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مرحله مقدماتي، نيمه 

 نفرات برتر

نفر برتر در مرحله نهايي به مسابقات 

براي هر مرحله از مسابقات را به نمايش 

بايد كامالً روبروي دوربين بايستند كه 

)،  چاريوت

 يان بازگشت به موقعيت

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

 0.3كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

(ديوار پشتي) محدوده اجرا و 

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

مدارس

2020مسابقات مجازي قهرماني جهان پومسه مدارس

14تاريخ تا اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات 

مرحله مقدماتي، نيمه 

نفرات برتر واز مرحله مقدماتي شروع شده 

نفر برتر در مرحله نهايي به مسابقات 

براي هر مرحله از مسابقات را به نمايش 

بايد كامالً روبروي دوربين بايستند كه 

Charyeot )چاريوت

يان بازگشت به موقعيت

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

(ديوار پشتي) محدوده اجرا و 

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

مدارس تكواندو 

مسابقات مجازي قهرماني جهان پومسه مدارس

  فدراسيون جهاني ورزش مدارس

اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات 

مرحله مقدماتي، نيمه  3برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در 

از مرحله مقدماتي شروع شده 

نفر برتر در مرحله نهايي به مسابقات 

براي هر مرحله از مسابقات را به نمايش 

بايد كامالً روبروي دوربين بايستند كه 

Charyeotمطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

يان بازگشت به موقعيت) و سپس اجراي پومسه؛ در پا

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

(ديوار پشتي) محدوده اجرا و 

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

 پومسه 2020

مسابقات مجازي قهرماني جهان پومسه مدارس

فدراسيون جهاني ورزش مدارس

اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات 

برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در 

از مرحله مقدماتي شروع شده 

نفر برتر در مرحله نهايي به مسابقات  8 

براي هر مرحله از مسابقات را به نمايش  فرم

بايد كامالً روبروي دوربين بايستند كه  فرم

مطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

) و سپس اجراي پومسه؛ در پا

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

  از دستورالعمل زير الزامي است:

(ديوار پشتي) محدوده اجرا و   (يا نام كشور خود) را در پس زمينه

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

  رعايت نكرده باشند از دور مسابقات حذف خواهند شد.

  

2020 جهان قهرماني

مسابقات مجازي قهرماني جهان پومسه مدارس

فدراسيون جهاني ورزش مدارس

اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات 

برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در 

  اجرا مي شود.

از مرحله مقدماتي شروع شده استثنا 

 نفر در هر رده كمربند)،

فرمخود ادامه مي دهند. كليه شركت كنندگان بايد يك 

  مقررات اختصاصي مسابقات ويدئويي آنالين

فرمشركت كنندگان براي شروع فيلم خود و نمايش 

مطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

) و سپس اجراي پومسه؛ در پا

  در حاليكه روبروي دوربين هستند.

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

از دستورالعمل زير الزامي است:

(يا نام كشور خود) را در پس زمينه

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

رعايت نكرده باشند از دور مسابقات حذف خواهند شد.

قهرماني مجازي

مسابقات مجازي قهرماني جهان پومسه مدارس و ارسال فيلم هاي

فدراسيون جهاني ورزش مدارسپويش فعال بمانيم 

  مقررات عمومي مسابقات

اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات 

برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در 

اجرا مي شود. (پوم و دان)

استثنا مسابقات كمربندهاي رنگي به صورت 

   .صعود مي كنند

نفر در هر رده كمربند)،

خود ادامه مي دهند. كليه شركت كنندگان بايد يك 

مقررات اختصاصي مسابقات ويدئويي آنالين

شركت كنندگان براي شروع فيلم خود و نمايش 

مطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

) و سپس اجراي پومسه؛ در پاچونبي(

در حاليكه روبروي دوربين هستند.

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

از دستورالعمل زير الزامي است: نمره كسر خواهد شد. لذا پيروي

(يا نام كشور خود) را در پس زمينه

  با وضوح خوب براي دوربين داشته باشند.

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

رعايت نكرده باشند از دور مسابقات حذف خواهند شد.

