
۱۴۰۰/۱۰/۱۳

۳۹۲/د/۱۴۰۰/۲۸۵

جناب آقای علیدوست
سرپرست محترم تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان

سالم علیکم
احتراماً ضمن اظهار تشکر از همکاری های آن مدیریت، با توجه به حضور تیم های ورزشی دانشجویان در سی و یکمین یونیورسیاد جهانی که 
تیرماه سال آینده در کشور چین برگزار خواهد شد، برابر برنامه ریزی های بعمل آمده مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو مبارزه دانشجویان 

(دختران و پسران) دی ماه سال جاری برابر جدول ذیل برگزار می شود. 
خواهشمند است با توجه به شرایط ذیل نسبت به اعالم اسامی ورزشکاران آن بخش در هر وزن ۲ نفر (۲ نفر پسران و ۲ نفر دختران) تا روز 

دوشنبه ۲۰ دی ماه اقدام الزم معمول و به این فدراسیون ارسال نمایند. 
اوزان مسابقات:

پسران: ۵۴- ،۵۴+ تا ۵۸، ۵۸+ تا ۶۳، ۶۳+ تا ۶۸، ۶۸+ تا ۷۴، ۷۴+ تا ۸۰، ۸۰+ تا ۸۷ و ۸۷+ کیلوگرم
دختران: ۴۶- ، ۴۶+ تا ۴۹، ۴۹+ تا ۵۳، ۵۳+ تا ۵۷، ۵۷+ تا ۶۲، ۶۲+ تا ۶۷، ۶۷+ تا ۷۳ و ۷۳+ کیلوگرم

شرايط عمومی و اختصاصی
برابر قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی (FISU) متولدین ۱ ژانویه ۱۹۹۶ (۱۳۷۴/۱۰/۱۱) به بعد حق شرکت  -۱

در مسابقات را دارند.

کلیه مسابقات با هوگوی الکترونیکی برگزار می گردد. لذا جهت حضور در مسابقه همراه داشتن کلیه لوازم ایمنی استاندارد (جوراب  -۲
الکترونیکی، کاله، لثه گیر، دستکش، ساق بند، ساعدبند و نانشیم) الزامی است.

داشتن معرفینامه معتبر از دانشگاه مربوطه -۳

ارائه کارت دانشجویی معتبر -۴

ارائه بیمه ورزشی سال جاری (تاریخ صدور بیمه حداقل ۷۲ ساعت قبل از شروع مسابقات باشد) -۵
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پذيرش، وزن كشی و مسابقات پسران:
زمان پذيرش پسران: ساعت ۱۳ تا ۱۴ روز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

زمان وزن كشی پسران: ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
زمان مسابقات پسران: ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

پذيرش، وزن كشی و مسابقات دختران:
زمان پذيرش دختران: ساعت ۱۳ تا ۱۴ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

زمان وزن كشی دختران: ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
زمان مسابقات دختران: ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

**توجه: مبناي پذيرش در مسابقات ارائه كارت ملی می باشد كه به هنگام حضور در تاتامی به عنوان كارت مسابقه 
كنترل خواهد شد.

مکان:
آدرس خانه تکواندو: خیابان شریعتی، خیابان شهید میرزاپور (خیابان سهیل سابق)، کوچه شهید طاهری، روبروی مجتمع مسکونی سبحان، 

فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران
* دانشجویان ملی پوش بدون شرکت در مسابقه انتخابی به اردوی اول راه یافته و مبارزه خواهند کرد.

توجه: ارائه كارت الکترونیکی واكسن براي كلیه ورزشکاران الزامی می باشد.


