
 آیین نامه

 داوری

دفاع شخصی 
 شین دو کیوکوشین کاراته

 

 کاراته دو کیوکوشین دفاع شخصی شینعنوان: آیین نامه و دستور العمل داوری مسابقات 

 ماده 61صفحه ..............................تعداد مواد:  61تعداد صفحات: 



 بسمه تعالی

 .((مردم به حق داوری کن و از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می کندمی فرماید: ))...میان  62خداوند در سوره ص آیه 

 ماده یکم( محوطه مسابقه:

 متر می باشد. 8×8 دمحوطه مسابقه به ابعا -6

 متر می باشد. 2محوطه ایمنی به عرض حداقل -2

 متر می باشد. 62×62مجموع محوطه میانی و منطقه ایمنی به ابعاد -3

 ایمنی تشک میبایستی با رنگی متفاوت از رنگ تشک محوطه مسابقه مشخص گردد.منطقه -4

 4الی  3زمانیکه از چند محوطه مسابقه همجوار و همزمان استفاده می شود داشتن حداقل یک محوطه ایمنی مشترک بین 

 متر الزامی است.

 جنس تشک:

و با فشردگی مناسب می باشد تا در هنگام سانتی متر  4معموالً جنس تشک از فوم یا چیزی همانند آن و یه قطر حداقل 

 انجام فنون بخصوص فنون پرتابی، ورزشکاران و مسابقه دهندگان دچار آسیب نشوند.

سطح قطاع تشک می بایستی کامالً یک دست، یکنواخت، و کامالً بهم چسبیده باشند و طوری در کنار هم نصب گردند که به 

 هیچ وجه جا به جا نشوند.

متر از یکدیگر در وسط تشک نصب  4سانتیمتر( با فاصله  63×33تکه نوار چسب به رنگهای سفید و قرمز به ابعاد تقریبی)دو 

 گردد) رنگ سفید سمت راست و رنگ قرمز سمت چپ داور وسط( تا محل استقرار دو مسابقه دهنده مشخص باشد.

 ماده دوم( وسایل مورد نیاز جهت برگزاری مسابقه:

مسابقه در دو زاویه مورب دو عدد صندلی سبک وزن که به تشک آسیب نرسانند در محوطه ایمنی پشت محوطه .صندلی: 1

 تشک مقابل یکدیگر جهت نشستن داوران کنار الزم است.

 : جهت اعالم زمان شروع و خاتمه مسابقه..زنگ یا سوت2

 زمانسنج رومیزی یا کرنومتر جهت نگه داشتن وقت مسابقه. .زمانسنج:3

سانتی متر جهت نگه داشتن وقت تلف شده مسابقه  33×23یک پرچم زرد کوچک دسته دار به اندازه  . پرچم وقت نگهدار:4

 توسط وقت نگهدار الزم است.

 ماده سوم ( لباس مسابقه دهندگان و داوران:



  

 

 

 

 

 

نصب آرم که درجه مربیگری را نشان میدهد بر روی بازوی سمت راست باشد و نصب آرم کمیته دفاع شخصی فدراسیون بر 

 روی سینه سمت چپ بالمانع است.

 نصب عالیم تجاری و تبلیغاتی به روی لباسهای دفاع شخصی ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 ماده چهارم( بهداشت:

 الف( لباس مسابقه دهندگان بایستی تمیز و به طور کلی خشک و بدون بوی بد باشد.

 ب( ناخن های دست و پا بایستی کوتاه باشد.

 پ( بهداشت فردی بایستی در سطح قابل قبولی باشد.

 ت( موهای سر بایستی منظم و شانه کرده و بدون روغن یا ژل باشد.

 ماده پنجم( مسئولین مسابقه:

نگهدار، منشی و  بطور کلی مسابقات توسط یک داور وسط و دو داور تحت نظارت رئیس تشک و با همراهی و همکاری وقت

 جدول نویس ها برگزار می گردد.

سال کمتر باشد و می بایستی به آخرین قوانین داوری دفاع شخصی کامالً آشنا و  26حداقل سن تمامی این افراد نباید از 

 مطلع باشند.

