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 جناب آقای جاویدان 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان آذربایجان شرقی

 جناب آقای هاللی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد قشم

 جناب آقای بردی شوشتری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد اروند

 جناب آقای رسولی 

 رئیس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان آذربایجان غربی

 جناب آقای عبدی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اردبیل

 جناب آقای پارسی منش 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اصفهان

 جناب آقای خلج 

 سرپرست محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان البرز

 جناب آقای صفر بیگی 

 رییس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان ایالم

 جناب آقای آشنا 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر

 جناب آقای اصغرئ 

 تهرانرئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان 

 جناب آقای کاظمی 

 رئیس محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان چهار محال و بختیاری

 جناب آقای شاکری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان شمالی



 

02/02/0022 

 072/0022/د/0400

 ندارد

 جناب آقای برگی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی

 جناب آقای مومنی 

 های ورزشهای رزمی استان خراسان جنوبی رئیس هیات انجمن

 جناب آقای آقاجری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان خوزستان

 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان زنجان

 جناب آقای عرب خابوری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان سمنان

 جناب آقای یوسفی 

 های رزمی استان سیستان و بلوچستانرئیس هیات انجمن های ورزش

 جناب آقای اوجی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان فارس

 جناب آقای چگینی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان قزوین

 جناب آقای یزدی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان قم

 جناب آقای صلواتی 

 ای ورزشهای رزمی استان کردستانسرپرست محترم هیات انجمن ه

 جناب آقای ابراهیمی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کرمان

 جناب آقای حاتمی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کرمانشاه

 جناب آقای حسینیان 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان کهگیلویه و بویراحمد

  جناب آقای پاک نهاد

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی کیش
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 جناب آقای منوچهری 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان گلستان

 جناب آقای محمدعلیپور 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان گیالن

 جناب آقای محمدی 

 رییس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان لرستان

 جناب آقای آذری 

 محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان مازندران سرپرست

 جناب آقای میرزایی 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان مرکزی

 جناب آقای سهرابزاده 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان

 جناب آقای رشیدی 

 سرپرست هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان همدان

 حرزاده جناب آقای 

 رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان یزد

كم ي ل ع  سالم 

با رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با  91که مقرر است با توجه به شرایط شیوع بیماری کوید  احتـــراماً ، نظر به برگزاری یکدوره مسابقات قهرمانی کشور گروه نینجا 

به صورت انفرادی و مجزا در بخش آقایان و بانوان) با رعایت   هنرهای نمایشی ، فرم نینجا ، دفاع شخصی با سالحدر بخش  آفالینبه صورت  ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی

لغایت  32/99/9011وان و از تاریخ در بخش بان  30/99/9011لغایت  32/99/9011حجاب اسالمی ( در چهار رده سنی نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان ، بزرگساالن و پیشکسوتان از مورخ 

 در بخش آقایان برگزار گردد ،  شرایط برگزاری مسابقات به شرح ذیل  به حضور ایفاد می شود .  32/99/9011

  از طریق پست الکترونیک گروه به آدرس  02/11/1022زمان ثبت نامinfo@ninjanf .ir  

  نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان ، بزرگساالن و پیشکسوتان شرکت کنندگان :رده سنی 

  :در بخش  02/11/1022لغایت  02/11/1022در بخش بانوان و از تاریخ  00/11/1022لغایت  02/11/1022زمان و مکان مسابقات

 آقایان در محل های شخصی ورزشکاران با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

 مالحظات تاریخ پایان ریخ شروعتا عنوان اقدام

 32/11/1011 ارسال فایل تصویری توسط شرکت کنندگان در بخش بانوان

 

30/11/1011 

 

info@ninjanfارسال فایلهای تصویری از طریق پست الکترونیک گروه به آدرس  .ir 

 01اعالم نتایج ساعت  30/11/1011 30/11/1011 داوری فایلهای ارسالی

 ارسال فایل تصویری توسط شرکت کنندگان در بخش آقایان  

 

info@ninjanfارسال فایلهای تصویری از طریق پست الکترونیک گروه به آدرس  32/11/1011 32/11/1011 .ir 

 01اعالم نتایج ساعت  32/11/1011 32/11/1011 داوری فایلهای ارسالی

 

 : نفره ، سالح سرد بلند انفرادی ، سالح کوتاه انفرادی ) در رده سنی نونهاالن  2تا  0فرم نینجا انفرادی ، فرم نینجا گروهی ، دفاع شخصی  اوزان و استایل مسابقات

 بخش سالح اجرا نمی شود (  

  : بخش بانوان با لباس مصوب گروه و رعایت کامل حجاب اسالمی ( لباس رسمی گروه نینجا )درنوع پوشش ورزشکاران 

mailto:info@ninjanf.ir
mailto:info@ninjanf.ir
mailto:info@ninjanf.ir
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  : معرفی ورزشکار در فیلم های ارسالی می بایست  دوربین فیلمبرداری یا دوربین تلفن همراه ، ماسک روی صورتتجهیزات مورد نیاز جهت فیلمبرداری (

 بدون ماسک باشد ( 

 آزاد  رده فنی شرکت کنندگان : 

 ت : روش برگزاری مسابقا 

 امتیاز شاخص ها امتیاز شاخص ها امتیاز شاخص ها

 11 کیفیت فیلم های ضبط شده 11 کیفیت زمان بندی )عدم توقف در طول اجرا ( 21 مهارت های اجرای فنون

 12 تعادل در اجرای فنون به همراه درست نگه داشتن سالح  11 تنوع مشهود در فنون و مهارتها 11 شکل و زیبایی حرکات 

   2 آراستگی ورزشکاران 11 توانمندی و آمادگی جسمانی

 111 مجموع امتیازات

 

 : حکم قهرمانی فدراسیون  نوع و میزان جوایز 

 :   ریال 222/022 ورودیه مسابقات 

 : مهران قاسم زاده مسئول برگزاری آقایان 

 : عرفان قاسم زاده مسئول داوران آقایان 

 : غنی زادهنوشین  مسئول برگزاری بانوان 

 : زهرا فرشباف مسئول داوران بانوان 

 :معرفی نامه هیات انجمن های 1022تصویر  شناسنامه و کارت ملی ، فایل عکس پرسنلی ،  گواهی سالمت جسمانی ، کارت بیمه ورزشی سال  مدارك مورد نیاز ،

 ورزشهای رزمی استان

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

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

 ایلهای تصویری ارسالی را در قالب برگزار کننده موظف است تا عالوه بر ارسال لیست شرکت کنندگان در مسابقات کلیه فCD .و از دور نهایی به بعد به فدراسیون ارسال نماید 

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

 ب خود رعایت کلیه مفاد ایمنی در زمان انجام مهارتهای فنی برعهده ورزشکاران می باشد و مسئولیت با توجه به برگزاری آفالین مسابقات و حضور ورزشکاران در محل های منتخ

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

 

 

 

 

  

 

 رونوشت:

 جناب آقای قاسم زاده رئیس گروه نینجا


