
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

زهدان – 1396ماه  آبان                                                                                                              

 

JUDO 
JUNIORS IRAN COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
Individual & Teams 

Boys 
Oct 31– Nov 3, 2017 
Zahedan 

 



 معرفی اجمالی شهرستان زاهدان

 موقعیت جغرافیایی وزیست محیطی :

وه و نصرت و بلوچستان( میر جا سیستان  کیلو متر مربع دارای سه شهر زاهدان )به عنوان مرکز استان 36581شهرستان زاهدان با وسعت  

 روستا در شمال استان قرار دارد . 1012دهستان و 8میر جاوه _ نصرت آباد _ کورین _   چهار بخش مرکزی  آباد

از غرب به استان کرمان واز جنوب به شهرستان خاش محدود می شود .   از شمال به شهرستان زابل و کویر لوت از شرق به کشور پاکستان

( نفر بوده و اکثر مردم این شهر با توجه به قومیت هایی که در آن ساکن شده اند از نژاد 675282) 84یان سال جمعیت شهرستان زاهدان تا پا

آریایی هستند و به زبانها و گویش های فارسی _ سیستانی _ بلوچی _ کرمانی _یزدی و خراسانی سخن می گویند . مسافت زاهدان تا 

 متر ارتفاع دارد . 1385کیلو متر است واز سطح دریا  1494تهران 

هوا بسیار گرم و در شب ها حرارت به نحو محسوسی کاهش می یابد .بادهایی که   هوای زاهدان گرم و خشک بوده و در روزهای تابستان

روزه سیستان نیز به طور غیر مستقیم در 120به طرف زاهدان به حرکت در می آیند از طرف جنوب غربی به شمال شرقی است و بادهای 

 اهش دمای شهر زاهدان تاثیر دارند .ک

 به ندرت در این شهر برف می بارد . شهر زاهدان دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است و در مسیر تردد

 بین المللی پاکستان و هندوستان _خراان و کرمان قرار دارد .

متر اشاره 2221متر و پیر خان با ارتفاع 2255و جیکو با ارتفاع  متر انجیر دان 3012از جمله کوه های زاهدان می توان به کوه اشتران با ارتفاع 

 نمود . کوه ملک سیاه نیز یکی دیگر از کوه های زاهدان است . شهر زاهدان را ارتفاعاتدر بر گرفته و به صورت گودالی دیده می شود .

ه های زاهدان و آب مورد نیاز این شهر از طریق چاه قنات .چشمه ها .رود .الر .اومار . کچه و الدیز از مهمترین رود خانرود خانه های میر جاوه 

 خانه ها و چاه نیمه های سیستان تامین میگزدد .

 مهمترین محصوالت کشاورزی زاهدان گندم . جو .نباتات .علوفه . ذرت دانه ای و علوفه ای .سبزیجات و محصوالت جالیزی و باغی می باشد .

  

 پیشینه تاریخی

ساله بیشتر ندارد . سال خورده گان دزداب را به 85ن را احاطه کرده اند قدمتی آاب می گفتند .این شهر که کوه ها زاهدان در قدیم دزد به  

ب به صورت چشمه بیرون امده و در قدری انسوتر در زمین فرو رفته و به همین دلیل دزداب خوانده شده آخوبی می شناسند که در برخی نقاط 

گذشته ای دور زندگی در این منطقه در درون قلعه ای کوچک در کوه های شمال شهر زاهدان جریان داشته و مردم در حوالی قلعه  است . در

این  به کار کشاوری و تجارت مشغول بوده اند و از این طرق امرار معاش می کردند . کار گران را آهن یعنی هندی ها اولین پایه گذاران شهر در

 ند .معماری خاص هندی از طریق وارد ایران شد .منطقه بوده ا

هجری شمسی بنا به پیشنهاد تیمسار جهانبانی نام  1309بادانی شهر داده و در سال آهجری شمسی کابینه دستور به  1302در سال 

