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پیامی از رئیس گوجوکاي 

کاراته  دو ایران  

مربیان و دوستان گرامی،  

انجــمن گــوجــوکای کاراتــه دو ایران از بــدو تــاسیس و فــعالیت خــود بــطور مــنظم 
اهـدافی را دنـبال کرده که از مـهمترین آنـها میتوان بـه تـوجـه ویژه بـه پـرورش نسـل 
جــوان ایران، پــرهیز از تبلیغات ســبکی و تــوســعه دامــنه دوســتی بــا ســبک هــای 

مختلف، توجه به نوآوری در برگزاری مسابقات اشاره نمود.  

رقـــابـــت هـــای جـــام پـــارس بـــا سیستم مـــنظم و مـــنحصر بـــفردی که طی دو دوره 
گذشته نشان داده است، تالش دارد اهداف فوق را متعالی تر دنبال نماید.  

خـوشـحالیم که میزبـان شـما هسـتیم تـا در سـومین دوره این رقـابـت هـای پـرشـور از 
یکدیگر بیاموزیم و دوستی ها را گسترش دهیم. 

 

2صفحه  بخشنامه جام پارس

ن* ی)ی& ناھ" !



فهرست مطالب 

4— معرفی مسابقات  

5— اطالعات مسابقات  

13— اطالعات ثبت نام  

13— شرایط عمومی  

14— ثبت نام  

15— راه هاي ارتباطی  

15— ورزشگاه  

16— ورودیه جهت ثبت نام  

16— جداول و زمان بندي  

17—خوابگاه اسکان  

18— فرم ثبت نام 

3صفحه  بخشنامه جام پارس



— معرفی مسابقات 

 بـه اسـتحضار میرسـانـد، بـا یاری خـداونـد مـتعال و بـه مـنظور تـربیت نسـل آینده 
سـاز میهن عـزیزمـان و بـا هـدف ایجاد هـمدلی بیشتر جـامـعه کاراتـه کشور و ارتـقا 
سـطح کیفی شـرکت کنندگـان؛ گـوجـوکای کاراتـه دو ایران سـومین دوره مـسابـقات 
کشوری فــــراســــبکی جــــام پــــارس (سی امین دوره مــــسابــــقات قهــــرمــــانی کشور 
گـوجـوکای) بـرای بـانـوان و آقـایان را در روزهـای ۱۷ و ۱۸ شهـریورمـاه سـال جـاری بـه 

میزبانی استان البرز با شرایط زیر برگزار میکند. 

همچنین بــه مــنظور ارتــقا ســطح کیفی بــرگــزاری و هــمانــند دوره قــبل، نــرم افــزار 
اخـتصاصی مـدیریت مـسابـقات کاراتـه طـراحی شـده تـوسـط گـوجـوکای کاراتـه دو 
ایران، بــا امکانــاتی نظیر ثــبت نــام شــرکت کنندگــان، مــشاهــده جــداول زمــانــبندی 
مــسابــقات، دســترسی بــه جــداول قــرعــه کشی شــده شــرکت کنندگــان بــه صــورت 
آنـالین، مسیر یابی محـل بـرگـزاری، اطـالع از اخـبار و... پیاده سـازی شـده و آمـاده 

استفاده توسط مربیان و قهرمانان عزیز میباشد.   

برای کسب اطالعات تکمیلی به سایت اختصاصی مسابقات 
(parskarate.ir) مراجعه فرمایید. 
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— اطالعات مسابقات 
بخشنامه مسابقات برای بانوان و آقایان فقط در وزنهای کومیته متفاوت می باشد. 