 :اقالم ایمنی مسابقه دهندگان

.دستکش: داشتن دستکش 6

بصورتیکه تمامی پشت دست را 

پوشش دهد و کف دست و 

انگشتان آزاد باشد و از جنس ابر یا 

 اسفنج روکشدار باشد الزامی است.

.استفاده از بیضه بند و لثه بند 2

 است.نع ابالم

کمربند در عرض  کمربند:

تقریبی   سانتی متر و با طولی 

متناسب با لباس مبارز و ورزکار 

شود که دو دور کامل دور بسته 

 33تا  23و پس از گره زدن 

 سانتی متر آوریزان باشد.

: مشخصات لباس مسلبقه  لباس مسابقه دهندگان

 دهندگان به شرح ذیل می باشد.

-می باشدپیراهن سفید  رنگ لباس دفاع شخصی 

 شلوار  -سانتی متر 63فاصله آستین تا مچ دست 

بلوز روی –تا روی مچ پا کامال راحت و آزاد مشکی 

 . -باسن را بپوشاند

لباس داوران: آقایان: کت و شلوار سرمه ای، پیراهن سفید و 

 جوراب مشکی 

 و جوراب مشکی سر مه ای عه؛ شلوار قنبانوان: مانتو؛ م



ز وسایل مورد نیاز وقت حداقل یک نفر به عنوان وقت نگهدار برای ثبت زمان مفید مسابقه مورد نیاز میباشد. ا وقت نگهدار:

نگهدار زمانسنج دیجیتالی کورنومتر، زنگ یا سوت و یک پرچم زرد رنگ می باشد. با اشاره داور وسط وقت نگهدار زمان سنج 

را فعال می کند. در هنگام اشاره داور و قطع اجرای مسابقه وقت نگهدار می بایستی بالفاصله زمان سنج را متوقف کند و پرچم 

 باال نگه دارد. در صورت اتمام وقت مسابقه وقت نگهدار موظف است با سوت ممتد یا زنگ پایان وقت را اعالم نماید. زرد رنگ را

 ثبت هرگونه امتیاز یا اخطار به مسابقه دهندگان می بایستی توسط منشی روی تابلو صورت گیرد.  منشی یا ثبات:

)برنده بازنده( انفرادی و تیمی جدول نویس که وظیفه ثبت نتایج  عالوه بر نفرات یاد شده یک یا دو نفر جدول نویس ها:

 مسابقه و نیز اعالم اسامی نفرات مسابقه دهنده جهت حاضر شدن بر روی تشک را دارند می بایستی در مسابقات حاضر باشند.

 قضاوت مسابقه را دارد.یک نفر از متخصصین و پیشکسوتان داوری می باشد. تنها این شخص حق مداخله در امور  رئیس تشک:

 ماده ششم( عملکرد و وضعیت داوران:

داور وسط مسابقه می بایستی در محوطه مسابقه قرار گیرد بطوری که رو به رئیس تشک؛ منشی و وقت نگهدار باشد  داور وسط:

ضاوت و کنترل ثبت امتیازات و نیز داوران کنار را به خوبی ببیند داور وسط عالوه بر مجری گری مسابقه و اعالم امتیاز وظیفه ق

 توسط منشی بر روی تابلوی امتیازات را دارد.

مسابقه دهندگان توسط داور وسط به داخل محوطه راهنمایی می شوند و در جای خود )محل نصب برچسبهای رنگی( مستقر 

 میشوند.

اعالم و معرفی نفر برنده مسابقه توسط داور وسط صورت می گیرد راهنمایی مسابقه دهنده به بیرون از تشک به عهده داور 

( موجب ایجاد مزاحمت برای مسابقه کُچ)وسط است. در صورتیکه وضعیت استقرار تماشاچیان؛ عکاسان، فیلم برداران و مربیان 

 د و از این موضوع اطمینان حاصل نماید.دهندگان گردد داور وسط بایستی تذکر ده

 بر اعالم نتایج با عالیم و اشاره؛ بایستی با گفتار نیز امتیاز مورد نظر را بیان کند. داور وسط عالوه

 ماده هفتم( استقرار داوران کنار و عملکرد آنها:

 صندلی به صورت نشسته مستقر می شوند.داوران کنار در دو گوشه بیرونی خط و در دو زاویه مورب در روبروی یکدیگر و روی 

 بررسی نمایند. 4و  3را طبق ماده قبل از ورود مسابقه دهندگان بر روی تشک؛ داوران بایستی وضعیت مسابقه دهندگان 

 داوران کنار داور وسط را در قضاوت و اعالم نتیجه یاری میدهند.

