
 

 

 

 

 

 فدراسیون جهانی کاراته

 

 جواد سلیمی :ترجمه

  



 

 

 

 محوطه مسابقه کومیته  -1بخش 

 باشد . یخطرهرگونه عاری از  وصاف باید محوطه مسابقه  -1

با اضالع هشت متری)از قسمت جهاني  فدراسيون(WKF)مربع شکل ، مصوب زمينيمحوطه مسابقه باید  -2

 یبه اندازه  باید امن نطقهباشد. م متر اضافه از هر طرف به عنوان محل امن یک بيروني اندازه مي شود(.با

 متر از طرفين باشد.دو

متری از وسط تشک به طرف حد مرزی مابين شرکت کننده پشت و رو  کدو تاتامي به رنگ قرمز به فاصله ی -3

 مي شود.

 وسط بين دو تاتامي رو به شرکت کنندگان در فاصله یک متری از محوطه ایمني مي ایستد .داور  -4

هر قاضي در گوشه های تاتامي در محوطه ایمني مي نشيند داور وسط مي تواند در تمام تاتامي به انضمام  -5

 . محوطه ایمني که قاضي ها نشسته اند حرکت کند . هر قاضي مجهز به پرچم قرمز و آبي مي شود

امن و پشت خط داور وسط در سمت چپ یا راست او مي نشيند . او به یک  نطقهناظر مسابقه در بيرون از م -6

 پرچم قرمز و یک سوت مجهز مي شود.

 و و قت نگهدار مي نشيند . نویسناظر امتيازات پشت ميز اداری و بين امتياز  -7

در جایي که تاتامي  مي نشيند. رسميز امن و در محل مخصوص به خود روبروی مي وطهمح زمربيان بيرون ا -8

 مرتفع باشد مربيان در مکاني خارج از محل مرتفع مي نشينند.

 بقيه قسمت های محل مسابقه باشد. زمي مي بایست دارای رنگ متفاوت اایک متر آخر تات -9

 

 توضیح: 

I. شد.در فاصله یک متری محل امن نباید هيچ گونه موانع تبليغاتي ، دیوار، ستون و غيره با 

II. د و در قسمت رویي نزمين تماس دارد نباید لغزنده باش که با جایيد در ناده مي شوفتاتامي هایي که است

مي  کاها د زیرا مانع حرکت کاراتهند. آنها نباید مثل تشک جودو ضخيم باشندارای  ضریب اصطکاک کم باش

د چون شکاف نشوميهم باز ن بقه ازمورد استفاده در جریان مساتاتامي داور وسط باید مطمئن شود که  شوند

 د . تاتامي ها باید مطابق طرح مورد تائيد فدراسيون جهاني باشد .نخطر مي کن ایجادها ایجاد مصدوميت و 

 

 



 

 

 لباس رسمی  -  2خشب

 

 مسابقه دهند گان و مربيان آنها باید لباس فرمي را که در اینجا شرح داده مي شود ، بپوشند.  -1

 محروم شوند  انوسط کميته داورتباید که این رویه را رعایت نکند  ه ایت کنندشرکیا مقام رسمي هر  -2

 داوران:

.این بر تن نمایندداوران وسط و قاضي ها باید لباس رسمي را که توسط کميته داوران تعيين شده است را  -1

 لباس باید در همه تورنمنت ها و دوره های آموزشي پوشيده شود.

 است: لباس رسمی شامل موارد زیر -2

 یک کت آبي رنگ تيره )سرمه ای( مدل بليزری 

  ستين کوتاه آپيراهن سفيد 

  کراوات رسمي بدون سنجاق کراوات 

 (9دوبل )ضميمه بدون لبه  روشن شلوار ساده خاکستری 

 برای استفاده در محوطه مسابقه  ن بنددومشکي یا سرمه ای و کفش مشکي ب بجورا 

 ت از گيره و حجاب سر بر اساس اصول مذهبي که مورد تائيد قاضي ممکن اسخانم های و  ان وسطداور

 فدراسيون جهاني کاراته باشد استفاده نمایند.

 شرکت کنندگان:

نشان بپوشند.  يو عالئم نقش برجسته شخصو سردوشي ط شرکت کنندگان باید لباس فرم سفيد بدون خطو -1

نتي متر سا 12رد8 و اندازه آن نباید از ملي و یا پرچم کشور در قسمت سينه و در سمت چپ لباس خواهد بود

توجه شود(.فقط آرم شرکت سازنده اصلي لباس ممکن است بر روی لباس باشد . عالوه  7بيشتر باشد)به ضميمه 

شود . یک شرکت  مي، در پشت لباس کاراته زده  گرددتوسط کميته برگزاری تعيين مي که بر این شماره شناسایي

سانتمتر عرض داشته  5 کمربندهای آبي و قرمز  باید حدودا  و دیگری کمربند آبي ببنددکننده باید کمر بند قرمز 

سانتيمتر از هر طرف آزاد باشد ولي نباید بلندتر از سه چهارم ران پا  15باشند و طول آنها باید بعد از گره زدن 

، هيچگونه مارک و عالمت شخصي نباید  باشد. کمربندها باید کامال قرمز و آبي باشند و به غير از عالئم توليد کننده

 داشته باشد.

باال ، کميته اجرایي ممکن است اجازه دهد که عالئم مخصوص و اقتصادی کمک کننده های  1با وجود پاراگراف  -2

 پذیرفته شده نمایش داده شود.) اسپانسر(مالي

 4/3پوشاند ولي نباید طول آن از پيراهن کاراته وقتي که کمر بند دور کمر بسته مي شود باید حداقل باسن را ب -3

بندهای لباس کاراته )گي( طول ران بيشتر باشد  خانمها مي توانند یک تيشرت سفيد زیر لباس کاراته بپوشند. 

 مي بایستي گره زده شود. استفاده از پيراهن های بدون بند گره مجاز نيست.



 

 

 زده شوند. باشدو آستين ها نباید تا نصف ساعد کوتاه تر زحداکثر طول آستين نباید از مچ بيشتر و ا -4

ساق را بپوشانند و نباید به قوزک پا برسند. پائين شلوار  دوسومرها باید به حد کافي بلند باشند تا حداقل شلوا -5

 زده شود. نباید تا

شرکت کنندگان باید موی سرخود را تميز نگه دارند و به اندازه ای کوتاه باشد تا مانع حرکات روان مسابقه  -6

چي ماکي )سربند( مجاز نمي باشد. داور وسط باید به بلندی و کثيفي موی شرکت کنندگان هاشود. استفاده از ن

کند. گيره فلزی مو ممنوع مي باشد.  متوجه داشته باشد. او مي تواند این شرکت کنندگان را از آن مسابقه محرو

  کش مو به حالت دم اسبي مجاز است  ،و استفاده از یک یا دروبان ، مهره و هر چيز تزئيني ممنوع است، 

پوشش مو ، مورد تائيد فدراسيون پارچه ای سياه رنگ ساده خانم های شرکت کننده مي توانند از سربند  -7

 پوشاند ، استفاده نمایند.نجهاني کاراته را به نحوی که گلو و اطرف آنرا 

يره را که ممکن است به حریفان آسيب شرکت کنندگان باید ناخن کوتاه داشته باشند و هر چيز فلزی و غ -8

استفاده از بست های فلزی دندان باید توسط داور و پزشک رسمي پذیرفته شود. شرکت برساند را استفاده نکنند ، 

 دیدگي را قبول مي کند. بآسيهر گونه مسئوليت  تمامکننده 

 :استفاده از تجهیزات حفاظتی زیر الزامی است -9

 دن جهاني کاراته . یکي از شرکت کنندگان قرمز و دیگری آبي مي پوشدستکش مورد تائيد فداراسيو . 

 محافظ  لثه 

 محافظ بدن برای همه ورزشکاران به اضافه محافظ سينه برای ورزشکاران زن 

  .محافظ ساق پا، مورد تائيد فدراسيون جهاني کاراته،  یکي از شرکت کنندگان قرمز و دیگری آبي مي پوشد 

  تائيد فدراسيون جهاني کاراته، یکي از شرکت کنندگان قرمز و دیگری آبي مي پوشد.محافظ روی پا مورد 

 (محافظ بيضه الزامي نيست ولي در صورت استفاده باید مورد تائيد فدراسيون جهاني کاراته باشد زاستفاده ا)

 ت .با قبول مسئوليت خطر ، مجاز اسن عينک ممنوع است ، استفاده از لنزنرم توسط شرکت کنندگا -10

 پوشيدن لباس و تجهيزاتي که مورد تائيد نمي باشد ممنوع مي باشد. -11

 همه وسایل حفاظتي باید مورد تائيد فدراسيون جهاني کاراته باشد. -12

که قبل از مسابقه یا هر دور مطمئن شود که شرکت کنندگان از تجهيزات  از وظایف ناظر مسابقه است -13

 ید ه ای، بين المللي و یا مسابقات داخلي فدراسيون های ملي باتعيين شده استفاده مي کنند) در مسابقات قار

 .(آن را رد کرد استفاده از تجهيزات مورد تائيد فدراسيون جهاني باشد و نمي توان

داور وسط و  توسطمحافظ به علت مصدوميت باید استفاده از یا  محل آسيب دیده وبستن استفاده از بانداژ ،  -14

 .پزشک مسابقات پذیرفته شود

 

 

 



 

 

 مربیان :

در تمام  طول تورنمت ها مربيان  موظفند گرمکن رسمي فدراسيون خود و آیدی کارت رسمي خود را برگردن 

که مربيان آقا موظفند کت و شلوار تيره وپيراهن و کراوات استفاده   WKFداشته باشند به استثناء فينال  رسمي

بانوان ميتوانند پوشش سر اسالمي  امن به رنگ تيره بپوشند.کنند و مربيان خانم ميتوانند ، کت شلوار و یا کت د

 را استفاده کنند.)حجاب سر( WKFمورد تائيد 

 توضیح:

I. آبي مي باشد. کمربندهای درجه ئواین کمربند برای آکا قرمز  و برای آ .شرکت کننده باید یک کمربند ببندد ،

 فني نباید در طول مسابقه استفاده شوند.

II.  باید کامال اندازه)قالب ( دندان باشد.لثه محافظ دندان 

III.  نامناسب به محوطه مسابقه بياید ، فورا محروم نمي شود، به وی یک دقيقه وقت داده خواهد اگر بازیکني با لباس

 شد تا رفع مشکل کند.

IV.  ، را دربياورند. خودکت داوری اگر کميته داوران موافقت کند، داوران رسمي ممکن است اجازه داشته باشند 

 

 مسابقات کومیته  برگزاری - 3بخش 

مسابقات کاراته شامل مسابقه کوميته و یا مسابقه کاتا مي باشد. مسابقه ممکن است به مسابقات تيمي و انفرادی  -1

گروههای وزني نهایتا به .های وزني تقسيم شودهگرو ،تقسيم شود. مسابقات انفرادی ممکن است به رده های سني 

واژه دور مسابقه به مسابقه کوميته بين دو نفر حریف از اعضای تيم نيز اطالق  .يم مي شوددوره های مسابقه ای تقس

 مي شود.

 .ممکن نيست يجایگزین گونه هيچ پس از قرعه کشي در مسابقات انفرادی  -2

 حذف خواهند شد.  (KIKEN)حضور نداشته باشند از آن رده   ،یا تيم هایي که در زمان فرا خواني نامشان فرد -3

برای تيم حاضرلحاظ ميشود، حذف توسط کيکن به این معناست که  (0-8مسابقات تيمي که مسابقه اجرا نشود )در 

 دیگر وجود ندارد.رده های منعي برای شرکت در گرچه  شرکت کنندگان از آن رده حذف ميشوند،

م زنان شامل چهار عضو نفر از آنها دریک دور مسابقه خواهند داد. تي جپن تيم مردان شامل هفت عضو مي باشد  -4

 نفر آنان مسابقه خواهند داد. سهمي باشد که 

 د ندارد.وتمامي شرکت کنندگان عضو تيم بوده و رزرو ثابتي وج -5

تحویل  رسميقبل از هر مسابقه نماینده تيم باید فرم رسمي را که شامل اسامي و ترتيب مبارزه است را به ميز  -6

نفر و یا چهار نفر تيم انتخاب مي شوند وترتيب نفرات برای هر دور مي دهد. شرکت کنندگان از بين اعضا ، هفت 

 وجود ندارد.  جابجایي تا اتمام کامل آن دور ، امکان رتواند تغيير کند ولي بعد از تغيي



 

 

اعضا یا مربيان تيم ها ، ترتيب نفرات تيم را بدون اعالم کتبي ، تغيير دهند  آن تيم از مسابقات  زاگر هر یک ا -7

 خواهد شد. حذف 

ردصالحيت رشيکاکو بازنده شود. همه امتياز نفهانسکو یا  در مسابقات تيمي وقتي که یکي از نفرات با دریافت -8

 ثبت شده آن دور به نفع تيم مقابل منظور مي شود.  8 -0صفر مي شود. امتياز شده 

 

 توضیح :

I.  شخص مي کند . در مسابقات تک حذفي م راند عبارتست از مراحل اجرای مسابقه که نهایتا فيناليست ها رایک

اه در صد از شرکت کنندگان حذف مي شوند . با احتساب استراحت ها بعنوان شرکت جپناول کوميته ، در راند 

کننده ، همچنين راند مي تواند به مراحل مقدماتي یا رپه شاژ گفته شود. در مسابقات دوره ای یک راند اجازه مي 

 ان در جدول یکبار مسابقه دهند. دهد تا همه مسابقه دهندگ

II. .لذا شماره هایي تعيين و استفاده از نام شرکت کنندگان ایجاد مشکل در تلفظ نام ها و شناسایي آنها مي کند

 استفاده مي شود.

III.  در زمان بصف ایستادن قبل از مسابقه ، نفرات مسابقه دهنده حاضر مي شوند.، نفر یا نفرات استفاده نشده و مربي

 ينند.نشضافه شوند و باید در محل کناری آنها بنباید ا

IV.  برای انجام مسابقه در تيم مردان حضور حداقل سه نفر و در تيم زنان حضور حداقل دو نفر الزامي است. تيمي که

 ن(مي شود.کحداقل نفرات الزم را ندارد از دور مسابقات حذف )کي

V.  سمت جایگاه تيم یا شرکت کننده غایب آئو/آکا  نو در زمان اعالم حذف توسط کيکن ،داور با اشاره انگشت به

 کيکن اعالم ميکند و سپس  کاچي )برد (را به سمت جایگاه حریف اشاره ميکند.

VI.  برگ ترتيب مسابقه دهندگان توسط مربي و یا یک شرکت کننده تعيين شده از تيم مي تواند ارائه شود. اگر مربي

مي شود . این  مستردبل شناسایي باشد، در غير این صورت برگه خودش فرم را ارئه مي دهد  باید به وضوح قا

ليست شامل نام کشور یا باشگاه ، رنگ کمربندی را که برای تيم به همراه شماره شرکت در مسابقات باید در ليست 

 .وددرج شود و توسط مربي یا شخص معين شده امضا ش

VII. شناسایي شرکت کننده یا تيم را به ميز اداری ارائه دهند  مربيان باید کارت شناسایي معتبر خود را به همراه کارت

 مسابقه نشود. صحيح ا رفتار و الفاظ خود مانع روندب. مربي باید در صندلي که در نظر گرفته مي شود نشسته و 

VIII.  گرفتن نتيجه ،اگر اشتباهي در جدول صورت گيرد و شرکت کنندگان به اشتباه با هم مسابقه بدهند ، بدون در نظر 

برنده هر مسابقه انفرادی یا تيمي  اشتباهات آن مسابقه انفرادی یا تيمي باطل اعالم مي شود. برای جلوگيری از این قبيل

 به ميز کنترل )جدول( اعالم نماید.مي باید قبل از ترک محوطه مسابقه، پيروزی خود را 

 

 

 



 

 

 هیئت داوران –4بخش 

)فوکوشين( و یک ناظر مسابقه  قاضيور وسط )شوشين(، چهارهيئت داوران برای هر مسابقه باید شامل یک دا -1

 )کانزا( باشد.

 باشند. گانیک  مسابقه کوميته نباید هم وطن شرکت کنند قضاتوسط و  داور -2

نگهدار ، اعالم کننده نتایج ، ثبت کننده امتيازات ت عالوه بر این ، برای برگزاری راحت مسابقات ، چندین وق  -3

 عيين شود.و ناظر ثبت امتيازات ت

 توضیح:

I.  قاضيدر شروع مسابقه کوميته ، داور وسط در لبه بيروني محوطه مسابقه مي ایستد . در سمت چپ داور وسط 

 مي ایستند. 4و 3شماره  قاضي، در سمت راستو  2و  1شماره 

II. داور  و ادای احترام رسمي توسط شرکت کنندگان و هيئت داوری ، داور وسط یک گام به عقب بر مي دارد بعد از

 سپس در جایگاه خود قرار مي گيرند. وظيم مي کنند عبه سمت یکدیگر چرخيده و به هم ت قضات وسط و 

III.  هنگام تعویض هيئت داوری ، داوراني که در حال خروج هستند به غير از ناظر مسابقه همانند شروع مسابقه یا

 ک ميکنند.رذارند و سپس محوطه را  تیک دور از مسابقه ، در محل خود قرار ميگيرند ، بهم احترام مي گ

IV.   که باید خارج شود رفته و  قاضيشود به سمت  که باید وارد قاضيبه تنهایي تعویض مي شود .  قاضيوقتي یک

 بعد از ادای احترام جایشان را با هم عوض مي کنند.