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات

کاتاي انفرادي 
(زیرقهوه اي)

7 سال و کوچکتر1394 و کوچکتر1

8 و 9 سال1393 - 21392

10 و 11 سال1391 - 31390

12 و 13 سال1389 - 41388

14 و 15 سال (نوجوانان)1387 - 51386

16 و 17 سال (جوانان)1385 - 61384

18 سال و بزرگتر (بزرگساالن)1383 و بزرگتر7

کاتاي انفرادي  
(باالي قهوه اي)

7 سال و کوچکتر1394 و کوچکتر8

8 و 9 سال1393 - 91392

10 و 11 سال1391 - 101390

12 و 13 سال1389 - 111388

14 و 15 سال (نوجوانان)1387 - 121386

16 و 17 سال (جوانان)1385 - 131384

18 تا 21 سال (امید)1383 تا 141381

21 سال و بزرگتر (بزرگساالن)1380 و بزرگتر15

35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف)1366 تا 161361

41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب)1360 تا 171356

46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج)1355 و بزرگتر18

1394 و کوچکتر 19
آقایان - 7 سال و کوچکتر وزن 25- کیلوگرم

بانوان - 7 سال و کوچکتر وزن 20- کیلوگرم
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کومیته انفرادي  
(زیر قهوه اي) 

20

1394 و کوچکتر

آقایان - 7 سال و کوچکتر وزن 30- کیلوگرم

بانوان - 7 سال و کوچکتر وزن 25- کیلوگرم

21
آقایان - 7 سال و کوچکتر وزن 30+ کیلوگرم

بانوان - 7 سال و کوچکتر وزن 25+ کیلوگرم

22

1392 - 1393

آقایان - 8 و 9 سال وزن 30- کیلوگرم

بانوان - 8 و 9 سال وزن 25- کیلوگرم

23
آقایان - 8 و 9 سال وزن 35- کیلوگرم

بانوان - 8 و 9 سال وزن 30- کیلوگرم

24
آقایان - 8 و 9 سال وزن 35+ کیلوگرم

بانوان - 8 و 9 سال وزن 30+ کیلوگرم

25

1390 - 1391

آقایان - 10 و 11 سال وزن 35- کیلوگرم

بانوان - 10 و 11 سال وزن 30- کیلوگرم

26
آقایان - 10 و 11 سال وزن 40- کیلوگرم

بانوان - 10 و 11 سال وزن 35- کیلوگرم

27
آقایان - 10 و 11 سال وزن 40+ کیلوگرم

بانوان - 10 و 11 سال وزن 35+ کیلوگرم

 28

1388 - 1389

آقایان - 12 و 13 سال وزن 35- کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 30- کیلوگرم

29
آقایان - 12 و 13 سال وزن 40- کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 35- کیلوگرم

30
آقایان - 12 و 13 سال وزن 45- کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 40- کیلوگرم

31
آقایان - 12 و 13 سال وزن 45+ کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 40+ کیلوگرم

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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کومیته انفرادي  
(زیر قهوه اي)

32

1386 - 1387

آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 52- کیلوگرم

بانوان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 47- کیلوگرم

33
آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 57- کیلوگرم

بانوان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 54- کیلوگرم

34
آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 63- کیلوگرم

بانوان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 54+ کیلوگرم

آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 70- کیلوگرم35

آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 70+ کیلوگرم36

37

1384 - 1385

آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 55- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 48- کیلوگرم

38
آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 61- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 53- کیلوگرم

39
آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 68- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 59- کیلوگرم

40
آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 76- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 59+ کیلوگرم

آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 76+ کیلوگرم41

42

1383 و بزرگتر 

آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 60- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 50- کیلوگرم

43
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 67- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 55- کیلوگرم

44
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 75- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 61- کیلوگرم

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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45
1383 و بزرگتر

آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 84- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 68- کیلوگرم

46
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 84+ کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 68+ کیلوگرم

کومیته انفرادي  
(باالي قهوه اي) 