دید ولی معماران ایرانی شهر به زاهدان تغییر یافت . هرچند نقشه اولیه شهر زاهدان توسط یک مهندس از شهر کویته پاکستان طراحی گر

هزار نفر با 600بافت کلی شهر را براساس معماری شهر های تاریخی مطابق با اقلیم منطقه اجرا کردند . امروزه زاهدان با جمعیتی بیش از 

وفرهنگی شناخته می   . پیام مور . علوم قرانی و حوزه علمیه امام صادق )ع( به عنوان یک شهر دانشگاهی  دانشگاه های بزرگ دولتی . ازاد

 شود .

  

  اقوام و اداب رسوم 

در میان ساکنان شهر زاهدان کسی را نمی توان یافت که به حق زاهدان را وطن خود بداند .زاهدان شهر چند دروازه ایست که به دلیل 

 مهاجرت پذیری تا کنون فرهنگی یک دست نیافته است .دین و مذهب مهمترین عامل

اهدان است . وجود اقوام و ادیان و مذاهب اسالمی مختلف در شهر انرا به الگویی نمادین برای دیگر شهرها در ایران و اتحاد و همدلی مردم ز

 . علت توجه دشمنان اسالم و انقالب  کشور های دیگر تبدیل کرده است

 ی های قومیبه استان سیستان و بلوچستان و خصوصا شهر زاهدان برای ایجاد تفرقه و سوء استفاده و در گیر

و قبیله ای ومذهبی هم همین نکته اساسی است . از جمله مراسم مذهبی که هر سال در زاهدان چشمگیر است عزا داری مردم در ایام 

می با   محرم و صفر و شهادت دیکر ائمه اطهار )ع( است . این عزاداران اقلب از اقوام سیستانی .یزدی . خراسانی و کرمانی و ترک و افغان

 . شند

  

 : خوراک 

از انواع خواکی های بومی می توان به شیالنج . شیر مال . کهلی . کباب تنورچه . ابگوشت . کشک زرد . کشک سفید . تجگی . قلیفی . 

 کلوچه و ......... اشاره کرد.

 

 



 

 پیام رئیس فدراسیون جودو

 

 

 
جودو قهرمانی  برگزاری رقابت هایضمن عرض سالم خدمت خانواده محترم جودو کشور فرصتی دست داد تا با 

ان سیستان و بلوچستان ضمن شناسایی نفراب برتر این رده سنی در سال جاری موجب تجدید ستجوانان کشور در ا

 . دیدار سرپرستان مربیان داوران و قهرمانان عزیز فرهم گردد

با مردمانی خونگرم و با فرهنگی بسیار خرسندم که میزبانی این دوره از مسابقات به استان سیستان و بلوچستان 

 . غنی که افتخار مرزبانی قسمتی از سرحدادت میهن عزیزمان را دارند سپرده شده است

 . آرزومندم در شهر زیبای زاهدان شاهد رقابت های دیدنی از جوانان کشورمان باشیم

ن و بلوچستان نهایت تشکر را در پایان پیشاپیش از اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت جودو استان سیستا

  بابت میزبانی این دوره از مسابقات دارم

 

 

 و من اله التوفیق   

 

 محمد درخشان

 رئیس فدراسیون جودو جمهوری اسالمی ایران

 

 

 



 

 پیام رئیس هیئت جودو استان سیستان و بلوچستان

 

 

 

 

 

 جودو دردیار هامون و تفتان

اصالت قوم  ،رستم دستان شاهنامه،دیارصفاری  ور عیاران یعقوب لیثظه بروز ومحل استان سیستان وبلوچستان 

 .دیرینگی این سرزمین میباشد اصالت و و سواحل مکران زیبا نمایانگر تفتان سربلند سیستانی وبلوچ ازهامون زیبا تا

