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 جناب آقای اصغرئ

 رئیس هیأت انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران 

 

م عليكم ال  س

با رعایت دستورالعمل های  51که مقرر است با توجه به شرایط شیوع بیماری کوید  احتـــراماً ، نظر به برگزاری یکدوره مسابقات قهرمانی کشور انجمن پنچاک سیالت 

به صورت انفرادی و  فرم و هنرهای نمایشی ، دفاع شخصی و سالح های سرددر بخش  آفالینبه صورت  ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی
 برگزار گردد ،  شرایط برگزاری مسابقات به شرح ذیل  به حضور ایفاد می شود .  67/1/11لغایت  66/1/11مجزا در بخش آقایان و بانوان) با رعایت حجاب اسالمی ( از مورخ 

  : از طریق پست الکترونیک رسمی انجمن پنچاک سیال 02/20/99لغایت  02/20/99زمان ثبت نام (  تpencaksilat.ir  : به آدرس   )

pencaksilat.ir@Info 

 : آفالین ( برگزار می شود الکترونیکیمسابقات به صورت   زمان وزن کشی ( 

 : خردسالن ، نونهاالن ، نوجوانان رده سنی شرکت کنندگان 

  :دستورالعمل های بهداشتیدر محل های شخصی ورزشکاران با رعایت  02/20/99لغایت  00/20/99زمان و مکان مسابقات 

 

 

 مالحظات تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان اقدام

 همان روز 61صبح لغایت  8از ساعت  22/50/99 22/50/99 ارسال فایل تصویری توسط شرکت کنندگان ) دور مقدماتی (

 نفر برتر جهت ارسال فایل جدید تصویری 8، معرفی  26ساعت  22/50/99 22/50/99 نفر برتر در هر جدول8داوری دور مقدماتی و اعالم 

 61صبح لغایت  8از ساعت  22/50/99 22/50/99 نفر برتر 8ارسال فایل تصویری توسط 

 ، مراسم معرفی قهرمانان 26سا عت  22/50/99 22/50/99 داوری دور نهایی و اعالم رتبه بندی

 

 : مهارتهای تندینگ  –مهارتهای سالح های سرد  – نفره به باال بدون سالح 0و دفاع شخصی دو نفره  با سالح)گاندا(  -فرم های تک نفره)تونگال( وگروهی  اوزان و استایل مسابقاتSKIL 

TANDING انفردی و گروهی 
  عایت کامل حجاب اسالمی ()در بخش بانوان با لباس مصوب انجمن پنچاک سیالت و رنوع پوشش ورزشکاران : لباس رسمی پنچاک سیالت 

  : معرفی ورزشکار در فیلم های ارسالی می  دوربین فیلمبرداری یا دوربین تلفن همراه ، ماسک روی صورتتجهیزات مورد نیاز جهت فیلمبرداری (

 بایست بدون ماسک باشد ( 

  انجام شود.  22*      22کلیه اجرا ها می بایست روی تاتمی به ابعاد 

  آزاد  کنندگانرده فنی شرکت : 

  : روش برگزاری مسابقات 

 

 

 رده سنی : خردساالن ، نونهاالن و نوجوانان 

 پسران دختران زمان اجرا

 فرم تک نفره )تونگال بدون سالح( فرم تک نفره )تونگال بدون سالح( ثانیه 25دقیقه و  6

 فرم گروهی بدون سالح فرم گروهی بدون سالح ثانیه 25دقیقه و  6

 دفاع شخصی دونفره گاندا بدون سالح دفاع شخصی دونفره گاندا بدون سالح دقیقه 6

 دفاع شخصی دو نفر به باال دفاع شخصی دونفره گاندا دقیقه 6

 اجرای جروس ها و زنجیره حرکات مهارتهای تندینگ دقیقه 6
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 امتیاز شاخص آیتم مسابقه ای امتیاز شاخص آیتم مسابقه ای

 

 

 

 

 

 فرم تک نفره

  65 صحیح حرکات یا تکنیکهای جروس اجرای

 

 

 

 