مجازي مسابقات

و ارسال فيلم هاي

پويش فعال بمانيم 

مقررات عمومي مسابقات

اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات 

برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در 

(پوم و دان) دو بخش

مسابقات كمربندهاي رنگي به صورت 

صعود مي كنندمستقيماً به مرحله نهايي 

نفر در هر رده كمربند)، 10(در صورت حضور بيش از 

خود ادامه مي دهند. كليه شركت كنندگان بايد يك 

مقررات اختصاصي مسابقات ويدئويي آنالين

شركت كنندگان براي شروع فيلم خود و نمايش 

مطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

 ،(Joonbi )

در حاليكه روبروي دوربين هستند.

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

نمره كسر خواهد شد. لذا پيروي

  محدوده اجرا

(يا نام كشور خود) را در پس زمينهورزشكاران بايد پرچم كشور 

با وضوح خوب براي دوربين داشته باشند.

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را 

رعايت نكرده باشند از دور مسابقات حذف خواهند شد.

مسابقات   

و ارسال فيلم هاي شيوه برگزاري

 

مقررات عمومي مسابقات

اساس قوانين پومسه فدراسيون جهاني تكواندو و آخرين اصالحات مسابقات بر

برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در 

دو بخشنهايي و نهايي در 

مسابقات كمربندهاي رنگي به صورت 

مستقيماً به مرحله نهايي 

(در صورت حضور بيش از 

خود ادامه مي دهند. كليه شركت كنندگان بايد يك 

  

مقررات اختصاصي مسابقات ويدئويي آنالين

شركت كنندگان براي شروع فيلم خود و نمايش 

مطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

Kyongea )احترام ،(

در حاليكه روبروي دوربين هستند.  

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

نمره كسر خواهد شد. لذا پيروي

محدوده اجرا

ورزشكاران بايد پرچم كشور 

با وضوح خوب براي دوربين داشته باشند.

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

قوانين داوري پومسه آن را قضاوت كرد. ورزشكاراني كه در  فيلم برداري اين شرط را  

رعايت نكرده باشند از دور مسابقات حذف خواهند شد.

شيوه برگزاري

 

مقررات عمومي مسابقات •

مسابقات بر

برگزار مي شود. روش برگزاري مسابقات حذفي مي باشد و در  2019

نهايي و نهايي در 

مسابقات كمربندهاي رنگي به صورت 

مستقيماً به مرحله نهايي 

(در صورت حضور بيش از 

خود ادامه مي دهند. كليه شركت كنندگان بايد يك 

  بگذارند.

مقررات اختصاصي مسابقات ويدئويي آنالين •

شركت كنندگان براي شروع فيلم خود و نمايش 

مطابق اصول جاگيري اوليه اجراي پومسه مي باشد: شروع حركات با 

Kyongea

Joonbi  

در حين اجراي پومسه، شركت كنندگان بايد كامال در منطقه ديد دوربين باشند و در طول اجرا، 

كليه اجزاي بدن از نوك پا تا باالي سر بايد ديده شود و به محض حذف هر بخشي از بدن 

نمره كسر خواهد شد. لذا پيروي

محدوده اجرا •

ورزشكاران بايد پرچم كشور 

با وضوح خوب براي دوربين داشته باشند.

در زمان اجرا و ضبط ويدئويي، تمام اجزاي بدن ورزشكار بايد در دوربين ديده شود تا بتوان 

 براساس

رعايت نكرده باشند از دور مسابقات حذف خواهند شد.



 