متیاز و اخطار بایستی اعالم نمایند در صورت ثبت اشتباه یک داوران کنار عقیده و نظر خود را در اجرای یک فن از لحاظ ا

امتیاز یا اخطار بر روی تابلوی امتیازات توسط منشی، داوران کنار می بایستی بالفاصله با بلند شدن از روی صندلی و ایستادن 

 داور وسط را  از این موضوع مطلع نمایند.

 



 ماده هشتم( عالیم و اشارات:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالم نتیجه نهایی:

 

 

 

 

 

 

داوران برای نشان دادن )ضربه فنی (  : ایپوننمره 

 کف دست رو به باالبا استفاده از  ایپون نمره 

 اعالم نتیجه نمایند.

کف  داور وسط عالوه بر نشان دادن عالمت با

با صدای رسا و بلند، اعالم )امتیاز  دست به باال 

یر و با دست دیگر همانند تصو .( را نماید ایپون 

 به مبارز مورد نظر اشاره نماید.

داوران برای نشان )نصف ضربه فنی ( : وازارینمره 

کف دست در خط با استفاده از  وازاریدادن نمره 

 خود نشان دهند. سینه رو به پایین 

کف داور وسط عالوه بر نشان دادن عالمت با 

می بایستی با صدای رسا و بلند اعالم  دست 

و با دست دیگر همانند تصویر . ( را نماید وازاری)

 شاره نماید.به مبارز مورد نظر ا

داوران برای نشان ) کمتر از وازاری( : یوکو نمره 

 کفمی بایستی با استفاده از یوکودادن نمره 

درجه رو به پایین  44زاویه  دست خود بصورت 

 اعالم نتیجه نمایند.

می  یوکو  عالمتداور وسط عالوه بر نشان دادن 

( را نماید یوکوبایستی با صدای رسا و بلند، اعالم )

و با دست دیگر همانند تصویر به مبارز مورد نظر 

 .اشاره نماید.

 

داوران برای نشان ) کمتر از یوکو( : کوکانمره 

کف دست به سمت بایستی با کوکا دادن نمره 

اعالم نتیجه  سینه انگشت ها باز به سمت باال 

نمایند. داور وسط عالوه بر نشان دادن عالمت با 

( را کوکا می بایستی با صدای رسا و بلند، اعالم )

ر به مبارز مورد نماید و با دست دیگر همانند تصوی

 نظر اشاره نماید.

  

به  به صورتی که کف دست رو به باال  با دست

 سمت مبارز برنده اشاره می کند.

 طوری که کف دست به سمت باال باشد.

 و دست داور باید باالی سرش باشد.



 نحوه اعالم اخطار:

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 اعالم فرمان شروع:

 

 

 

 

 

 اعالم پایان یا توقف:

 

 

 

 درخواست اخطار توسط داور کنار

طریقه اعالم داور وسط 

هنگام جا به جا شدن یا رها 

نده از خاک شدن مسابقه ده

 یا مهار حریف

رد کردن امتیاز یا 

اخطار توسط داور 

 کنار

داوران برای پاک کردن و اعالم عدم موافقت خود با اخطار با امتیاز 

کافی است دست راست خود را باال آورده و دوبار به طرف )چپ و 

 راست( در باال حرکت دهد.

داور وسط می بایستی با پایین آوردن دست خود از باال به پایین 

به صورتیکه انگشت کوچک به طرف پایین و انگشت شست به 

و اجرای  فرمان شروع  "هاجیمه"سمت باال باشد و با ادای کلمه 

 مسابقه را اعالم نماید.

مسابقه باید به همین در حین مسابقه نیز جهت شروع مجدد 

 شیوه عمل نماید.