V. بعد از  قاضي هار وسط و در مسابقات تيمي در صورتيکه همه داوران صالحيت الزم را داشته باشند ، جایگاه داو

 د عوض شود.هر دور به صورت چرخشي مي توان

 مدت زمان مسابقه  -5بخش 

دقيقه تعيين شده است ، برای مسابقات خانم  3)تيمي و انفرادی (  لمسابقه برای آقایان بزرگسازمان مدت  -1

و برای جوانان دقيقه  2برای خانم ها دقيقه و  3سال برای آقایاندقيقه ، زیر بيست و یک  2لهای بزرگسا

 دقيقه مي باشد. 2واميد 

 زمان مسابقه با عالمت داور وسط شروع شده و هر زمان داور وسط )یامه( بگوید، متوقف مي شود .  -2

را اعالم کند.  "اتمام وقت "ثانيه مانده یا 15وقت نگهدار باید توسط زنگي کامال شنوا )چکش یا زنگ( عالئم  -3

 آپ( به معنای اتمام مبارزه است.)تایم  "اتمام وقت"عالمت 

حفاظتي وقت داشته  شرکت کنندگان حق دارند زماني بين مسابقات به منظور استراحت و تعویض تجهيزات  -4

 دقيقه زمان داده خواهد شد. 5تجهيزات حفاظتي مدت  رنگ برای تعویضفقط باشند 

 

 



 

 

 اتامتیاز -6 بخش

 امتیازات  شامل موارد زیر است. -1

 از(ایپون) سه امتي 

 )وازاری) دو امتياز 

 )یوکو)یک امتياز 

 

 دارای شرایط زیر باشد: ،امتیاز به تکنیکی داده می شود که وقتی بر روی مناطق امتیاز آور اجرا می شود  -2

 فرم خوب 

 روحيه ورزشي 

 انهاجرای قدرتمند 

 زانشين هوشياری، 

 زمان مناسب 

 فاصله صحيح 

 امتیازات ایپون در شرایط زیر داده می شود. -3

 ات پای جودانضرب 

 شده است ، اجرا شود. تابهر تکنيک صحيح و امتياز آوری که بر روی حریفي که به زمين افتاده یا پر 

 امتیاز وازاری در شرایط زیر داده میشود. -4

 ضربات پای چودان 

 امتیاز یوکو در شرایط زیر داده می شود.  -5

  چودان یا جودان زوکي 

 چودان یا جودان اوچي 

 محدود شده است : ضربات به نقاط زیر -6

 سر 

 صورت 

 گردن 

 شکم 

 سينه 

  پشت 

 پهلو 

 



 

 

یک تکنيک موثر که همزمان با پایان مسابقه اجرا شود. امتياز خواهد داشت ، تکنيکي حتي موثر در حالت تعليق  -7

 یا پس از توقف مسابقه اجرا شود امتياز نداشته و ممکن است به متخلف اخطار داده شود.

ز محوطه مسابقه باشند هيچ تکنيکي حتي اگربه  صورت صحيح اجرا شود امتياز زماني که دو بازیکن بيرون ا -8

نخواهد داشت . هر چند اگر شرکت کننده ای در حاليکه داخل محوطه مسابقه باشد و تکنيک صحيحي را قبل از 

 .اجرا نماید ، امتياز خواهد داشتاینکه داور وسط اعالم یامه کند ، 

 توضیح :

توضيح داده شده، اصابت نماید.  6آور که در پاراگراف  زامتياز بگيرد باید به نقاط امتيابرای اینکه تکنيکي  

ای همه ک باید با در نظر گرفتن محلي که اصابت مي کند کامال کنترل شده باشد . بطور قانع کننده ای داريتکن

 شش مورد پاراگراف دو باشد.

 

 

 

 معیار ها  ی فنی فهرست

 ایپون:
 مي شود برای : سه امتياز داده

 (ن سر، صورت، گردن تعيين شده استاضربات پای جودان) جود -1

شده است یا  ابآوری که بر روی حریفي که پرتزهر تکنيک  امتيا  -2

 خودش افتاده باشد و یا هر طور دیگری بر روی پاهای خود قرار 

 ، اجرا شود. دنداشته باش

 وازاری :
 دو امتياز داده مي شود برای:

 چودان )شکم، سينه، پشت، پهلو تعيين شده است(ضربات پای 

 یوکو:
 برای : امتيازداده مي شود یک

 هر ضربه دست زوکي که به هفت نقطه امتياز آور زده شود. -1

 هر ضربه اوچي که به هفت نقطه امتياز آور زده شود. -2

 

I.حریف انجام ميگيرد یا پرتاب پرتاب هایي که حریف از زیر کمربند گرفته است و بدون نگه داشتن ، به دالیل ایمني

های خطرنا ک یا وقتي که محور چرخش بدن باالی کمربند باشد. ممنوع است و تذکر یا اخطار برای اجرا کننده 

روی پای معمول در کاراته است  که در آن نياز به گرفتن حریف دخواهد داشت و موارد استثنا شامل تکنيک های 

 باید ورزشکاربعد از اجرای پرتاب ،  .ارای ، کو اوچي گاری، کاني وازا و غيرهبهنگام اجرای تکنيک نيست  مثل آشي 

 تکنيک امتياز آور، اجرا کند. بالفاصله



 

 

II.  یا بيفتد یا بروی پاهای خود نباشد و توسط حریف ضربه ، سربخورد، وقتي شرکت کننده ای طبق مقررات پرتاب شود

 ن خواهد بود.امتياز آن ضربه ایپو ،وارد شود ای موثر به او 

III. داشته  تي کاراته راسنمناسب و مالک های مفاهيم   تکنيکي است که خصوصيات تاثير گذار فرم خوبیک تکنيک با

 باشد.

IV.فرم خوب است و به رفتاری غير کينه جویانه و تمرکز باال در حين اجرای تکنيک  شرایطیکي از  روحیه ورزشی

 ور اطالق مي شود.آامتياز 

V.عبارت است از قدرت و سرعت تکنيک و اراده ی آشکار برای پيروزی  انهاجرای قدرتمند. 

VI.که اغلب در امتياز دهي فراموش مي شود و آن حالتي است از توجه مدام با تمامي تمرکز و  انشین معیاری استذ

نجام هوشياری و آگاهي نسبت به ضد حمله حریف . او نباید در حال انجام تکنيک صورتش را برگرداند و بعد ار ا

 تکنيک ، همچنان رو به حریف باقي بماند.

VII.یعني تکنيک را هنگامي اجرا کنيد که بيشترین تاثير را داشته باشد. زمان بندی خوب 

VIII. باشد  را داشته یعني اینکه ، تکنيک در حالتي اجرا شود که در بهترین فاصله بيشترین تاثير گذاری فاصله مناسب

 ت جابجا مي شود اجرا گردد، تاثير پذیری آن ضربه کاهش مي یابد.. اگر تکنيک بر روی حریفي که به سرع

IX.       نزدیک به هدف باشد .  یاو بر روی آن بنشيند مي شود که تکنيک کامل شده اطالقهمچنين به نقطه ای  فاصله

 دسانتي متری و تماس پوستي سر و صورت و گردن زده شو 5ضربه دست وضربه پایي که هر جایي بين فاصله به 

ممکن است فاصله صحيح گفته شود. اگر چه تکنيک های جودان که حدود پنچ سانتي متری هدف اجرا شود و 

حریف هيچ عکس العملي برای دفع یا دوری کردن از ضربه انجام ندهد ، در صورتيکه سایر شرایط را داشته باشد  

مجا ز نمي باشد به گردن به سر ، صورت و سابقات جوانان و اميد هيچ گونه بر خورد ضربه .درمامتيازخواهد داشت

ن و فاصله مناسب برای کسب دا)قبال با عنوان تماس پوستي شناخته مي شد.( برای ضربات پای جونرم  جز تماس 

 امتياز به ده سانتي متر افزایش یافته است.

X.      ست  به تکنيکي که فاقد است صرفنظر از اینکه کجا و چگونه اجرا شده ا بي ارزش تکنيک ،تکنيک بي ارزشیک

 فرم خوب یا اجرای ناقص باشد امتياز تعلق نمي گيرد.

XI.        به تکنيک هایي که به زیر کمربند برخورد مي کنند به شرطي که باالی استخوان شرمگاهي باشد ممکن است

ه به تکنيکي چ، اگر  امتياز تعلق بگيرد ، گردن و گلو از نقاط هدف مي باشد. هر چند هيچ تماسي به گلو مجاز نيست

 امتياز داده مي شود.است که بدون تماس و با کنترل مناسب 

XII.    کتف ،ترقوه برخورد نماید امتياز دارد. نقاط بدون امتياز شانه، محل اتصال استخوان، دست  استخوان بهکه  تکنيکي

 و استخوان ترقوه است.

XIII. حتي اگر داور وسط سهوا مسابقه را نگه ندارد . اگر زنگ پایان ، عالمت پایان امکان کسب امتياز درمسابقه است .

چه ، زنگ پایان مسابقه به این معني نيست که اخطار و جریمه رانمي توان اعمال کرد. جرائم توسط هيئت داوری تا 

را بعد از آن لحظه ای که شرکت کننده پس از پایان مسابقه ، محوطه را ترک مي کند  مي توان اعمال کرد. جرائم 

 .فقط توسط شورای داوران و یا کميته انضباطي ي توان اعمال کرد اما م



 

 

XIV. مناسب امتياز دهي طبق تعریف  یدنب به یکدیگر ضربه بزنند شرایط زماندر یک زمان دقيقا اگر دو شرکت کننده

ا رعایت نشده است و قضاوت صحيح ندادن امتياز است اگرچه ممکن است هر دو بازیکن امتياز مربوط به خود ر

و امتيازات قبل از اعالم یامه  و یا زنگ پایان  بگيرند. در صورتيکه هر کدام از آنها دو پرچم به نفع خود داشته باشد

 مسابقه باشد.

XV.با  رایپي در پي امتياز بگيرد ، به شرکت کننده ب بيش از یک تکنيک ، بااگر شرکت کننده ای قبل از توقف بازی

خواهد شد . بدون اینکه به ترتيب تکنيک های اجرا شده توجه شود . برای مثال امتياز داده  او ارزشترین تکنيک

ده شده است .امتياز ضربه پا در نظر زاگر ضربه پا بعد از ضربه دست زده شود  بدون توجه به اینکه ضربه دست اول 

 باالتری دارد. زامتيا اگرفته مي شود  چون ضربه پ

 

 معیارهای قضاوت  -7 بخش

قه باالترین بیا در زمان اتمام مسا باشد وتر جلو نسبت به حریف 8امتياز  سابقه توسط مبارزی کهنتيجه یک م

یا با گرفتن تصميم  و داشته باشد ، (SENSHU)امتياز را داشته باشد یا برتری اولين امتياز بدون اعتراض سنشو 

 ود مشخص ميشود.یا توسط هانسکو، شيکاکو، یا کيکن  به مبارزی تحميل ش (HANTEI)هانتي 

وقتيکه مسابقه با امتياز مساوی  ،در مسابقات تيمي تنهاهيچ مسابقه انفرادی نمي تواند مساوی اعالم شود .  -1

داور وسط مساوی بدون امتياز تمام بشود. وهيچ شرکت کننده ای سنشو نگرفته باشد.در این صورت ا ی

 )هي کي واکه( . داعالم مي کن

از اتمام وقت امتيازها مساوی باشد ولي یک مبارز برتری اولين امتياز بدون اعتراض  اگر بعد ای ، مسابقهدر هر  -2

در هر مبارزه انفرادی که هيچ امتيازی کسب نشده یا امتيازها برابر  )سنشو( آن مبارز برنده محسوب ميشود .

اور وسط گرفته قاضي و د 4،تصميم نهایي توسط  " اعتراضبرتری اولين امتياز بدون "داشتن بدون  باشد،

 بر اساس معيارهای زیر انتخاب ميشود. اجباری است وکننده یک شرکت  برای پيروزی ميشود. تصميم نهایي

 . وضعیت روحیه مبارزه و قدرتی که توسط شرکت کنندگان نمایش داده می شود 

 برتری تاکتیک هاو تکنیک ها ی نمایش داده شده 

 ترین حمالت بوده است.کدام یک از شرکت کنندگان شروع کننده بیش 

دو تيم در تعداد  در صورتيکه اشته باشد . اعم از برد های سنشو را د بردتيم برنده تيمي است که بيشترین  -3

مجموع امتيازات را داشته باشد برنده ميشود )با تيمي که بيشترین در این صورت برد ها مساوی باشند ، 

 بود. خواهد 8ف یا برتری امتياز در هر مبارزه حداکثر اختال احتساب امتياز بردها و باختها.(

اگر تعداد بردها و امتيازات دو تيم برابر باشد ، مسابقه تعيين کننده برگزار خواهد شد هر تيم یک شرکت  -4

کننده از تيم خودشان را برای یک دور مسابقه اضافه مشخص مي کنند. بدون توجه به اینکه آن شرکت 

بين دو تيم مبارزه کرده است یا نه . اگر برنده در مسابقه اضافه با توجه به  قه برگزار شدهبکننده در مسا

با اعالم هانتي برای مسابقات انفرادی  گرفته باشد.نسنشو  انبازیکنهيج یک از و برتری امتياز مشخص نشود . 

 خواهد کرد. نتيجه مسابقه تيمي را نيز مشخص ،تصميم گيری خواهد شد . نتيجه هانتي برای مسابقه اضافه 



 

 

در مسابقات تيمي اگر تعداد بردها و امتيازات یک تيم به اندازه ای باشد که پيروزیش مسلم باشد آن مسابقه  -5

 پایان یافته و مسابقات باقيمانده برگزار نخواهد شد.

صالحيت شوند حریف دور بعد )در جدول( با با هانسکو رد در صورتيکه آکا و آئو هر دو در یک مسابقه  -6

احت برنده مي شود . نياز به اعالم نيست مگر اینکه اینگونه رد صالحيت در مسابقات فينال بروز کند استر

 که برنده توسط هانتي اعالم مي شود.

 توضیح:

برای اعالم هانتي در پایان مسابقه بي نتيجه ، داور وسط به کنار محوطه مسابقه آمده و بعد از اعالم هانتي با  -1

مد، داوران مسابقه نظر خود را با استفاده از پرچم و داور وسط همزمان با دست رای دم کوتاه و بلند مي د

خود را اعالم مي کند ، پس از آن داور وسط با دميدن کوتاه در سوت خود به محل اصلي خود بازگشته و 

 روال عادی اعالم خواهد شد. قتصميم را اعالم مينماید. پس از آن برنده طب

ميتوان فهميد که یکي از شرکت کنندگان اولين امتياز  "  (SENSHU) "ياز بدون اعتراض با برتری اولين امت -2

ر دو مبارز هرا کسب کرده  بدون اینکه حریفش تا قبل از عالمت امتيازی کسب کرده باشد.در لحظه ای که  

داده نميشود   " بدون اعتراض برتری اولين امتياز "  قبل از عالمت و سيگنال امتياز کسب کرده باشند هيچ

 و هر دو مبارز احتمال گرفتن سنشو در ادامه مبارزه  را خواهند داشت.

 

            اعمال ممنوعه -8 بخش

 :  کاتاگوری یک

 است که به آن حمله شده با در نظر گرفتن نقاط امتياز آوری، تکنيک هایي که برخورد شدید داشته باشند  -1

 و تکينک هایي که به گلو اصابت کنند.

 بيضه، مفاصل و یا روی پا ،حمله به بازوها ، پاها  -2

 حمله به صورت باتکنيک های دست باز  -3

 تکنيک های پرتابي خطرناک و غير مجاز -4

 دو : کاتاگوری

 تظاهر یا بزرگنمایي مصدوميت  .1

 خروج از محوطه مسابقه )جوگای( بدون دخالت حریف .2

رض مصدوميت توسط حریف قرار مي دهد و یا عدم به مخاطره انداختن خویش با رفتارهایي که خود را در مع .3

 وبوبي(مزخود )اتنظيم  فاصله مناسب با حریف برای حفاظت 

 اجتناب از مسابقه به نحوی که از شانس امتياز گرفتن حریف جلوگيری کند . .4



 

 

 پایاني مسابقه نمي توان داد( ثانيه 15: تالشي برای مبارزه صورت نمي گيرد.) در عدم فعالیت .5

اجرای برای  ين اینکه تالشدوب ایستادنکشتي گرفتن ، هل دادن، گرفتن و یا سينه به سينه ،شدن گالویز  .6

 تکنيک امتياز آور و یا پرتاب باشد.  