 ان(زمين مخصوص تكواندو) وجود ندارد. ورزشكار

ويربرداري كه تمام بدن در دوربين 

سه خود را در اتاق پذيرايي 

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

در  فرم

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

اين رويداد چالش 

) ضبط شده باشد و 

لي باعث حذف 

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

قابل قبول 

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

نفر باشد، دور 

ثانيه زمان استراحت 

درصد برتر شركت كنندگان در دور مقدماتي، به 

مدارس

(زمين مخصوص تكواندو) وجود ندارد. ورزشكار

ويربرداري كه تمام بدن در دوربين 

سه خود را در اتاق پذيرايي 

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

فرم نهايت تالش خود را در ساختن محيطي مناسب در زمان اجراي

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

اين رويداد چالش 

) ضبط شده باشد و 

لي باعث حذف فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

  كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

قابل قبول ، فاقد صالحيت شركت در مسابقه بوده و 

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

نفر باشد، دور  20: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از 

ثانيه زمان استراحت 

درصد برتر شركت كنندگان در دور مقدماتي، به 

مدارس تكواندو 

(زمين مخصوص تكواندو) وجود ندارد. ورزشكار

ويربرداري كه تمام بدن در دوربين 

سه خود را در اتاق پذيرايي عنوان مثال مي تواند پوم

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

نهايت تالش خود را در ساختن محيطي مناسب در زمان اجراي

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

اين رويداد چالش  رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تا

) ضبط شده باشد و  1399تير 

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

  شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

، فاقد صالحيت شركت در مسابقه بوده و 

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از 

ثانيه زمان استراحت  30مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

درصد برتر شركت كنندگان در دور مقدماتي، به 

 پومسه 2020

(زمين مخصوص تكواندو) وجود ندارد. ورزشكار

ويربرداري كه تمام بدن در دوربين مي تواند روي هر سطحي اجرا كند، ولي بايد اين شرط تص

عنوان مثال مي تواند پوم

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

نهايت تالش خود را در ساختن محيطي مناسب در زمان اجراي

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تا

تير  25(مصادف با 

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

، فاقد صالحيت شركت در مسابقه بوده و 

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از 

مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

درصد برتر شركت كنندگان در دور مقدماتي، به 

  

2020 جهان قهرماني

(زمين مخصوص تكواندو) وجود ندارد. ورزشكار شياپچانگ

مي تواند روي هر سطحي اجرا كند، ولي بايد اين شرط تص

عنوان مثال مي تواند پوم

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

نهايت تالش خود را در ساختن محيطي مناسب در زمان اجراي

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تا

(مصادف با  2020

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

، فاقد صالحيت شركت در مسابقه بوده و ارسال شوند

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

  ن ابتدا حذف مي شوند.

  

: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از 

مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

درصد برتر شركت كنندگان در دور مقدماتي، به  50قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

قهرماني مجازي

شياپچانگاجباري براي نمايش پومسه روي 

مي تواند روي هر سطحي اجرا كند، ولي بايد اين شرط تص

عنوان مثال مي تواند پومه ديده شود را در همه حال رعايت كند. ب

  يا روي زمين چمن به نمايش بگذارد.

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

نهايت تالش خود را در ساختن محيطي مناسب در زمان اجراي

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تا

2020جوالي  15ويدئوي شما بايد بعد از تاريخ 

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

ارسال شوند

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

ن ابتدا حذف مي شوند.

  Cut Offسيستم مسابقات حذفي 

: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از 

مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

  مرحله نيمه نهايي صعود مي كنند.

مجازي مسابقات

اجباري براي نمايش پومسه روي 

مي تواند روي هر سطحي اجرا كند، ولي بايد اين شرط تص

ديده شود را در همه حال رعايت كند. ب

يا روي زمين چمن به نمايش بگذارد.

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

نهايت تالش خود را در ساختن محيطي مناسب در زمان اجرايپومسه رعايت كنند و 

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تا

  برانگيز و لذت بخش باشد.

ويدئوي شما بايد بعد از تاريخ 

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

ارسال شوندن فيلم هايي كه پس از اين زما

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

ن ابتدا حذف مي شوند.شرط پيروي نكنند در هما

سيستم مسابقات حذفي 

: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از 

مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

مرحله نيمه نهايي صعود مي كنند.

مسابقات   

اجباري براي نمايش پومسه روي 

مي تواند روي هر سطحي اجرا كند، ولي بايد اين شرط تص

ديده شود را در همه حال رعايت كند. ب

يا روي زمين چمن به نمايش بگذارد.

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

پومسه رعايت كنند و 

  منزل بعمل آورند.

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده 

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تا

برانگيز و لذت بخش باشد.

ويدئوي شما بايد بعد از تاريخ 

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

فيلم هايي كه پس از اين زما

  نمي باشند.

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

شرط پيروي نكنند در هما

سيستم مسابقات حذفي 

: اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات بيشتر از مرحله مقدماتي

مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

مرحله نيمه نهايي صعود مي كنند.

اجباري براي نمايش پومسه روي 

مي تواند روي هر سطحي اجرا كند، ولي بايد اين شرط تص

ديده شود را در همه حال رعايت كند. ب

يا روي زمين چمن به نمايش بگذارد.خانه 

ورزشكاران بايد تا حد امكان شرايط اين مسابقات را همانند شرايط تمامي مسابقات پيشين 

پومسه رعايت كنند و 

منزل بعمل آورند.