داور وسط جهت اعالم پایان یا توقف مسابقه می بایست بطوریکه هر دو 

دست خود را از پهلو به سمت بیرون بدن )آرنجها بطور نیمه خمیده و کف 

را اعالم  مته دستها به سمت پایین( حرکت می دهد با صدای رسا کلمه

میکند و با این عمل وقت نگهدار می بایست بالفاصله زمان مسابقه را 

 متوقف نماید.

 . در حین مسابقه نیز جهت ادامه مسابقه باید به همین شیوه عمل نماید



یقه ورود داوران  :طر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وارد تشک شوند.مبارزین می بایستی پس از مستقر شدن داوران در جای خود؛ با اجازه داور وسط  نکته:

 4و4و3و2الزم به ذکر است که شرایط فوق تنها مختص اولین مبارزه از شروع کل مسابقات است و در دیگر موارد فقط بندهای 

 انجام می شود.

 مراسم پایانی:

 پس از مسابقه پایانی بعد از اعالم نفر برنده توسط داور وسط 

 کدیگر احترام میگذارند و سپس محوطه مسابقه را ترک میکنند..مسابقه دهندگان در محل نقطه شروع مسابقه به ی6

درجه روبروی هم و در یک زمان هر  03.در پشت محوطه مسابقه داور وسط یک قدم عقب ایستاده و داوران کنار با چزخش 2

  سه داور به یکدیگر ادای احترام می کنند.

.هر سه داور همزمان یکقدم جلو رفته و در پشت 2

 محوطه تشک ادای احترام می نمایند.

درجه ربروی هم قرار می  03. داوران کنار با چرخش 4 .داور وسط یک قدم به عقب حرکت می کند.3

گیرند و در یک زمان هر سه داور به یکدیگر ادای 

 احترام می کنند.

.هر سه داور بطوریکه داور وسط در میان دو داور کنار 6

گرفته از فضای لبه بیرونی منطقه ایمنی حرکت قرار 

کرده پشت منطقه ایمنی تشک روبروی )جایگاه( قرار 

 گرفته و ادای احترام مینمایند.

.سپس داوران کنار حرکت کرده و به 4

 قر می شوندروی صندلی های خود مست



 داور همزمان به هئیت ژوری ادای احترام می نمایند. .داوران کنار یک قدم عقب رفته و در پشت محوطه تشک هر سه3

.هر سه داور بطوریکه داور وسط در میان دو داور کنار قرار گرفته و در لبه بیرونی منطقه ایمنی)پشت منطقه ایمنی تشک( و 4

 روبروی )جایگاه( قرار گرفته و پس از ادای احترام از محوطه خارج می شوند.

 به تعداد مسابقه دهندگان و تعداد داوران حاضر دارد که مسئول داوران مسابقه تعیین می کند. نکته: تعداد داوران بستگی

 ض داور وسط و داور کنار: ینحوه تعو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه اخراج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 .داور وسط به سمت داور مورد نظر حرکت کرده6

.هنگام جا به جا شدن، داوران از سمت راست 3

 خود حرکت کنند.

 .در دو قدمی به یکدیگر ادای احترام کنند.2

 .و در جای خود مستقر شوند.4

.داور وسط دستهای خود را به صورت ضربدری در 6

جلوی سینه خود به معنی عدم صالحیت خاطی 

نسبت به ادامه مسابقه به سمت خاطی نشان می 

 دهد.

 633.با دست راست به طوریکه دست زاویه 2

درجه ای باشد بیرون تشک را اشاره میکند اعالم 

توسط اخراج می نماید. و در زمان اعالم این رأی 

داور وسط داورران کناری می بایست از جای خود 

 برخاسته و بایستند.



 :ارجاعالم داخل یا خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقه:ماده نهم( مدت 

دقیقه مفید و بدون احتساب وقتهای تلف شده میباشد. زمان پایان مسابقه از سوی وقت نگهدار به  3زمان قانونی مسابقه 

 زنگ یا سوت ممتد اعالم می شود. در صورت تساوی امتیازات و اخطارها یک دقیقه وقت طالیی لحاظ میگردد.وسیله 

 بازبینی:

شدن فنون و به جهت کم کردن اشتباهات احتمالی داوران، مربیان)کچ( مسایقه دهندگان  با توجه به سرعت باالی رد و بدل

 اجازه دارند یکبار در هر مسابقه درخواست بازبینی از نحوه امتیاز را دهند.

