
 

 

 
 

 

 آئین نامه داوری استایل کاراته آزاد 
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 :فهرست

 ی تاتام  – مسابقه( دانیم)محوطه :اول ماده

 کنندگان شرکت  و داوران مخصوص لباس : دوم ماده

 شرکت  نحوه  و مسابقات یبرگزار  انواع : سوم ماده

 ( مبانیش) داوران ئتیه : چهارم ماده

 مسابقه زمان : پنجم ماده

 ازاتیامت : ششم ماده

 مسابقات جهینت یبرا یریگ میتصم  موارد و اریمع : هفتم ماده

  ممنوعه اعمال : هشتم ماده

 اخطارها ای  جرائم : نهم ماده

  مسابقه در جراحات و صدمات : دهم ماده

  اتیشکا و  اعتراض : ازدهمی ماده

 نظر  دیتجد  ئتیه کنار،  داور وسط،  داور فیوظا و قدرت : دوازدهم ماده

 مسابقه  انیپا  و داشتن نگه  و شروع : زدهمیس ماده

  کاراته مسابقات  جدول به مربوط مقررات  : چهاردهم ماده

  یوار  یتمش  به مربوط مقررات : پانزدهم ماده

 وسط داور  فیوظا : شانزدهم ماده

  کنار داوران فیوظا : هفدهم ماده

 سرداور   فیوظا : جدهمیه ماده

  یژور  ئتیه : نوزدهم ماده

 داوران  یشورا فیوظا : ستمیب ماده

   مسابقات عوامل و  یتاتم  شکل:  کمی و ستیب ماده 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : یتاتم  ای مسابقه دانیم:  اول ماده 

  خطوط   بوده،   یقلیص  و  یمستو  کامال.  نباشد  باالتر  نیزم  سطح   از  متر  کی   صاف  دیبا  مسابقه  دانیم -1

 .باشد مشخص کامال مبارزه  و مسابقه محوطه

 نداشته  ضخامت  و  بوده   آشکار  قرمز  ای  دیسف  خط  با  آن  یها  کناره   و  مسابقه  صحنه  انیم  موجود  مرز -2

 .باشد

  .باشد یم متر 8x8 مساحت هی مسابقه محدوده  -3

  .باشد  مشخص یرنگ یتاتم  با ای و   باشد کمتر متریسانت 5 از یست یبا یتاتم   خط عرض -4

 وسط )مرکز  از  داور  فاصله  و  متر  کی  ستندیا  یم  مسابقه  یبرا  خط  آن  پشت  در  مبارزان  که  یخط   طول -5

 گر ید  انیب  به  و  متر  1/ 5  فاصله  به  مرکز  از  کنندگان  شرکت  فاصله   و  بوده   متر  3(  کننده   شرکت  دو  نیب  خط

( متریسانت  50)متر  مین  ستدیا  یم  آن  پشت  داور  که  یخط  و  متر  3  از  داور  فاصله  و  گریکدی  از  متر  3  فاصله

 .باشد یم

 .باشد یم  طبل یصدا با مسابقه انیپا و  شروع -6

 .باشد یم مبارز دو انیم و  یتاتم  در امهی سهیک پرتاب و طبل یصدا با مسابقه خاتمه -7

 .ندارد ینیمع اندازه  کاتا مسابقه محوطه -8

 

 : کنندگان شرکت و  داوران مخصوص  لباس:  دوم ماده  

 د ی با  مبارزان از  یک ی کمربند  آن بر عالوه   و باشند  داشته تن   به( یگ)کاراته ژه یو  پوش  تن  دیبا  ورزشکاران

 نوار .  باشد  دیسف  دیبا  لباس  رنگ.  شود  داده   زیتم  خود  هماورد   از  تا  باشد  داشته   کمر  به  قرمز  نوار

 (. است قرمز باند منظور.)باشد زده  گره  پشت  از یستیبا( کمربند)قرمز

 و   پاره   بوده،   خورده   اطو  و  زی تم  دیبا   ورزشکاران  لباس.   باشد  داشته  اضافه  متر یسانت  15  دیبا  کمربند

  م ی س از  استفاده   وسط  داور  و  پزشک  نظر  با.  باشد  یم   وسط  داور  نظر  با  بند  لثه  از   استفاده .  نباشد  شکافته

  راهن یپ  معموال.  کنند  یم  استفاده   باشد  شده   یطراح  قبل  از  که  یلباس   از  داوران.   است  بالمانع  دندان