با توجه به شرايط خاص بوجود آمده در اين مسابقات، شايد همه چيز براي شركت كنندگان ايده  

آل نباشد و قطعا در هنگام امتياز دادن ما به اين موضوع توجه خواهيم داشت. متقابالً انتظار 

رزشكاران رقابت ها را جدي بگيرند، براي كسب مدال تالش كنند تاداريم و

برانگيز و لذت بخش باشد.

ويدئوي شما بايد بعد از تاريخ  

فيلم ساير مسابقات يا رويدادها قابل قبول نمي باشند. ويرايش ويدئوها به هرشك

شما از مسابقات مي شود، به عنوان مثال تلفيق دو فيلم به هم ممنوع است.

تنها ويرايش قابل قبول روي فيلم ها اضافه كردن نمادهاي گرافيكي از پرچم يا نام شركت 

كنندگان است و اضافه كردن هر چيز ديگري روي فيلم باعث حذف آن خواهد شد.

فيلم هايي كه پس از اين زما

نمي باشند.

توجه داشته باشيد كه در زمان ضبط فيلم، نمايش هرگونه نماد مذهبي، سياسي و يا هر نشان 

ديگري كه فرد يا گروه خاصي را مورد هدف قرار دهد، ممنوع مي باشد. فيلم هايي كه از اين 

شرط پيروي نكنند در هما

سيستم مسابقات حذفي  •

مرحله مقدماتي

مقدماتي براي آن دسته برگزار مي شود، و به شركت كنندگان حداكثر 

قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

مرحله نيمه نهايي صعود مي كنند.



 

و مستقيماً به 

نفر باشد، 

شود.  شود و مسابقات آنها از مرحله نيمه نهايي شروع مي

  شود. ثانيه زمان استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي

نفر باشد، 

ثانيه زمان 

رقابتها طبق مراحل زير برگزار 

 رده ها

كه به  

در زمان ارسال فيلم مرحله 

شود.  كمربند رنگي، مسابقات مرحله نيمه نهايي برگزار نمي

مرحله نيمه نهايي نداشته باشند (بر اساس تعداد افرادي كه 

كه به طور خاص براي مرحله نيمه نهايي 

برگزار مي شود. شركت 

كه به طور خاص براي مرحله نهايي تدوين شده 

فيلم را ارسال كنند (مرحله مقدماتي و مرحله 

مدارس

و مستقيماً به  شده

نفر باشد،  20آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از 

شود و مسابقات آنها از مرحله نيمه نهايي شروع مي

ثانيه زمان استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي

  كنند. نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

نفر باشد،  10از مسابقات كمتر يا مساوي با 

ثانيه زمان  30شود و به شركت كنندگان حداكثر 

رقابتها طبق مراحل زير برگزار 

رده هاممكن است تمامي 

 اجراي يك فرم را

در زمان ارسال فيلم مرحله 

كمربند رنگي، مسابقات مرحله نيمه نهايي برگزار نمي

مرحله نيمه نهايي نداشته باشند (بر اساس تعداد افرادي كه 

كه به طور خاص براي مرحله نيمه نهايي 

برگزار مي شود. شركت 

كه به طور خاص براي مرحله نهايي تدوين شده 

فيلم را ارسال كنند (مرحله مقدماتي و مرحله 

مدارس تكواندو 

شدهكمربند رنگي از مرحله مقدماتي شروع 

آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از 

شود و مسابقات آنها از مرحله نيمه نهايي شروع مي

ثانيه زمان استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

از مسابقات كمتر يا مساوي با 

شود و به شركت كنندگان حداكثر 

رقابتها طبق مراحل زير برگزار 

ممكن است تمامي براساس تعداد افرادي كه در ابتدا ثبت نام كرده اند، 

اجراي يك فرم راشركت كنندگان بايد فيلم ويدئويي 

در زمان ارسال فيلم مرحله شده است را ارسال كنند (

كمربند رنگي، مسابقات مرحله نيمه نهايي برگزار نمي

مرحله نيمه نهايي نداشته باشند (بر اساس تعداد افرادي كه 

كه به طور خاص براي مرحله نيمه نهايي 

برگزار مي شود. شركت  مذكور

كه به طور خاص براي مرحله نهايي تدوين شده 

فيلم را ارسال كنند (مرحله مقدماتي و مرحله 
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كمربند رنگي از مرحله مقدماتي شروع 

آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از 

شود و مسابقات آنها از مرحله نيمه نهايي شروع مي

ثانيه زمان استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

از مسابقات كمتر يا مساوي با 

شود و به شركت كنندگان حداكثر 

رقابتها طبق مراحل زير برگزار مختلف مسابقات، 

براساس تعداد افرادي كه در ابتدا ثبت نام كرده اند، 

شركت كنندگان بايد فيلم ويدئويي 

شده است را ارسال كنند (

كمربند رنگي، مسابقات مرحله نيمه نهايي برگزار نمي

مرحله نيمه نهايي نداشته باشند (بر اساس تعداد افرادي كه 

كه به طور خاص براي مرحله نيمه نهايي 

  مرحله نيمه نهايي).

