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جناب آقای نصیری نژاد
رییس محترم انجمن کوراش 

باسالم و احترام؛
         بازگشت به نامه شماره ١٠٥۷/د/٠٠/٢٨٣ مورخ١٤٠١/٠٥/٠١در خصوص  برگزاری دوره داوری  درجه ۲و۳ کوراش  ( آقایان و بانوان)  درتاریخ

٠٥/١١/ ١٤٠١ لغایت١٤ /١٤٠١/٠٥ به صورت حضوری  ( استان سیستان و بلوچستان )،  ضمن  اعالم  موافقت  مقتضی است نسبت به ارائه  گزارش

  برگزاری حداکثر به مدت٣٠ روز با  این فدراسیون اقدام الزم معمول ، تا  نسبت به صدور  احکام  اقدام گردد. شرایط برگزاری به شرح  ذیل می باشد: 

   الف: شرایط مالی  
هزینه ثبت نام (ریال) درجه

٣.٣٠٠.٠٠٠ ٣

 ٤.٥٠٠.٠٠٠ ٢

            * هزینه ناظر به ازای هرروز ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
            * هزینه مسئول برگزاری دوره  به ازای هرروز ۱.۴۲۰.۰۰۰ ریال می باشد 

            *هزینه شناسنامه داوری  ۷۲۰.۰۰۰ ریال ( ارائه اصل فیش واریزی به شماره حساب ۰۱۰۸۸۹۶۸۱۹۰۰۴) 
ب: مدارک الزم: 

**جهت  ثبت نام در دوره به روز بودن عضویت در سامانه هوشمند الزامی است.  
١-  تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.

٢- تصویر مدرك تحصیلی  (حداقل دیپلم و یا ارائه گواهی تحصیلی در مقطع  متوسطه ) درجه ٣، تصویر مدرك تحصیلی  (حداقل دیپلم) درجه ٢ 
٣-  بیمه ورزشی رشته ووشو/ کوراش سال جاری 

٤- حداقل سن شرکت کنندگان داوری درجه سه ١٨ سال تمام و داوری درجه دو ٢٠ سال تمام می باشد.
٥- کلیه داوران درجه ٣ که دو سال از زمان اخذ مدرك داوری درجه ٣ ایشان گذشته باشد می توانند در دوره های داوری درجه ٢ شرکت نمایند. 

٦-جهت شرکت در دوره داوری تصویر گواهینامه رده فنی دان یک ( درجه سه) دان دو فدراسیونی(درجه دو)  و یا الین ٤ بارگذاری ویا آشنایی کامل با ٥٥ تکنیک کوراش.
 *شرکت کنندگان در دوره می بایست با لباس بختک و یونیفرم کامل داوری در دوره حضور داشته باشند. 

 پس از  ثبت  نام  در سایت فدارسیون جهت دریافت اطالعات بیشتر با مسئول برگزاری دوره ( ۰۹۱۵۲۴۰۰۷۶۰) تماس حاصل فرمائید.
*درصورتی که مدارک شرکت کنندگان طبق موارد فوق کامل نباشد اجازه ثبت نام صورت  نخواهد گرفت .

 

نکته مهم: در صورت احراز  عدم صحت مدارک ارائه شده اعم از جعل و یا عدم انطباق مدارک مسئولیت حقوقی آن ،متضمن 
کمیته انضباطی و یا مراجع قضایی برعهده داوطلب ارائه کننده مدارک می باشد.

مدرسین  دوره : آقای محمدرضا مینوکده 
ناظر دوره : مسئول آموزش هیات ووشو استان  سیستان و بلوچستان

مکان : زاهدان- مجموعه ورزشی تختی 