می به رنگ کمربند فرد مسابقه دهنده تقاضای بازبینی باال آوردن دست خود و نشان دادن کارت  مربیان با  نحوه درخواست:

نمایند با این عمل داور وسط بالفاصله مسابقه را متوقف کرده و مکعب مورد نظر را به رئیس تشک جهت بازبینی تحویل 

میدهد؛ در جای خود روی تشک مستقر می شود و پس از اعالم رأی از سوی رئیس تشک داور وسط رأی نهایی را لحاظ می 

 کند.

 شرایط:

 ان مسابقه فقط یکبار اجازه درخواست بازبینی دارد..برای هر مسابقه دهنده در طول زم6

.در صورت اعتراض بی مورد و نابجا پس از بازبینی به شخص درخواست کننده یک اخطار و به حریف مقابل یک امتیاز 2

 داده می شود.کوکا

 

 .شیوه اعالم داخل:6

در این هنگام داور کنار، دست راست یا چپ خود 

را)بسته به منطقه اجرا( از باال به پایین به سرعت 

درجه ثابت  03حرکت می دهد و در یک زاویه 

نگه می دارد به طوریکه دست کامال کشیده و 

انگشت کوچک به سمت پایین و انگشت شست به 

 طرف باال باشد و دست مشت نباشد. 

 .شیوه اعالم خارج:2

در این هنگام داور کنار دست راست یا چپ خود 

را ) بسته به منطقه اجرا ( به طوریکه دست کامالً 

کشیده،انگشت کوچک به طرف پایین و انگشت 

 شست به طرف باال باشد.)دست مشت نباشد(

 . دست را دو بار به طرفین حرکت می دهد.3



 ماده دهم( اعمال ممنوعه و خطاها:

 خاطی با مشورت داوران اخراج می گردد.(از موارد ذیل شخص اعمال ممنوعه: )در صورت اجرای هر یک 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.وارد کردن هرگونه ضربه عمدی به پشت سر 6

 حریف 

 .هرگونه ضربه عمدی به بیضه گاه2

.وارد کردن ضربه عمدی غیر کنترلی به ناحیه 3

ورت حریف که موجب خونریزی یا سر یا ص

 کبودی شود.

 .اجرای هرگونه ضربه یا آرنج4

 .اجرای هرگونه ضربه با زانو1 .اجرای هرگونه ضربات چرخشی دست و پا4

اخطار فرد خاطی از  چهارمین.در صورت گرفتن 1

 مسابقه اخراج می شود.



 خطاها:

 " توسط داور جریمه تعلق می گیرد.مته".به اجرای فن بعد از اعالم کلمه 6

 جهت اتالف وقت مسابقه.فرار مسابقه دهنده ا ز تشک بطور عمدی 2

 .هرگونه اعتراض به سر داور مشمول جریمه خواهد شد.3

 .صحبت کردن با حریف در طول مسابقه مشمول جریمه خواهد شد.4

.هرگونه اعمال غیر ورزشی و خارج از شئونات ورزش شخص خاطی جریمه خواهد شد.)کشیدن مو؛ گرفتن 5

 گوش؛فشار انگشت به چشم؛ضربه با سر(

 سابقه دهنده با اشخاص خارج از تشک..صحبت م6

 .در زمان مسابقه بی دلیل و بدون اجازه داور وسط از تشک بیرون رفتن.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 حریف مقابل تعلق می گیرد.به  یک کوکابه ازای انجام هریک از موارد فوق یک اخطار به شخص خاطی و 

 

 

 ..اجرای ضربه در صورتیکه هر دو زانوی حریف روی زمین باشد8

.ضربات پا به قسمت داخلی پای 63 .اجرای ضربه در خاک0

 حریف مشمول جریمه خواهد بود.

.در هنگام اجرای فنون ضربه ای 66

حداقل یک پای مجری فن باید با 

 زمین تماس داشته باشد.