مذكور مسابقات رده هاي كمربند

كه به طور خاص براي مرحله نهايي تدوين شده 

فيلم را ارسال كنند (مرحله مقدماتي و مرحله 

  

2020 جهان قهرماني

كمربند رنگي از مرحله مقدماتي شروع 

آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از 

شود و مسابقات آنها از مرحله نيمه نهايي شروع مي

ثانيه زمان استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

از مسابقات كمتر يا مساوي با  ردهد شركت كنندگان در يك 

شود و به شركت كنندگان حداكثر  نهايي شروع مي

  استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

مختلف مسابقات،  رده هاي

براساس تعداد افرادي كه در ابتدا ثبت نام كرده اند، 

شركت كنندگان بايد فيلم ويدئويي 

شده است را ارسال كنند (

كمربند رنگي، مسابقات مرحله نيمه نهايي برگزار نمي

مرحله نيمه نهايي نداشته باشند (بر اساس تعداد افرادي كه 

كه به طور خاص براي مرحله نيمه نهايي كت كنندگان بايد فيلم ويدئويي اجراي يك فرم 

مرحله نيمه نهايي).

رده هاي كمربند

كه به طور خاص براي مرحله نهايي تدوين شده جراي يك فرم را 

  

 بارگذاري و ارسال فيلم ويدئويي (آپلود كردن): 

فيلم را ارسال كنند (مرحله مقدماتي و مرحله  2شركت كنندگان با كمربند رنگي، بايد لينك 

قهرماني مجازي

كمربند رنگي از مرحله مقدماتي شروع مسابقات رده 

آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از 

شود و مسابقات آنها از مرحله نيمه نهايي شروع مي برگزار نمي

ثانيه زمان استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي 

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

د شركت كنندگان در يك 

نهايي شروع مي

استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

رده هايبر اساس تعداد شركت كنندگان در 

براساس تعداد افرادي كه در ابتدا ثبت نام كرده اند، 

شركت كنندگان بايد فيلم ويدئويي  .

شده است را ارسال كنند ( خاص براي مرحله مقدماتي تدوين

كمربند رنگي، مسابقات مرحله نيمه نهايي برگزار نميرده 

مرحله نيمه نهايي نداشته باشند (بر اساس تعداد افرادي كه  ها رده

كت كنندگان بايد فيلم ويدئويي اجراي يك فرم 

مرحله نيمه نهايي).قيد  باتدوين شده است را ارسال كنند (

رده هاي كمربند: مرحله نهايي براي تمامي 

جراي يك فرم را 

  .قيد مرحله نهايي)

بارگذاري و ارسال فيلم ويدئويي (آپلود كردن): 

شركت كنندگان با كمربند رنگي، بايد لينك 

مجازي مسابقات

مسابقات رده : 

آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از 

برگزار نمي ردهراي آن 

 30به شركت كنندگان حداكثر 

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

د شركت كنندگان در يك اگر تعدا

نهايي شروع مياز مرحله 

استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

  مراحل مسابقات 

بر اساس تعداد شركت كنندگان در 

براساس تعداد افرادي كه در ابتدا ثبت نام كرده اند، 

.مرحله مقدماتي نداشته باشند

خاص براي مرحله مقدماتي تدوين

  .)مد نظر بايد قيد شود

رده : براي 

ردههمچنين ممكن است تمامي 

  ه اند).در ابتدا ثبت نام كرد

كت كنندگان بايد فيلم ويدئويي اجراي يك فرم 

تدوين شده است را ارسال كنند (

: مرحله نهايي براي تمامي 

جراي يك فرم را اكنندگان بايد فيلم ويدئويي 

قيد مرحله نهايي) بااست را ارسال كنند (

بارگذاري و ارسال فيلم ويدئويي (آپلود كردن): 

شركت كنندگان با كمربند رنگي، بايد لينك 

مسابقات   

مسابقات رده : مرحله نيمه نهايي

آيند، اگر تعداد شركت كنندگان در يك دسته از مسابقات كمتر از  مرحله نهايي مي

راي آن دور مقدماتي ب

به شركت كنندگان حداكثر 

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي

اگر تعدا :مرحله نهايي

از مرحله مسابقات آن ها 

استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

مراحل مسابقات 

بر اساس تعداد شركت كنندگان در 

  خواهد شد.