 و  دیسف  باند  اول  مسابقه،   شروع   یابتدا  در.   باشد  یم   راحت  و  گشاد  یطوس   شلوار  و  کوتاه   نی آست  دیسف

  داوران  و د یسف ون یپاپ  تورنمنت  هر وسط  داوران ضمنا. رود یم ( یتاتم) نگ یر  ی رو  به قرمز باند او  از بعد

 .مشخصند.......  ونیپاپ با کنار

  محافظ   و   کاله   از  استفاده   ضمنا.  است  مجاز  وسط  داور  از  اجازه   بدون  ها  خانم  یبرا  بند  لثه  از  استفاده :    تذکر

  .باشد یم  داوران یشورا نظر با پا

 

 

 



 

 

 : مسابقات  یبرگزار  انواع:  سوم ماده 

 ی انفراد کاتا -1

  یم یت کاتا -2

  یانفراد تهیکوم -3

 ی می ت تهیکوم -4

 

  فرد د یبا کننده  شرکت  تعداد یمیت  مسابقات در.باشد  ی م وزن   بدون یجهان مسابقات در   یمیت  و  یانفراد  تهیکوم

 .م یندار رزرو ی انفراد مسابقات در. باشد 

  .کرد  برگزار مسابقه  ی وزن  شکل به توان ی م ی قرارداد بصورت  یانفراد ای ی میت مسابقات  در ضمنا

 

 : (مبانیش)داوران ئتیه:  چهارم ماده 

 (. حکم ای کانزا )داور -1

 (.نیشوش )وسط   داور -2

 .(. نیفوکوش )کنار  داور -3

 

 : مسابقه زمان : پنجم ماده

 .باشد  یم  قهیدق  2 آن اضافه وقت  قه،ی دق  3 مردان   مسابقات زمان

  .باشد  یم  قهیدق  2 آن اضافه وقت  قه،ی دق  3 جوانان  مسابقات زمان

  .باشد  ی م قه ی دق 1  آن  اضافه  وقت  قه، یدق 2 خردساالن و  زنان  مسابقات زمان

  .باشد  ی م قه ی دق  1 اضافه  وقت قه، یدق   2 نوجوانان مسابقات زمان

  با  مسابقه اتمام. شود ی م زده  داور مه یهاج ار بعد  طبل  ز ین و  کند   یم  اعالم " مهیهاج " با را  مسابقات شروع  داور

 .ردیپذ  ی م انیپا وسط   داور " امهی  " اعالم  و  ی تاتم در مخصوص  سه یک  پرتاب و  طبل یصدا

  کمتر را مسابقه  وقت سبک استیر و  مسابقات  یبرگزار  مسئول  و  داوران ی شورا سیرئ  نظر  با  توان یم  یط یشرا در)

 ( .کرد 

 

 : ازاتیامت  : ششم  ماده

 .کاکی ش تن،  جن ، یچوئ:  یمنف  ازاتیامت

 .باشد  ی م پون یا ک ی یوازار  دو  و  ی وازار  دو پون یا هر

  ک یتکن دو .) شود ی م گفته  شود؛ اجرا  مسابقه راند  ک ی در  ای و  همزمان بطور یوازار  کی تکن دو   به:  پونیا  آوازاته

 (.گردد  ی م پون یا جه ینت و  بسته جمه  آوازاته  گفتن با  یوازار



 

 

  اثر  ف یحر بر  هی ثان 3 از شیب زمان  تا  و  آنده فرود  فی حر بدن(  مجاز) آزاد نقطه  بر  که مجاز  ی کار ضربه :  پونیا

  .د ینما واگذار  را  مسابقه فی حر که   ینیزم  ای باشد  داشته

 .باشد  پونیا% 80  د یبا کیتکن:  یوازار  شرط

  3 از  کمتر  تعادل عدم و  نموده  ریغافلگ  را ف یحر و  شود  وارد  فیحر بدن  مجاز نقطه بر که  مجاز ک یتکن هر:  یوازار 

 .شد  خواهد  ه  داد  ک یتکن کننده   اجرا به یوازار  ازیامت  بکشد، طول هیثان

  مسابقه دانیم  به خود ی را به  تواند  ینم  دهد، مسابقه   تواند  ی نم فرد که  د ینما ز یتجو پزشک  که ی طیشرا در

 .برگردد

  شده برنده  و  کرده  وارد ( د یشد  ی دگید  بیآس )کاکیش  اخطار یو  بر  که ی فیحر توسط  کننده ت شرک کی  که یزمان

