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جناب آقای الهآبادی
رئیس محترم هیات تکواندو استان اصفهان

با سالم و احترام؛

               نظر به اهميت حفظ سالمتي و آرامش خاطر خانواده بزرگ تكواندو همانطور كه قبال اعالم گرديدهاست، 
آزمون ارتقاء كمربند قرمز تا دان٢ دوره ٢٦٧، به صورت غيرحضوري برگزارشود. 

هر تكواندوكاري كه از طريق سامانه بانك اطالعات در آزمون اين دوره  ثبت نام نموده است مي تواند بدون نياز به 
مراجعه حضوري با ضبط ويدئو و ارسال آن از يك شماره اختصاصي كه همراه با عكس پروفايل آزمون دهنده ميباشد 

از اپليكيشن taekapp  كه از طريق play store قابل دانلود است، در آزمون شركت نمايد.
توجه:پس از ارسال ويدئو، دريافت كد پيگيري به منزله ارسال موفق خواهد بود.

مشخصات و نحوه ضبط ويدئوها:
ويدئو هاي ارسالي بايد با صدا و يك تكه(بدون وقفه و تدوين كامپيوتري) بوده و چهره فرد آزمون دهنده مشخص  .١

باشد.
بانوان بايستي با حجاب اسالمي (مقنعه) باشند. .٢

پيشنهاد مي شود براي سهولت ارسال ويدئوها، حجم آنها  كمتراز ٣۰ مگابايت باشد.  .٣
تصويربرداري به صورت افقي انجام شود.  .٤

نمونه اي از ويدئو ارسالي قبال بر روي سايت و كانال فدراسيون بارگذاري شده است. .٥
ويدئو بايستي حاوي بخش هاي زير باشد: .٦
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١-٦: معرفي خود(نام و نامخانوادگي/نام پدر/كدملي/استان محل سكونت) با ارائه شناسنامه در مقابل دوربين با وضوح 
كامل به مدت ٥ ثانيه.

٢-٦: اجراي فرم ها

فرم درجه كمربند
يوگ جانگ(٦) و سا جانگ(٤) قرمز
چيل جانگ(٧) و پال جانگ(۸) پوم و دان ١

كوريو پومسه(۹) و چيل جانگ(٧) پوم و دان ٢

٣-٦: اجراي پالچاگي براي متقاضيان كمربند قرمز{آپچاگي، دوليو چاگي، يوپ چاگي، تيو آپ چاگي و فيليپني(دولگه 
چاگي)}،براي متقاضيان كمربند پوم ودان ١و٢ { آپچاگي، دوليو چاگي، يوپ چاگي و مومدوليو بانده دوليوچاگي(دي 

هوريو چاگي)و فيليپني(دولگه چاگي)} رو به دوربين با پاي راست و به پهلو با پاي چپ الزامي ميباشد.
نكات مهم:

هر تكواندوكار بعد از ورود به آزمون مورد نظر فقط يك مرتبه مي تواند نسبت به بارگذاري و ارسال ويدئو اقدام  .١
نمايد.

براي ضبط ويدئو والدين محترم ميتوانند در منزل يا باشگاه ورزشي و يا هر فضاي مناسب ديگر نسبت به ضبط  .٢
ويدئو اقدام كنند. 

ويدئوها ي ارسالي پس از بارگذاري توسط ممتحنين فدراسيون بازبيني و امتياز گذاري خواهند شد.  .٣
٤. كليه مراحل  فرايند آزمون غيرحضوري در اجرا  و ارسال ويدئو رايگان بوده و نياز به پرداخت هزينه وجود ندارد. 

٥.زمان بندي ارسال ويدئوها:
ساعت تاريخ ارسال ويدئوها درجه كمربند
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شنبه ١٢/١٤/١٤۰۰ ١ بامداد تا ٢٣قرمز تا دان٢ بانوان (دوره ٢٦٧)
يك شنبه ١٢/١٥/١٤۰۰ قرمز تا دان ٢ آقايان(دوره ٢٦٧)