این  در نمود و توسط استاد مدنی شروع به کار 1356درسال  استان سیستان وبلوچستان  رشته ورزشی جودو در

 . هنرجویان مختلف به سرمنزل کنونی خود رسیده است مدت توسط اساتید و

 جامعه دانشگاهی بوده است و ها اقبال خانواده  این استان همواره مورد اعتماد و طول مدت فعالیت در جودو در

نان کشور ادامه برگزاری مسابقات قهرمانی جوا غاز کرده وآ راای مسیر تازه  این استان  چندی است جودو در

 .تازه ی ما میباشد و نو مسیر

 میزبان خوب وشایسته ای برای همه میهمانانو شهر زاهدان استان سیستان وبلوچستان  امیدواریم درکهن دیار

و جامعه جودو شرکت کننده در این رقابت ها ضمن  باشیم درمسابقات جودوی قهرمانی جوانان کشور عزیزمان 

 ان را با خاطراتی خوش ترک نمایند .اقامتی خوش ، شهر زاهد

 

 

 مجید پیراسته

 رئیس هیئت جودو استان سیستان و بلوچستان

 

 

 



 

 شرایط و ظوابط

 ( مطابق جدول زمانبندی 1396 آبان ماه 12الی  9) زمان برگزاری

 سیستان و بلوچستانهیئت جودو استان  میزبان

 ) کمیته برگزاری رویدادها  (فدراسیون جودو جمهوری اسالمی ایران  برگزار کننده

 ارائه معرفی نامه تیمی پیوست در زمان پذیرش تیم .  - ثبت نام اینترنتی در سایت فدراسیون جودو نحوه معرفی تیم

 (و آیدی کارت مسابقات ) بدون امکان تمدید به علت صدور بک نامبر  1396 آبانماه  24 شنبهدوتا پایان روز   مهلت ثبت نام اینترنتی

 سال ( 21تا   15)  09/08/1375الی      09/08/1381 شرایط سنی شرکت کنندگان

 گرم ارفاق 500کیلوگرم با    +100    -100   - 90    -81    -73    -66    -60   -55 اوزان مسابقات

 6کیو  -حداقل کمربند سبز  درجه کمربند شرکت کنندگان

 ورزشی امام علی )ع( سالن  -جنب عیدگاه اهل سنت زاهدان  –رازی  خیابان –زاهدان  محل برگزاری مسابقات

 خوابگاه فاطمه الزهراء – 16معلم  –خیابان معلم  –زاهدان  محل پذیرش و اسکان تیم ها و محل وزنکشی

 مدارک مورد نیاز

 مه محضریفرم رضایت نا –معرفی تیم اصل فرم پیوستی   – 96سال اصل کارت بیمه ورزشی  –اصل شناسنامه 

ثبت نام اینترنتی در سامانه صدور کارت هوشمند تاییدیه  –سال  18برای ورزشکاران زیر ولی ورزشکار 

 سال 18مدارک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه برای افراد باالی  – (  www.judoclub.ir فدراسیون )

 تکمیل فرم معرفی تیم ) فرم پیوست (  ( صدور احکامسامانه )   ثبت نام اینترنتی در سایت فدراسیون جودو نحوه معرفی تیم

 اعضاء تیم
 ( در صورت وجود نفر راننده ) 2  -نفر سرپرست  1 -نفر مربی  1   -نفر ورزشکار  8

 بدیهی است اسکان و تغذیه افراد اضافی با هر عنوان میسر نخواهد بود .