اجرا کرده برای  پا به هر دليلي گرفتن حریف با دو دست ممنوع است .مگر گرفتن پای حریفي که تکنيک .7

 پرتاب کردن او بر روی زمين.

با یک کردن و یا تکنيک امتيازآور یا پرتاب اس کاراته با یک دست بدون اجرای بالفاصله گرفتن دست یا لب .8

 .دست نگه داشتن حریف برای جلوگيری از افتادن خود در حين پرتاب شدن

 و کنترل نشده. تکنيکهایي که ذاتا برای حفظ ایمني حریف قابل کنترل نيستند حمالت خطرناک .9

 ا سر ، زانوها ، یا آرنج ها وانمود کردن به انجام حمالت ب .10

صحبت کردن یا تحریک حریف ، عدم اجرای دستورات داور وسط ، رفتار توهين آميز نسبت به داوران رسمي  .11

 و عدم رعایت اصول اخالقي

 توضیح: 

مسابقه کاراته یک ورزش است و به همين دليل بعضي تکنيک های خيلي خطرناک ممنوع شده است و همه تکنيک  .1

کنترل شوند . شرکت کنندگان بزرگسال و آموزش دیده مي توانند ضربات نسبتا قوی را درنقاط عضله ی  ها مي باید

کنند ولي واقعيت این است که سر ، صورت ، گردن، بيضه و مفاصل به طور خاص مستعد  دریافتخود مانند شکم 

جریمه شوند ، مگر اینکه دریافت  یدباآسيب دیدگي هستند . بنابراین همه تکنيک هایي که منجر به مصدوميت شوند 

مه شود . شرکت کنندگان باید همه تکنيک ها را کنترل نمایند و با فرم خوب اجرا کنند ،  کننده تکنيک موجب صد

اگر نتوانند ، بدون در نظر گرفتن اشتباه تکنيکي ، تذکر و یا اخطار باید داده شود. در مسابقات جوانان اميد مي باید 

 در نظر گر فته شود.مراقبت ویژه 

 برخورد به صورت در بزرگساالن : .2

برای شرکت کنندگان بزرگسال تماس بدون مصدوميت ، سبک و کنترل شده ، به صورت سر و گردن مجاز است )ولي 

نه گلو(، اگر به نظر داور وسط برخورد خيلي قوی تشخيص داده شود ولي شانس شرکت کننده را برای پيروزی کاهش 

وکوکو داده مي شود . دومين برخورد به همين شکل اخطار کيکوکو خواهد داشت . نتيجه خطای بعدی چر ندهد ، اخطا

هانسوکوچویي است. هر تماس ضربه بعدی اگر چه به حدی نباشد که شانس حریف را برای پيروزی تحت تاثير قرار 

 دهد ، نتيجه اش هانسوکو مي باشد.

 جوانان و امیدها   –برخورد به صورت  .3

رخوردی صرف نظر از هر بگردن رای شرکت کنندگان جوان و اميد هيچگونه برخورد تکنيک دست به سر و صورت و ب

د طبق پاراگراف دو جریمه خواهد داشت . مگر اینکه کسي که ضربه خورده مقصر اینکه چقدر ضعيف باش

از داشته باشد. هر گونه تماس وبوبي(ضربات پای جودان مي تواند تماس سبکي داشته )تماس پوستي(و امتيمباشد)

 وبوبي(.مبيش از تماس پوستي مستلزم اخطار جریمه خواهد بود مگر اینکه کسي که ضربه خورده ، مقصر باشد)



 

 

داور وسط هميشه باید مراقب بازیکن مصدوم باشد ، یک تاخير کوتاه در تصميم گيری موجب بروز عالئم مصدوميت  .4

زیر نظر گرفتن شرکت کننده مصدوم هر گونه تالش برای تشدید مصدوميت مثل خونریزی بيني مي گردد. همچنين 

مشخص مي کند . نمونه این تالش ها دميدن محکم در یک بيني صدمه دیده را  خفيف با هدف کسب برتری تاکتيکي 

 یا مالش شدید صورت است. 

موجب شود داوران باید این مورد را وجود جراحت قبلي در شرکت کننده مي تواند مقدار اثر تماس را بيش از اندازه  .5

مي تواند موجب  مي شود که یک تماس سبک ضربهطور در تصميم گيری ميزان جریمه محاسبه کنند. برای مثال چ

شود تا حریف نتواند ادامه دهد. در حقيقت جراحت اضافي از مسابقه قبلي حاصل آن است قبل از شروع هر مسابقه 

ا بررسي و تضمين کند که شرکت کنندگان قادر به مبارزه هستند . داور وسط باید هر داور باید کارت های پزشکي ر

 معالجه شرکت کننده بعلت صدمه دیدن آگاه شود. زا

شرکت کنندگاني که عکس العمل بيش از اندازه هنگام برخورد ضربه سبک نشان مي دهند تا داور حریف را جریمه  .6

 سریعا جریمه شوند. ستيتادن بي مورد مي بایکند مثل : گرفتن صورت، تلوتلو خوردن و اف

نقص جدی قوانين است . شرکت کننده ای که تظاهر به صدمه دیدن  .که وجود ندارد آسيبيبه  )وانمود کردن(تظاهر .7

و این موقعي است که خود را به زمين مي اندازد و روی زمين غلت مي خورد ولي هيچ شد مي کند . شيکاکو خواهد 

 نمي شودرفتار او توسط یک دکتر بي طرف گزارش صدمه ای متناسب 

اغراق در یک جراحت واقعي ازاهميت کمتری برخوردار است ولي هم چنان به عنوان رفتار غير قابل قبول تلقي مي  .8

اغراق های خيلي جدی تر از قبيل تلو تلو خوردن  هانسوکوچویي خواهد داشت  کمترین اخطار ،شود . و برای بار اول

نسبت شدت عملي که انجام شده مستقيما  هوی زمين ، برخاستن و دوباره افتادن و حرکاتي از این نوع ب، افتادن ر

 هانسوکو خواهد شد.

شرکت کنندگاني که به علت تظاهر به مصدوميت شيکاکو دریافت کرده اند. مستقيما از محوطه مسابقه تحویل  .9

م از شرکت کننده بعمل آید . شورای پزشکي قبل از شورای پزشکي فدراسيون جهاني مي گردند تا آزمایشات الز

آسيب اتمام مسابقات گزارش خود را برای بررسي به شورای داوران ارائه خواهد کرد. شرکت کنندگان که تظاهر به 

 مي کنند با سخت ترین جرائم روبرو مي شوند  و در صورت تکرار با  محروميت دائم روبرو خواهند شد. دیدگي

اس آسيب پذیری است . حتي کوچکترین برخورد دارای اخطار و جریمه خواهد بود مگر اینکه دریافت گلو منطقه حس .10

 کننده خودش مقصر باشد.

ل کاراته: مثل آشي بارای، کواوچي اوروی پا متددتکنيک های تکنیک های پرتابی به دو دسته تقسیم می شوند : .11

یا بدون اینکه اول گرفته شود و پرتاب مي شود و پرتاب هایي  که در آن حریف از تعادل خارج شده و....گاری و غيره 

رای پرتاب قانوني است . نقطه ثقل پرتاب نباید از بکه الزم است حریف گرفته شود و یا آنقدر نگه داشته شود که 

کنيک گيرد. تکمربند پرتاب کننده باالتر باشد و حریف در حين اجرا باید طوری گرفته شود تا پرتاب ایمن صورت 

های پرتابي باال ی شانه مانند: سئوناگه ، کاتاگوروما و غيره کامال ممنوع هستد . هم چنين تکنيک هایي که بعنوان 

شي و غيره . همچنين گرفتن حریف از زیر کمر و بلند کردن و پرتاب ه یگا وقرباني گيرنده هستد مانند توموناگه ، سوم

حریف ممنوع است . اگر شرکت کننده در اثر اجرای تکنيک پرتابي صدمه کردن و رفتن بطرف پائين برای کشيدن پای 

 ه جریمه کردن تصميم خواهند گرفت.رببيند، داوران دربا



 

 

  شرکت کننده ممکن است بازو و یا لباس کاراته  حریف را به منظور اجرای پرتاب و یا تکنيک امتياز آور با یک

تکنيک پي در پي نگه دارد.نگه داشتن با دو دست فقط در زمان  دست بگيرد ولي نباید حریف را برای اجرای چند

 جلوگيری از افتادن،دفاع از روی زمين و یا وقتي که برای اجرای پرتاب حریف،ضربه پای او را بگيرد مجاز است.

 اجرای تکنيک های دست باز به صورت به علت خطرات آن برای چشمهای شرکت کنندگان ممنوع است. .12

گفته مي شود که در آن پای شرکت کننده و یا هر قسمتي از بدن قسمت خارجي محوطه  به حالتي جوگای .13

ثنا وقتي است که شرکت کننده توسط حریف هل داده مي شود و یا به خارج محوطه پرتاب تمسابقه را لمس کند. اس

مي اوگای خروج از تاتمي شود. باید توجه داشت که برای اولين جوگای مي باید اخطار در نظر گرفته شود. تعریف ج

ه بثانيه پایاني مسابقه باشد  داور وسط حداقل هانسوکوچویي  15دخالت حریف است ، اگر جوگای در کمتر از بدون 

 متخلف خواهد داد.

شرکت کننده ای که تکنيک امتياز آوری را اجرا کند  و قبل از یامه داور از محوطه خارج شود. در این صورت  .14

موفق باشد. به  ده و اخطار یا جریمه جوگای داده نمي شود . اما اگر تالش او برای کسب امتياز نابه وی امتياز داده ش

 او اخطار یا جریمه جوگای داده خواهد شد. 

امتياز آور آکا خارج شود و بالفاصله یامه روی امتياز باشد امتياز برای آکا در  تکنيک  اگر آئو دقيقا بعد از یک .15

نمي شود . اگر آئو خارج شود یا خارج شده باشد و آکا امتياز بگيرد ) در  ری منظواجوگآئو نظر گرفته شده و برای

 حالي که آکا داخل محوطه باشد(. امتياز آکا داده مي شود و اخطار یا جریمه جوگای آئو نيز داده مي شود.

عي مي کند شانس امتياز به موقعيتي گفته مي شود که شرکت کننده س، جتناب از مبارزه امهم است که بدانيم  .16

وقت از بين ببرد . شرکت کننده ای که حمله متقابل نمي کند ، حریف را نگه مي  کننده تلفگيری حریف را با اعمال 

از محوطه مسابقه بيرون مي رود و شانس امتياز گيری حریف را از بين مي برد باید  دارد . کشتي مي گيرد یا عمدا 

این وضعيت اغلب در ثانيه های پایاني مسابقه اتفاق مي افتد . اگر این اخطار در ده ثانيه به او اخطار یا جریمه داد. 

اخطاری نداشته باشد ، داور وسط به او اخطار  C2یا بيشتر ، پایان مسابقه مانده باشد اتفاق بيافتد و شرکت کننده از 

 15ه مي شود . اگر در صورتيکه ، زمان زیر داشته باشد کيکوکو داد C2چوکوکو مي دهد . اگر خطا یا خطاهای قبلي 

اگر قبال ( یا نگرفته باشد ثانيه باشد. داور مستقيما به خطاکار هانسوکوچویي مي دهد)چه قبال کيکوکو گرفته باشد

اخطار هانسوکوچویي وجود داشته باشد داور وسط به خطاکار هانسوکو داده و حریف را پيروز اعالم مي کند.   C2از 

لت داور وسط باید مطمن باشد که رفتار شرکت کننده یک حالت دفاعي در برابر حرکات بي پروا و خطر در هر حا

 ناک حریف نيست، در این حالت حمله کننده باید اخطار یا جریمه شود.

شرکت کننده تالشي جهت اجرای  وردهاز زمان مسابقه ،  غير فعال بودن به حالتي اطالق مي شود که در مدتي .17

 کنند.تکنيک ن

 

 

 

 



 

 

این است که شرکت کننده بدون توجه به ایمني خود حمله مي کند . بعضي از شرکت کنندگان  وبوبیممثالي از  .18

برای زدن یک زوکي بلند خودشان را پرتاب مي کنند و قادر به دفاع حمله متقابل حریف نيستند و این چنين حمله 

، بعضي از مبارزین برای اثبات موفقيت  کت تاکتيکي و نمایشبعنوان یک حروبوبي محسوب مي شود . مای نمونه ای از 

در کسب امتياز به حالت مسخره تظاهر کرده و فورا برمي گردند . آنها گاردشان را مي اندازند و تمرکز خود را از حریف 

وبوبي ماز  داور به تکنيک آنها است، این نيز یک حالتنظر برگشتن ، جلب کردن از از دست مي دهند . منظور آنها 

گوری دو صادر  اتاکار ضربه سنگین دریافت کرده و یا مجروح شود . داور وسط یک اخطار یا جریمه ک ااگر خطاست . 

 کرده و از دادن جریمه به حریف صرف نظر میکند.

ز شرکت کننده ، تيم یا نمایندگان ا رد صالحيتهر گونه رفتار ناشایست از اعضا رسمي تيم ، مي تواند منجر به  .19

 کل مسابقات شود.

 

 ائماخطارها و جر -9 بخش

 چوکوکو برای اولين مرتبه از نقض جزئي قوانين برای گروه مربوطه اعمال مي شود.وکوکو: چ

 کافيرای نقض قوانيني که به حد بکي کوکو برای دومين مرتبه از نقض قوانين برای گروه مربوطه یاکی کوکو: 

 گيرد، اعمال مي شود. جدی نيست تا به آن هانسوکوچویي تعلق

این اخطار  عدم صالحيت است که معموال برای نقض قوانيني است که قبال برای آن مسابقه کي هانسوکوچویی: 

کوکو داده شده است ، اگر چه ممکن است برای نقض جدی قوانيني که در حد هانسوکو نباشد. مستقيما داده 

 شود.

جدی قوانين است یا زمانيکه قبال هانسوکوچویي داده شده  نقض بسيارو  این جریمه عدم صالحيتهانسوکو:

 او خطاشده هشت و امتياز خطاکار صفر خواهد بود. روی باشد. در مسابقات تيمي امتياز شرکت کننده ای که بر

 کاکو:ــشی

اخراج از تورنمنت یا مسابقه است که برای ميزان حد آن ، شورای داوران مشورت مي کنند . شيکاکو  

نکند ، حرکات کينه  اطاعتدر خواست مي شود که شرکت کننده ای از دستورات داور وسط  زماني

باشد؛ در مسابقات تيمي امتياز شرکت  مسابقهروح و جویانه داشته یا رفتار او بي حرمتي به قوانين 

 شد.صفر خواهد  خطاکاراو خطا شده هشت و امتياز روی کننده ای که بر 

 

 

 



 

 

 وضیح: ت

يه است که به نباخطار یک نوع ت،  چوکوکو، کی کوکو و هانسوکوچوییی سه سطح هستند : اخطارها دارا -1

شرکت کننده داده مي شود. تا بدون اینکه بالفاصله جریمه ای برای او در نظر گرفته شود. شرکت کننده 

 متوجه این موضوع شود که در حال نقض قوانين است. 

کاکو ، هر دوی آنها باعث مي شود. شرکت کننده ای که نقض جرائم دارای دو سطح هستند: هانسوکو و شي -2

قوانين انجام داده از دور مسابقه )هانسوکو( یا از کل تورنمنت )شيکاکو( حذف شود و همراه  با امکان 

 محروميت از مسابقات برای مدت زمان طوالني .

 اخطار های گروه یک و گروه دو با هم جمع نمي شوند. -3

د. اما یکبار که داده شد. تکرار نقض همان گروه باید نستقيما برای نقض قوانين داده شود مناخطارها مي توان -4

همراه با افزایش شدت اخطار و جریمه باشد. بطور مثال ممکن نيست اخطار برای تماس زیاد داده شود و 

 سپس اخطار دیگری از همان درجه قبلي برای تکرار آن خطا اعمال گردد.

طر اولين خطایي داده مي شود که شانس پيروزی شرکت کننده به خاطر خطای حریفش معموال به خاچوکوکو  -5

 پائين نيامده باشد.

پتانسيل پيروزی شرکت کننده به علت خطای حریف ، کمي کاهش که معموال زماني داده مي شود  کیکوکو -6

 یابد)طبق نظر هيئت داوری(.

کو تحميل شود و زماني بکار برده مي شود که ممکن است بطور مستقيم و یا بدنبال کيکو هانسوکو چویی -7

 پتانسيل پيروزی شرکت کننده توسط حریف بطور جدی کاهش داده شود)طبق نظر هيئت داوری(.

