
در استان سیستان وبلوچستان  زیر رارویداد های در نظردارد تا  انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا

تا تاریخ  ت نام برای عالقه مندان که مهلت ثب می رساندبه اطالع  لذا ، برگزارنماید)چابهار(  

 میباشد. 10/3/98

  بانوان و آقایان(.روز3مدت به درجه سه کشوریو استند آپ پدل برد   موج سواری مربیگری( 

 و اقایان برای بانوان سواری  کالس داوری درجه سه موج، 

 

و  مربیگریبرای افراد قبول شده مدرک مربوطه ت که پس ازقبولی درامتحان الزم بذکراس *

 صادر میگردد. مدرک داوری

 

 شرایط ثبت نام 

 .ورزشهای موج سواری: داشتن کارت بیمه ورزشی بنام انجمن 1

 : داشتن کارت عضویت انجمن ورزشهای موج سواری ج.ا.ا2

 : معرفی نامه از طرف کمیته ورزشهای موج سواری استان3

 موج سواری: آشنایی با ورزش 4

 : داشتن مدرک تحصیلی دیپلم به باال5

 : کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل6

 قطعه عکس پرسنلی3: 7

 : تصویر کارت ملی و کپی شناسنامه 8

               ورزشی های تومان به حساب فدراسیون انجمنمیلیون  یک ریال معادلمیلیون  10000000: واریز9

 .( وارسال و تحویل اصل و کپی فیش واریزی  0107484898007)  به شماره حساب بانک ملی 

 شرکت کنندگان سال سن برای بانوان  21و   اقایان سال سن برای 23: داشتن حداقل 10

 صبح میباشد.9: ساعت شروع کالس 11

 ساعت ورک بوک مربوطه به همراه عکس و فیلم  20برای دریافت مربیگری باید  :12

 اموزشی به انجمن ارسال گردد.      

 : داشتن عدم سوئپیشینه13



 در یکی از رشته های ورزشی 3درجه گانه تربیت بدنی یا مربیگری  11داشتن ریزنمرات دروس :14

 :محل برگزاری طی اطالعیه تکمیلی اعالم میگردد.15

 :داشتن لباس تایید شده برای بانوان الزامی میباشد . 16

 

 یت ثبت نام محدود خواهد بود.() به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و ظرف

 تذکر مهم )کپی تمام مدارک به همراه عکس داخل پوشه تحویل گردد.(
 

 

 مسابقات کاپ آزاد موج سواری
 

با   خیرا از تار یج.ا.ا در نظر دارد تا مسابقات کاپ آزاد موچ سوار یموج سوار یانجمن ورزش ها

داد لغایت خر 31و کنارک از تاریخ  چابهار  یو بلوچستان شهرستان ها ستانیدر استان س لیذ طیشرا

 . دیبرگزار نما انیدر دوبخش بانوان و آقا رماهیت 6

 ،بزرگساالن:نونهاالن،نوجوانان،جوانان یسن یرده ها

 مواد مسابقه:   

 یبا انجمن ورزش ها دیو تائ صیتشخ تی) صالح یحرفه ا ریسطح غ ی.مسابقه کاپ مکران برا1

 ( یموج سوار

  ی.مسابقات امداد و نجات با تخته موج سوار 2 

 نونهاالن و نوجوانان  مسابقات.3

 یسوارموج  یمل میت یون و بزرگساالن)بزرگساالن جهت دعوت به اردجوانا یمسابقات موج سوار.4

ژاپن   یزاکیم یموج سوار یو مسابقات جهان ایآس یجهت حضور در مسابقات موج سوار

  1398) ورماهیشهر

 

 
 

 



 ثبت نام :   طیشرا

 اعتبار خیو تار یموج سوار یورزش ها یبا نام انجمن ها یورزش مهی.داشتن کارت ب1

 ج.ا.ا یموج سوار یانجمن ورزش ها تیداشتن کارت عضو.2

 استان  تهینامه از کم یمعرف داشتن.3 

 مسابقه یبرا ی.داشتن تخته شخص4 

 مسابقات خیاز پزشک معتمد به تار یسالمت جسمان هیدی.داشتن برگه تائ5 

 مسابقه حضور در یبرا اءیاول یکتب تینونهاالن و نوجوانان و رضا یای.حضور اول6 

واریز .8 است  یالزام یسوار وجو داشتن لباس مصوب وزارت ورزش و جوانان در بخش م هی.ته7 

 به شماره حساب یورزش یانجمن ها ونیبه حساب فدراس الیر000/500/2مبلغ 

 و تحویل اصل فیش واریزی به انجمن. 0107484898007

  باشد ی.اسکان شرکت کنندگان به عهده انجمن نم9

 داشت  انجمن نخواهند یرا بدون مجوز کتب یاسپانسر چیاز ه غیتبل جگونهی.شرکت کنندگان حق ه10

از  تیحما یاست و انجمن در راستا یاز طرف شرکت کننده الزام یاسپانسر محل کی.داشتن 11

ام خواهد انج غیخواص تبل یدر محل ها  گانیو به صورت را یبرگزار تهیکم طیشرکت کنندگان با شرا

 داد . 

حذف  نداشته و در صورت اعتراض از مسابقات  یاعتراض در داور چگونهیشرکت کنندگان حق ه.12

 خوهند شد.

حق اعتراض داشته و مبلغ  یسرداور به صورت کتب دیخواص و با تائ طیبا شرا ه.شرکت کنند13

 یورزش یانجمن ها ونیبه حساب فدراس دیبا  یکتباعتراض  قبل از ارائه الیر000/000/1

 چگونهیحق ه یداوران به صورت کتب تهیداوران و اعالم نظر کم تهیدر کم یوپس از بررس دیمانزیوار

 اعتراض ندارد. 

 .۰۳خرداد ماه  ۸۰۳۱ 

و  ییآب و هوا طینسبت به شرا است ضمنا یدر محل مسابقات الزام حضور شرکت کنندگان در.14

 وجود خواهد داشت.  یبرگزار یها خیتار رییامکان تغ یامکانات استان

 است. یالزام انیآقا یانجمن برا دی.داشتن لباس مناسب و مورد تائ15 



 . می باشد 1398خرداد  10  خیمهلت ثبت نام تا تار *

 

  09127039122 تشیعیشماره های تماس جهت هماهنگی ثبت نام و دیگرموارد جناب آقای *
 