 ترکیب تیمی
در سایر ورزشکار  2دارای ورزشکار  نیست ) اوزان خالی ( تا سقف هر تیم میتواند در صورت تمایل در اوزانی که 

 نفر باشد . 8ثبت نام و اعزام نماید ، بدیهی است در هر صورت تعداد ورزشکاران هر تیم نباید بیش از اوزان 

 مراجعه گردد (کشور ودو رات برگزاری مسابقات جر) به مق  +    کیلوگرم 90    -90    -81     -73     -66 اوزان مسابقات تیمی

 مسابقات تیمی
اعزام شده اند می توانند با  مختلف وزن 5ورزشکار در  7تیمهای شرکت کننده در مسابقات که با ترکیب حداقل 

 بت های تیمی شرکت نمایند .تکمیل فرم اعالم آمادگی در رقا

 رده بندی استانی و اهداءکاپ قهرمانی
یمی مشخص خواهد شد. کاپ تیمی پس از مسابقات تیمی اعطاء خواهد گردید بر اساس رده بندی در مسابقات ت

 . ) در مسابقات انفرادی تنها مدال و حکم انفرادی اعطاء خواهد گردید (

 کلیه جودوکاران باید دارای یک دست جودوگی سفید استاندارد و یک دست جودوگی آبی استاندارد باشند . جودوگی

 (  Back Numberبرچسب اطالعاتی ) 

 برچسب اطالعاتی جهت نصب بر روی جودوگی های سفید و آبی باشد. 2هر جودوکار باید دارای 

بک نامبر شرکت کنندگان در محل خوابگاه و در زمان پذیرش بر روی جودوگی آنها نصب خواهد گردید و 

 فوق نخواهند داشت. نیازی به طی مسیربدیهی است کسانی که دارای جودوگی با بک نامبر نصب شده باشند 

 جودوگی تمامی جودوکاران بایستی دارای نشان تایید فدراسیون جهانی جودو یا فدراسیون جودو ایران باشد . ( Approvedعالمت تایید استاندارد )

 تیم ها خروج
ساعت کثر تیمهایی که در مسابقات تیمی شرکت ننمایند می بایست بالفاصله پس از پایان مسابقات انفرادی تا حدا

 مهر ماه نسبت به تخلیه محل اسکان اقدام نمایند. 14صبح روز جمعه  9

 آقای سعید رجبی  09122389917آقای بابک مهاجری        09123362141 شماره تلفن هماهنگی

 : توضیحات

  : جهت اطالعات بیشتر و توضیحات تکمیلی به کانال تلگرامی کمیته برگزاری رویدادها مراجعه فرمایید@irijudo_emc   و

t.me/irijudo_emc 

  در کلیه مسابقات رسمی فدراسیون جودو از ورزشکاران بر اساس پروتکل های جاری سازمان ملی مبارزه با دوپینگ آزمایش

 .دوپینگ به عمل خواهد آمد 

 . ثبت نام به موقع در سامانه صدور احکام و نیز ارسال درخواست صدور بک نامبر تا قبل از پایان مهلت ثبت نام الزامی می باشد 



  هیچ گونه مسئولیتی در قبال پذیرش ، اسکان و تغذیه نفرات اضافی نخواهد داشت .و میزبان برگزار کننده 

  کمیته برگزاری رویدادها قوانین و مقررات برگزاری مسابقات که در کانال در صورت وجود هرگونه ابهام نسبت به مطالعه

 باشد اقدام نمائید .موجود می

  و نیز وجودو دست لباس جودو ) سفید و آبی ( و دو عدد بک نامبر برای هر لباس جودو و وجود برچسب اطالعاتی  2تهیه

مندرج در قوانین و مقررات برگزاری فدراسیون  های  عملمنطبق با دستور ال (Approved Logoعالمت تایید لباس جودو )

 جودو الزامی خواهد بود .

  مسئولیت کنترل دقیق مدارک شناسایی و اعزام اعضاء تیم های استان به مسابقات مختلف کشوری که مسئولیت اعزام آن با

حترم هیئت ها توجه الزم و کافی را در هیئت های جودو استانی می باشد به عهده شخص رئیس هیئت خواهد بود ، لذا روسای م

 خصوص احراز هویت دقیق و کنترل سن ورزشکاران مطابق با بخشنامه مسابقات معمول دارند .