براساس تعداد افرادي كه در ابتدا ثبت نام كرده اند، : مرحله مقدماتي

مرحله مقدماتي نداشته باشند

خاص براي مرحله مقدماتي تدوين

مد نظر بايد قيد شود

: براي مرحله نيمه نهايي

همچنين ممكن است تمامي 

در ابتدا ثبت نام كرد

كت كنندگان بايد فيلم ويدئويي اجراي يك فرم 

تدوين شده است را ارسال كنند (

: مرحله نهايي براي تمامي مرحله نهايي

كنندگان بايد فيلم ويدئويي 

است را ارسال كنند (

بارگذاري و ارسال فيلم ويدئويي (آپلود كردن): 

شركت كنندگان با كمربند رنگي، بايد لينك 

  

مرحله نيمه نهايي

مرحله نهايي مي

دور مقدماتي ب

به شركت كنندگان حداكثر 

نفر برتر شركت كنندگان در دور نيمه نهايي، به دور نهايي مسابقات صعود مي 8 

مرحله نهايي

مسابقات آن ها 

استراحت قبل از اجراي پومسه بعدي داده مي شود. 

مراحل مسابقات  •

بر اساس تعداد شركت كنندگان در 

خواهد شد.

مرحله مقدماتي

مرحله مقدماتي نداشته باشند

خاص براي مرحله مقدماتي تدوين صورت

مد نظر بايد قيد شود

مرحله نيمه نهايي

همچنين ممكن است تمامي 

در ابتدا ثبت نام كرد

كت كنندگان بايد فيلم ويدئويي اجراي يك فرم شر 

تدوين شده است را ارسال كنند (

مرحله نهايي

كنندگان بايد فيلم ويدئويي 

است را ارسال كنند (

بارگذاري و ارسال فيلم ويدئويي (آپلود كردن):  

شركت كنندگان با كمربند رنگي، بايد لينك 

  نهايي).



 

فيلم را ارسال كنند (مرحله 

Semifinal و (

 2020بجاي نوشتن مسابقات مجازي قهرماني جهان 

 مرحله نهايي

 

 

 

 كوريو پومسه

آزمون ها و رويدادهاي آنالين پس 

روز  24:00

مدارس

فيلم را ارسال كنند (مرحله 

  

Semifinal)، نيمه نهايي(

 استفاده كنند)

 

بجاي نوشتن مسابقات مجازي قهرماني جهان 

    

Preliminary  

مرحله نهايي

 5فرم 

 7فرم 

 8فرم 

كوريو پومسه

آزمون ها و رويدادهاي آنالين پس 

24:00از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

مدارس تكواندو 

فيلم را ارسال كنند (مرحله  

  فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

Preliminary )نيمه نهايي ،(

استفاده كنند) Fو دخترها از حرف انگليسي 

 اسالمي ايران)

بجاي نوشتن مسابقات مجازي قهرماني جهان 

  

Preliminary 

 مرحله نيمه نهايي

- 

- 

 7فرم 

 8فرم 

آزمون ها و رويدادهاي آنالين پس 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

 پومسه 2020

 3بايد لينك 

  فيلم هاي هر مرحله بايد جداگانه فيلمبرداري و ارسال شود. 

فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

Preliminary 

و دخترها از حرف انگليسي 

اسالمي ايران) بجاي نوشتن كامل جمهوري

بجاي نوشتن مسابقات مجازي قهرماني جهان 

 پومسه تكواندو فدراسيون بين المللي ورزش مدارس)
  

Preliminary – Ali Karimi 

مرحله نيمه نهايي

-

-

فرم 

فرم 

آزمون ها و رويدادهاي آنالين پس ، بخش 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

  

2020 جهان قهرماني

Dan / Poom   بايد لينك

فيلم هاي هر مرحله بايد جداگانه فيلمبرداري و ارسال شود. 

فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

 Preliminaryاول از همه مرحله مسابقات قيد شود (مقدماتي(

و دخترها از حرف انگليسي 

بجاي نوشتن كامل جمهوري

بجاي نوشتن مسابقات مجازي قهرماني جهان 

پومسه تكواندو فدراسيون بين المللي ورزش مدارس)
  

Ali Karimi – Poom U

 مرحله مقدماتي

 4فرم 

 5فرم 

 5فرم 

 6فرم 

، بخش Tekappشركت كنندگان بايد با مراجعه به اپليكيشن 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

قهرماني مجازي

Dan / Poomشركت كنندگان در دسته هاي 

  

فيلم هاي هر مرحله بايد جداگانه فيلمبرداري و ارسال شود. 

فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

اول از همه مرحله مسابقات قيد شود (مقدماتي(

 نام و نام خانوادگي شركت كننده

و دخترها از حرف انگليسي  Mجنسيت (پسرها از حرف انگليسي 

IRI  بجاي نوشتن كامل جمهوري

ISFWSTPVC  بجاي نوشتن مسابقات مجازي قهرماني جهان

پومسه تكواندو فدراسيون بين المللي ورزش مدارس)
  

Poom U14 M 

  دستجات مسابقات و پومسه ها 

مرحله مقدماتي

فرم 

فرم 

فرم 

فرم 

شركت كنندگان بايد با مراجعه به اپليكيشن 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

  اقدام نمايند.

مجازي مسابقات

شركت كنندگان در دسته هاي 

  مقدماتي، نيمه نهايي و نهايي).

فيلم هاي هر مرحله بايد جداگانه فيلمبرداري و ارسال شود. 

  نام گذاري فيلم ها :

فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

اول از همه مرحله مسابقات قيد شود (مقدماتي(

نام و نام خانوادگي شركت كننده

جنسيت (پسرها از حرف انگليسي 

 IRIمليت بر اساس مخفف آن (

ISFWSTPVC20عنوان مسابقات (

پومسه تكواندو فدراسيون بين المللي ورزش مدارس)
  

 M – IRI - SFWSTPVC

دستجات مسابقات و پومسه ها 

 دختران و پسران

 سال) 14تا 

 سال) 17تا 

 سال) 14

 سال) 15

شركت كنندگان بايد با مراجعه به اپليكيشن 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

اقدام نمايند.

مسابقات   

شركت كنندگان در دسته هاي 

مقدماتي، نيمه نهايي و نهايي).

فيلم هاي هر مرحله بايد جداگانه فيلمبرداري و ارسال شود. 

نام گذاري فيلم ها :

فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

اول از همه مرحله مسابقات قيد شود (مقدماتي(

  )Finalنهايي(

نام و نام خانوادگي شركت كننده

 دسته مسابقات

جنسيت (پسرها از حرف انگليسي 

مليت بر اساس مخفف آن (

عنوان مسابقات (

پومسه تكواندو فدراسيون بين المللي ورزش مدارس)
  

SFWSTPVC20

دستجات مسابقات و پومسه ها 

دختران و پسران

تا 12كمربند رنگي (

تا 15كمربند رنگي (

14تا 12پوم/دان(

15تا 17پوم/دان (

شركت كنندگان بايد با مراجعه به اپليكيشن 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

اقدام نمايند. 12/05/99يكشنبه 

شركت كنندگان در دسته هاي  

مقدماتي، نيمه نهايي و نهايي).

فيلم هاي هر مرحله بايد جداگانه فيلمبرداري و ارسال شود. 

نام گذاري فيلم ها : •

فيلم هاي بارگذاري شده بايد دربرگيرنده اطالعات زير و به اين ترتيب باشند:

اول از همه مرحله مسابقات قيد شود (مقدماتي( - 1

نهايي(

نام و نام خانوادگي شركت كننده - 2

دسته مسابقات - 3

جنسيت (پسرها از حرف انگليسي  -4

مليت بر اساس مخفف آن ( - 5

عنوان مسابقات ( -6

پومسه تكواندو فدراسيون بين المللي ورزش مدارس)

 20مثال: 

دستجات مسابقات و پومسه ها  •
 

كمربند رنگي (

كمربند رنگي (

پوم/دان(

پوم/دان (

  

شركت كنندگان بايد با مراجعه به اپليكيشن 

از وارد كردن كدملي، نسبت به بارگذاري و ارسال فيلم هاي خود حداكثر تا ساعت 

يكشنبه 


