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روساي محترم هيأت هاي استاني

سالم عليكم

احتراماً ضمن اظهار تشکر از همکاری های آن مدیریت، نظر به برگزاری سی و یکمین دوره بازی های تابستانی 
دانشجویان جهان که تیرماه سال آینده در کشور چین برگزار می شود، تیم های ملی ووشو (ساندا) دانشجویان (دختر 

و پسر) به رویداد مذکور اعزام خواهند شد.
به منظور اجرای مطلوب مسابقه انتخابی دانشجویان ضروری است هیات ووشو استان با هیأت ورزش های 
دانشگاهی آن استان هماهنگی های الزم را معمول و با توجه به شرایط موجود و ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی نسبت به معرفی ۳ نفر (۲ نفر پسر و ۱ نفر دختر) تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ برابر شرایط زیر برای 
شرکت در مسابقه انتخابی کشوری که روزهای ۳۰ دی و ۱ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد به فدراسیون 

ملی ورزش های دانشگاهی اقدام نمایند.

مقررات و مواد مسابقات: 
برابر مقررات فدراسیون بین المللی ورزش دانشگاهی FISU متولدین ۱ ژانویه ۱۹۹۶ (۱۳۷۴/۱۰/۱۱) به بعد حق 

شرکت در مسابقات را دارند. 

مدارک مورد نیاز ثبت نام: 
معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، معرفی نامه از هیأت استان، کارت دانشجویی و کارت ملی، گواهی سالمت 
(حداقل سه روز قبل از مسابقه)، کارت هوشمند معتبر در سال ۱۴۰۰، کارت بیمه ورزشی سال ۱۴۰۰ که از صدور آن 

۷۲ ساعت گذشته باشد، تکمیل فرم تعهد نامه

مواد مسابقات:
ساندا پسران : در ۴ وزن ۵۲ ،۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ کیلوگرم برگزار خواهد شد. -۱

ساندا دختران : در ۲ وزن ۵۲ و ۶۰ کیلوگرم برگزار خواهد شد. -۲

پوشش مسابقات: 
داشتن پوشش (کاله، لثه، هوگو، کاپ و دستکش) الزامی و بر عهده شرکت کنندگان می باشد. شرکت کنندگان الزم 
است لباس استاندارد ساندا شامل شورت و رکابی قرمز و آبی همراه داشته باشند در غیر این صورت حق شرکت در 

مسابقات را نخواهند داشت.
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سهمیه هر استان مجموعاً ۳ نفر می باشد. (۲ آقا و ۱ خانم) (۳ وزن از ۶ وزن قانونی) هیچ استانی نمی تواند در 
یک وزن ۲ نفر شرکت کننده داشته باشد. 

وزن کشی با ۲ کیلوگرم ارفاق در صبح روز مسابقه انجام خواهد شد. 

زمان مسابقات:
دختران: ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه

پسران: ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱ بهمن ماه
مكان: استادیوم آزادی، سالن ورزشی فدراسیون ووشو

توجه: ارائه كارت الكترونیكي واكسن براي كلیه ورزشكاران الزامي مي باشد