  جدول در   تواند  ی تم گرید.  گردد برنده ( دتریشد  یدگید  بیآس )شود  یم  وارد او  بر  کاکیش  اخطار با  که هم  دوم بار

 مسابقه 

 .گردد  یم  حذف مسابقات  جدول از ی ول  برنده ی و  خود  و  بازنده فش یحر بماند، یباق

  برابر  شود،  گرفته  فیحر  کاک یش  از که  یروز یپ. است مالک  مورد   نیا در  ز ین مسابقه  داوران نظر  و  پزشک ز یتجو

  .است پونیا

  ک ی و  جنتن کی ای  و ی چوئ  اخطار 3 او  مقابل  در   و رد یبگ  فیحر  از ی وازار ک ی یکس   چنانچه نکهیا حیتوض

 .باشد  ی م ی مساو  مسابقه جهینت د،ینما افت یدر ز ین یچوئ

   اخراج=  کاکیش                مهیجر=  تن  جن              تن  جن ک ی=   یدوچوئ                 هشدار=  یچوئ

 ( .برود  رونی ب ی تاتام داخل  از  پا دو هر)یتاتام  از  رفتن رون یب=  یجوگا

 مسابقه  خاتمه ( = کامل  ازیامت  کی)  پونیا=   یوازار  دو=  تن  حن دو=  یچوئ جهار

 ی وازار  کی=  تن  جن کی

 .تن  جن دو=  یچوئ چهار=  پون یا ک ی=  کاکیش  کی

 .پون یا کی=  ی وازار  دو

 .است شتریب  تن جن از  یوازار  ازیامت  ینهائ یرا  در

 

 : یر یگ میتصم یارهایمع : هفتم ماده

 .باشد  نگرفته کاکیش  ی فی حر و باشد  نداشته  وجود پون یا ازیامت

 .باشد  نگرفته یچوئ  و  تن جن  یفی حر و باشد  نداشته وجود   یوازار  ازیامت

 .( ماس  یشیگا  اونه)مشاوره -1

 .اضافه  راند  یاجرا -2

 .یکش  وزن -3

 .یوار  یتمش -4

 



 

 

  : تذکر
  مسابقات  در. شوند  ی م محسوب ی مساو اضافه،  لو یک 10  وزن تا  یکش  وزن( اُپن) یجهان و  ی الملل نیب مسابقات  در

 .رسد  یم  کنندگان  شرکت اطالع به مسابقه شروع  از قبل  ورن   اختالف یداخل

  را  یوازار  و  پونیا یعنی باشد  ی م مالک  ازاتیامت مجموع شوند؛  یمساو  میت  دو هر چنانچه  ، یمیت مسابقات  در

  باشند  داشته ی مساو ازیامت م یت دو   چنانچه. است برنده باشد؛ داشته ی شتریب از یامت که  میت  هر و  کنند  یم حساب

  ی مساو اگر  و  شود  ی م دهی کش اضافه  راند  به  نشد  گرفته   جهینت  اگر. کند  ی م مبارزه  م یت  ندهینما عنوان  به نفر  کی

  .گردد  نییتع   جهینت تا  دهند   یم  مسابقه  و  یمعرف  ی گرید ندهینما شد 

 .نمره  10 داور   یتانها با برنده -1

 .نمره 20 یوازار  ک ی با برنده -2

 .نمره 30 پون یا ک ی با برنده -3

 .نمره 30  مقابل  ف یحر اخراج  با برنده -4

 

 

 : ممنوعه اعمال : هشتم ماده

 .باال به  ترقوه  از دست ک یتکن ی اجرا –  الف

 .ی کوگک ی تک نیک (ضهیب)پا انیم  پا کیتکن  یاجرا –  ب

 (. یزوتسوک)فیحر  به سر با ضربه  –  پ

 .ها ه یکل –  فقرات ستون  –  باال به  کمر  –  فیحر  پشت به ک یتکن ی اجرا –  ج

   .است افتاده نیزم به که ی فی حر به ک یتکن ی اجرا –  د

 (.ی گوک  –  گانمن)  فی حر صورت و  سر به  دست با زدن  ضربه –  ذ

 (. یتسوکام) گرفتن  چنگ و  گرفتن   –  خ

 .صورت  به  دست  با ضربه  –  ر

 (. ی اوش  یشوت...) و  باز دست با  دادن هول  –  ز

  و  لگد   ضربات خوردن از بعد  مبارزه   محل  از کردن  فرار و  افتاده نیزم  به که یفیحر توسط   فوق  یها ضربه انجام –  ژ