47

1394 و کوچکتر

آقایان - 7 سال و کوچکتر وزن 25- کیلوگرم

بانوان - 7 سال و کوچکتر وزن 20- کیلوگرم

48
آقایان - 7 سال و کوچکتر وزن 30- کیلوگرم

بانوان - 7 سال و کوچکتر وزن 25- کیلوگرم

49
آقایان - 7 سال و کوچکتر وزن 30+ کیلوگرم

بانوان - 7 سال و کوچکتر وزن 25+ کیلوگرم

50

1392 - 1393

آقایان - 8 و 9 سال وزن 30- کیلوگرم

بانوان - 8 و 9 سال وزن 25- کیلوگرم

51
آقایان - 8 و 9 سال وزن 35- کیلوگرم

بانوان - 8 و 9 سال وزن 30- کیلوگرم

52
آقایان - 8 و 9 سال وزن 35+ کیلوگرم

بانوان - 8 و 9 سال وزن 30+ کیلوگرم

53

1390 - 1391

آقایان - 10 و 11 سال وزن 35- کیلوگرم

بانوان - 10 و 11 سال وزن 30- کیلوگرم

54
آقایان - 10 و 11 سال وزن 40- کیلوگرم

بانوان - 10 و 11 سال وزن 35- کیلوگرم

55
آقایان - 10 و 11 سال وزن 40+ کیلوگرم

بانوان - 10 و 11 سال وزن 35+ کیلوگرم

56
آقایان - 12 و 13 سال وزن 35- کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 30- کیلوگرم

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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کومیته انفرادي  
(باالي قهوه اي) 

57

1388 - 1389

آقایان - 12 و 13 سال وزن 40- کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 35- کیلوگرم

58
آقایان - 12 و 13 سال وزن 45- کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 40- کیلوگرم

59
آقایان - 12 و 13 سال وزن 45+ کیلوگرم

بانوان - 12 و 13 سال وزن 40+ کیلوگرم

60

1386 - 1387

آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 52- کیلوگرم

بانوان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 47- کیلوگرم

61
آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 57- کیلوگرم

بانوان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 54- کیلوگرم

62
آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 63- کیلوگرم

بانوان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 54+ کیلوگرم

آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 70- کیلوگرم63

آقایان – 14 و 15 سال (نوجوانان) وزن 70+ کیلوگرم64

65

1384 - 1385

آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 55- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 48- کیلوگرم

66
آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 61- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 53- کیلوگرم

67
آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 68- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 59- کیلوگرم

68
آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 76- کیلوگرم

بانوان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 59+ کیلوگرم

آقایان – 16 و 17 سال (جوانان) وزن 76+ کیلوگرم69

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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کومیته انفرادي  
(باالي قهوه اي) 

70

1383 تا 1381 

آقایان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 60- کیلوگرم

بانوان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 50- کیلوگرم

71
آقایان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 67- کیلوگرم

بانوان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 55- کیلوگرم

72
آقایان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 75- کیلوگرم

بانوان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 61- کیلوگرم

73
آقایان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 84- کیلوگرم

بانوان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 68- کیلوگرم

74
آقایان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 84+ کیلوگرم

بانوان – 18 تا 20 سال (امید) وزن 68+ کیلوگرم

75

1380 و بزرگتر

آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 60- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 50- کیلوگرم

76
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 67- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 55- کیلوگرم

77
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 75- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 61- کیلوگرم

78
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 84- کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 68- کیلوگرم

79
آقایان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 84+ کیلوگرم

بانوان – 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن) وزن 68+ کیلوگرم

1366 تا 1361 80

آقایان – 35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف) وزن 70- کیلوگرم

بانوان – 35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف) وزن 55- کیلوگرم

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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کومیته انفرادي  
(باالي قهوه اي)

81

1366 تا 1361

آقایان – 35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف) وزن 80- کیلوگرم

بانوان – 35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف) وزن 65- کیلوگرم

 82

82

آقایان – 35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف) وزن 80+ کیلوگرم

بانوان – 35 تا 40 سال (پیشکسوتان الف) وزن 65+ کیلوگرم

83

1360 تا 1356

آقایان – 41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب) وزن 70- کیلوگرم