داده مي شود اما هم چنين ممکن است به طور مستقيم برای نقض جدی اخطارها برای مجموع  هانسوکو -8

مي شود که پتانسيل شرکت کننده برای پيروزی توسط  قوانين نيز تحميل مي شود. هانسوکو زماني بکار برده

 خطای حریف واقعا به صفر رسيده است)طبق نظر هيئت داوری(

مي ادریافت کند و طبق نظر داوران و مسئول تاتهانسوکو هر شرکت کننده ای که به دليل ایجاد جراحت ،  -9

نداشته باشد WKFی اجرای مسابقه حرکات خطرناک و بي پروا انجام دهد و یا مهارت های کنترلي الزم برا

به شورای داوران معرفي مي شود. شورای داوران در خصوص محروم کردن شرکت کننده از ادامه مسابقات 

 آن تورنمنت و یا مسابقات بعدی تصميم گيری مي کند.

 شود. نيازی نيست که حتما شرکت دادهممکن است بدون هر نوع اخطار قبلي و بهصورت مستقيم شیکاکو  -10

کننده خطایي انجام دهد تا شيکاکو دریافت کند . کافي است مربي یا سایر اعضایي که مسابقه نمي دهند 

رفتاری انجام دهند که به شئونات و منزلت کاراته لطمه بزند . اگر داور عقيده داشته باشد  که شرکت کننده 

کي ایجاد شده است یانه، برای او کند بدون توجه به اینکه مصدوميت فيزیمي به صورت کينه جویانه رفتار

 نه هانسوکو. شيکاکو جریمه صحيح است

 انجام شود. ستياعالم عمومي بای شیکاکوبرای  -11

 



 

 

 مصدومیت ها  و حوادث در مسابقه  -10 بخش

کيکن یا جریمه تصميمي است که زماني صادرميشود که بازیکن یا بازیکناني هنگامي که فراخوان ميشوند،حاضر  -1

انایي ادامه مبارزه را نداشته باشند،یا مبارزه را ترک کنند،یا به دستور داوران از ادامه مبارزه  جلوگيری نشوند ،یا تو

شود.اساس ترک یا تسليم ميتواند بر پایه صدماتي باشد که به حریف مربوط نميشود )باعث آن حریف مقابل 

حذف شده است هر چند منعي  برای شرکت نيست( جریمه توسط کيکن  به این معناست که مبارز از آن کاتاگوری 

 در کاتاگوری دیگر نيست.

اگر مسابقه دهندگان به هم آسيب بزنند، یا از آسيب دیدن آسيب دیدگي قبلي رنج ببرند و دکتر مسابقه اعالم  -2

ت ،برنده مبارزه کسي است که باالترین امتياز را داشته باشد در مسابقا ندکند که قادر به ادامه مسابقه نيست

انفرادی اگر امتياز ها برابر باشد، نتيجه توسط هانتي مشخص ميشود، مگر اینکه یکي از مبارزین سنشو 

(SENSHU) داشته باشد.در مسابقات تيمي داور مساوی) (HIKIWAKE  اعالم ميکند مگر اینکه یکي از مبارزین

ای نتيجه برنده مسابقه تيمي،رای اگر شرایطي پيش آید که یک مبارزه اضافي بر  داشته باشد (SENSHU)سنشو 

(HANTEI)   نتيجه را مشخص مي کند . مگر اینکه یکي از مبارزین سنشو ،هانتي(SENSHU) داشته باشد. 

شرکت کننده مجروحي که توسط پزشک مسابقه مشخص شده قادر به مسابقه نيست نمي تواند مجددا در آن  -3

 مسابقات مبارزه کند.

ر حذف حریف بعلت ایجاد جراحت پيروز شده است ، بدون مجوز دکتر اجازه شرکت کننده مجروحي که بخاط -4

برنده شود اما فورا  حریفاو مجروح است امکان دارد برای بار دوم مسابقه را بخاطر حذف  مبارزه دوباره ندارد. اگر

 از مسابقات کوميته آن تورنمنت کنار گذاشته مي شود.

وسط باید سریعا مسابقه را متوقف کند  و پزشک را بخواهد ، پزشک وقتي شرکت کننده ای مجروح شود ، داور  -5

 تنها اختيار تشخيص و درمان مصدوميت را دارد.

در جریان مسابقه صدمه ببيند و نياز به مداوا داشته باشد ، سه دقيقه وقت داده مي شود که شرکت کننده ای به  -6

شرکت  کند شود داور وسط تصميم خواهد گرفت که اعالمتا مداوا شود ، اگر در مدتي که اجازه داده شده مداوا ن

 ( یا وقت بيشتری برای معالجه بدهد.8، پاراگراف 13کننده قادر به مبارزه نيست)بند 

خود بایستد  ایده ثانيه نتواند روی پ مدت شده باشد و در ناک دانیا  شودوفتد، پرتاب بيشرکت کننده ای که  -7

اتوماتيک از همه مسابقات کوميته آن تورنمنت کنار گذاشته  بطورمه نيست تشخيص داده شود که قادر به اداو.

داور دکتر مي شود. در رویدادی که بازیکن بيفتد ، پرتاب یا ناک دان شود و نتواند سریعا روی پای خود بایستد ، 

ي کند.در همه ثانيه را با نشان دادن انگشتان دست برای هر ثانيه شروع م 10را صدا ميکند و همزمان شمارش 

مبارز را  ثانيه شروع شده است،از دکتر خواسته ميشود تا قبل از شروع دوباره مبارزه، 10زمانهایي که شمارش 

 مبارز روی تاتامي معاینه ميشود. ثانيه ميشود، 10معاینه کند برای حوادثي که جزء این قانون 

 

 



 

 

 توضیح: 

فاقد شرایط الزم برای مسابقه است ، همه اطالعات پزشکي  در مواقعي که توسط دکتر اعالم مي شود که بازیکني -1

د برای سایرهيئت یباید بطور مقتضي در کارت پزشکي شرکت کننده درج شود، مقدار و چگونگي مصدوميت با

 های  داوری مشخص شود.

شرکت کننده ای ممکن است به علت حذف حریف به خاطر جمع خطاهای جزئي گروه یک ، برنده شود . شاید  -2

مي شود  نبرنده هيچ گونه مصدوميت مشخصي نداشته باشد  . دومين پيروزی به روش مشابه منجر به کنار گذاشت

 ادامه مسابقه را داشته باشد.شرایط . حتي با وجود اینکه شرکت کننده از نظر فيزیکي 

ال آوردن دست و صدا زدن با ااگر شرکت کننده ای مجروح و نياز به اقدامات پزشکي داشته باشد. داور وسط باید ب  -3

 در خواست پزشک نماید. "دکتر"

اگر ازنظر فيزیکي ممکن باشد بازیکن مصدوم به خارج از محوطه مسابقه برده مي شود تا توسط پزشک معاینه  -4

 انجام شود.

 پزشک موظف است تنها توصيه های مربوط به درمان شرکت کننده مجروح را انجام دهد.  -5

 ن و شيکاکو بر حسب مورد مشخص مي کند.کمبنای هانسوکو، کيهيئت داوری برنده را بر -6

ن آدر مسابقات تيمي اگر یکي از اعضای تيم کيکن شود یا عدم صالحيت شود)هانسوکویا شيکاکو( امتياز او در  -7

 مسابقه هر چه باشد صفر و امتياز حریف هشت خواهد شد. 

 

 اعتراض رسمی  -11 بخش

 به اعضای هيئت داوری اعتراض کند.هيچ کس نمي تواند در مورد قضاوت  -1

هستند  انيداوری نقض قوانين رخ دهد . رئيس فدراسيون یا نماینده قانوني فدراسيون تنها کساگردر روند  -2

 اعتراض کنند. دنکه مي توان

اعتراض باید کتبا بالفاصله بعد از مسابقه ای که اعتراض در آن روی داده ارائه شود.)تنها مورد استثنا زماني  -3

شود باید بالفاصله  هه در موارد اداری نقض مشاهدکاداره مسابقه باشد. هنگامي هست که اعتراض به نحوا

 مي مطلع شود.امسئول تات

اعتراض باید به نماینده هيئت ژوری تحویل شود. در یک پروسه مشخص هيئت ژوری همه موارد منجر به  -4

گزارش تهيه خواهند کرد. آنها   ،حقایق موجود اعتراض را بررسي خواهد کرد. آنها با در نظر گرفتن همه

 اختيار قانوني در خصوص عمل انجام شده خواهند داشت.

هر گونه تقاضای اعتراض راجع به قوانين باید طبق رویه تعيين شده توسط کميته اجرایي فدراسيون جهاني  -5

  باشد، اعتراض باید کتبي و توسط نماینده رسمي تيم یا شرکت کننده امضا شود.

ن شده توسط کميته اجرایي فدراسيون جهاني را به عنوان سپرده همراه با شکایت يمعترض باید مبلغ تعي -6

 نمایندگان هيئت ژوری تقدیم شود. ازنامه به یکي 

 



 

 

 :  رکیب هیئت ژوریت -7

ود. ممکن نيست دونفر شته داوران تعيين شده تشکيل مي يموارشد که توسط ک ورهيئت ژوری از ترکيب سه دا

اعضا از یک مليت تعيين شوند. کميته داوران هم چنين سه عضو دیگر را که به ترتيب از یک تا سه مشخص شده  از

اند برای جایگزیني افراد اصلي در مواقعي که اعضا اصلي خویشاوندی سببي یا نسبي با هر کدام از طرفين اعتراض 

 قوع اعتراض نقش داشته اند.وت داوری که در کننده داشته باشند. انتخاب مي کنند .به اضافه همه اعضا هيئ

 :نحوه بررسی اعتراضات -8

 دریافت کننده اعتراض است که جلسه هيئت ژوری را تشکيل دهد و مبلغ سپرده را به خزانه دار  هاین وظيف

 تحویل دهد.

  امي اعتراض انجام مي دهد. تمرا به محض تشکيل جلسه ، هيئت ژوری فورا تحقيق و بررسي در مورد درستي

 خود داری پذیرفته نيست. ،را در مورد اعتبار اعتراض بدهند داعضا باید رای خو

 اعتراضات مردود: -9

اگر اعتراض مردود تشخيص داده شود . هيئت ژوری یکي از اعضای خود را انتخاب مي کند تا شفاها به اعتراض 

ن را به امضا همه اعضا سه آدرج کرده و را بر برگه  "مردود"و رد شده است و کلمه اکننده اعالم کند که اعتراض 

 ویل مي شود.حد . ودیعه سپرده شده نزد خزانه دار به دبير کل تاننفره برس

 اعتراضات پذیرفته شده: -10

چاره  موقعاگر اعتراض پذیرفته شود ،  هيئت ژوری با کميته برگزاری و کميته داوران هم آهنگ خواهد کرد تا به 

 :به امکانات مشروحه زیر انجام دهند ی این موقعيت با توجهراای ب

 .باطل کردن قضاوتهای قبلي که قوانين را نقض کرده است 

 ادر شده است.صفته اند از نقطه ای که رای اشتباه رباطل کردن نتایج مسابقاتي که در جدول تحت تاثير قرار گ 

  نها موثر بوده است.آتکرار مسابقاتي که رویداد اشتباه در نتایج 

 ه کميته داوران جهت بررسي جریمه داورانپيشنهاد ب 

از جمله مسئوليت هيئت ژوری جلوگيری از رفتارهای معني دار و قضاوتهایي است که برنامه یک مسابقه را 

  .نتيجه عادالنه و مطمئن استیک  یخرین انتخاب براآبرهم مي زند. برگرداندن رویداد گذشته ، 

وید که اعتراض پذیرفته شده گب مي کند تا شفاها به اعتراض کننده با انتخارهيئت ژوری یک نفر از اعضا خود 

است و کلمه )پذیرفته شده( را در سند اصلي بزند و به امضای همه ی اعضای هيئت ژوری برساند و ودیعه ای 

 که قبال به خزانه دار سپرده شده به اعتراض کننده پس داده شده و مدارک اعتراض به دبير کل بر گردانده مي

 شود.

 

 



 

 

 گزارش رویداد: -11

بعد از اداره کردن حادثه ، طبق دستورالعمل های باال هيئت ژوری تشکيل جلسه داده و گزارش باید به امضای 

 ائه شودرهمه سه نفر اعضای هيئت ژوری رسيده  و به دبير کل ا

 اختیار و اجبار:  -12

 اجرایي شکسته شود. هياترای هيئت ژوری ، رای نهایي است و فقط ممکن است با رای کميته 

آنها ارائه نتيجه قضاوتشان درباره اعتراض و باعث  کار هيئت ژوری نمي تواند تنبيه یا جریمه ای را اعمال کند

و کميته اجرایي برای اصالح روش قضاوت مواردی که در نقض کردن قانون  اناقدام جبراني از طرف شورای داور

 پيدا مي شود مي باشد.

 

 :برای استفاده از ویدئو چک تمهیدات مخصوص-13

 فسير جداگانه ومستقل از دیگر تمهيدات بخش یازده و شرح مربوطه مي باشد.، تویژهاین تمهيدات تذکر: 

استفاده از ویدئو چک برای مسابقات الزم است استفاده از ویدئو چک در دیگر  WKFدر مسابقات جهاني

صيه مي شود .برای استفاده از ویدئو چک به مربيان مربوطه ان آن وجود داشته باشد توکمسابقات در صورتيکه ام

نيک دارای امتياز معتبر شرکت کننده وی یک کارت قرمز و آبي برای اعتراض در زماني که به نظرشان داوران تک

را ندیده اند داده مي شود هيات دو نفره ای که توسط مدیر تاتامي تعيين شده است ویدئو را بررسي مي کنند و 

 ن است رای پنل داوری را عوض کنند به شرطي که هر دو نفر با آن موافق باشند.ممک

در آن حالت کارت به مربي ، پذیرفتن بررسي ویدئو هيات داوران اعتراض را معتبر دانستند و امتياز را ز اگر بعد ا

شد کارت برای باقيمانده را اعالم مي کند.اگر اعتراض مردود با عودت داده مي شود و داور وسط تصميم گرفته شده

ضبط مي شود و مربي امکان اعتراض مجدد برای آن شرکت کننده جهت ادامه مسابقات را ندارد.فقط در  همسابق

 مسابقات کسب مدال به هر دو مربي کارت داده مي شود تا فرصت اعتراض داشته باشند.

 

 

 

 

 



 

 

 WKF ویدئویی مرورگر قوانین آنالیز

 
 (VRS) یر تاتامي دو تن از داوران ارشد تاتامي را به عنوان هيات مرورگر امتيازاتقبل از شروع مسابقه ،مد .1

 ویدئویي مرورگر اپراتور برای هر تاتامي انتخاب مي کند.این دو عضو پشت ميزی رسمي مي نشينند که در وسط آن

مي باشد.فقط مجهز به یک کارت قرمز)عدم پذیرش(ویک کارت سبز )پذیرش( تيم ویدئو چک است گرفته قرار

 .باشندویدئو چک در اطراف ميز  مي تواننداپراتور و مسئولين ویدئو چک 

 وآبي آکا برای قرمز .دهد مي مربوطه مربيان به را قرمز و آبي کارتهای ویدئویي دستيارمرورگر٬قبل از هر مسابقه .2

 .دوسر باشد نشيند.او باید مجهز به سيستم رادیویي مي مربي دو ميان در دستيار این.آئو برای

روند اعتراض بوسيله کارت تنها زماني به کار برده مي شود که مربي بر این باور است که مبارزش امتيازنگرفته  .3

اطمينان دهد  است تا  (VRS)واین مسئوليت هيات مرورگر ویدئویي است.در مسابقه تعلل وخللي وارد نمي شود

   .ا ی پاسخ داده شده استاعتراض مزبور به سرعت هر چه بيشتر وبه صورت حرفه 

 بکارگرفته تاتامي هر برای باید کمکي تجهيزات تمام با ویدئویي دوربينیا چهار دو  درجهت اهداف مرورگر .4

این تجهيزات بوسيله اپراتور مرورگر ویدئویي بکار گرفته خواهدشد. دوربينها بایستي در گوشه ها و نزدیک 0شود

 .به منطقه امن قرار بگيرند

 بالفاصله داور.دهد مي نشان را قرمز یا آبي کارت و کند مي بلند را ودستش ایستد ميد قصد اعتراض دارربي که م .5

 سيستم به که.)کند مي قطع را مسابقه فيلم ٬ویدئو مرورگر اپراتور رود مي باال کارت زمانيکه. کند مي قطع را مسابقه

از موضوع اعتراض مربي آگاه کند و  یستي اپراتور رادستيار مرورگر ویدئویي با .(است مجهز نيز ٬سر دو رادیویي

 .اعتراض برسد تا به صحنه مورد نوار مسابقه را به عقب بر مي گرداند اپراتور مرورگر ویدئو .کارت مربي را بگيرد

قرار مي دهد ودر کوتاهترین زمان ممکن  وآناليز آزمایش مورد را مزبور اعتراض  (VRS)هيات مرورگر امتيازات .6

 واال اعتراض رد مي شود.این تصميم با همه باید در این تصميم هم رای)متفق القول(باشند .اتخاذ تصميم مي کند

 .اعالم مي شود( ) بله یا سبز)خير(  بلند کردن کارت قرمز 

تا او نيز مطابق با آن تصميم اقدام داور را درباره این تصميم مطلع مي سازد  (VRS)هيات مرورگر امتيازات .7

اگر درخواست مطابق این تصميم یا کارت را به مربي باز مي گرداند یا آنرا نگاه مي دارد. دستيار مرورگر ویدئو .نماید

که  هایي مسابقه در مگر برد کار به مزبور مبارز باقيمانده های مسابقه برای توان نمي دوباره را رتکا شود مربي رد

 مدال هست.  سبک برای

درصورتيکه اعتراض رد شودکارت  )بدون مسابقات مدال آور(استفاده شود درخواست کتبي زمانيکه از سيستم .8

 دوباره برسد نهایي نيمه به صورتيکه در شد ولي نخواهد داده تحویل مبارزخاص آن به مربي برای بازیهای باقيمانده 

 گيرد. مي پس را کارتش

از قوانين مبارزات در بخش کاتا ( 11 ماده.)دارد نمي باز کتبي اعتراض ازحق را تيم ستسرپر یا مربيد اعتراض ر .9

 و کوميته.