 .مقابل  فیحر دست

 .شدن خارج مبارزه محل  از  مکررا –  س 

  ح یصح  نا  رفتار  ای  و  حرف  به  گفتن  ناسزا  مانند .  بدهد   را  آن  بودن  خطا  به  صیتشخ  داور  که   یگرید   عمل  نوع  هر  –  ش 

  .باشد  همراه جان یه با که  یدنیپر نیپائ باال و  داور  با

 

 

 



 

 

 : اخطارها ای جرائم : نهم ماده

 .شود یم  گرفته  نظر در مسابقات در  ز ین کوچ  ای و  یمرب  رفتار

 .(است داور  نظر شرط ی ول) اول وحله   در  مسابقه   یجزو  نقض  : تذکر -1

  انجام   یخطا  که  است  ی زمان  ن یا  و   شود   ی م  داده   اول  وحله   در  تذکر  کباری  حداقل  از   بعد   اخطار  ن یا  :  یچوئ -2

 .است اورده ین بوجود مقابل ف یحر یبرا یا صدمه  ن یکوچکتر شده،

  ی ک یزیف  و   ی کار  رکود  باعث  که   ردیگ  صورت   یخطائ  نکه یا  ا ی  یچوئ   دو  افت یدر  مقابل  در  اخطار  ن یا  :  تن  جن -3

 .د ینما ی م محدود  را ی و ت یفعال و  شود  ی م فیحر

  ی برا  و  بوده   پونیا  مقابل  فی حر  ازیامت  و  باشد   یم  مسابقه  کل  از  تیمحروم  منزله  به  اخطار  نیا  :  کاکیش -4

 (. یانضباط تهیکم یهماهنگ  با.)گرفت نظر در   یشتر یب یانضباط ه یتنب  مشورت، با توان   یم کاکیش 

 

 : کاکی ش از یموارد
 .نکند  ی رو یپ داور   دستورات  از ی ا کننده شرکت  که ی وقت –  الف

 .رد یبگ  دهی ناد را  داور احترام  و  اعتبار یا  کننده  شرکت  که   یوقت –  ب

  خصمانه   یوضع  به  یعاد  حالت  از  را  مسابقه  روند   که  شود  کی تحر  و  زده  جانی ه  آنقدر  یا  کننده  شرکت  که  ی وققت  –   ج

 .دهد   رییتغ  خطرناک و

 

  را ممنوعه  اعمال به   مربوط  مقررات عمدا بخواهد  و باشد  خطرناک  کننده   شرکت کی  اعمال ای عمل  که ی وقت  –  ح

 .کند   نقض

  به  مسابقه   ادامه جهت وسط  داور   د ییتا و  مسابقات پزشک دستور  برخالف  بخواهد  یا  کننده شرکت که ی وقت  –  د

 .بازگردد  یتاتام

 : شود داده ص یتشخ مسابقات  مقررات نقض  باعث که   یگرید  عمل هرگونه –  ی

 

 : مسابقه در جراحات و صدمات : دهم  ماده

  ف یحر گردد  یو  خود  جراحات باعث او  کی تکن یاجرا و  بوده فن کننده   اجرا خود  که ی فیحر( : واکه  یتام  یا)

  .ردیگ ی م از یامت او  مقابل

 

 

 

 

 



 

 

  : تذکر
  نگیر  یرو  بر  مسابقه  چنانچه. باشد  ی م متر 8x8(  یرسم ی تاتام) مبارزه محوطه  متر،  10x10 ی تاتام میحر -1

 .گرفت  نظر در 12x12 توان  ی م را  ی تاتام م یحر. باشد  نیزم ای

   قرمز رنگ و  د یسف ریز  رنگ (  20cm ضربدر طول  اندازه )یالملل ن یب مسابقات در (  مرکز ) یتاتام وسط  ضربدر -2

 . رو

        د یسف دو هر یاستان ای  و  دوستانه  مسابقات  در رو،  در د یسف  رنگ و  ریز در    قرمز  رنگ  یکشور  مسابقات در     

 .باشند  یم     

  به   دهنده  لیتحو داوران  گروه  و  بوده ساعت عقربه چرخش  برخالف  مسابقه   داوران توسط   نگی ر یرو  بر  رفتن -3

  و  آمده جلو  به قدم  کی میقد   وسط  داور   و  چپ سمت به د یجد  داوران و  رفته  یتاتام  راست سمت به  د یجد  داوران 

