
 وموسسات آموزش عالی سراسر کشورها ه نشگادا همگانی کاراتهرشته زي مجات ئين نامه مسابقاآ
 

 مقررات فنی:
در  مخا رتصو به ارفزا منر گونه هر با يشايرو ونبدرا  يديوداده و و منجارا ا ها يتمآ توقف ونبد هباشگا ياآزاد  يفضا يا لمنزدر  رانشكاورز -1

 بارگزاري کنند.در بخش مسابقات مربوطه  https://setav.ir/stay-home/سامانه ستاو 
 باشد.مگابايت می 2۰دقیقه براي هر مرحله و با حجم کمتر از  ۳کننده تنها مجاز به ارسال يک فیلم به مدت حداکثر هر شرکت -2

شخیص ها واضح و قابل تفیلمبرداري بايد از روبرو باشد به نحوي که دوربین به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حین اجراي تكنیک -۳

 براي داوران باشد. 

 راي صحت سنجی قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربین قرار بگیرد.ب -4
 .کنید معالا يديودر و ضحرا وا تحصیل محل هنشگاو دا نشجويیدا رهشما،گیادخانونام ،نام تحرکا وعشراز  قبل  -5
 کنند. توانند در مسابقات شرکتهمه رزمی کاران با هر سطحی از درجه کمربند می  -6

 هرگونه تغییر در فیلم )تدوين و مونتاژ( باعث حذف بازيكن از مسابقات خواهد شد. -7

     کالم در فیلم شنیده شود.از نظر صوتی تنها صداي ورزشكار و موزيک بی -8

 فیلم آموزشی در سامانه اداره کل تربیت بدنی گنجانده شده است. -9

     

 

 تجهيزات مورد نياز:
 کرنومتر-1
 جهت فیلمبرداريدوربین -2
 

 :و امتياز دهی قوانين ونحوه برگزاري مسابقه

ورزشكاران  کالم است.با موسیقی بیهمراه دقیقه  ۳حداکثر زمان مسابقه  توانند شرکت کنند.نفره می ۳يا  2هاي در گروهبه صورت انفرادي يا ورزشكاران 

بايد اجرا شود. دور سوم؛ فرم شماره  2بايد اجرا شود. دور دوم؛ فرم شماره  1اول؛ فرم شماره  دور(  باشند.سطح تعیین شده می 5ملزم به اجراي حرکات در 

ورزشكاران در فینال مسابقات ملزم به اجراي حرکات (.  بايد اجرا شود 5بايد اجرا شود. دور پنجم؛ فرم شماره  4بايد اجرا شود. دور چهارم؛ فرم شماره  ۳

جدول مسابقات براساس تعداد شرکت  تلفیق شود.بايد (  رقص پاحرکت ) سوکی؛ ماي گري؛ مواشی گري و  4باشند و از میابداعی با موسیقی بدون کالم 

نفره براي فینال جهت کسب مدال باقی خواهند  ۳کنند و در پايان دو گروه نفر به دور بعدي راه پیدا می 8شود که از هرگروه کننده به چند گروه تقسیم می

 .در سایت اداره کل موجود می باشدسطح مسابقات جهت اجرا ورزشکاران  ۵م فيل .ماند
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