  در خصوص نحوه اعزام تیم ها به مسابقات در صورت اعزام زمینی تیم ، هیئت های جودو در تهیه وسیله نقلیه از مراکز حمل و

خصوص کیفیت فنی خودروی مورد ونی اتوبوس ، مینی بوس و سواری کرایه دقت الزم را در نقل معتبر نظیر شرکت های تعا

 استفاده و همچنین بیمه شدن اعضاء تیم توسط شرکت های مورد نظر نهایت دقت را اعمال نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه زمانبندی اجرای مسابقات
  

 توضیحات محل اجراء فعالیت ساعت تاریخ

 شنبه سه

 96 آبان 9

 توضیحات الف محل پذیرش پذیرش تیم ها و داوران و تحویل آیدی کارت 17تا ساعت 

 توضیحات ب محل مراسم قرعه کشی مراسم قرعه کشی کلیه اوزان 18:  00

00  :19 

30  :19 

 وزنکشی آزمایشی اوزان روز اول مسابقات

 کیلوگرم  -73   -66   -60   -55
 ات جتوضیح محل وزنکشی

30  :19 

30  :20 

 وزنکشی رسمی برای اوزان روز اول مسابقات

 کیلوگرم  -73   -66   -60   -55
 توضیحات د محل وزنکشی

 سمعی بصری و عملی سالن برگزاری مسابقات جلسه هماهنگی داوران بعداز قرعه کشی

 چهار شنبه

 96 آبان 10

 در صورت صالحدید انجام میشود محل وزنکشی وزنکشی صبح ) تصادفی ( بر اساس قرعه کشی 8:  00

 توضیحات ط سالن محل برگزاری مسابقات شروع مسابقات روز اول ) مرحله مقدماتی ( 9:  30

 توضیحات س سالن محل برگزاری مسابقات ادامه مسابقات ) فاینال بالک ( 16:  00

00  :19 

30  :19 

 وزنکشی آزمایشی اوزان روز دوم مسابقات

 +  کیلوگرم100   -100   -90   -81
 توضیحات ج محل وزنکشی

30  :19 

30  :20 

 وزنکشی رسمی اوزان روز دوم مسابقات

 +  کیلوگرم100   -100   -90   -81
 توضیحات د محل وزنکشی

 پنج شنبه

 96 آبان 11

 توضیحات ر محل وزنکشی وزنکشی صبح ) تصادفی ( بر اساس قرعه کشی 8:  00

  سالن محل برگزاری مسابقات وع مسابقات روز دوم ) مرحله مقدماتی (شر 9:  30

 سالن محل برگزاری مسابقات ادامه مسابقات ) فاینال بالک ( 16:  00
مراسم سکو و اهداء حکم ، مدال و 

 جوایز.

  محل مراسم قرعه کشی مراسم قرعه کشی مسابقات تیمی 20:  00

 در پایان مسابقات
که در مسابقات تیمی شرکت خروج تیمهایی 

 ندارند.
  

 جمعه

 96 آبان 12

  سالن محل برگزاری مسابقات شروع مسابقات تیمی 9:  30

 سالن محل برگزاری مسابقات ادامه مسابقات تیمی 16:  00
مراسم سکو و اهداء حکم ، مدال و 

 جوایز.

   تیمها ) تا صبح روز بعد ( کلیهخروج  

 

 ل برنامه زمانبندی برگزاری مسابقات :توضیحات مرتبط با جدو

 الف ( پذیرش

  پذیرش تیمها مطابق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد . در صورتی که تیمی قبل از پایان مهلت اعالم شده به استان میزبان وارد نشده

کشی آزمایشی ( می تواند پذیرش باشد و پذیرش نگردیده باشد حداکثر تا زمان شروع وزنکشی رسمی ) پس از مراسم قرعه کشی و وزن

گردد در این صورت مسئولیت هرگونه اشتباه احتمالی در رده وزنی و ثبت مشخصات جودوکاران در سیستم برگزاری دیجیتالی به عهده 

ران مسئولین آن تیم خواهد بود . در صورتی که تیمی در روز پذیرش نتواند خود را به وزنکشی رسمی برساند ، بدیهی است ورزشکا

 اوزان روز اول آن تیم قادر به وزنکشی و شرکت در مسابقه نبوده و از سیستم جدول دیجیتالی حذف خواهند گردید .

