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 :جودوآیین نامه عمومی و فنی رشته 

 

 مقررات عمومی:
 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

  ،گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت بیمه ورزشی

 تحصیل عکس دار الزامی است.

 .لینک و آدرس سایت به منظور ثبت نام در مسابقات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد 

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 شود.خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج 

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامک برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته )نام و نام خانوادگی(،  اعزامی  اسامی نفرات دانشگاه ها موظفند

یرش به صورت صحیح در سایت پذماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( تحصیلی، ش

 ثبت نمایند.

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند. بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ...

  د.ورت می پذیرصمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 

 مسابقات در دو بخش شیایی)مبارزه( و کاتا برگزار می گردد.

 الف: شیایی

 کیلوگرم با نیم کیلو ارفاق وزنی 866* + 866-*  06-*  18-*  37-*  00-*  06-اوزان مسابقات:  - 

 کیلوگرم باشند. 55کیلوگرم باید دارای وزن بیشتر از  06-)ورزشکاران جهت حضور در وزن 

 درجه کمربند شرکت کنندگان: حداقل کمربند سبزجودو  - 

ورزشکار) دانشگاهها می توانند تنها در دو رده وزنی  2وزن و یا صرفا تنها در دو رده وزنی حداکثر 3نفر ورزشکار در قالب  3اعضاء تیم:  - 

نفر  8نفر مربی و 8نفر نباشد(، 3زشکارن کل تیم دانشگاه بیشتر از ورزشکار در هر وزن معرفی نمایند، در صورتی که تعداد ور 2حداکثر 

 سرپرست.

 همراه داشتن جودوگی )لباس( سفید وآبی برای تمامی ورزشکاران الزامی می باشد. - 

 نکات مهم:

 هر ورزشکار تنها یک بار می تواند در زمان وزن کشی رسمی شرکت نماید. - 
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 ورزشکارانی که در زمان وزن کشی رسمی سر وزن مجاز نباشند از جدول حذف شده و حتی قادر به شرکت در وزن باالتر نخواهد بود. - 

در صورتی که تیمی تا قبل از زمان وزن کشی رسمی در روز اول مسابقات نتواند به محل پذیرش و وزن کشی برساند ورزشکاران تیم  -  

 مسابقات روز اول را از دست خواهند داد. مذکور امکان شرکت در

 برنامه زمانبندی مسابقات
 

 روز اول: 

  83پذیرش تیم های شرکت کننده وتحویل آی دی کارت  تا ساعت 

 81الی  83مراسم قرعه کشی تمام اوزان ساعت 

  81:76الی  81کیلوگرم  از ساعت  18-*  37-*  00-*  06-وزن کشی آزمایشی وزن های   

  80:76الی  81:76کیلوگرم از ساعت  18-*  37-*  00-*  06-وزن کشی رسمی اوزان 
 

 روز دوم:

 83:76الی  83کیلوگرم از ساعت  866* + 866-*  06-وزن کشی آزمایشی وزن های 

   81الی  83:76کیلوگرم از ساعت  866* + 866-*  06-وزن کشی رسمی اوزان 
 

 ب: مسابقات کاتا

 فرم ناگه نو کاتا برگزار می گردد.مسابقات کاتا در 

 هر دانشگاه مجاز به حضور حداکثر یک  تیم کاتا می باشد.

 کاتاروها می بایست در مسابقات جودو)شیایی( شرکت کرده باشند.

 هر دو ورزشکار کاتا بایستی از یک واحد دانشگاهی باشند.

 حداقل کمربند کاتاروها بایستی مشکی) دان یک ( باشد.

 وکار ملزم به استفاده از جودوگی )لباس سفید( می باشند.هر دو جود

 

 برنامه زمانبندی مسابقات کاتا :

 مسابقات کاتا در روز دوم مسابقات و قبل از شروع مسابقات جودو )شیایی( برگزار می گردد.

 

 موارد پیش بینی نشده:

صم  شده در آ  ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیت  نیهمچن و یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیین

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ
 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 
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 یک مربی منتخب 

 اعتراضات:

هزار  سیصد  ریال )معادل  000/000/3مبلغ دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه   26اعتراضات باید به صورت کتبی و حداکثر   

سخ اعتراض              تومان( شد، پا سترد خواهد  صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی م شود در  سلیم  ست تیم به کمیته فنی ت سرپر سط  تو

 ض خواهد رسید.قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


