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 0011سال    – 9به میزبانی منطقه  تکواندوالمپیاد مسابقه 

ورزش  های المپیکی است. تکواندو ای و یکی از ورزش کره هنر رزمی یکتکواندو  

در  های رزمی ورزش و دارای بیشترین تعداد ورزشکار در میان کره جنوبی ملی

سراسر دنیا است. این رشته مورد انتقاد خیلی از استادان رزمی بزرگ جهان به دلیل 

شود و محدودیت  قوانین بسیار زیاد که از آسیب رساندن به حریف جلوگیری می

است.از لحاظ بدنسازی هم زیاد  بسیار زیادی در اجرای ضربات وجود دارد قرار گرفته

 . های رزمی ندارد ی با بدنسازی رشتهارتباط

استیل خاص این رشته دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر و در اکثر اوقات با 

حداقل قدرت و سرعت است و بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن و طراحی فنون برای 

های رزمی موجود در دنیا متمایز  دور کردن مهاجم تأکید دارد، آن را از تمام سبک

 استفاده نیز …کند. البته در این هنر رزمی از عضوهای دیگر مانند دست و  می

(. قرمز(. )آبی(. )سبز(. )زرد(. )سفید) تکواندو کمربندهای بندی رده. شود می

 (.مشکی)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C


 

 توسعه ورزش همگانی و افزایش شور و نشاط در بین شهروندان 

 فراهم سازی زمینه رقابت جهت ایجاد انگیزه در بین شهروندان 

 سبک با مرتبط سالمتی مشکالت خطر کاهش و وذهنی جسمی سالمت ارتقاء 

 تحرک بی زندگی

 و جوانان نوجوانان میان در ویژه به اجتماعی های آسیب از پیشگیری 

 برگزار گردد بهداشتی هایپروتکل ابالغیه آخرین رعایت بایست بامی مسابقه 

 ماسک و عفونی ضد نیاز مورد تجهیزات و وسایل کلیه مسابقه شروع از قبل و

 .گیرد قرار کنندگان شرکت اختیار در کننده ضدعفونی مایع و

  یا ارائه تست  91داشتن کارت واکسیناسیون کوویدPCR ،84  ساعت قبل از مسابقه 27تا 

 .برای شرکت کنندگان الزامی باشد

  مسئولیت برگزاری و اجرای مسابقات اعم از ثبت نام و برنامه ریزی مسابقات بر

 شهرداری و با هماهنگی هیئت تکواندو استان تهران می باشد. 9عهده منطقه 

 ها با تایید )مهر و امضاء( مدیر  ارائه معرفی نامه ورزشکاران و مربیان تیم

 تربیت بدنی منطقه اعزام کننده به مسئول برگزاری مسابقات الزامی می باشد.

 رعایت به ملزم بازیکنان و اجرایی عوامل از اعم کننده شرکت افراد کلیه 

 فاصله رعایت) باشند می مسابقه برگزاری حین در بهداشتی های پروتکل

 ...(و ماسک زدن اجتماعی،

    توسط سرپرست یا مربی تیم ها  زمانبندی و آگاهی از جدول مسابقهاطالع از

 .صورت می پذیرد

  الزامی می باشد. 0011داشتن و ارائه کارت بیمه پزشکی ورزشی سال 



 

 طقه بیمه مسئولیت مدنی محل برگزاری مسابقه برعهده اداره تربیت بدنی من

 می باشد.میزبان 

  و جایزه در این مسابقه حکم، مدال و سوم مشترک اول، دوم و سوم نفرات به

 اهداء می گردد.میزبان  توسط منطقه

   پایان به تیم های اول، دوم و سوم کاپ تیمی اهدا می گردد.در 

 

 رح ذیل برگزار می گردد:مسابقات در یک رده سنی و به ش 

 سال 98تا  97رده سنی نونهاالن:  -

  01/01/55الی  00/01/58متولدین  

  33-33گانه   01نونهاالن دارای کمربند سبز و آبی به صورت مجزا در اوزان-

 .+ هم به رقابت خواهند پرداخت00-08-09-83-83-10-18-18

  :استاندارد تجهیزات ایمنی 

صورت، هوگو، نانشيیم بنيد،   محافظ دارا بودن کلیه وسایل ایمنی شامل )کاله،  -

 ساعد بند، ساق بند و دستکش( بر عهده ورزشکاران می باشد.

 محافظ روی پا برای رده سنی نونهاالن می بایست بصورت استاندارد باشد.  -

 محافظ صورت برای رده سنی نونهاالن الزامیست. -

  انیه استراحت ث 31دقیقه ای با  0راند  3نونهاالن در زمان مسابقه در رده سنی

 می گردد.   بین هر راند برگزار 

   مسئول برگزاری مسابقات می بایستی جدول شماره گذاری شده بازیهيا را در

 محل دید عموم ورزشکاران جهت اطالع نصب نماید.

    ارفاق وزن طبق قوانین و مقررات فدراسیون تکواندو و هیئت تکوانيدو اسيتان

 گرم( اعمال می گردد.  011تهران )حداکثر 



 

  ارائييه پرینييت اطالعييات شناسيينامه ای سييایت فدراسييیون تکوانييدو توسييط

 زشکاران در روز وزن کشی الزامیست.ور

 رده های سنی ممنوع می باشد و تیم خاطی  حضور اتباع خارجی در تمامی

 حذف می گردد. 

  تصمیم گیری در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده توسط کمیته

اجرایی مسابقات انجام خواهد شد.) کمیته اجرائی متشکل از سرپرست 

 می باشد(. ، سرپرست فنی و مدیر ورزش منطقه میزبانمسابقات

 دقیقه پس از بازی  01ی بایست اعتراض نهایتاً در صورت داشتن اعتراض م

 111/111/0توسط سرپرست یا مربی تیم  به صورت کتبی و به ازای هر نفر مبلغ 

ریال تیم به سرپرست فنی مسابقات تحویل و در صورت وارد بودن اعتراض 

 مبلغ مورد نظر عودت می گردد. 

 الً به عنوان مربی فقط اشخاصی مجاز به کوچینگ )مربیگری( می باشند که قب

معرفی شده و کارت شناسایی اخذ کرده باشند.)ارائه شناسنامه اطالعاتی 

 شده الزامیست(. سایت فدراسیون برای مربیان معرفی

  چنانچه در هر مرحله از مسابقات غیر مجاز بودن بازیکنی محرز گردد، آن

 ورزشکار از دور مسابقات حذف می گردد.

  جدول پیوستی( توسط منطقه اعزام کننده تیم و پر کردن جدول ثبت نام(

 .ارائه آن در تاریخ اعالمی به منطقه میزبان الزامی می باشد

 

 

 

 

 

 



 

 

 منطقه : ...............

 سرپرست تیم:

 سرمربی تیم:

 مربی تیم:

 تصویر وضعیت وزن کشی نام و نام خانوادگی اوزان ردیف

9 33-    

7 32-33    

3 89-32    

8 84-89    

4 81-84    

6 43-81    

2 42-43    

4 69-42    

1 64-69    

91 64+    

 مهر و امضا                                                                                                                          امضا 

 مدیر ورزش منطقه اعزامی                                                                                                  سرپرست مسابقات