یعني هشدار 2کاتاگوری در ای زمينه عنوان به این بردببه مربي خود برساند که کارتش را باال  اگر مبارز آشکارا .10

و مرورگرویدئویي  متوقف نخواهد شد ین روندا دراین حالت اگر مربي کارتش را باال برد یا جریمه تلقي خواهد شد.

 .هشدار یا جریمه شود2 کاتاگوری طبق حتي اگر مبارز هم   بکار گرفته خواهد شد

 این  چون تکنيک امتيازآور نبوده اگر مبارز به مربي سيگنال دهد)به قول خودمان برساند(که کارت را باال نياورد  .11

  .شد خواد جریمه تلقي  یعني هشدار یا2کاتاگوی برای ی زمينه نيز

 گرمرور نخواهد شدومطابقا   مزبورمتوقف روند اگر مربي کارت را باال ببرد وسپس بالفاصله آنرا پایين بياورد .12

 .داد خواهد رخ ویدئویي



 

 

و اتخاذ  امتيازات به خاطرمشکالت فني یا هردليل دیگر قادر به آناليز و تحليل ویدئو در صورتيکه هيات مرورگر .13

 .شود مي داده پس مربي به کارت شدتصميم نبا

 

 :توضیحات

برگه اعتراض مي باید شامل نام شرکت کنندگان ؛ هيئت داوران و جزئيات دقيق مورد اعتراض باشد ، ادعای کلي  -1

 درباره همه چيز ، بعنوان یک اعتراض قانوني پذیرفته نخواهد شد مسئوليت صحت اعتراض به عهده معترض است. 

پشتيباني و حمایت  ،را بررسي مي کند و به عنوان بخشي از این بررسي ، سعي در اثباتهيئت ژوری اعتراض  -2

چگونگي اعتبار اعتراض ، از  برای مي کند . هيئت ژوری ممکن است ویدئو را نيز بررسي کند و بعنوان سعي واقعي

 مسئولين سوال کند.

همه تدابير  ،فته خواهد شد ، عالوه براینگر تصميم مقتضياگر اعتراض توسط هيئت ژوری معتبر شناخته شود ،  -3

 در مسابقات آینده اتخاذ مي شود. ودیعه گرفته شده توسط خزانه دار عودت داده مي شود. ،جهت جلوگيری از تکرار

واریز  WKFحساب  اگر اعتراضات توسط هيئت ژوری بي اعتبار شناخته شود. اعتراض رد شده و ودیعه نيز به -4

 مي شود.

یا مسابقه نباید به تاخير بيفتد حتي اگر اعتراض رسمي ارائه شده باشد . از وظایف ناظر مسابقه روند مسابقات  -5

 است تا مطمئن شود که مسابقات طبق قوانين در حال اجرا مي باشد.

در مورد تخلف اداری در مسابقه در حال برگزاری ، مربي مي تواند مستقيما سر داور را آگاه نماید و در صورت  -6

 سرداور ، داور وسط را مطلع کند.لزوم ، 

 

 وظایف و اختیارات: -12 خشب

 وظایف و اختیارات کمیته داوران به شرح زیر است :

محوطه مسابقه تدارکات با مشورت کميته برگزاری همراه با مالحظه  اتاطمينان از آماده سازی صحيح مسابق -1

 ظارت و اداره مسابقه ،تدابير ایمني و غيرهمرتب کردن همه تجهيزات و فراهم کردن تسهيالت مورد نياز،ن، 

مي )سرداوران( در جایگاه خودشان و نظارت بر عملکرد شان و انجام اقدامات اتعيين و گماردن مسئوالن تات -2

 مياالزم براساس گزارشات مسئوالن تات

 انورنظارت و یکدست کردن عملکرد کلي دا -3

 تعيين داوران جایگزین در صورت لزوم  -4

شاره ا د و هيچگونهنهایي در موارد تکنيک هایي که بطور طبيعي در طول مسابقه ظاهر مي شوتصميم گيری ن -5

 .نيامده است هاآن انوني در رابطه بقا

 



 

 

 می :اسرداوران تاتمدیران یا 

 می به شرح زیر می باشد.اوظایف واختیارات سرداوران تات

 قاتي که تحت کنترل آنها است.تعيين و گماردن و نظارت بر داوران و کمک داوران در همه مساب -1

شده توانایي انجام وظایف  باینکه افراد انتخا نظارت بر عملکرد داوران در محوطه خودشان و اطمينان از -2

 محوله را دارند.

 دستور توقف مسابقه به داور وسط، زماني که ناظر مسابقه نقض قوانين را اعالم کند. -3

 تحت نظر همراه با توصيه ها ، اگر باشد، به شورای داوران. تهيه گزارش روزانه مکتوب از عملکرد داوران -4

 تعيين اعضا برای ویدئو چک -5

 داوران :

 اختیارات داور وسط به شرح زیر است:

 داور وسط )شوشين( اختيار اداره مسابقه شامل : اعالم شروع ، توقف، و پایان مسابقه را دارد. .1

 قضاتامتياز بر اساس تصميم دادن  .2

 قه برای آسيب دیدگي و بد حالي ویا عدم توانایي شرکت کننده برای ادامه مسابقه.نگه داشتن مساب .3

کردن  متوقف کردن مسابقه زماني که به عقيده داوران امتيازی حاصل شده ، خطایي انجام شده و یا مراقبت .4

 .از ایمني شرکت کنندگان

 مي کنند. جوگای دو قاضي اعالم امتياز ویا از نگه داشتن مسابقه زماني که دو یا بيش .5

 اشاره به خطاهای مشاهده شده )بانضمام جوگای(برای موافقت قاضي ها.  .6

ن است بنظر داوران وسط ، قاضي ها ارزیابي مجدد کد قضاوتي که مماردر خواست تائيد از قاضي ها در مو .7

 برای تذکر یا اخطار داشته باشند.

 شيکاکوفرا خواندن قضات برای مشاوره )شوگو(فقط برای پيشنهاد  .8

 مي ، شورای داوران یا هيئت ژوری در صورت لزوم در باره مبنای تصميم گيریاتوضيح به مسئول تات .9

 صدور اخطارها و جریمه بر اساس تصميم قضات .10

 قضاتجمع بندی و عمل کردن بر مبنای آرای  .11

 به اضافه نظر خود در هانتي و اعالم نتيجه قضاتاعالم آرا  .12

 رفع موارد تساوی  .13

 ه مسابقه اعالم برند .14

رفتار از کنترل اعم اختيارت داور تنها در محوطه مبارزه  خالصه نميشود.بلکه تمام محوطه مربوطه هم  .15

 گيرد. مربيان،مبارزان دیگر،همراهان یا هر بخشي از محيط اطراف مبارزه را در بر مي

 داور وسط کليه دستورات را مي دهد ، و همه اعالم ها با او است. .16



 

 

 :قضاتاختیارات 

 فوکوشين( به شرح زیر است:قضات )اختيارات 

 دادن عالمت امتياز و جوگای بر اساس نظر خودشان. -1

 داور وسط. عالئمدادن عالمت اخطاریا جریمه بر اساس  -2

 صحيح خود در هرگونه تصميم گيری رایدادن  -3

ت خود را به داور د زیر نظراارباید همه حرکات شرکت کنندگان را به دقت زیر نظر داشته باشند و در مو قضات

 عالمت بدهند.

 هنگاميکه ضربه دارای امتياز مشاهده شود. -الف

 وقتي شرکت کننده ای از محوطه مسابقه خارج مي شود )جوگای( -ب

 وقتي داور وسط برای هرگونه خطایي در خواست رای مي کند. -ج

 

 ناظران مسابقه:

. اگر تصميمات داور وسط یا داوران دمي کمک مي کناتات ناظر مسابقه)کانزا( با نظارت بر اجرای مسابقه به مسئول

 دیربا قوانين مسابقات مطابقت نداشته باشد ، ناظر مسابقه سریعا پرچم قرمز را باال برده و در سوت خود مي دمد. م

اظر مي دستور توقف مسابقه را به داور مي دهد تا اشتباه تصحيح شود. نتایج حاصل شده در مسابقه با تائيد ناتات

باید مطمئن شود که شرکت کنندگان از تجهيزات  ناظرمسابقه  مسابقه رسميت دارد. قبل از شروع هر مسابقه

 داوران شرکت ندارد. ردشمورد تائيد استفاده کرده اند. ناظر مسابقات تيمي در گ

 ناظران امتیازات:

وقت نگهدار  رکا برو همزمان کرده  ناظر امتيازات ، امتيازات داده شده توسط داور وسط را به طور مجزا ثبت

 و ثبت کننده امتياز نظارت مي کند.

 توضیح:

هنگاميکه دو یا بيشتر از دو داور عالمت مشابهي را نشان دهند یا برای یک شرکت کننده امتياز نشان دهند،  -1

ند ، ناظر داور وسط مسابقه را متوقف و برطبق آن تصميم عمل مي کند. اگر داور وسط مسابقه را متوقف نک

 م قرمز را باال برده و در سوت خود مي دمد.چمسابقه پر



 

 

مسابقه را متوقف کند  قاضيعالمت دادن دو یا بيشتر از دو  زوقتي داور وسط تصميم بگيرد به هر دليلي بج -2

رای خود را نشان  قضاتاو همزمان با گفتن یامه عالمت دست مورد نياز را نيز استفاده مي کند . بعد از آن 

توافق داشته باشند بر طبق آن تصميم عمل مي  قاضيي دهند و داور وسط در صورتيکه دو یا بيشتر از دو م

 کند .

بنا بر نظر دو یا بيش از دو قاضي امتياز ،اخطار ویا جریمه داشته باشند هر  که هر دو شرکت کننده در مواقعي -3

 دو شرکت کننده امتياز ،تذکریا جریمه را دریافت ميکنند. 

اخطار ویا ، اخطار ویا جریمه ای داشته باشد و امتياز  ر شرکت کننده ای توسط بيش از یک قاضي امتياز،اک -4

امتياز  ترین  جریمه بين قاضي ها متفاوت باشد و اگر اکثریتي برای اندازه امتياز ،اخطارویا جریمه نباشد پائين

 ،اخطار ویا جریمه اعمال مي شود.

بين داوران برای امتياز ، اخطار یا جریمه اختالف باشد ، بعنوان قاعده کلي ، رای اگر اکثریتي وجود دارد ولي  -5

 .اعمال مي شود.بر کمترین امتياز ، اخطار یا جریمه مبني  اکثریت

 .دارند.، هر کدام یک رای  قاضيهانتي داور وسط و چهار  در -6

طبق قوانين در حال اجرا مي باشد.  قانون برای ناظر مسابقه این است که مطمئن شود که مسابقه یا آن دور -7

گونه اختياری در قضاوت ندارد . از قبيل اینکه امتيازی صحيح  يچاو بعنوان داور اضافه نيست ، او رای یا ه

بوده یا جوگای اتفاق افتاده است تنها مسئوليت او در رابطه با روند اجرایي است . ناظر مسابقه در گردش 

 نيست.تيمي ه قداوران مساب

 .در سوت خود می دمد زاامتیت ثبمواقعی که داور وسط صدای زنگ پایان مسابقه را نشنود ناظر بر در -8

شورای داوران و ،مي اتوضيح مبنای قضاوت داده مي شود، داوران فقط با مسئول تاتوقتي بعد از مسابقه  -9

 توضيح نخواهند داد.به هيچ کس دیگری هيئت ژوری صحبت خواهند کرد .آنها 

ميتواند به تنهایي یک مربي که رفتار و کردارصحيحي نداشته باشد،یا از نظر او در نظم مسابقات  یک داور  -10

اختالل ایجاد ميکند را از زمين مبارزه  بيرون کند و تا زماني که مربي اصالح شود از ادامه مبارزه جلو گيری 

 مبارزه حاظر هستند داشته باشد. که در زمين کند . داور ميتواند این برخورد را با همه همراهان مبارز 

 

 شروع ، تعلیق و پایان مسابقه -13بخش

 باشد. 2،  1ه مسابقه باید طبق ضمائم ردر ادا قضاتاصطالحات و عالئم مورد استفاده داور وسط و  -1

باید سر جایي که از قبل برایشان مشخص شده قرار بگيرند و پس از احترام مبارزان به  قاضيهاداور وسط و  -2

 گفته و مبارزه آغاز ميشود.  "شوبه هاجيمه"ه در وسط تاتامي قرار گرفته اند داور هم ک

داور وسط به شرکت کنندگان  ،مسابقه را متوقف خواهد کرد. در صورت لزوم "یامه"داور وسط با اعالم  -3

 دستور خواهد داد تا در محل مخصوص خود قرار گيرند)موتونوایچي(.

 



 

 

ر خود را با عالمت پرچم نشان مي دهند در مواقعيکه ظن قضاتد برميگردد ، وقتي داور وسط  به جایگاه خو -4

وسط شرکت کننده را )قرمز یا آبي ( و محلي که ضربه به آن حمله شده شناسایي  امتياز داده مي شود داور

با کند( و سپس امتياز مورد نظر را با عالمت مقرر شده نشان خواهد داد. سپس داور وسط  مي کند)اعالم مي

 ع مي کند.ومسابقه را شر  اده( مجدمکته هاجيواعالم )سوز

و به  مي دهدیامه  داور ه یکي از شرکت کنندگان هشت امتياز جلوتر مي افتدقهنگاميکه درجریان مساب -5

خط شروع برگردند و خودش نيز به محل خود بر ميگردد. داور وسط با  بهشرکت کنندگان دستور مي دهد تا 

نوکاچي( برنده را اعالم مي کند. در این لحظه مسابقه    د به سمت برنده و اعالم )آئو/آکابلند کردن دست خو

 به پایان  مي رسد.

، برنده اعالم مي  دوقتي زمان مسابقه به پایان برسد ، شرکت کننده ای که بيشترین امتياز را کسب کرده باش -6

نوکاچي( برنده را اعالم ميکند .    م )آئو/آکاشود و داور وسط با بلند کردن دست خود به سمت برنده و اعال

 در این لحظه مسابقه به پایان خواهد رسيد.

(با هانتي برای نتيجه مسابقه  قاضيدر هنگام تساوی آرا در پایان مسابقه ؛ هيئت داوران)داور وسط و چهار  -7

 کنند. تصميم گيری مي

 مسابقه را متوقف می کند.در مواجهه با شرایط زیر داور وسط با اعالم )یامه( موقتا  -8

A. مي خارج شوند.اوقتي که یک هر دو شرکت کننده از تات 

B. وقتي که داور وسط به شرکت کننده دستور دهد لباس یا تجهيزات حفاظتي خود را مرتب کند 

C. .وقتي که شرکت کننده ای قوانين را نقض کند 

D. يل بيماری ،مصدوميت و یا هر هنگاميکه داور وسط متوجه شود که یکي یا هر دو شرکت کنندگان به دل

دليلي دیگر ،قادر به ادامه مسابقه نيستند . داور وسط با توجه به نظر پزشک تورنمنت در خصوص ادامه مسابقه  

 .تصميم مي گيرد

E. .وقتي شرکت کننده ای حریف را مي گيرد و اقدامي برای انجام بالفاصله تکنيک ویا پرتاب نمي کند 

F. مي افتند یا پرتاب مي شوند و هيچ کدام از شرکت کننده ها سریعا نمي  وقتي یک یا دو شرکت کننده

 ایستند و تکنيک موثری اجرا نمي کنند.

G.  وقتي هر دو شرکت کننده همدیگر را مي گيرند و گالویز مي شوند و موفقيتي در اجرای بالفاصله پرتاب یا

 تکنيک امتياز آور ندارند.

H.  شوند و موفقيتي در اجرای بالفاصله پرتاب و دیگر تکنيکها را وقتي دو شرکت کننده سينه به سينه مي

 ندارند.