.ایراد ضربه پس از گرفتن لباس 62

 رزمی



 نحوه اعالم خاک:

داشتن حریف در خاک به طریقی که تمام و یا قسمتی از پشت حریف در خاک باشد و کاماًل در اختیار مهار کردن: نگه 

 1الی  5ثانیه  امتیاز یو کوو  54الی  52وازاری ثانیه  51الی  55در زمانهای  ایپون ثانیه مداوم 22و مهار شده باشد)

 تعلق میگیرد. ثانیه کوکا 

 

 

 

 

 

 

 ماده یازدهم( امتیازها:

 .فنون پرتابی:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده می شود. نکته:در تمامی موارد فوق با تشخیص داوران به مجری فن امتیاز

 

 

و نگه  "اسای کومی".داور وسط با اعالم کلمه6

داشتن دست به صورتی که آرنج کشیده و کف 

ا دست به سمت زمین باشد اعالم مهار در خاک ر

 مینماید.

.در این هنگام وقت نگهدار موظف است ثانیه 2

 4 شمار را راه اندازی نماید ضمناً زمان کمتر از 

 زمانهای اعالم شده بدون امتیاز می باشد.ثانیه 

حریف با شدت زیاد و با تمام  فنون پرتابی که.1

 (ایپون ضربه فنی پشت بدن به زمین اصابت کند.)

با باسن و یا به سینه زمین  .در صورتی که حریف4

 (  کوکا) بخورد 

.در صورتی که حریف با قسمتی از کناری پشت 2

به  و بدن)تیغه بدن( سرعتی به زمین اصابت کند.

 (یوکو) سینه برگردد.

به پهلو و به پشت بیافتد فنون پرتابی که حریف .2

درصد پشتی حریف به زمین  43کمتر از با و 

 (وازاری نصف ضربه فنی .)اصابت



 ضربات دست:.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانیه گذشت زمان توانایی ادامه مسابقه را نداشته باشد  63.هرگونه ضربه دست که ممنوع نباشد و در پی آن حریف بعد از 4

این هنگام داور وسط همانند اشاره وضعیت خاک اعالم می نماید و وقت نگهدار پس " در )ضربه فنی و اعالم پایان مسابقه

 ثانیه با صدای سوت ممتد پایان زمان را اعالم می کند". 52از گذشت 

 .ضربات پا:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ضربات کنترلی دست به ناحیه صورت حریف که 6

کامالً مشهود باشد و بدون خونریزی؛ جراحت و 

 امتیاز(یوکو آسیب رسانی باشد.)

.ضربات دست به قسمت میانی بدن )از گردن تا 2

 امتیاز( کوکاباالی کمربند رزمی)

) یو کو .ضربات دست به قسمت میانی پشت بدن3

 ) 

و پشت  . ضربات دست به قسمت تحتانی جلو4

 بدن )کمر به پایین( و به روی بازوها بدون امتیاز

.ضربات کنترل شده پا به ناحیه صورت حریف 6

که کامالً مشهود باشد و بدون خونریزی؛جراحت و 

 امتیاز( وازاری انی باشد.)آسیب رس

.ضربات پا به قسمت میانی پشت بدن )قسمت 3

 امتیاز(یوکو شانه ها تا باالی کمربند رزمی.)

.ضربات پا به قسمت میانی جلوی بدن)از گردن 2

 امتیاز( یوکوتا باالی کمربند رزمی.)

.ضربات پا به قسمت تحتانی جلو و پشت بدن 4

 امتیاز( کوکا)کمر به پایین تا باالی زانو()



ثانیه گذشت زمان توانایی ادامه مسابقه را نداشته  52.هرگونه ضربه پا که ممنوع نباشد و در پی آن حریف بعد از 5

باشد)ضربه فنی و اعالم پایان مسابقه(."در این هنگام داور وسط همانند اشاره وضعیت خاک اعالم می نماید و وقت 

 ثانیه با صدای سوت ممتد پایان زمان را اعالم می کند." 52ز گذشت نگهدار پس ا

 .قفل مفاصل و خفگی ها:4

 

 

 

 

 

 

 ماده دوازدهم(غیبت و کنارگیری و یا خودداری از مسابقه:

 الف(هرگونه غیبت باعث خروج مسابقه دهنده از جدول مسابقات خواهد شد.

 ب( کنارگیری باعث باخت در همان مسابقه خواهد شد.

