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معاون محترم دانشجویی دانشگاههای: 
اراک، ارومیه، اسفراین، بجنورد، بیرجند، بینالمللی امام خمینی (ره)، پیام نور، تبریز، جامع علمی کاربردی قم، 
حکیم سبزواری، رازی کرمانشاه، رفسنجان، زنجان، شیراز، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید مدنی، عالمه 
طباطبایی، علم و فناوری مازندران، غیر انتفاعی اشرفی اصفهان، غیرانتفاعی زند شیراز، غیر انتفاعی طلوع مهر 

قم، فردوسی مشهد، فرهنگیان ولی عصر عج، فنی حرفهای، قم، الرستان، لرستان

با سالم و احترام، 
احتراماً، با توجه به واگذاری امتیاز برگزاری مسابقات مجازی جودو در بخش کاتا دانشجویان پسر و دختر دانشگاهها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور توسط اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به این دانشگاه، و همچنین، اعالم آمادگی 
دانشگاهها برای شرکت در این مسابقات، آییننامه عمومی و فنی مسابقات به همراه فرم اعالم آمادگی قطعی ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید فرم پیوست را تکمیل و تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شماره ۰۷۱۳۶۲۷۲۷۴۸ (شماره نمابر 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شیراز) ارسال نمائید.

قوانین و مقررات عمومی:
 - هر دو جودو کار (اوکه و توری) می بایست از یک واحد دانشگاهی باشند.

 - یک قطعه عکس.
 - تصویر گواهینامه کمربند.

 - تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار
 - کارت بیمه ورزشی.

 - ارائه اسامی ورزشکاران و مربی به همراه کد ملی که به مهر و امضای معاونت دانشجویی و مدیریت تربیتبدنی رسیده 
باشد.

-کلیه شرکتکنندگان میبایست نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک در سامانه ستاو به آدرس 
 http://setav.ir/user/championleague  تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ اقدام نمائید.

مقررات فنی:
 - مسابقات بدون محدودیت سنی برگزار میگردد.

 - شرکتکنندگان باید دارای حداقل درجه کمربند قهوهای باشند.
 - اجرای کاتا در فرم ناگه نوکاتا میباشد.

 - استفاده از ماسک سفید برای کاتاکاها اجباری میباشد.
  - استفاده از لباس جودو سفید برای کاتاکاها اجباری میباشد.

 - اجرای کاتا بر روی تاتامی به ابعاد ۸۸ با ۱۰۱۰ میباشد.
 - بر روی تاتامی مسابقه فاصله ی ۶ متر (فاصله بین اوکه و توری، قبل شروع کاتا) و نیز مرکز تاتامی میبایست با نصب نوار 

چسب کامال مشخص باشد.
 - بانوان کاتا رو هنگام اجرای کاتا میبایست نسبت به به رعایت حجاب کامل (طبق قوانین و مقررات) اقدام نمایند.

 - فیلمبرداری باید به صورت ثابت انجام پذیرد که تمام صحنه اجرای کاتا بدون جابه جایی دوربین در طول فیلمبرداری 
مشاهده شود.
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 - دوربین فیلمبرداری را بر روی مرکز تاتامی قرار دهید و ارتفاع آن را  ۱۱۵ سانتیمتر از کف زمین تنظیم نمایید.
 - چنانچه از گوشی موبایل به عنوان دوربین فیلمبرداری استفاده میگردد، حتما گوشی را به صورت ثابت و افقی قرار دهید.

 - محل دوربین دقیقاً حکم دید داور وسط را دارد که در میان چهار داور دیگر قرار دارد.
- از نظر صوتی تنها صدای ورزشکار به دور از سایر اصوات موزیک تلویزیون و سایر افراد و... در فیلم شنیده شود.

- هرگونه تغییر در فیلم تدوین و مونتاژ باعث حذف بازیکن از مسابقات خواهد شد.
 - در ابتدا شرکتکنندگان بدون ماسک جلوی دوربین خود را معرفی کرده و در ادامه به اجرای کاتامی میپردازند.

 - زدن ماسک برای هر دو کاتارو اجباری میباشد.

شرایط و نحوه ارسال فیلم:
فیلم کاتا ناگه نوکاتا میبایست در هر دسته بصورت مجزا ازطریق سامانه ستاو http://setav.ir/user/championleague از 

تاریخ ۹۹/۱۱/۲۲ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۸ بارگزاری شود.
بخش اول: ابتدا شرکتکنندگان جلوی دوربین وبدون ماسک نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه خود را اعالم نموده و بازدن ماسک، مراسم 

افتتاحیه (احترام) را شروع کرده و در ادامه فنون دسته ته وازا (اوکی اوتوشی، ایپون سوئی ناگه و کاتاگورما ) را اجرا مینماید.
بخش دوم :

فنون دسته گوشی وازا (اوکی گوشی، هارای گوشی و تسوری کومی گوشی) را اجرا مینماید.
بخش سوم : فنون دسته آشی وازا (اکوری آشی بارای، ساسایی تسوری کومی آشی و اوچی ماتا) را اجرا مینماید.

بخش چهارم: فنون دسته مای استمی وازا (تومای ناگه، اوراناگه، سومی گائیشی) را اجرا مینماید.
بخش پنجم: فنون دسته یوکواستمی وازا (یوکوگاکه، یوکوگورما و اوکی وازا) را اجرا مینماید.

در صورت هرگونه سوال با آقای دکتر وحیدزارع نژاد مسئول انجمن جودو به شماره ۰۹۱۷۷۱۰۹۰۵۰ تماس حاصل فرمایید.

رونوشت:
جناب آقای دکتر محمدحسن عبدالهی مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه شیراز
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