
 

 9911شيوه ناهه بزگشاري هسابقات ليگ هاي تكواندو در سال

بذيي ٍسيلِ ضشايظ عوَهي ٍ اختػاغي هسابقات بشاي تين ّاي حاضش دس ايي سقابت ّا بِ ضشح ريل اعالم 

 گشدد. هي

 تعداد تين هاي حاضز در رقابت ها

 تعداد تين شزح رديف

 91 ليگ بشتش آقاياى خام خليح فاسس 9

 99 پسش خام آيٌذُ ساصاىليگ ًَخَاًاى  2

 4 ليگ دستِ يل آقاياى خام ًقص خْاى 9

 4 ليگ باًَاى خام مَثش 4

 7 ليگ ًَخَاًاى دختش خام آيٌذُ ساصاى 5
 

ّاي سصهي اص سَي  نل ٍسصشّاي هشتبظ با بشگضاسي هسابقات اص خولِ پشٍتنل سفش ٍ پشٍت سعايت پشٍتنل -

 باضذ.  تين ّا ٍاخب ٍ ضشٍسي هيتواهي 

دس صهاى ٍسٍد بِ هحل بشگضاسي  بشاي تواهي اعضاي خَد ّا هَظف بِ تنويل ٍ اسائِ فشم خَد اظْاسي تين -

 باضٌذ. هسابقات هي

ّاي بْذاضتي دس صهاى ٍسٍد بِ هحل  ّا هَظف بِ تنويل ٍ اسائِ فشم تعْذ سعايت پشٍتنل سشپشست تين -

 باضٌذ. هسابقات هي

هي هسابقات تنَاًذٍ دس ضشايظ قشًطيٌِ ماهل ٍ بِ غَست هتوشمض با تَخِ بِ ايٌنِ هقشس گشديذُ توا -

ّا هَظف بِ حضَس  الضاهي بَدُ ٍ تواهي تين PCRّا خْت اًدام تست  حضَس بِ هَقع تين  بشگضاس گشدد،

  باضٌذ. ضذُ هيپيص بيٌي دس ّتل 

ٍ ايذ بِ غَست ًقذي ب مِ هيبِ عْذُ باضگاُ هي باضذ.  PCRّاي هشتبظ با اسناى، تغزيِ ٍ تست  ّضيٌِ -

تَاًذ با ّش تعذاد باصيني ٍ يا  لزا باضگاُ هيدس هحل بشگضاسي هسابقات پشداخت گشدد. دس صهاى پزيشش، 

 مادس فٌي دس هحل بشگضاسي هسابقات حضَس يابذ.

 باضذ. ّاي بِ عول آهذُ ّضيٌِ خذهات ّتل بِ ضشح ريل هي پيشٍ ّواٌّگي -
 

 هبالغ به ريال 
 

 روسزه به اسايوهبلغ به اساي هز نفز شزح

 1.000.000 ضام( -ًاّاس -غزا )غبحاًِ

 1.500.000 اسناى ّش ًفش

 2.500.000 مل خوع



 

 باضذ. سيال هي2.500.000اي ّش ًفش هبلغ بِ اص PCRّضيٌِ اًدام تست  -

 : شزايط عووهي بزاي تين ها 9هاده 
 

باصينٌاى، هشبياى، ّوشاّاى ، داٍساى،  هٌطي ّاي صهيي، پضضنياس ٍ ... ) تواهي افشادي مِ بِ غَست  -1

بايذ ًسبت بِ  ذ( دس سٍص پزيشش، ابتذا دس ضشايظ قشًطيٌِ هيباضٌ هستقين دس تواس با باصينٌاى هي

بِ عول  PCRاقذام ًوايٌذ. اص تواهي افشاد دس موپ بشگضاسي هسابقات تست  PCRاًدام تست 

باضذ. آصهايطگاُ هَسد تأييذ فذساسيَى  لزا سايش تست ّاي قبلي اًدام ضذُ هَسد تأييذ ًوي .آيذ هي

  تيدِ سا تا پاياى ّواى سٍص اعالم ًوايذ.سا اًدام ٍ ً PCRبايذ تست  هي

ّا،  باصينٌاى ٍ سايش عَاهل  پس اص هطخع ضذى ًتيدِ آصهايطات ٍ دس غَست هٌفي بَدى تست -2

 اهناى خشٍج اص حالت قشًطيٌِ )ّش فشد دس يل اتاق( سا داسًذ.

     ادُ بِ ّيچ يل اص اسماى تين د هحل بشگضاسي هسابقاتاخاصُ خشٍج اص  PCRپس اص اًدام تست  -3

ًوي ضَد. لزا ضشٍسي است تين ّا دس خػَظ هلضٍهات اسناى ٍ هسابقِ ) هياى ٍعذُ ٍ ...( پيص بيٌي 

  الصم سا داضتِ باضٌذ.

% اسماى ّش تين، آى تين اص دٍس هسابقات حزف ٍ بايستي هحل اسدٍ سا 25دس غَست هثبت ضذى تست  -4

 تشك ًوايٌذ.

ذام خَاّذ ضذ. بذيْي است دس سٍص دٍم اهناى توشيي دس سٍص دٍم ًسبت بِ ٍصى مطي باصينٌاى اق -5

 بشاي تين ّا دس سالي هسابقات ٍخَد خَاّذ داضت.

