بخشنامه مسابقات تكواندو "گرامیداشت چهلمین سالگرد شكوهمند انقالب اسالمی" انتخابی تیم ملی دانشجويان
(مبارزه و پومسه)کشور

مديران کل محترم تربیت بدنی مراکز آموزش عالی کشور
سالم علیكم،

احتراماً ضمن اظهار تشکر از همکاري هاي آن مدیریت ،با توجه به حضور تيم هاي ورزشي دانشجویان در
سي امين یونيورسياد جهاني كه تابستان سال آینده در ایتاليا برگزار خواهد شد؛ پيرو هماهنگي هاي به عمل
آمده با فدراسيون تکواندو ،مقرر است مسابقات تکواندو "گرامیداشت چهلمین سالگرد شکوهمند انقالب
اسالمی" انتخابي تيم ملي دانشجویان (مبارزه و پومسه) برابر جدول ذیل در دو بخش برادران و خواهران
برگزار گردد.
لذا خواهشمند است با توجه به شرایط ذیل نسبت به اعالم اسامي ورزشکاران آن بخش تا تاریخ  16بهمن ماه
اقدام الزم معمول و به این فدراسيون ارسال نمایند.
ضمناً الزم است ورزشکاران هنگام پذیرش مدارک زیر را همراه داشته باشند.
تكواندو مبارزه

تكواندو پومسه
عنوان مسابقه

زمان

مكان

عنوان مسابقه

زمان

مكان

پومسه خواهران

 8صبح پنج شنبه

خانه تکواندو

مبارزه خواهران

 8صبح روز سه شنبه

خانه تکواندو

 25بهمن ماه
پومسه برادران

 14روز پنج شنبه

 23بهمن ماه
خانه تکواندو

 25بهمن ماه

مبارزه برادران

 8صبح روز چهارشنبه

خانه تکواندو

 24بهمن ماه

اوزان تكواندو مبارزه
پسران

دختران

 +54تا  +58 ،58تا  +63 ،63تا  +68 ،68تا ،74

 +46تا  +49 ،49تا  +53 ،53تا  +57 ،57تا ،62

 +74تا  +80 ،80تا  87كيلوگرم

 +62تا  +67 ،67تا  73كيلوگرم

 زمان پذيرش و وزن كشي مسابقات خواهران از ساعت  16تا  18دوشنبه  22بهمن و پذيرش و وزن كشي
برادران از ساعت  16تا  18روز سه شنبه  23بهمن ماه در محل خانه تکواندو انجام خواهد شد .ضمنا صبح روز
مسابقه به صورت تصادفي از ورزشکاران وزن كشي به عمل خواهد آمد.
شرايط عمومی و اختصاصی
 -1برابر قوانين و مقررات فدراسيون بين المللي ورزشهاي دانشگاهي ) (FISUمتولدين  1372/10/11به بعد حق
شركت در مسابقات را دارند.
 -2كليه مسابقات مطابق با قوانين جديد و با هوگوي الکترونيکي برگزار مي گردد .لذا جهت حضور در مسابقه
همراه داشتن كليه لوازم ایمني استاندارد (جوراب الکترونيکي ،كاله ،لثه گير ،دستکش ،ساق بند،
ساعدبند و نانشيم) الزامي است.
 -3داشتن معرفينامه معتبر از دانشگاه مربوطه
 -4ارائه كارت دانشجويي معتبر
 -5ارائه بيمه ورزشي سال جاري (تاريخ صدور بيمه حداقل  72ساعت قبل از شروع مسابقات باشد)
* تأمين خوابگاه به عهده بخش هاي اعزام كننده مي باشد.
* مدال آوران يونيورسياد  2017چين تايپه بدون شركت در مسابقه انتخابي به اردوي اول راه يافته و مبارزه خواهند كرد.
* بخشنامه مربوطه بر روي سايت فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي به نشاني  www.iusf.irقرار دارد.
آدرس خانه تکواندو :خيابان شريعتي ،خيابان شهيد ميرزاپور (خيابان سهيل سابق) ،كوچه شهيد طاهري ،روبروي مجتمع
مسکوني سبحان ،فدراسيون تکواندو جمهوري اسالمي ايران
دکتر محمدرضا دهخدا
رئیس فدراسیون