  تحویلID CARD )براساس ثبت نام قبلی اینترنتی)در صورت اشتباه درصدور آی دی کارت در زمان پذیرش صادر خواهد گردید 

 جود (تحویل بن صبحانه ، ناهار و شام ) در صورت و 

 . تحویل مشخصات ثبت نامی تیم ها جهت اصالح هرگونه اشتباه ثبتی و اطالع به کمیته برگزاری رویدادها به منظور اصالح اشتباهات 

 . تحویل برنامه زمانبندی دقیق اجرایی 

 . اسکان تیم ها بر اساس تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه فدراسیون 



 ب ( مراسم قرعه کشی

 رپرستان تیمها و حداکثر یک مربی از هز تیم در مراسم الزامی میباشد. ) حداکثر دو نفر از هر تیم (حضور کلیه س 

  از ورود سرپرستان و مربیان بدون در دست داشتنID CARD .صادره توسط کمیته برگزاری رویدادها ممانعت بعمل خواهد آمد 

 لیل ( ، مسئولیت هر گونه اشتباه در ورود اطالعات قبلی ورزشکاران در صورت عدم حضور سرپرست تیم در جلسه قرعه کشی ) به هر د

تیم در نرم افزار قرعه کشی و رسم جدول مسابقات به عهده مسئول اعزامی تیم بوده ، بدیهی است ورزشکار یا ورزشکارانی که از وزن 

 خود به وزنی دیگر جابجا شده اند از جدول مسابقات حذف خواهند گردید .

 ه کشی ، چاپ و  در اختیار گذاردن جدول هر وزن .انجام قرع 

  مشخص نمودن نفرات برای وزنکشی صبح بصورت رندوم و صبح روز مسابقه برای همان اوزان انجام خواهد شد و ساعت دقیق وزنکشی

 زنکشی تصادفی صبح ( .برای این نفرات ) هر وزن چهار نفر ( در مراسم قرعه کشی اعالم خواهد شد . ) در صورت تصمیم برای انجام و

 ج ( وزنکشی غیر رسمی

  الزم به ذکر است میزبان موظف به تامین ترازوی دیجیتالی به تعداد مورد نیاز از صبح روز ورود تیمها در محلی مشخص جهت کنترل

وکاران به صورت وزن ورزشکاران می باشد ، و از ساعت مندرج در برنامه زمانبندی در محل وزنکشی آماده کنترل نهایی وزن جود

 آزمایشی و  پس از آن بصورت رسمی می باشد .

 رسمی د ( وزنکشی

  گرم ارفاق وزن برای لباس زیر در نظر گرفته  500وزنکشی از اوزان پائین به باال انجام خواهد شد . درکلیه مسابقات قهرمانی کشور

 میشود 

 ت بیمه ورزشی ، بایستی کلیه ورزشکاران ضمن همراه داشتن مدارک شناسایی و همچنین کارID CARD  صادره توسط کمیته برگزاری

 را که در زمان پذیرش به سرپرست تیم تحویل شده است را همراه داشته باشند . 

  ، هر ورزشکار تنها یک بار میتواند در زمان وزنکشی رسمی وزن خود را تحویل دهد در صورت باال بودن وزنID CARD  وی پس

 ن به هیچ عنوان وزنکشی مجدد بعمل نخواهد آمد . گرفته شده و از ایشا

  بدیهی است کسانی که در زمان وزنکشی رسمی قادر به تحویل وزن مجاز خود نباشند از جدول مسابقات حذف شده و حتی قادر به

 شرکت در وزن باالتر نیز نخواهند بود .