سٍص سَم ٍ چْاسم هشبَط بِ بشگضاسي هسابقات هي باضذ مِ بش اساس تعذاد تين ّا ٍ تعذاد هسابقات   -6

 گشدد. اًدام هي
 

 : شزايط اختصاصي بزاي ليگ هاي تكواندو2هاده

 ى جام خليج فارس:ليگ بزتز آقايا -

( تقسين 98) با تَخِ بِ ًتايح ليگ سال  A ٍBتيوي  5ثبت ًام ضذُ دس سقابت ّا، بِ دٍ گشٍُ  تين 10 -1

 خَاٌّذ ضذ.

تين بِ هشحلِ 2دٌّذ ٍ اص ّش گشٍُ  اي اًدام هي اي يل هشحلِ ّش گشٍُ هسابقات خَد سا بِ غَست دٍسُ -2

 يابذ. ًْايي هسابقات ساُ هي

پشداصًذ تا  بِ غَست دٍسُ اي يل هشحلِ اي با ينذيگش بِ سقابت هي غعَد مٌٌذُ بِ هشحلِ ًْايي تين 4 -3

 ّاي قْشهاى هطخع گشدد. تنليف تين
 

 :ناى پسز جام آينده ساساىاليگ نوجو -

 تقسين خَاٌّذ ضذ. A  ٍB   ٍCثبت ًام ضذُ دس ايي سقابت ّا بِ سِ  گشٍُ  تين 11 -1



 

تين بِ هشحلِ  1دٌّذ ٍ اص ّش گشٍُ  د سا بِ غَست دٍسُ اي يل هشحلِ اي اًدام هيّش گشٍُ هسابقات خَ -2

بِ غَست دٍسُ اي با ينذيگش سقابت مشدُ ٍ تين اٍل بِ خوع  ّش گشٍُ،ّاي دٍم  تين مٌٌذ. ًْايي غعَد هي

 يابذ. چْاس تين پاياًي ساُ هي

ي با ينذيگش بِ سقابت هي پشداصًذ تا غعَد مشدُ بِ هشحلِ ًْايي بِ غَست دٍسُ اي يل هشحلِ ا تين 4 -3

 تنليف تين ّاي قْشهاى هطخع ضَد.

 :ليگ دسته يك آقاياى جام نقش جهاى -

 دٌّذ. با ينذيگش هسابقِ هي يل هشحلِ اي ثبت ًام ضذُ دس ايي سقابت ّا بِ غَست دٍسُ اي تين 4 -1

 ليگ نوجواناى دختز جام آينده ساساى: -

 تقسين خَاٌّذ ضذ. A  ٍBي سقابت ّا بِ دٍ گشٍُثبت ًام ضذُ دس اي تين 7  -1

بِ  تين 2ّش گشٍُ هسابقات خَد سا بِ غَست دٍسُ اي يل هشحلِ اي اًدام هي دٌّذ ٍ اص ّش گشٍُ  -2

 مٌٌذ. هشحلِ ًْايي غعَد هي

 هشحلِ اي با ينذيگش بِ سقابت لچْاس تين غعَد مشدُ بِ هشحلِ ًْايي بِ غَست دٍسُ اي ي -4

 ّاي قْشهاى هطخع ضَد. تنليف تينهي پشداصًذ تا  
 

 بانواى جام كوثز: گلي -

 پشداصًذ. با ينذيگش بِ سقابت  هي يل هشحلِ اي ثبت ًام ضذُ دس ايي سقابت ّا بِ غَست دٍسُ اي تين 4 -1



 

 9911بزناهه سهانبندي هسابقات ليگ هاي تكواندو در سال 
 

 گزوه عنواى ليگ رديف
تعداد 

 تين ها

ها و تاريخ پذيزيش تين 

 PCRتست 

تاريخ وسى 

 كشي

تاريخ 

 هسابقات

تاريخ 

 هسابقات

1 
بشتش آقاياى خام 

 خليح فاسس

A 5 02/10/99 03/10/99 04/10/99 05/10/99 

B 5 09/10/99 10/10/99 11/10/99 12/10/99 

2 
دستِ يل آقاياى 

 خام ًقص خْاى
---- 4 17/10/99 18/10/99 ---- 19/10/99 

3 

ًَخَاًاى پسش 

 آيٌذُ ساصاى خام

 الوپيل 

A 4 

23/10/99 24/10/99 25/10/99 26/10/99 B 4 

C 3 

 ---- 03/11/99 02/11/99 01/11/99 4 ---- باًَاى خام مَثش 4

5 

ًَخَاًاى دختش 

خام آيٌذُ ساصاى 

 الوپيل

A 4 07/11/99 08/11/99 09/11/99 ---- 

B 3 08/11/99 09/11/99 ---- 10/11/99 

6 
هشحلِ ًْايي 

 ًَخَاًاى پسش
---- 4 14/11/99 15/11/99 16/11/99 ---- 

7 

هشحلِ ًْايي 

بشتش آقاياى خام 

 خليح فاسس

---- 4 15/11/99 16/11/99 ---- 17/11/99 

8 
هشحلِ ًْايي 

 ًَخَاًاى دختش
---- 4 29/11/99 30/11/99 01/12/99 ---- 

 

  ههن: اتتوجه

ّاي ٍسصضي دس  هي هسابقات فَق دس غَست دستَس تَقف ليگّاي اعالم ضذُ دس توا تاسيخ -1

 باضذ. سبظ، قابل تغييش هي مطَس) با تَخِ بِ ضشايظ مًٌَي( اص سَي ٍاحذّاي ري

، ّاي حاضش دس هسابقات اهناى تغييش دس تعذاد سٍصّاي هسابقِ دس غَست اًػشاف احتوالي تين -2

  بشگضاسي ٍخَد خَاّذ داضت. ٍُ ًحَ تاسيخ هسابقات

  

 ساسهاى ليگ                                                                                                        