I. برای یک پرتاب یا زمين افتادن روی پای خود نباشند و شروع به کشتي  تالشوقتي دو شرکت کننده بعد از

 گرفتن نمایند.

J. .وقتي امتياز یا جوگای توسط دو یا بيشتر یرای یک شرکت کننده عالمت داده مي شود 

K.  به نظر داور وسط امتياز یا خطایي رخ داده باشد و یا در مواقعي که به دليل ایمني داور بخواهد وقتي که

 مسابقه را متوقف کند.

L. مي بخواهد مسابقه را متوقف کند.اوقتي مسئول تات 



 

 

 وضیح:ت

I. در شروع مسابقه ، ابتدا داور وسط از شرکت کنندگان ميخواهد تا در خطوط شروع قرار گيرند . اگر شرکت 

شرکت کنندگان باید به طور مناسب  از حرکت باز داشته شود.طه مسابقه شود. باید وکننده ای زودتر وارد مح

دیگر ادای احترام کنند ، تکان دادن سریع سر، ناکافي و بي ادبانه است، اگر شرکت کننده ها داوطلبانه یکبه 

هد تا به یکدیگر ادای احترام کنند . طبق حرکاتي حاضر به ادای احترام نباشند، داور وسط مي تواند از آنان بخوا

 قوانين امده است . 2که در ضميمه 

II.  هنگام شروع مجدد مسابقه ، داور وسط باید کنترل کند. شرکت کنندگان به طور صحيح و مرتب در خطوط

وع مسابقه شروع ایستاده باشند ، شرکت کنندگان که باال و پائين مي پرند و بي قراری مي کنند ، قبل از شر

 .دباید آرام شوند . داو وسط باید با کمترین تاخير مسابقه را شروع کن

III.  شرکت کنندگان در شروع و پایان  هر مسابقه به یکدیگر ادای احترام مي کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قوانین کاتا

 زمین مسابقات کاتا -1 بخش

 زمين مسابقات مي بایست مسطح و خالي از هر مانعي باشد. -1

 مسابقات باید به اندازه کافي بزرگ باشد تا اجرای بدون وقفه کاتا صورت پذیرد. زمين -2

قسمتهایي از تاتامي که به رنگ قرمز ومحل قرار گرفتن شرکت کنندگان در مسابقات کوميته ميباشد برای  -3

 مسابقات کاتا باید برگردانده تا محوطه کامال یک دست و یکرنگ شود.

 :توضیح

I. کوميته مناسب خواهد تاتامي صحيح کاتا یک سطح ثابت یک دست الزم است. معموال  برای اجرای مناسب و

 بود.

 

 لباس رسمی -2 بخش

قوانين کوميته، لباس رسمي بر تن  2شرکت کنندگان و داوران مي بایست طبق تعریف قيد شده در ماده  -1

 داشته باشند.

 هر شخصي که طبق این قانون عمل نکند، رد صالحيت خواهد شد. -2

 :ضیحتو

I.  شود جابجالباس کاراته )گي( نباید در طول اجرای کاتا. 

II.  به شرکت کنندگاني که خود را معرفي مي کنند اما درست لباس نپوشيده اند یک دقيقه زمان داده مي شود تا

 مشکل را برطرف سازند.

 

 ساختار مسابقه کاتا -3 بخش

نفره  3ات تيمي شامل مسابقه بين تيم های انفرادی و تيمي برگزار مي شود. مسابق صورتمسابقه کاتا به  -1

است. هر تيم منحصرا از مردان یا زنان تشکيل شده است. مسابقه کاتای انفرادی شامل اجرای انفرادی در بخش 

 های مردان و زنان )بصورت مجزا( مي باشد.

 از سيستم حذفي یا رپه شاژ استفاده مي شود. -2

 ننده مجاز است(بر اساس سبک کاراته شرکت کجزئي )تغييرات  -3

 کاتای انتخابي مي باید قبل از هر دور به ميز ثبت امتياز اطالع داده شود . -4



 

 

یک کاتای متفاوت اجرا کنند. چنانچه یک کاتا یکبار اجرا شود، دیگر  دورشرکت کنندگان مي بایست در هر  -5

 نمي توان آن را تکرار کرد.

نظر از ادامه کند ،مي تواند از  را کرده باشد ، صرفدر شرایطي که مبارزی بعد از اینکه حریفش شروع به اج -6

 هر کاتایي که در مرحله بعد اجرا کند استفاده کند چرا که این شرایط برد توسط کيکن محسوب مي شود.

( مي KIKENمبارزان انفرادی یا تيمي که در زمان فراخواني در محل حاضر نمي شود از آن دسته حذف ) -7

ه این معناست که مبارزان از آن دسته حذف شده اند ولي معني برای شرکت در شوند. حذف به وسيله کيکن ب

 دسته های دیگر نيست.

در رقابت کسب مدال در مسابقات کاتای تيمي، تيم ها کاتای انتخابي خود را به شيوه معمول اجرا مي کنند.  -8

 6اتا و نمایش بونکای بطورکلي سپس نمایشي از معنای کاتا اجرا مي کنند )بونکای(. زمان مجاز برای اجرای ک

کاتا احترام ميگذارند کورنومتر را راه مي اندازد  شروع وقت نگهدار رسمي زماني که اعضای تيم برایدقيقه است. 

را متوقف مي کند تيمي که در شروع وپس از اجرا  و زماني که پس ازاجرای بونکای احترام مي گذارند کورنومتر

جرا بيش از شش دقيقه زمان برده باشد رد صالحيت مي شود. استفاده از اسلحه های احترام نگذارد و یا در ا، 

 سنتي و تجهيزات فرعي و لوازم اضافي اجازه داده نمي شود.

 توضیح:  

I. داردبه تعداد شرکت کنندگان انفرادی یا تيمي ثبت نام شده  يگتعداد کاتاهای الزم بست  ،

به عنوان نفرات شرکت کننده یا تيم  استراحت هاهمانطوریکه در جدول زیر نشان داده شده است. 

 ها محاسبه مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 هیئت داوران -4بخش 

 ه مي شود.نفره از داوران توسط مدیر تاتامي در نظر گرفت 5برای هر مسابقه یک پنل  -1

 داوران یک مسابقه کاتا نباید مليت هيچ یک از شرکت کنندگان را داشته باشند. -2

 س ها و گوینده ها مشخص خواهند شد.به عالوه، وقت نگه دارها، امتياز نوی -3

 تعداد کاتای الزم شرکت کنندگان انفرادییا تیم ها

128-65 7 

64-33 6 

32-17 5 

16-9 4 

8-5 3 

4 2 



 

 

 :توضیح

I. محوطهدیگر در چهار گوشه  قاضيرو به شرکت کنندگان مي نشيند و چهارالع (ض)یکي از ا سرداور در وسط 

 مي نشينند. مسابقه

II. هر قاضي یک پرچم قرمز و یک پرچم آبي خواهد داشت و در صورت استفاده از تابلو امتيازات الکترونيکي

 ترمينال ورودی این کار را انجام خواهد داد. 

 معیارهای تصمیم گیری -5 بخش

 )کاتا فقط باید از ليست رسمي ذیل اجرا شود(:لیست رسمی کاتا ها

Anan  Jion  Papuren  

Anan Dai  Jitte  Passai  
Annanko  Jyuroku  Pinan 1-5  

Aoyagi  Kanchin  Rohai  

Bassai Dai  Kanku Dai  Saifa (Saiha)  
Bassai Sho  Kanku Sho  Sanchin  

Chatanyara Kushanku  Kanshu  Sanseiru  
Chinte  Kosokun (Kushanku)  Sanseru  

Chinto  Kosokun (Kushanku) Dai  Seichin  
Enpi  Kosokun (Kushanku) 

Sho  
Seienchin  

Fukygata 1-2  Kosokun Shiho  Seipai  

Gankaku  Kururunfa  Seirui  

Garyu  Kusanku  Seisan (Seishan)  
Gekisai (Geksai) 1-2  Matsumura Rohai  Shinpa  

Gojushiho  Mattskaze  Shinsei  
Gojushiho Dai  Matusumura Bassai  Shisochin  

Gojushiho Sho  Meikyo  Sochin  

Hakucho  Myojo  Suparinpei  
Hangetsu  Naifanchin (Naihanshin) 

1-3  
Tekki 1-3  

Haufa  Nijushiho  Tensho  

Heian 1-5  Nipaipo  Tmorai Bassai  
Heiku  Niseishi  Useishi (Gojushiho)  

Ishimine Bassai  Ohan  Unsu (Unshu)  
Itosu Rohai 1-3  Pachu  Wankan  

Jiin  Paiku  Wanshu  

 



 

 

 تذکر:

ست در ااسامي بعضي از کاتاها نسخه دوم تغيير یافته به زبان التين هستند اغلب موارد یک کاتا ممکن 

ائي نامها یکسان به سبک دیگر با نام متفاوتي شناخته شود و در موارد استثن )ریو ها( سبکي نسبت

 هست ولي در حقيقت کاتای متفاوتي در سبکها هستند.

 :ارزیابی

  فاکتور اصلي )  3در ارزیابي عملکرد یک بازیکن یا یک تيم، داوران عملکرد را بر اساس مقدار برابر

 همخواني ، اجرای فني و اجرای ورزشي( ارزیابي مي کند.

 کاتا ارزیابي مي شود با این استثنا که در مسابقات تيمي برای وتا تعظيم پایان  اجرای کاتا از تعظيم شروع

کسب مدال وقت نگهدار از تعظيم شروع کاتا زمان را تا انجام بونکای و تعظيم بعد از آن محاسبه مي 

 کند.

 

 ضابطه اصلی اهمیت داد. 3در ارزیابی اجرای کاتا باید به هر 

 بونکای هم ارزشي معادل کاتا دارد.

 

 اجرای بونکای)تنها قابل استفاده در فینال تیم ها( اجرای کاتا

پيروی و همخواني با خود فرم و  -1

 استانداردهای اجرایي سبک 

 همخواني با کاتا-1

استفاده از حرکات صحيح همانطور که در کاتا 

 اجرا شد

 اجرای فنی -2

a) هاایستادن 

b) تکنيک ها 

c) حرکات انتقالي 

d) زمان بندی/هماهنگ سازی 

e) تنفس صحيح 

f) مه(تمرکز )کي 

g)  سختي تکنيکي 

 اجرای فنی-2

a) هاایستادن 

b) تکنيک ها 

c) سنتي حرکات انتقالي 

d) زمان بندی 

e) کنترل 

f) )تمرکز )کيمه 

g) سختي تکنيکهای اجرایي 

 اجرای ورزشی -3

a) )شدت)توان رزمي 

b) سرعت 

c) تعادل 

d) ریتم 

 اجرای ورزشی-3

a) )شدت)توان رزمي 

b) سرعت 

c) تعادل 

d) زمانبندی 

 



 

 

 سلب صالحیت/ رد شدن

 شود: صالحیت ردمی تواند یک تیم به خاطر هر یک از دالیل زیر یک شرکت کننده انفرادی یا 

 اجرای کاتای اشتباه یا اعالم کاتای اشتباه (1

 عدم تعظيم در شروع و خاتمه اجرای کاتا (2

 مکث واضح یا توقف در اجرای کاتا  (3

   يزیکي با داور اینکه داور مجبور شود به خاطر ایمني از جای خود حرکت کند یا تماس ف لتداخل با کار داوران مث (4

 داشته باشد

 افتادن کمربند در حين اجرای کاتا (5

 دقيقه( برای اجرای کاتا و بونکای 6در نظر گرفته شده ) اجرای بيش از زمان (6

 اجرای تکنيک بر اندازی قيچي از ناحيه گردن در بونکای )کاني باسامي( (7

 عدم پيروی از دستورات سر داور یا هر سوء رفتار دیگر (8

 خطاها

 ه خطاهای زیر مشاهده شوند باید طبق ضوابط قید شده باال در ارزیابی مد نظر قرار گیرند:چنانچ

a) )از دست دادن تعادل )به ميزان کم 

b) جابجایي نادرست یا عدم تکميل اجرا از قبيل عدم اجرای کامل دفاع یا خارج از هدف بودن ضربه دست اجرای 

c) نکه حرکت انتقالي بدن کامل شود، یا در کاتای تيمي: حرکت غير هماهنگ، مثل ارائه یک تکنيک قبل از ای

 ناهماهنگ بودن در جابجایي

d)  استفاده از هر گونه راهنمایي های قابل شنيدن )توسط هر فرد دیگر از جمله بقيه اعضاء تيم( یا حرکت نمایشي  

ک موجب يه صورت اتومات، دست، یا گي کاراته، یا صدای بازدم غير معقول، ب سينهمانند کوبيدن پا، زدن بر روی 

 کم کردن امتياز عملکرد فني کاتا توسط داوران و در نتيجه از دست دادن یک سوم کل امتياز کاتا مي شود.

e)  حدی که به پائين تر از کمر بياید.شل شدن کمربند در حين اجرا به 

f) والني کردن وقفه قبل تلف کردن زمان شامل طوالني کردن راه رفتن/ رژه رفتن، ادای احترام بيش از حد یا ط  

 از شروع اجرا.

g) در هنگام اجرای حریف با راه رفتن و حرکت کردن. ان پرت کردن حواس داور 

h) ایجاد جراحت به دليل استفاده نکردن از تکنيک های کنترل شده در حين بونکای 

 

 

 



 

 

 :توضیح

I. وفادار و پایبند باشد.  ،کاتا رقص یا یک اجرای تکنيکي نيست. کاتا مي بایست به ارزش های سنتي و اصول

واقع گرایانه باشد و تمرکز، قدرت و تاثير بالقوه خود را در تکنيک هایش به نمایش  رزميکاتا باید از نظر 

 بگذارد. باید قوت، قدرت و سرعت را عالوه بر ظرافت، ریتم و تعادل به تصویر بکشد.

II. سر داور ،کاتا را شروع کنند   در کاتای تيمي همه سه نفر اعضای تيم باید در یک جهت و رو به. 

III. اعضای تيم باید تمامي جنبه های درست اجرای کاتا را بعالوه هماهنگي به نمایش بگذارند . 

IV.  این تنها وظيفه مربي یا مسابقه دهنده است که مطمئن شود کاتایي که در جدول امتيازات قيد شده برای

 آن راند مناسب است یا خير.

V.  ندازی قيچي از ناحيه گردن )کاني باسامي( در اجرای بونکای ممنوع مي باشد اما هر چند اجرای تکنيک برا

 اجرای این تکنيک از ناحيه بدن مجاز است.

 

 اجرای مسابقات -6 بخش

از اعالم اسامي و حاضر شدن آنها در زمان شروع مسابقه دو شرکت کننده یا تيمها ،یکي کمربند  پس -1

و در خط پيراموني محوطه مسابقه روبروی سر داور کاتا مي ایستند  بندد قرمز)آکا(ودیگری کمربند آبي)آئو(مي

پس از احترام به هيات داوران و سپس به یکدیگر آئو به عقب رفته و خارج از محوطه مسابقه مي ایستد .آکا بعد 

شروع  را بعد کاتاميکند  اعالمرا   واضح اسم کاتایي که اجرا مي کند و  تعظيم کرده کاتا ، از رفتن به محل شروع 

کاتا محوطه را ترک کرده و منتظر اجرای آئو مي ماند .پس  پایانمي نماید پس از اجرای کاتا ،آکا پس از احترام در 

 مانند .  از اجرای آئو هر دو به خط پيراموني محوطه مسابقه برمي گردند و منتظر تصميم هيات داوران مي

صالحيت شود او باید بقيه داوران را بخواهد تا تصميم نهایي را  اگر به نظر سر داور شرکت کننده باید رد -2

 بگيرند.

سر داورپرچم ها را بصورت ضربدری تکان مي دهد و سپس با پرچم  اگر شرکت کننده ای رد صالحيت شد  -3

 برنده را اعالم مي کند 

سرداور مي ایستند.  پيرامونيپس از اینکه هر دو کاتا به انجام رسيد شرکت کنندگان در کنار هم روی خط  -4

صدایي در سوت خود مي دمد که در نتيجه آن داوران رای  2را مي پرسد )هانتي( و با یک دم  تصميم داوران 

در جدول  یبعد در حالتي که آکا و آئو هر دو در یک مسابقه رد صالحيت شوند حریف خود را اعالم مي کنند.

مگر اینکه رد صالحيت دو نفره در مسابقه برای کسب  عالم(به حالت استراحت برنده مي شود. )بدون نياز به ا

 .مدال رخ دهد ،در این صورت برنده توسط هانتي تعيين مي شود

مجاز نمي باشد. شرکت کننده ای که بيشترین رای را مي گيرد  ،) مساوی(تصميم یا به نفع آکا است یا آئو -5

 . برنده اعالم مي شود.



