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 اپکوهب ک اولین دوره مسابقات نیب المللی
1st Kobe cup championship 

 
 1اطالعیه شماره 

مسابقات در تمامی رده های سنی در بخش بانوان و آقایان ،کاراته و هنر های فردی و دفاع شخصی به صورت 

 اسفند 0بهمن لغایت 03سال مجزا از  2همزمان در 

 امتیازات و جوایز مسابقات بین المللی کوبه کاپ *

 از سوی وزارت ورزش و جوانان 02/10232تخفیف شهریه دانشگاه برای مدال آوران طبق مجوز  -1

 19در رده سنی باالی  29کسب رنکینگ لیگ کاراته وان  -2

  و مدالطال کوب اهدای حکم قهرمانی  -0

 تاریخ برگزاری*

 ورود نفرات جهت شرکت در استاژ/بانوان و مسابقات هنرهای فردی آقایان:سه شنبه  03/11/29

 در مسابقه ورود تیم های شرکت کننده/دفاع شخصی و کاتا و کومیتهستاژ  و امربیگری عملی :چهارشنبه1/12/29

 مسابقات رده های سنی خردساالن و نونهاالن و نوجوانان: پنج شنبه2/12/29

 مسابقات رده های سنی جوانان و بزرگساالن:جمعه 0/12/29

 

 خوابگاه و غذاجزییات *

 .می باشد( خوابگاه 230333)تومان 030333وعده مبلغ  0هزینه خوابگاه و غذا برای هر روز شامل 

 .تماس حاصل فرمایید(32199129203)برای هماهنگی های بیشتر جهت خوابگاه و غذا با استاد کریمی 

 .(امکان رزرو هتل هما و هتل کریمخان برای تیم ها و خانواده های محترم در صورت نیاز وجود دارد)

 ثبت نام*

 20/11/29الی  11/11/29از تاریخ   koiran.irو   kobeosaka.irاز طریق سایت 

 32079129323علی مردانی :مسئول ثبت نام 

سال  17رضایت نامه ولی زیر /کارت بیمه ورزشی)توسط مربیان محترمفقط  1/12/29تحویل مدارک ثبت نام 

 (شناسنامه یا کارت ملی/معرفینامه از هیئت استان/

 (هتل هما شیراز -جنب پارک آزادی  -ن گاز میدا :آدرس) هتل هما شیراز:محل تحویل مدارک
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 محل برگزاری مسابقات*

 سالن شهید دستغیب -شیراز:محل برگزاری مسابقات بانوان

 انتظامی ینیرو نسال -شیراز:محل برگزاری مسابقات آقایان

 رده سنی به تفکیک تاریخ تولد*

 سال18+ سال19-17 سال10-11 سال10-12 سال11-13 سال2-8 سال 7-9 سن

 به پایین1092 81-1083 82-1080 81-1080 87-1098 88-1082 21-1023 سال تولد

 

 کاتاهای اجباری برای رده های رنگی*

 **مشکی/قهوه ای ***بنفش/آبی /سبز  ***نارنجی/زرد/سفید

  0تا 1هیان-0تا1شیهو سان شیکی-جونی کاتا

 2و1گه کی سای -تای کیوکو-0تا 1و پینان

 ند تکرار کنندمی توان 2بعد از دور 

 جیته –جوته -0تا  0نان هیان و پی

-آیو یاگی-0تا1تکی-جی این-جوروکو-شین سن

 0تا1نای فانچین-شین پا

 می توانند تکرار کنند 2بعد از دور 

 WKFکاتاهای مورد تایید 

 

 

 ستاد ربگزاری اولین دوره مسابقات کوهب کاپ
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