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 راهنمای فنی مسابقات تکواندو پسران:

 (نفر 10 جمعاً)سرپرست  نفر1 مربی، نفر1 بازیکن، ۸حداکثر نفرات شرکت کننده هر دانشگاه متشکل از   -1

 باشد.می

 شود.( برگزار میWTمسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تکواندو )  -2

سه راند دو دقیقه ای برگزار   +( و در۸7،-۸7،-۸0،-74،-6۸،-63،-5۸، -54مسابقات در هشت وزن )  -3

 گردد.می

کاپ و سایر لوازم ایمنی برای بازیکنان الزامی  دستکش، ،لثه ساقبند، ساعد، هوگو، همراه داشتن کاله،  -4

 است.

 شود.روز قبل از مسابقه انجام می 19لیا 17گرم ارفاق در ساعت 200وزن کشی کلیه اوزان با   -5

 روز قبل از مسابقه برگزار میگردد.22الی  20هماهنگی و قرعه کشی ساعت  جلسه  -6

دانشجویان شرکت کننده در مسابقات باید حداقل دارای کمربند مشکی دان یک به باال و مورد تایید   -7

 فدراسیون تکواندو و یا هیات های تکواندو استان ها باشند.

 ویان شرکت کننده الزامی است.داشتن بیمه ورزشی و گواهی تندرستی برای دانشج  -۸

دقیقه پس از پایان وقت همان مسابقه و به همراه  10در طی برگزاری مسابقات اعتراض بصورت کتبی  -9

گردد. توسط سرپرست تیم به کمیته فنی تسلیم می هزار تومان( دویست)معادل  ریال 2.000.000مبلغ 

 .در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد

قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تیم معترض خواهد  ،پاسخ اعتراض -10

 رسید.

 اتخاذ تصمیم نهایی در هر مورد با کمیته فنی مسابقات خواهد بود. در صورت بروز شرایط خاص، -11

یک نفر از   -بقاتناظر مسا  -سرپرست فنی  -اعضای کمیته فنی عبارتند از: مسئول برگزاری مسابقات -12

 تیم داوری و دو نفر مربی یا سرپرست تیمهای حاضر.

 جلسه سرپرستان تیم ها: -13

 روز ورود تیم ها برگزار خواهد شد. 21ساعت 
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توانند کسب سهمیه نمایند، اما چنانجه بازیکنی میگی یا پومسه( و)کیور دانشجویان فقط در یک بخش -14

سهمیه در بخش پومسه نیز شرکت  اخذتواند برای می ،شده باشدگی موفق به کسب سهمیه نودر بخش کیور

 نماید.

  موارد پیش بینی نشده: -15

گیری در مورد کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم،  تصمیم

 اشد.بت میات بر عهده کمیته فنی مسابقاتحقیقات و فناوری و همچنین آیین نامه فنی مسابق

 )دختران و پسران( پومسه -تکواندو راهنمای فنی مسابقات

 ( مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تکواندوWTبرگزار می ).شود 

  باشدمینفر(  6نفر سرپرست  )جمعاً  1نفر مربی و  1نفر بازیکن،  4حداکثر هر تیم. 

 گردد.ابقات به صورت انفرادی برگزار میمس 

  به باال و مورد تایید  1دان  مشکیدانشجویان شرکت کننده در مسابقات باید حداقل دارای کمر بند

 فدراسیون تکواندو و یا هیات های تکواندو استان ها باشند.

  ثانیه استراحت برگزار  30دوم با  و و مابین فرم اول نهایی و نهایی()مقدماتی، نیمهدورمسابقات در سه

 شود.می

  درصد که  50نمایند و ه کشی شده اجباری اول را اجرا می( فرم قرع2، دو )مقدماتی دوربازیکنان در

 یابند.نمایند به دور نیمه نهایی راه میامتیاز باالتری را کسب 

  نفر که امتیاز  ۸ند و نمایقرعه کشی اجباری دوم را اجرا می ( فرم2، دو )نهاییدور نیمهبازیکنان در

 راه پیدا خواهند کرد. دورنهاییباالتری را کسب نمایند به 

 استراحت اجرا خواهند کرد و به  ثانیه30( فرم قرعه کشی شده را به فاصله 2، دو )دورنهاییبازیکنان در

 ترتیب امتیازات کسب شده نفرات اول تا هشتم مشخص خواهند شد.

 ستی برای دانشجویان شرکت کننده الزامی استداشتن بیمه ورزشی و گواهی تندر. 

 دریافت  قهرمانی اند از نفرات اول تا سوم مشترک مشخص و حکمانی که امتیاز باالتری کسب نمودهبازیکن

 خواهند کرد.
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نحوه برگزاری: 
 ( ون گپیون الی)تگوگ یوک جانگ 12الی  6های اجباری مسابقات: از فرم فرم

 اعضای کميته فنی:

یک نفر از تیم داوری و دو نفر مربی یا   -ناظر مسابقات   -سرپرست فنی  - برگزاری مسابقاتل ئومس  -

 سرپرست تیمهای حاضر

 اعتراضات:

 2.000.000دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  10اعتراضات باید بصورت کتبی و حداکثر 

فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن  توسط سرپرست تیم به کمیته هزار تومان دویستریال معادل 

اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به 

 اطالع سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 موارد پيش بينی نشده:

 هد نمود.کلیه موارد پیش بینی نشده در آئین نامه فنی را کمیته فنی مسابقات حل و فصل خوا

  :نحوه توزیع مدال

 حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. به نفرات اول، دوم، سوم و سوم مشترک  -

 