 

 

خواني در محل حاضر نمي شوند از آن دسته حذف)کيکن( مي شوند.  زمان فرامبارزان انفرادی یا تيمي که در  -6

ولي منعي برای شرکت در  ه اند،حذف به وسيله کيکن به این معناست که مبارزان از آن دسته حذف شد

 نيست. یدیگر بخش

سپس  در زمان اعالم حذف توسط کيکن ،سر داور باید با پرچم  خود به سمت بازیکن خاطي اشاره کند و -7

 عالمت کاچي )پيروزی( را به سمت حریف بدهد.

شرکت کنندگان ابتدا به یکدیگر و بعد به هيئت داوران ادای احترام مي کنند، سپس زمين مسابقه را ترک  -8

 مي کنند.

 :توضیح

I. .نقطه آغاز اجرای کاتا، درون محوطه زمين مسابقه است 

II.  صدایي در سوت خود مي دمد. داوران بصورت  2سرداور تصميم داوران را مي پرسد )هانتي( و با یک دم

 5همزمان پرچم های خود را باال مي برند. بعد از دادن زمان کافي برای اینکه رای ها شمارش شوند )حدود 

 ثانيه( پرچم ها بعد از یک  سوت کوتاه دیگر پائين آورده مي شوند.

نيابد یا انصراف دهد )کيکن(، بدون  درصورتيکه یک شرکت کننده یا تيم وقتي فرا خوانده مي شود حضور

. در این نياز به اجرای کاتایي که قبال اعالم شده بود رای بصورت اتوماتيک به نفع حریف مقابل صادر مي شود

 کند. شرایط مبارز یا تيم برنده مي تواند از کاتایي که باید در آن راند اجرا مي شده در راند بعدی استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اصطالحات( 1ضمیمه 

 

Shobu Hajime مسابقه را شروع کنيد شوبو هاجیمه 
قب  ع به  مي  قد عالم، داور  عد از ا ب

 گذارد.مي

Ato Shibaraku وقت کمي باقيمانده باراکواَتو شی 

نگهدار ثانيه پایاني مساابقه، وقت 15در 

شي باراکو زنگ زده و داور جمله  را  آتو

 کند.مياعالم 

Yame بایستيد یامه 

زمان تعليق یا پایان مسابقه همانطور در 

کت  ندداور وسااط حر که اعالم مي ک

 رانيز انجام مي دهد.دست 

Moto no Ichi تان برگردیدبه جای اول موتونو ایچی 
يه خود  حل اول به م بارزین  داور و م

 ایستند.برگشته و مي

Tsuzukete ادامه سوزوِکته 
مان قطع  که فر ماني بارزه در ز مه م ادا

 داده نشده است.مسابقه 

Tsuzukete 

Hajime 
 ادامه مبارزه را شروع کنيد سوزوِکته هاجیمه

ایسااتاده و در  ذنکوتسااوداچيداور در 

ستميسوزوکته حاليکه  ها را گوید، د

مت  به ساا تان را  باز کرده و کف دساا

 چرخاند و هنگاميکهکنندگان ميشرکت

مه مان کف را ادا مي هاجي ند همز ک

ستان را چرخانده و  سرعت به هم د به 

یک کرده و  به  سااپسنزد پای جلو را 

 کشد.عقب مي

Shugo فراخواني قضات شوگو 

سابقه و یا در  ضات را در پایان م داور، ق

شورت برای انجام  فرا  شيکاکوهنگام م

 خواند.مي



 

 

Hantei هانتِی 

 گيریرأی

 

 

 

 

جه هت نتي یان بيج پا جة گيری در  نتي

رأی  یک مسابقه، داور از قضات تقاضای

سوت کوتاهکند. بعد از مي ضات یک  ، ق

ند کردن پرچم، رأی خود را اعالن بابل

مان رأی مي ند و داور نيز بطور همز دار

خود را با بلند کردن دست خود به سوی 

ندة مورد نظر خویش اعالن شاارکت کن

 دارد.مي

Hikiwake مساوی واکهکیهی 

ستان خود  ساوی، داور د  رادر هنگام ت

بدری گرفته و سپس آنها را به حالت ضر

در حاليکه کف دسااتان رو به جلو قرار 

 کند.دارند باز مي

Aka-no (Ao-no) 

Kachi 
 قرمز )آبي( برنده است آکا نو )آئو نو(کاچی

درجه به  45داور دست خود را در زاویه 

 ورد.آ سمت برنده مسابقه باال مي

Aka (Ao) Ippon آکا )آئو( ایپون 
بي(  مز )آ ي 3قر ت م از ا

 گيردمي

سوی مبارزی که  ست خود را به  داور د

سب امتياز نموده و در زاویه  درجه  45ک

 آورد.باال مي

Aka (Ao) Waza 

ari 
 گيردامتياز مي 2قرمز )آبي(  آکا )آئو( وازاری

به  به ارتفاع شااانه داور دساات خود را 

سمت مبارزی که کسب امتياز کرده باال 

 آورد.مي

Aka (Ao) Yuko  گيردامتياز مي 1قرمز )آبي(  )آئو( یوکوآکا 

سوی مبارزی که  ست خود را به  داور د

سب امتياز نموده و در زاویه  درجه  45ک

 آورد.مي يپایين

Chukoku اخطار چوکوکو 
به  2یا  1داور عالمت خطای دسااته  را 

 دهد.خاطي نشان مي

Keikoku  ِاخطار وکویکک 

سته  یا  1داور ابتدا عالمت خطای د

سپس با انگشت ر 2 شان داده و  ا ن

سمت 45سبابه در زاویه   درجه به 

 رود.پای خاطي نشانه مي



 

 

Hansoku Chui هانسوکو چویی 

 اخطار برای جریمه

 

سته   2یا  1داور در ابتدا عالمت خطای د

را نشان داده و سپس با انگشت سبابه و 

 رود.به سمت خاطي نشانه مي بطور افقي

Hansoku هانسوکو 
مه ی عدم  جر خراج،  ) ا

 صالحيت ادامه مبارزه(

سته   2یا  1داور در ابتدا عالمت خطای د

سبابه  شت  سپس با انگ شان داده و  را ن

به ساامت صااورت  45در زاویه  درجه 

 هانسااوکوخاطي نشااانه رفته و اعالم 

بل را مي قا ند و پس از آن حریف م ک

 کند.برنده اعالم مي

Jogai جوگای 

قه  خروج از محوطه مساااب

ب طه)ن به واساا ید  تالش  ا

 حریف مقابل باشد(

سبابه خود  را به طرف خط داور انگشت 

به  تا  نده مي گيرد  پهلویي شاارکت کن

شرکت کننده به  شان دهد که  ضات ن ق

 خارج از محوطه مسابقه رفته است 

Shikkaku کوشیکا 

 اخراج

 )محوطه را ترک کن(

سبابه خاطي را  شت  داور در ابتدا با انگ

س شان داده و  ست را تا ن پس حرکت د

سر خود ادامه مي شت  دهد و همزمان پ

له را ادا ميی ا کا )ن جم ند: آ و( آئ ک

کاکو و متعاقبا حریف مقابل را برنده شي

 کند.اعالم مي

Kiken گيریکناره کیِکن 

درجه  45داور با انگشت سبابه در زاویه 

به ساامت زمين و محل ایسااتادن مبارز 

 دهد.)شروع مسابقه( را نشان مي

Mubobi خود را به خطر انداختن موبوبی 

و لبه داور با صااورت خود را لمس کرده، 

به جلوی صااورت  نده  دساات را چرخا

به  تا  قب و جلو مي برد  به ع آورده و 

شان دهد  ضات ن ا به خطر خود رمبارز ق

 انداخته است

 بعد از دادن امتياز به روش مرسوم، داور رو       

SENSHU        به کانزا کرده و در حاليکه انگشت اشاره را به             برتری اولين امتياز بدون اعتراض   سنشو 

 سمت مبارز کرده است مي گویدآکا ) آئو ( سنشو

 



 

 

 (      عالئم و اشارات2ضمیمه) 

 

 داور

 

 شومن نی ری

 به جایگاه احترام بگذارید

 کشد.های خود را جلو ميداور کف دست

 

 ریاُتاگای نی 

 به یکدیگر احترام بگذارید

خواهد که به یکدیگر احترام داور از مبارزین مي

 بگذارند.

 

 شوبو هاجیمه

 شودمسابقه شروع می

 گذارد.پس از اعالم، داور یک قدم به عقب مي

 

 یامه

 بایستید

در لحظه اعالم فرمان، داور دست خود را با سرعت 

 سازد.ميبه پایين حرکت داده و مسابقه را متوقف 



 

 

 

 سوزوکِته هاجیمه

 ادامه مسابقه را آغاز کنید

گوید یک پای خود را داور زمانيکه که سوزوکته مي

به عقب برده و دستان را به سمت حریفان باز 

چرخد. در کند و کف دستان رو به دو حریف ميمي

هنگام ادای هاجيمه کف دستان به سمت حریفان 

 کند.و همزمان پا نيز به عقب حرکت مي

 

 وـوکــی

 یک امتیاز

درجه به سمت  45داور دست خود را در زاویه 

 دهد.گيرنده امتياز حرکت مي

 

 وازاری

 دو امتیاز

داور دست خود را در امتداد شانه و به سمت 

 دهد.گيرنده امتياز حرکت مي

 

 ایپون

 سه امتیاز

درجه به باال و به  45داور دست خود را در زاویه 

 کند.گيرنده بلند مي سمت امتياز



 

 

 

 پاک کردن آخرین تصمیم

 )امتیاز یا خطا(

داور به سمت مبارز چرخيده و در حاليکه اعالم آکا 

نماید، دستان خود را باز کرده و به حالت )آئو( مي

برد. کف دستان رو ضربدر باال آورده و به پایين مي

به پایين بوده و نشان از پاک کردن امتياز و یا خطا 

 دارد.را 

 

 کاچی

 برنده

در پایان مبارزه داور با گفتن آکا نو ) آئو نو ( کاچي 

درجه به باال و به سمت  45دست خود را در زاویه 

 کند.مبارز برنده بلند مي

 

 کیکِن

 گیریکناره

درجه به سمت پائين  45در کميته داور با زاویه 

 .مبارز یا تيم برنده امتياز اشاره مي کند 

 



 

 

 

 ویکاکش

 اخراج، محوطه را ترک کن!

درجه خاطي را نشان و  45داور ابتدا در زاویه 

گوید: سپس حرکت را با انگشت ادامه داده و مي

کاکو! و پس از آن حریف مقابل را آکا )آئو( شي

 کند.پيروز اعالم مي

 

 واکهکی هی

 مساوی

زمانيکه امتياز مبارزین برابر باشد، داور دستان 

ربدر باال آورده و سپس همزمان خود را بصورت ض

آورد، کف واکه آنرا به پایين مي کي با گفتن هي

 باشد.دستان را رو به حریفان مي

 

 چوکوکو

 (1اخطار )از نوع دسته 

داور دستان باز خود را بصورت ضربدر روبروی 

دهد و پس از گفتن آکا )آئو( سينه خود قرار مي

 کند.کلمه چوکوکو را ادا مي



 

 

 

 وکوچوک

 (2اخطار )از نوع دسته 

داور دست خود را بصورت شکسته نگه داشته و با 

انگشت سبابه به صورت فرد خاطي نشانه رفته و 

 کند.پس از گفتن آکا )آئو( کلمه جوکوکو را ادا مي

 

 کوکویکِ

 اخطار

با  2یا  1داور پس از نشان دادن عالمت خطا دسته 

ریف درجه پای ح 45انگشت سبابه در زاویه 

 دهد.خاطي را نشان مي

 

 اخطار هانسوکو

 چویی 

با  2یا  1داور پس از نشان دادن عالمت خطا دسته 

انگشت سبابه به حالت افقي حریف خاطي را نشان 

 دهد.مي

 

 هانسوکو

 فاقد صالحیت الزم برای ادامه مبارزه

با  2یا  1داور پس از نشان دادن عالمت خطا دسته 

درجه صورت خاطي را  45ه انگشت سبابه در زاوی

نشان داده و سپس حریف وی را برنده اعالم 

 کند.مي



 

 

 

 عدم فعالیت

داور دستان خود را بصورت مشت شده روبروی 

سينة خود گرفتن و حول یکدیگر به چرخش در 

خطای الزمه را نشان  2آورده و سپس از دسته 

 دهد.مي

  

 

 از حد مجاز اصابت بیش

ارز خاطي این عالمت را نشان داور به قضات و مب

اخطار الزمه را نشان و  1داده و سپس از دسته 

 کند.اعالم مي

 

 دیدگیتمارض یا تظاهر به آسیب

داور کف دست را به صورت گذاشته و از قضات 

 نماید.مي 2تقاضای اخطار از دسته 

 

 جوگای

 خروج از محوطه مسابقه

به داور با انگشت سبابه و سمت مبارز خاطي 

قضات خط بيروني محوطه مسابقه را نشان 

 دهد.مي



 

 

 

 موبوبی

 خود را به خطر انداختن

داور صورت خود را با دست لمس کرده سپس 

دست را به جلو آورده ضمن اجرای حرکتي 

پاندولي شکل، به قضات خطای موبوبي را نشان 

 دهد.مي

 

 

 فرار از مبارزه

م کرده و ای فرضي رسداور با انگشت سبابه دایره

 نماید.مي 2از قضات تقای اخطار از دسته 

 

 گرفتن، هل دادن، بغل کردن

 جویی بدون اجرای تکنیکیا برتری

داور دستان مشت شده خود را جمع کرده و با آوردن 

 2دستان به جلو از قضات درخواست اخطار از دسته 

 نماید.مي

 

 حمله خطرناک

 اجرای تکنیک بدون کنترل

ود را از کنار سر خود رد کرده، سپس داور مشت خ

 نماید.را مي 2تقاضای اخطار از دسته 



 

 

 

 حمله با سر، زانو و آرنج

داور پيشاني، زانو یا آرنج خود را نشان داده و 

 دهد.را نشان مي 2سپس خطا از دسته 

 

 صحبت یا توهین کردن

 و یا نمایش حرکتی ناشایست

اشته و داور انگشت سبابه را روی لب خود گذ

 دهد.را نشان مي 2سپس خطای دسته 

 

 شوگو

 فراخوانی قضات

داور، قضات را در پایان مسابقه و یا در هنگام 

 خواند.کاکو فرا ميگيری برای انجام شيتصميم

 

 

 

 

 

 



 

 

 قاضی

  

 

 

 یوکو                            وازاری                     

 

 

 ایپون
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 1از نوع دستهخطا 

ها به حالت ضربدر روی هم و به سمت مبارز خاطي پرچم مبارز خاطي در ابتدا چرخانده و سپس پرچم

 قرار خواهند گرفت )پرچم مبارز خاطي در جلو قرار دارد(.

 

 

  

2 1 

 2خطا از نوع دسته 

سمت مبارز خاطي  باشد بهپرچم مبارز خاطي در ابتدا چرخانده و سپس در حاليکه آرنج کمي خم مي

 شود.اشاره مي



 

 

 
 

 جوگای وکویکک

 شود.فرد خاطي به آرامي به زمين زده مي پرچم

 
 

 چوییهانسوکو هانسوکو

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های الزم برای داوران و قضات(  راهنمایی 3ضمیمه) 

 اهد کرد.این بخش از کتاب به داوران و قضات جهت داوری، قضاوت و درک بهتر مطالب کمک خو

 اصابت بیش از حد

ای خطا حریف را مورد اصابت قرار داد، پنل داوری هنگامي که مبارزی امتيازی را کسب نمود و بالفاصله با ضربه

( و یا وی را جریمه نمایند )مگر آنکه حریف مقابل، 1خاطي اخطار الزم را داده ) از دسااته امتياز باید به  بجای 

 خود مقصر باشد(.