و تأیید هویت ژوری همراه باشد باعث اخراج هر دو نفر مسابقه ج( هرگونه سازش که با تأیید سر داور و داوران کنار 

 دهنده از جدول مسابقات خواهد شد.

د( در صورت عدم اجازه پزشک مسابقه دهنده مصدوم اجازه ادامه مسابقه را ندارد و باعث باخت او خواهد بود در 

 ه محروم خواهد بود.صورتی که مصدومیت عمدی تشخیص داده شود صدمه زننده نیز از ادامه مسابق

ص( در صورت اخراج حریف در مسابقه پایانی )فینال( حریف مقابل وی برنده خواهد بود و شخص خاطی فقط در 

 همان مسابقه بازنده می باشد.

 تابلو امتیازات: ماده سیزدهم(

 تشکیل شده است.تابلوی امتیازات از دو قسمت کلی سفید)مخصوص باند سفید( و قسمت قرمز) مخصوص باند قرمز( 

 هر قسمت نیز دارای سه خانه می باشد خانه اول برنده خانه دوم امتیاز و خانه سوم اخطار می باشد.

اخطار دوم به حریف مقابل یو کو داده می   اول کوکا به حریف مقابل داده می شود . با ثبت هر اخطار در جایگاه اخطار

اری داده می شود و اخطار آخر اخراج با مشورت داوران انجام می شود . و اخطار سوم به حریف مقابل امتیاز واز

 گیرد. 

نکته: هر مسابقه دهنده فقط یکبار حق درخواست یا نیاز پزشک را دارد و در صورت درخواست و یا نیاز دوم برای 

 پزشک از مسابقه اخراج می گردد.

 

 

.تمامی خفگی ها در حالت سر پا و یا در 1

 حریف شودخاک که منجر به تسلیم شدن 

 ) ضربه فنی و پایان مسابقه(

.تمامی قفل مفصل در حالت سرپا و یا در 2

 خاک که منجر به تسلیم شدن حریف شود.

 )ضربه فنی و پایان مسابقه(

 



 ماده چهاردهم(اوزان:

 ی شوند:اوزان مسابقات به دسته های ذیل تقسیم م

 آزاد +03 -03 -83 -13 -13

 

 جدول مسابقات به صورت تک حذفی برگزار می شود.

 ماده پانزدهم( عملکرد:

پس از اعالم اسامی نفرات توسط جدول نویس دو نفر مسابقه دهنده که قبالً رنگ باند سفید یا قرمز آنها مشخص شده در 

 پشت خط ایمنی مستقر می شوند.

  

 

 

 

 

 

 ماده شانزدهم( تساوی:

 شرایط برنده:

 ..در صورت تساوی امتیاز ها پاک می شود و مسابقه در تایم طالیی انجام می گیرد. .6

.در صورتی که تساوی امتیازات دو مسابقه دهنده پس از یک دقیقه وقت طالیی در صورت تساوی مجدد اخطارها و امتیازها 2

به طوری که دستهای خود را به صورت مشت شده و آرنج باز با شور سه داور نفر برنده مسابقه مشخص می شود.) هر سه داور 

 در جلوی بدن نگه داشته اند همزمان دست سمت نفر مورد نظرشان را باال می برند(

 

 

 ماده هفدهم( موارد پیش بینی نشده:

.بالفاصله مسابقه دهندگان 6

در پشت منطقه ایمنی ابتدا 

 به تشک احترام گذاشته

.با اجازه داور وسط وارد 2

تشک می شوند و در جایگاه 

خود که با برچسب سفید و 

قرمز مشخص شده مستقر 

 می شوند.

شروع از .و پس از اعالم 3

سوی داور وسط مبارزه را 

 شروع می کنند.



؛ داوران کنار و کلیه مواری که در آئین نامه پیش بینی نشده را در بر می گیرد، که بایستی با هماهنگی و مشورت سر داور

 ژوری تصمیم گیری و نتیجه نهایی اعالم شود.هئیت 

 .طریقه ادامه مسابقه 6

 .طریقه ضربه در خاک2

 .طریقه بیرون رفتن عمدی از تشک3

 .طریقه گرفتن و ضربه زدن4

 .نحوه اعالم ضربه فنی4