 نتواند خود را به محل پذیرش و وزنکشی برساند ، ورزشکاران  در صورتی که تیمی تا قبل از زمان وزنکشی رسمی در روز اول مسابقات

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

 ر ( وزنکشی صبح :

  نفر به صورت  4وزنکشی صبح بر اساس قرعه در صبح روز برگزاری مسابقات انجام خواهد گردید ، بدین صورت که از هر وزن

 جدول مسابقات انتخاب خواهند گردید . نرم افزار تصادفی توسط

 ل از پیش تعیین شده نصب می گردد فهرست نفراتی که باید وزنکشی صبح برای آنها انجام گردد بالفاصله پس از قرعه کشی در مح 

  + کیلوگرم ارفاق ( .  عدد دسته وزنی + نیم % 5حداکثر وزن مجاز ورزشکاران در وزنکشی صبح عبارت است از : ) عدد دسته وزنی

 کیلوگرم . 5/63( =  5/0+  3+  60کیلوگرم ، حداکثر وزن مجاز برابر است با : )  -60به عنوان مثال برای دسته وزنی 

 . بدیهی است در صورتی که وزن ورزشکار از حداکثر وزن مجاز تعیین شده بیشتر باشد ، ورزشکار مورد نظر از جدول حذف می گردد 

 شدن یا اجرای نشدن و یا اجرا به صورت آزمایشی وزنکشی صبح مورد مذکور در زمان جلسه قرعه کشی اوزان  در خصوص اجرایی

 روز اول مسابقات به اطالع سرپرستان و مربیان خواهد رسید .

 . در صورت عدم حضور ورزشکار در وزنکشی صبح به هر دلیل ، فرد مورد نظر از جدول مسابقات حذف خواهد گردید 



 
 سیون جودو وکوراش جمهوری اسالمی ایرانفدرا

 کمیته برگزاری رویدادها

پسر  وانانج نفرات شرکت کننده  در مسابقات قهرمانی کشورفهرست   

تهران – 96ماه  آبان 12الی   10   

 نام استان :

 اعضاء تیم

 ورزشکاران  سرپرست / مربی / راننده

 ردیف وادگینام و نام خان وزن  ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1  کیلوگرم                 1  سرپرست

کیلوگرم                 2  مربی   2 

 3  کیلوگرم                 3  راننده

کیلوگرم                 4  راننده   4 

 5  کیلوگرم                   

کیلوگرم                      6 

 7  کیلوگرم                   

کیلوگرم                      8 

 

 

 

 .........................................مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان                                        .........................................رئیس هیأت جودو استان 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 «سال 18زیر  ت نامه ولی ورزشکاررضای رسمیگواهی امضاء  فرم »  

 

 

ولی آقای فرزند ................................ با شماره ملی ................................  اینجانب .................................         

حضور فرزندم   ضوابط وبا آگاهی کامل ازشرایط ...  با شماره ملی ................................................................ 

اثر  فعالیت  بر جسمی  در تمرینات ، اردوهای تمرینی و مسابقات و با علم به بروز آسیب های احتمالی 

، منطقه ای و  شهرستان ، استانفوق الذکر در سطوح در مناسبت ها و اماکن تمرینی یا مسابقاتی های 

تا رسیدن به سن از زمان تنظیم این رضایت نامه  ایشانرا  مبنی برشرکت ، رضایت کامل خود کشوری 

 اعالم می دارم.  سال تمام (  18قانونی ) 

گواهی امضاء توسط دفترخانه اسنادرسمی شماره  ...................... در تاریخ ................................ انجام        

 پذیرفت . 

 

 

 مهر وامضاء دفترخانه شماره ...........................                                    ........................ ء ولی ورزشکارمحل امضا         

 