بانوان – 41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب) وزن 55- کیلوگرم

 84

84

آقایان – 41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب) وزن 80- کیلوگرم

بانوان – 41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب) وزن 65- کیلوگرم

85
آقایان – 41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب) وزن 80+ کیلوگرم

بانوان – 41 تا 45 سال (پیشکسوتان ب) وزن 65+ کیلوگرم

86

1355 و بزرگتر

آقایان – 46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج) وزن 75- کیلوگرم

بانوان – 46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج) وزن 60- کیلوگرم

87

آقایان – 46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج) وزن 85- کیلوگرم

بانوان – 46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج) وزن 70- کیلوگرم

88
آقایان – 46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج) وزن 85+ کیلوگرم

بانوان – 46 سال و بزرگتر (پیشکسوتان ج) وزن 70+ کیلوگرم

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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کاتاي تیمی 

کاتاي تیمی 13 سال و کوچکتر (نونهاالن)1388 و کوچکتر89

کاتاي تیمی 14 تا 17 سال (نوجوانان و جوانان)1387 تا 901384

کاتاي تیمی 18 سال و بزرگتر (بزرگساالن)1383 و بزرگتر91

کومیته تیمی

1387 تا 921384
14 تا 17 سال (جوانان)  ، هر تیم شامل 3 نفر عضو اصلی و یک 

نفر ذخیره

1383 و بزرگتر93
18 سال و بزرگتر (بزرگساالن)  - هر تیم شامل 3 نفر عضو 

اصلی و یک نفر ذخیره

توضیحاتتاریخ تولدکدمسابقات
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براي اطالعات بیشتر یا طرح هر گونه سوال 
با شماره زیر تماس بگیرید 

09231017932



— اطالعات ثبت نام 
برای شرکت کنندگان کومیته انفرادی، وزن دقیق افراد را در لیست ثبت نام وارد کنید.  •
در کاتای زیر قهوه ای شرکت کنندگان مجاز به اجرای کاتاهای رده باالتر نمی باشند و تکرار کاتا •

مجاز است. لیست کاتا های مجاز: 

در کاتای باالی قهوه ای انتخاب کاتا از لیست کاتاهای مجاز فدراسیون جهانی، آزاد می باشد. •
در این رده شرکت کنندگان مجاز به تکرار کاتا نمی ٰباشند. 

مربی میبایست توجه کافی در وزن کشی داشته باشد. افراد مغایر با وزن اعالم شده در فرم •
ثبت نام از جدول حذف خواهند شد. 

در قسمت کاتای تیمی افراد با سن کمتر نیز می توانند در رده های باالتر شرکت نمایند. •
در صورتیکه در رده های قهوه ای و مشکی تعداد شرکت کننده کمتر از ۸ نفر باشد، آن رده با •

رده ی بعدی ادغام خواهد شد. 

— شرایط عمومی 
مسابقات راس ساعت 7 صبح با کاتا در ۵ تاتامی شروع خواهد شد و غایبین حذف می شوند.  •
در روز مسابقه از ورزشکاران ثبت نام بعمل نخواهد آمد. •
شرکت کنندگان کومیته بایستی دستکش، محافظ دندان، هوگو (محافظ بدن)، ساق بند و رو پایی •

داشته باشند. 
روز مسابقات همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است. •
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هیان ها، پینان ها،  تاي کیوکوها، و گیک ساي داي هانونهاالن و خردساالن (زیر ١۴ سال)

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن
هیان ها، پینان ها، تاي کیوکوها، گیک ساي داي ها، سی سان، 
سایفا، سان  سی ریو، باساي داي، جیون، تکی هاي یک تا سه، 

جوروکو، جیته و سین چین



— ثبت نام 
در نـظر داشـته بـاشید که بـرای بـاال بـردن سـطح کیفی بـرگـزاری مـسابـقات و جـلوگیری از ایجاد هـرگـونـه 
خـطا، ثـبت نـام مـسابـقات بـه طـور سیستماتیک خـواهـد بـود که از طـریق سـایت رسمی مـسابـقات و یا 

ارسال فرم اسامی شرکت کنندگان به تلگرام گوجوکای امکان پذیر می باشد. 

