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 جناب آقای جاویدان 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان آذربایجان شرقی

 جناب آقای هاللی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد قشم

 جناب آقای بردی شوشتری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد اروند

 جناب آقای رسولی 

 رئیس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان آذربایجان غربی

 جناب آقای عبدی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اردبیل

 جناب آقای پارسی منش 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اصفهان

 جناب آقای هاشمی 

 سرپرست محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان البرز

 جناب آقای صفر بیگی 

 رییس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان ایالم

 جناب آقای توسلی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر

 جناب آقای اصغرئ 

 ان تهرانرئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی است

 جناب آقای کاظمی 
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 رئیس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان چهار محال و بختیاری

 جناب آقای شاکری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان شمالی

 جناب آقای برگی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی

 جناب آقای مومنی 

 جمن های ورزشهای رزمی استان خراسان جنوبیرئیس هیات ان

 جناب آقای آقاجری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان خوزستان

 جناب آقای کریمی 

 سرپرست هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان زنجان

 جناب آقای عرب خابوری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان سمنان

 جناب آقای یوسفی 

 س هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان سیستان و بلوچستانرئی

 جناب آقای اوجی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان فارس

 جناب آقای چگینی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان قزوین

 جناب آقای یزدی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان قم

 جناب آقای میرصادقی 

 پرست محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کردستانسر

 جناب آقای ابراهیمی 
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 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کرمان

 جناب آقای حاتمی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کرمانشاه

 جناب آقای حسینیان 

 احمدرئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کهگیلویه و بویر

 جناب آقای پاک نهاد 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی کیش

 جناب آقای منوچهری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان گلستان

 جناب آقای محمدعلیپور 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان گیالن

 جناب آقای محمدی 

 رییس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان لرستان

 جناب آقای باقری 

 رئیس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان مازندران

 جناب آقای میرزایی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان مرکزی

 جناب آقای سهرابزاده 

 سرپرست هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان

 جناب آقای یوسفی 

 ی استان همدانسرپرست هیات انجمن های ورزشهای رزم

 جناب آقای حرزاده 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان یزد
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 سالم عليكم

به  با رعایت شیوه نامه های بهداشتیکه مقرر است در سطح کشور  قهرمانی گروه  ایچمافاحتـــراماً ، نظر به برگزاری یکدوره مسابقات  

لغایت  40/40/1041از مورخ  بانوان در بخش به میزبانی استان البرزرده های سنی نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن در  حضوری صورت 

 برگزار گردد ،  شرایط مسابقات به شرح ذیل  به حضور ایفاد می شود .  40/40/1041

  : اردوگاه الزهرا -خیابان تربیت  –ماهدشت  –استان البرز -04الی شب   10از ساعت  40/40/1041 زمان ثبت نام و وزن کشی 

 :اردوگاه الزهرا -خیابان تربیت  –ماهدشت  –استان البرز  -صبح  8ساعت  –40/1041/  40 زمان و مکان مسابقات 

  اردوگاه الزهرا -خیابان تربیت  –ماهدشت  –استان البرز  - 40/40/1041زمان و مکان خوابگاه 

 ، اوزان و استایل مسابقات : رده سنی  

 (11و 14، 9، 8نونهاالن:)فرم انفرادی( سال( 

 (10و10،11نوجوانان:)سمی کنتاکت ( –+  )هنرهای فردی بدون سالح00/-00/-04/-00/-04/-00/-04/-10/ -14سال 

 (11و 10، 10جوانان :)لوکیک( -+  )هنرهای فردی84/-84/-10/-14/-00/-04/-00/-04/ -00سال 

 (10تا18بزرگساالن  :)لوکیک( -+ )هنرهای فردی80/-80/-84/-10/-14/-00/-04/-00سال 

  : ساق  –روپایی  –کاپ  –لثه  –رکابی  –لباس فرم گروه مربوطه  و در بخش مبارزه شورت ورزشی کیک بوکسینگ نوع پوشش ورزشکاران- 

   دستکش -کاله

 آزاد  رده فنی شرکت کنندگان : 

  حکم و مدال قهرمانی :نوع و میزان جوایز  

 :   ریال 000/000/3 ورودیه مسابقات 

 : خانم فاطمه افتخاری مسئول برگزاری 

 : خانم رویا منتری مسئول داوران مسابقات 

 : نایب رئیس محترم بانوان هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان البرز  ناظر مسابقات 

 :معرفی نامه هیات انجمن های 1001تصویر  شناسنامه و کارت ملی ، فایل عکس پرسنلی ،  گواهی سالمت جسمانی ، کارت بیمه ورزشی سال  مدارك مورد نیاز ،

 کارت فدراسیون -ورزشهای رزمی استان

 . تمامی شرکت کنندگان فقط اجازه حضور در یک  استایل را خواهند داشت 

 ایه گزارش کامل مسابقات به فدراسیون اقدام نماید .برگزار کننده موظف است تا نسبت به ار 

  . کلیه شرکت کنندگان در این مسابقات موظف به رعایت تمامی پروتکل های اعالمی ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشند 

 . استفاده از ماسک برای تمامی افراد مستقر در سالن مسابقات الزامیست 

  برگزاری الزامیست .ارایه کارت واکسیناسیون به مسئول 

 . حضور پزشک و آمبوالنس در تمامی طول مسابقات الزامیست و مسئول برگزاری مسابقات موظف به تامین این مهم می باشد 

 ایجاد پوشش بیمه ای مناسب ) حوادث ( جهت کلیه مصدومین احتمالی حاضر در اماکن ورزشی در زمان برگزاری مسابقات الزامیست. 

 حل برگزاری مسابقات ممنوع می باشد .حضور آقایان در م 

 . کلیه مسئولیت حقوقی مسابقات برعهده رئیس سبک می باشد 

 . هزینه خوابگاه بر عهده برگزار کننده و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد 
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 رونوشت:

 جناب آقای سیدیان رئیس گروه ایچماف


