مبلغ  500/000ریال جهت هزینه اسکان و تغذیه به ازاء هر نفر(اعضاء تیم شامل مربی ،سرپرست ،ورزشکار و

اسکان و تغذیه

راننده) به عهده تیمهای شرکت کننده می باشد که در زمان ثبت نام به حساب فدراسیون جودو به شماره
 0107981374003نزد بانک ملی واریز می گردد.
لباس کلیه ورزشکاران فقط لباس مشکی اعالم شده از سوی کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو می باشد.

لباس شرکت کنندگان

ورزشکاران فقط مجاز به نصب نشان کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو بر روی لباسهایشان می باشند.
هر ورزشکار موظف به همراه داشتن دو جفت دستکش مصوب (دستکش پنجه ای فوم دار) به رنگهای قرمز و آبی
است.

خروج تیمها

تیم ها می بایست نهایتاً تا ساعت  14روز  27بهمن ماه نسبت به تخلیه محل اسکان اقدام نمایند.

جایزه برای هر وزن

به نفرات برتر حکم ،مدال و جایزه و به  3تیم برتر حکم تیمی اهدا می گردد.
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برنامه زمانبندی اجرای مسابقات
تاریخ

ساعت

فعالیت

محل اجرا

توضیحات

پنج شنبه

از 14

پذیرش تیمها و تحویل آی دی کارت

محل پذیرش

خوابگاه بعثت

96/11/26

18

مراسم قرعه کشی

محل پذیرش

خوابگاه بعثت

19:00

وزنکشی آزمایشی کلیه اوزان

محل پذیرش

خوابگاه بعثت

19:30

وزن کشی رسمی کلیه اوزان

محل پذیرش

خوابگاه بعثت

جمعه

9

شروع مسابقات

سالن شهید افراسیابی

96/11/27

16

مراسم افتتاحیه و ادامه مسابقات

سالن شهید افراسیابی

18

اهدای مدالها و جوایز کلیه اوزان

سالن شهید افراسیابی

توضیحات مرتبط با جدول زمانبندی مسابقات:
 ثبت نام بموقع و ارسال لیست توسط هیأت استان تا قبل از پایان مهلت ثبت نام الزامی می باشد. در خصوص نحوه اعزام تیمها به مسابقات در صورت اعزام زمینی تیم ،هیئتهای جودو در تهیه وسیله نقلیه از مراکز حملو نقل معتبر نظیر شرکت های تعاونی اتوبوس ،مینی بوس ،سواری کرایه دقت الزم را در خصوص کیفیت فنی خودروی
مورد استفاده و همچنین بیمه شدن اعضا تیم توسط شرکت های مورد نظر نهایت دقت را اعمال نمائید.
 ورزشکاران اعزام شده به مسابقات دفاع شخصی موظف به اخذ گواهی سالمت جسمی که توسط پزشک متخصص صادرگردیده بوده و هیئت جودو استان اعزام کننده باید نسبت به معرفی نفراتی اقدام نماید که واجد این گواهی باشند ،در هر
صورت مسئولیت ناشی از عدم وجود گواهی موصوف به عهده شخص رئیس هیئت مربوطه بوده و فدراسیون هیچگونه
مسئولیتی نخواهد داشت.
 پذ یرش تیمها مطابق جدول زمانبندی انجام خواهد شد و تیمها موظفند جهت حضور بموقع ،برنامه ریزی های الزم راانجام دهند.
 در صورت عدم حضور مسئولین تیم در جلسه هماهنگی و قرعه کشی ،مسئولیت هرگونه اشتباه احتمالی بعهده مسئولینآن تیم خواهد بود.
 اسکان تیمها بر اساس تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه انجام خواهد شد. حضور کلیه سرپرستان و مربیان در جلسه قرعه کشی الزامی می باشد. ترازوی دیجیتال جهت وزنکشی غیررسمی در محل مشخص شده قرار خواهد گرفت. وزنکشی رسمی از اوزان پایین به باال ،با در نظر گرفتن  500گرم ارفاق وزنی انجام خواهد شد.*** ورزشکار برای انجام وزنکشی رسمی فقط یک مرتبه بر روی ترازو رفته و وزن خود را تحویل می دهد.
 در زمان وزنکشی رسمی ،کلیه ورزشکاران  ID CARDصادره توسط کمیته برگزاری را باید همراه داشته باشند. در صورتی که ورزشکاری در زمان وزنکشی رسمی نتواند وزن مجاز خود را تحویل دهد ،در صورت تمایل می تواند یکوزن باالتر در مسابقات شرکت نماید.
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بسمه تعالی

فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسالمی ایران
کمیته دفاع شخصی
فهرست نفرات شرکت کننده در مسابقات کشوری دفاع شخصی
 26الی  27بهمن ماه  – 1396تهران
اسامی مندرج در این فرم باید مطابق با اعضاء تیم ثبت نام شده در سامانه باشند ،لذا هرگونه تغییر در نفرات ثبت نام شده در
سامانه اعم از تغییر نفر یا وزن معتبر نبوده و مالک شرکت ورزشکاران در مسابقات ثبت نام آنالین آنها می باشد.
در ضمن معرفی نامه حاضر به منزله تأئیدیه وجود گواهی سالمت ورزشکاران ثبت نام شده در سامانه می باشد.

نام استان:
اعضاء تیم
ورزشکاران
وزن

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

 -62کیلوگرم

مـربـی

 -67کیلوگرم

سرپرست

 -73کیلوگرم

راننـده

 -80کیلوگرم

----

----------

 -88کیلوگرم

----

----------

 -97کیلوگرم

----

----------

 +97کیلوگرم

----

----------

رئیس هیأت جودو استان ...................................................
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مسئولین تیم

مدیرکل اداره ورزش و جوانان ......................................................

بسمه تعالی
« فرم گواهی امضاء رسمی رضابت نامه ولی ورزشکار زیر  18سال »

اینجانب  ...........................................فرزند  ...................................با شماره ملی  ...............................ولی آقای ......................................

با شماره ملی  .................................با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط حضور فرزندم در تمرینات ،اردوهای تمرینی و مسابقات و با

علم به بروز آسیب های احتمالی جسمی بر اثر فعالیت های تمرینی یا مسابقاتی در مناسبت ها و اماکن فوق الذکر در سطوح

شهرستان ،استان ،منطقه ا ی و کشوری ،رضایت کامل خود را مبنی بر شرکت ایشان از زمان تنظیم این رضایت نامه تا رسیدن به

سن قانونی ( 18سال تمام) اعالم میدارم.

گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی شماره  ......................در تاریخ  .............................انجام پذیرفت.

محل امضاء و لی ورزشکار ..................................
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مهر و امضاء دفترخانه شماره ..................................