 

الزم بـه ذکر اسـت که قـرعـه کشی مـسابـقات کامـال کامپیوتـری می بـاشـد و از طـریق بـرنـامـه اخـتصاصی 
مـسابـقات انـجام می گـردد. همچنین بـه عـلت قـرار گـرفـتن جـداول و بـرنـامـه زمـان بـندی مـسابـقات روی 
سـایت، شـرکت کنندگـان مـحترم فـقط تـا سـاعـت ۱۲ شـب ۹ شهـریور مـجاز بـه ثـبت نـام بـوده و بـعد از 

آن سیستم به طور اتوماتیک بسته خواهد شد. 

بـه این تـرتیب جـداول و بـرنـامـه زمـان بـندی مـسابـقات تـا ۱۲ شـب ۱۰ شهـریور روی سـایت قـرار می گیرد. 
برای طرح هرگونه سوال یا بروز مشکل با ما از راه های زیر در ارتباط باشید: 
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درصورت ثبت نام از تلگرام برای پرداخت هزینه مسابقات میتوانید مبلغ مورد نظر را به 
حساب 0106108380009 و یا شماره کارت 92127-9121-9975-6037 بانک ملی 
به نام «گوجوریو کاراته ایران/علی اکبر محمدی بقا» واریز کرده و تصویر فیش را به فرم 

ثبت نام پیوست نمایید.

واتس اپسایت رسمی مسابقات

parskarate.ir09231017932

ایمیلتلگرام

09231017932info@goju.me

http://parskarate.ir
mailto:info@goju.me


— راه هاي ارتباطی 

— ورزشگاه 
سالن ورزشی پرديس كرج:  كرج، ميدان شاه عباسی، بلوار امامزاده، روبروى درب غربى دانشكده 

كشاورزى. 

parskarate.irسایت رسمی مسابقات

09231017932واتس اپ

09231017932تلگرام

info@goju.meایمیل
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برای مسیریابی کلیک 
و یا اسکن کنید. 

ورزشگاه

https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
https://goo.gl/maps/Utw4EDMBUiT9WYET6
http://parskarate.ir
mailto:info@goju.me


— ورودیه جهت ثبت نام 

— جداول و زمان بندي 

تمامی جداول مسابقات ۱۲ شب ۱۰ شهریورماه روی سایت قرار می گیرد. •
زمـان بـندی مـسابـقات آقـایان و بـانـوان بـه صـورت مجـزا قـبل از مـسابـقات از طـریق سـایت رسمی •

مسابقات به اطالع عموم خواهد رسید. 

جوانان و باالتر نونهاالن و نوجواناننوع

۳۰۰،۰۰۰ تومان۲۵۰،۰۰۰ تومانکاتا یا کومیته

۴۰۰،۰۰۰ تومان۳۰۰،۰۰۰ تومانکاتا و کومیته

۴۵۰،۰۰۰ تومان۳۷۵،۰۰۰ تومانتیم کاتا

۶۰۰،۰۰۰ تومان—تیم کومیته
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—خوابگاه اسکان 

مـربیان و ورزشکاران گـرامی در صـورت نیاز بـه اسـتفاده از خـوابـگاه، لـطفا بـا مسـئولین کمیته اسکان 
مسابقات ارتباط برقرار کنید: 

 

09125223650آقاي راستگو

09126193919آقاي دولتخواه
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— فرم ثبت نام          
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استان:                              نام مربی:                                      شماره تماس:                            نام باشگاه:  

کاتا کومیتهکاتا✓وزنجنسیتسال تولدکمربندنامردیف
تیمی

کومیته 
تیمی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19

20
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