 از حد و تمارضتماس بیش 

 شرکت ست و از  سابقات انتظار ميکاراته یک هنر رزمي ا سيار مقبولي کنندگان در م رود که از خود رفتار ب

ای که دارای تماس سااطحي بوده دریافت ای ضااربهکنندهرا ارائه نمایند. قابل قبول نخواهد بود زمانيکه شاارکت

ی خود را به لثه تلوتلو بخورد، خم شااود و یا محافظ کند صااورت خود را گرفته، این طرف و آن طرف رفته،مي

ای که وانمود شود که این ضربه بسيار شدید بوده تا داور را متقاعد سااااااازد کاااه جریمة بيرون تُف کند بگونه

ما را بي که ورزش  کاری اساات  تار نوعي فریب ند و ارزش ميبيشااتری را برای حریفش در نظر بگيرد. این رف ک

 عت خاطي را جریمه نمود.بایست بسرمي

  وقتي مبارزی وانمود مي کند که ضربه ای محکمتر از حد مجاز خورده است پنل داوران تشخيص مي دهند

ست و همه  شده بود ا شده کنترل  شود و اخطار  6که تکنيک اجرا  شته ، امتياز داده مي  مالک امتياز گرفتن را دا

اخطار صحيح برای وانمود کردن به آسيب دیدن توسط ضربه در برای وانمود کردن داده خواهد شد.  2کاتاگوری 

 باشد.حالي که داوران تشخيص مي دهند که ضربه کامال قانوني بوده است ، شيکاکو مي 

 کند و روی ای ضربة شدیدتری را دریافت ميکنندهتاار زماانااي است کااه شرکتامّااا شارایط سخت

باره برميزمين مي تد و دو يه( و مجددا  روی زمين مي 10رای متوقف کردن زمان خيزد )باف تد. داور و دیگر ثان اف

ها و باشااد و هرچه تيمامتياز مي 3قضااات باید این نکته را به یاد داشااته باشااند که لگد به ناحية جودان دارای 

نيز خواهند رسيد یابند به جوایز مادی بيشتری  های بيشتری دستکنند به مدالافرادی که با یکدیگر رقابت مي

و در اینجا است که وسوسة استفاده از رفتار غير اخالقاااي و غير ورزشي نيز بيشتر و شدیدتر خواهد شد. بسيار 

 های مناسب نيز استفاده کنيد.مهم است که این نکته را به خاطر داشته باشيد و از تنبيهات و جریمه

 



 

 

 موبوبی

 د که مبارز به ساابب خطا و یا غفلت از دفاع، خود آساايب گرداخطار و جریمه موبوبي هنگامي اعمال مي

ها ممکن اساات زماني اتفاق بيفتد که مبارز در یک لحظه به حریف خود پشاات کند، با چودان ببيند. این آساايب

گياکو زوکي بلند بدون توجه به ضااد حملة جودان حریف حمله کند، توقف قبل از یامه داور، گارد را باز کردن، 

تواند منجر به خطای ا از دست دادن و قصور یا خودداری در دفاع مناسب در مقابل حمالت حریف ميتمرکز خود ر

 ، بند ص آمده است؛ 8تر در توضيحات بخش موبوبي گردد. توضيح کامل

  اگر متخلف تماس بيش از حدّی دریافت نماید که موجبات جراحت وی را نيز فراهم سااازد، در این حالت داور

 نظر نماید.داده و از دادن جریمه به حریف وی )مجری ضربه( صرف 2ي اخطار و یا جریمه از دسته باید به خاط

 دیدگي گشته و نيز ضمن تظاهر کردن سعي در گمراه کردن پنل داوری مبارزی که بر اثر خطای خود دچار آسيب

شد مي شته با شدیدتری مواجه گردد. بدین معني که وی باید دودا ست با جریمه  شود. یکي به خاطر  بای بار جریمه 

 ی بيش از حد.کوتاهي در دفاع از خود و دیگری در خصوص تظاهر به صدمه

 شت که به تکنيکب صابت بيش از حد، نمياید توجه دا صابت های با ا توان امتياز داد حتي اگر به ناحيه امتيازدار ا

 کرده باشد.

 ذانشین

شين گفته ميبه ادامه تمرکز، دقت و آگاهي مبارز در مقاب ضد حمله، ذان ضي از مبارزین بعد از اجرای له و  شود. بع

گردانند ولي در این حالت نيز حریف را زیر نظر داشته و برای ضدحمله و مقابله تکنيک صورت خود را از حریف برمي

د و عدم تمرکز در با حمله حریف آمادگي الزم را دارند. قضات بایستي به خوبي تفاوت این نوع از حرکت و افتادن گار

 دفاع به موقع و ادامه مبارزه را درک و به موقع تصميم بگيرند.

 

 

 

 



 

 

 رفتن لگد چودانگ

  گریي که مبارزی اجرا کرده و قبل از آنکه بتواند آن را به عقب برگرداند، حریف آن را به ضااربة لگد چودان آیا

 گرفته باشد، باید امتياز داد؟

 شد، دليلي وجود ندارد که به این ت شته با شروط کسب امتياز را نيز دا سایر  شين و  کنيک مشروط بر اینکه ذان

ضربة پای قوی شود که در مبارزة واقعي یک  شاید گفته  صورت تئوری  سوی حریف نواخته امتياز نداد. ب ای که از 

فاکتور برای توان گرفت، اما اگر تکنيک پا کنترل شده اجرا شود بررسي شش شرط الزم بهترین شده است را  نمي

 تياز و یا عدم امتياز خواهد بود.تصميم در دادن ام

 پرتاب و صدمه

  ،گرچه گرفتن و پرتاب حریف با رعایت قوانين ذکر شده در مسابقات آزاد است ولي مربيان باید با تمرینات الزم

 نبينند. را به خوبي انجام دهند و صدمه افت شاگردان خود را به نحوی آموزش دهند که آنها بتوانند

  را به خوبي رعایت کند.  8و  6هر مبارزی که قصد پرتاب حریف را داشته باشد باید کليه موارد ذکر شده در بخش

اگر مبارزی بر اثر پرتاب حریف صدمه ببيند و این صدمه از ضعف تکنيکي خود باشد و نتواند به خوبي اُفت کند، 

به جای اُفت صحيح یا با ساعد دست و یا با آرنج به زمين  حریف مجری فن جریمه نخواهد شد. بعضي مواقع حریف

خورد و یا قصد دارد مجری فن را گرفته و او را با خود به زمين بزند این عمل ممکن است موجبات صدمه دیدن مي

 وی را نيز فراهم سازد.

 ای که به زمین افتادهکنندهامتیازگرفتن از شرکت

 و یا پاهای وی درو شااود و  امتيازی از او در زمانيکه  باال تنة وی  به روی اُفتد ای بيکنندههنگاميکه شاارکت

 تاتامي است کسب شود، این امتياز ایپون خواهد بود.

  ضات باید به این نکته توجه کنند که شود ق ضربه ای زده  ست  شرکت کننده ای که در حال افتادن ا اگر به 

ضربه )تکنيک(  شدن از  ضعيت افتادن در حال دور  صورت تکنيک موثر نبوده و امتيازی نخواهد و ست در این  ا

 .داشت 

 سقوط، نشسته، به زانو، ایستاده و یا در حال کنندهتنة شرکت که باال هنگامي ای به روی زمين نباشد )در حال 

مي قرار به دليل اینکه باال تنه بر روی  تاتاای نواخته شااود پرش باشااد( و در این حال به هر نقطة امتيازآور ضااربه

 .ندارد 

 

 



 

 

 :به شرح زیر است اتامتیاز 6با توجه به موارد مشروحه در بخش 

  (ایپون)لگدهای جودان، سه امتياز 

  (وازاری)لگدهای چودان، دو امتياز 

  (یوکو)ضربات زوکي و اوچي، یک امتياز 

 های اعالن رأیروش

 سابقه مي صميم به توقف م شارهگيرد با اعالم یامه و نهنگامي که داور ت سابقه را متوقف يز همزمان با ا ی دست، م

ضات نيز نظرات خود را در مورد امتياز و یا جوگای با پرچم اعالن مي شته، ق شخص خود بازگ کند. داور به محل م

پس از آن با درخواساات او قضااات نيز نظر خود را اعالن  باشااد داشااته و اگر اعتقاد داور به اخطار و یا جریمه 

ست که ميدارند. از آمي صي ا شخ شاهد مبارزة تواند در محوطهنجایيکه داور تنها  ستقيما   شد و م سابقه با ی م

سابقات در ارتباط ميکنندگان شرکت ستقيم با پزشک م ضات ميبوده و نيز بطور م شد، ق ست قبل از اینکه با بای

ها به آن که داور  به آنچه  کامال  و بطور جدی  هایي خود را اعالن دارند  چون  داردتوجه کننداعالن مي تصااميم ن

 .درخواست مجدد امکان ندارد

  شد، داور باااه ترتيب شته با سابقه بيش از یک دليل وجود دا به هر یک از  )به نوبت(در مواردی که برای توقف م

ای یک تکنيک امتيازداری را اجرا و در مقابل حریف وی کنندهموارد رساايدگي خواهد نمود. بطور مثال؛ شاارکت

ی خاطي کنندهی خطایي را مرتکب شده باشد و یا در ماواردی که خطای ماوباوباي رخ داده باشد، شرکتضربه

 تظاهر نيز بنماید. 

 توانند رأی پنل شااود، اعضااای پنل بازبيني در صااورتي ميدر مواردی که منجر به بازبيني تصاااویر ویدیویي مي

ش سان با صله برای اعالم در اختيار داوری را تغيير دهند که رأی هر دوی آنان یک ند. بعد از بازبيني، نتيجه بالفا

 شود.داور گذاشته مي

 جوگای

سابقه را  شند که برای اعالن جوگای نوک پرچم را به تناوب به زمين بزنند و هنگامي که داور م شته با ضات توجه دا ق

 پرچم به سمت خاطي نشان دهند. را با 2برای اعالم جوگای قطع کرد و به محل خود بازگشت عالمت خطا از دستة 

 نشان دادن خطا

  سته شان دادن خطایي از د سي که خطا کرده را حول محور دایره به 1برای ن ضات باید در ابتدا پرچم ک ، ق

پرچم قرمز در )ها را به حالت ضربدری در سمت چپ حرکت در آورده و سپس اگر آکا خطا کرده باشد پرچم

نشان دهد. این عمل باعث خواهد  (پرچم آبی در جلو)در سمت راست خود  و اگر آئو خطا کرده باشد (جلو

 شد که داور وسط به وضوح رأی قضات را در خصوص مبارز خطاکار ببيند.



 

 

 (       عالئم مورد استفاده جهت ثبت امتیازات و خطاها4ضمیمه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه امتيازاا ایپون

 دو امتياز اا وازاری

 یک امتياز  یوکو

 برنده  کاچي

 بازنده  ماکه

 مساوی  واکههيکي

 اخطار C1C 1اخطار چوکوکو از دسته 

 اخطار C1K 1کوکو از دسته اخطار کي

 اخطار عدم شرایط برای ادامة مبارزه C1HC 1اخطار هانسوکوچویي از دسته 

 عدم شرایط برای ادامة مبارزه C1H 1جریمه هانسوکو از دسته 

 اخطار C2C 2ته اخطار چوکوکو از دس

 اخطار C2K 2کوکو از دسته اخطار کي

 اخطار عدم شرایط برای ادامة مبارزه C2HC 2اخطار هانسوکو چویي از دسته 

 عدم شرایط برای ادامة مبارزه C2H 2اخطار هانسوکوچویي از دسته 

 گيری از مسابقهکناره KK کيکن

 اخراج از مسابقات S شيکاکو



 

 

 (       اندازه تاتامی و محل استقرار داوران در مسابقات کومیته5ضمیمه )

 

 

 ابعاد تاتامی در مسابقات کومیته

 

 کنندگان و مربیان در مسابقات کومیتهنحوه استقرار پنل داوری، ناظر، شرکت



 

 

 (   محل استقرار قضات در مسابقات کاتا6ضمیمه )

 

 

 

 ر مسابقات کاتامحل استقرار مبارزین و قضات د



 

 

 ( لباس کاراته7ضمیمه )

 

 

 

 



 

 

 ها، اوزان و شرایط برگزاری مسابقات جهانی(گروه8ضمیمه 

 

 



 

 

 (   راهنمای رنگ شلوار داوران و قضات9ضمیمه

 

 در جدول فوق چهار طیف از  رنگ طوسی برای شلوار داوران و قضات در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سال 14ه برای افراد زیر : مسابقات کارات10زمینه 

 WKFاجباری برای کمپ جوانان 

 WKFپیشنهادی برای فدراسیون های قاره ای و ملی

 سال 14تا  12کومیته برای کودکان بین 

 . برای تکنيک های به سر و گردن )ناحيه جودان( برخورد مجاز نيست 

 .هرگونه برخورد به ناحيه جودان هرچند هم آرام جریمه خواهد شد 

 سانتيمتر امتياز محسوب مي شود. 10تکنيک صحيح به ناحيه سر و گردن تا فاصله  اجرای 

 .مدت زمان مسابقه یک دقيقه و نيم ميباشد 

 .دسته بندی باید بر اساس  قد باشد نه وزن 

  استفاده از هرگونه وسيله محافظتي که توسطWKF .تائيد نشده باشد مجاز نيست 

  ماسک صورتWKF استفاده ميشود. 

 سال 12ته برای کودکان زیر کومی

 .تکنيک ها به همه ناحيه های امتيازی )جودان ،چودان(باید نرسيده به هدف  کنترل شوند 

 .هرگونه برخوردبا ناحيه جودان هرچند هم خفيف جریمه خواهد شد 

  سانتيمتر امتياز محسوب مي شود. 10اجرای تکنيک صحيح به ناحيه سر و گردن تا فاصله 

 تکنيک به ناحيه بدن )چودان( اگر از حد تماس سطحي گذشته باشد امتياز محسوب نمي شود. حتي اجرای صحيح 

  مجاز نمي باشد. پرتابيهيچ گونه تکنيکي 

 .طول مدت مبارزه یک دقيقه و نيم مي باشد 

  دهد.متر کاهش  6*6متر به  8*8اگر برگزار کننده مسابقات تمایل داشته باشد مي تواند محل مسابقه را از مساحت 

  مبارزه شرکت کنند. 2شرکت کنندگان در هردور مسابقه باید حداقل در 

 .دسته بندی باید بر اساس قد باشد نه وزن 

  استفاده از هرگونه وسيله محافظتي که توسطWKF .تائيد نشده باشد مجاز نيست 

  ماسک صورتWKF .استفاده مي شود 

 سال 01برای کودکان زیر  کومیته سابقات م

هم با نفر زمان یک و نیم دقیقه  هردومدت  که در ورت دو به دو )دونفره( ترتیب داده میشود بصورتیبصمسابقه 

توسط هانتی امتیاز دهی میشود ،  وهمکاری کرده و تکنیک ها را به اجرا در میاورند. اجرا ها بصورت جفتی 

 در هانتی برنده اعالم خواهد شد. مالک ارزیابیمانند امتیاز دهی درمسابقات معمولی با این تفاوت که اینجا 

 

 



 

 

 سال 14مسابقات کاتا برای کودکان زیر 

 ساده تر اجراء شوند. "اتتغييرات خاصي نسبت به قوانين استاندارد وجود ندارد اما ممکن است کاتاهای نسب

 سال 12مسابقات کاتا برای کودکان زیر 

  دساده تر اجرا شون "اتاهای نسبتاممکن است کتغييرات خاصي نسبت به قوانين استاندارد وجود ندارد اما. 

  ند باید شانس دوباره برای تکرار داده شود بدوننمي شو به شرکت کنندگاني که موفق به اتمام کاتای خود 

 اینکه امتيازی از آنها کم شود. 

 

  توضیحات کامل درباره سنشو

 
 م.یوط به سنشو زیاد هستند اینجا خالصه ای از جوابهای برخی سواالت را ارائه میکناز آنجایی که سواالت مرب

 نوع امتياز مهم نيست.، وازاری و یا ایپون بدست آید،سنشو ميتواند به همراه یوکو 

 حتي در آخرین ثانيه مسابقه.،سنشو ميتواند در هر زماني از مسابقه به دست بياید 

 هم در مسابقات تيمي اعمال ميشود.سنشو هم در مسابقات انفرادی و 

 و... 4-4، 3-3، 2-2، 1-1مانند:،شود که در آخر مسابقه امتياز مساوی باشد مبارز در صورتي با سنشو پيروز مي 

  کي واکه برای مسابقه تيمي اعالم ميکند. هي  به پایان برسد داور هانتي برای مسابقه انفرادی و (0-0)اگر مسابقه 

 اعالم کند.)کانزا( به سوپر وایزر مسابقه  داور سنشو را باید 

 خواهد که این کار را بکند. دمد و از او مي وت خود ميسسوپر وایزر در  ، به سوپر وایزر اعالم نکند اگر داور سنشو را 

 سنشو را داشته باشد. با اعم از پيروزی  تيم برنده تيمي است که بيشترین پيروزی ها ،در مسابقات تيمي 

 (سنشو نيست )و یوکو بگيرد ئآکا ایپون بگيرد و آ 

  سنشو نيست(و چک بگيرند ئوید هر دو امتياز) 

 سنشو نيستامتياز توسط ویدیو چک ئوآکا امتياز از پرچم بگيره و آ() 

 (سنشو هست )امتياز نگيردئو آکا امتياز بگيرد )توسط پرچم یا ویدیو چک( و آ 

 

 

 



 

 

 

  هانتي(تعداد امتياز برابر و بدون سنشودر مسابقه انفرادی( 

  هي کي واکه(تعداد امتياز برابر و بدون سنشو در مسابقه تيمي( 

   برنده داریم(تعداد امتياز برابر و سنشو در مسابقه انفرادی( 

  برنده داریم( تعداد امتيازات برابر و سنشو در مسابقه تيمي( 

  همان رویه مسابقه انفرادی(مسابقات اضافي در تيم( 

 به همان صورت امتياز دهيد. .1

  رو به کانزا کرده و بگویيد آکا )آئو(سنشو در حالي که با انگشت اشاره به مبارزی که امتياز گرفته اشاره مي .2

 کنيد.