 فرم گروهی

 65 صحیح حرکات یا تکنیکهای جروس اجرای

 65 ی حرکاتهماهنگ استواری و  -ثبات 65 اجرای صحیح زنجیره حرکات و تکنیکها

 65 آهنگ موزون واجرای هماهنگ 65 استحکام  حرکات هماهنگ

 65 قدرت و استقامت 65 قدرت و استقامت

 65 اجرای با روح و سر زنده 65 اجرای با روح و سر زنده

 0 آراستگی ورزشکار 0 آراستگی ورزشکار

 65 آمادگی جسمانی ورزشکار 65 آمادگی جسمانی ورزشکار

 65 زمان اجرا 65 زمان اجرا

 0 کیفیت فیلم های ضبط شده 0 کیفیت فیلم های ضبط شده

 65 از زمینخروج  65 خروج از زمین

 65 تناسب فضای اجرا و انجام حرکات 65 تناسب فضای اجرا و انجام حرکات

 011 مجموع 011 مجموع

 

 

 : حکم قهرمانی فدراسیون  نوع و میزان جوایز 

 :   ریال 222/002 ورودیه مسابقات 

 : آقای رضا منوچهری مسئول برگزاری آقایان 

 امتیاز شاخص آیتم مسابقه ای امتیاز شاخص آیتم مسابقه ای

 
 

 دفاع شخصی

 )دونفره(

  60 حرکات مجکم و مشخص
 

 دفاع شخصی

 )دونفر به باال(

 60 حرکات مجکم و مشخص

 60 هارمونی بین شرکت کنندگان 60 هارمونی بین دو شرکت کننده

 60 شجاعت در بکارگیری مهارتها 60 شجاعت در بکارگیری مهارت سالح سرد

 65 قدرت و استقامت 65 قدرت و استقامت

 60 دفاع(-اجرای منطقی تکنیکها)حمله 60 دفاع(-اجرای منطقی تکنیکها)حمله

 65 اجرا زمان 65 زمان اجرا

 65 کیفیت فیلم های ضبط شده 65 کیفیت فیلم های ضبط شده

 65 تناسب فضای اجرا و انجام حرکات 65 تناسب فضای اجرا و انجام حرکات

 011 مجموع 011 مجموع

 
 امتیاز شاخص آیتم مسابقه ای امتیاز شاخص آیتم مسابقه ای

 
 

مهارتهای سالحهای 

 سرد

  60 حرکات مجکم و مشخص

 

 مهارتهای تندینگ

 گروهی( -)انفرادی

 60 حرکات مجکم و مشخص
 25 هارمونی بین تکنیکها وشرکت کنندگان 25 هارمونی بین مهارت های سالح و تکنیک ها و جروس ها

 65 اجرای سرزنده و با روح 65 اجرای سرزنده و با روح

 65 قدرت و استقامت 65 قدرت و استقامت

 60 دفاع(-اجرای منطقی تکنیکها)حمله 60 تکنیک هااجرای منطقی 

 65 زمان اجرا 65 زمان اجرا

 65 کیفیت فیلم های ضبط شده 65 کیفیت فیلم های ضبط شده

 65 تناسب فضای اجرا و انجام حرکات 65 تناسب فضای اجرا و انجام حرکات

 011 مجموع 011 مجموع



 

 

51/51/5911 

 642/11/د/714

 : خانم معصومه بیرانوند مسئول برگزاری بانوان 

 :معرفی نامه هیات 2999تصویر  شناسنامه و کارت ملی ، فایل عکس پرسنلی ،  گواهی سالمت جسمانی ، کارت بیمه ورزشی سال  مدارک مورد نیاز ،

 انجمن های ورزشهای رزمی استان

  پذیرد .کلیه فایل های تصویری ارسالی ورزشکاران در بخش بانوان می بایست با رعایت شئونات اسالمی و با حفظ کامل حجاب اسالمی صورت 

 . موزیک های استفاده شده درکلیه فایل های تصویری ارسالی ورزشکاران می بایست با رعایت شئونات اسالمی و بدون کالم باشد 

  شرکت کنندگان در مسابقات کلیه فایلهای تصویری ارسالی را در قالب بر ارسال لیست  ست تا عالوه  ر کننده موظف ا ه  CDبرگزا عد ب ی به ب نهای ن و از دور  فدراسیو

 ارسال نماید.

  . کلیه شرکت کنندگان در این مسابقات موظف به رعایت تمامی پروتکل های اعالمی ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشند 

  نجام مهارتهای فنی زمان ا کلیه مفاد ایمنی در  ن در محل های منتخب خود رعایت  ر ورزشکارا الین مسابقات و حضو ی با توجه به برگزاری آف شکاران م عهده ورز بر

  باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت مفاد فوق الذکر بر عهده ایشان خواهد بود .

 

 

 