  چرخش نحوه .  روند  یم   مرتب  و  منظم بطور  داوران   استقرار  محل  به  آن  از  بعد  و  دهند  ی م " یر  ین  شومن "

  ساعت ی ها عقربه موافق  چرخش و  چرخند  یم  راست یپا  یرو (. مسابقه  انیپا و  مسابقه  شروع)احترام ی برا داوران 

 .باشد  یم

 

 ( :اعتراض)اتیشکا ای اعتراضات : ازدهمی  ماده

  .د ینما اعتراض کنار  داوران ا ی وسط  داور ی را به  تواند  ی نم کس چیه -1

  د یتجد  ئت یه سیرئ به  د یبا یقانون سرپرست توسط  مسابقه  همان انیپا از  بعد  بالفاصله یکتب بصورت تیشکا -2

  قرار  یدگیرس  مورد  مربوط  مسابقه  ی داور ی بررس  منظور به  فقط   منظور تیشکا و  شود  ارائه  داوران   یشورا  ای و  نظر

 .رد یگ  یم

 : داوران  یشورا  ای نظر د یتجد  ئتیه  –  کنار داور –  وسط   داور فی وظا و  قدرت :  دوازدهم  ماده

 : سرداور  فیوظا  و اراتیاخت  –  الف

  تدارک  مانند  مسابقات،  برگزارکننده تهیکم مشورت  با مسابقه هر  در الزم لیوسا  تدارک و  هی ته از نانیاطم -1

  شرکت ی منیا یبرا یسرپرست و  نظارت مسابقات، انجام  الزم امکانات و لیوسا  تمام ه یته  مسابقات، محوطه 

 .کنندگان

 .داوران کار  نحوه  بر نظارت -2

 . دکنندگانیبازد امه،ی سه یک  کننده  پرتاب طبال، دار، نگه  وقت کار  بر نظارت -3

 

 

 

  ی مورد  گونه   چ یه  آن   ی برا   و  دهد   ی م  رخ   مسابقه  ک ی  ن یح  در   که   ی فن  مسائل  باب   در  یینها  میتصم  اتخاذ  -4

  .است نشده  ینیب شیپ

 .وسط  داور   به مسابقه انیپا و  شروع  اجازه –  گر ید یاضاف  راند  درخواست ی موارد در ای –   اضافه راند  اعالم اجازه

   .ردیگ ی نم انجام اورژانس ضور ح بدون  ابقاتسم : تذکر



 

 

 : وسط داور فیوظا  و اراتیاخت  – ب

  ار یاخت  در   را  مسابقه  هر  انیپا  و  توقف  و  شروع  که  یمعن  نیبد .  بود  خواهد   مسابقه  کننده  برگزار (  نیشوش )وسط   داور-1

 : است ری ز موارد انجام به  قادر  و  د ینما ی م اعالم  و

 (. تیاکثر)کنار داوران نظر با یوازار   –  پونی ا  ازیامت دادن -الف

 .گردد  یم  اجرا باال به مورب  باز پنجه  دست  عالمت دادن  نشان با که   شود ی م اجرا عالمت نیباا : برنده   :1

 ( افق سطح در.)گردد  یم اجرا نباشد،( داور)شانه از باالتر که   یافق صورت  به باز پنجه  دست  عالمت  با : یوازار   :2

 .گردد   ی م اجرا  باال به مورب بصورت دست  عالمت با پونیا  :3

 .لزوم  صورت  در  قضاوت ی معنا به  دادن   حیتوض  - ب

 .مسابقه از  بعد  ای ن یح و قبل  دادن  اخطار و  تذکر  –  پ

 .باشد  الزم  که   یوقت داوران ریسا نظر  خواستن –  ت

 .باشند   یمساو  یکش  وزن در  که   یصورت در  اضافه  راند  اعالم  –  ث

  گرفته   نظر  در   ز ین  مسابقه  محوطه  اطراف  بلکه   شود   ینم  ختم  مسابقه  انجام  محوطه   در  صرفا  وسط   داور  اراتیاخت  –  ج

 .شود  یم

 .کند   یم  اعالم را موارد   و دستورات ه یکل وسط  داور   –  چ

  آرا   تیاکثر  به   توجه   با   مورد   نیا  در   وسط   داور   ند، ینما  یم   اخطار   ا ی  ازیامت   اعالم   پرچم  با   کنار   داوران   که   ی وقت  –   ح

 .دارد   یم  اعالم را یرا

  و   نموده  ی کش  وزن  مسابقات  یبرگزار   مسئول  یکش   وزن  زمان   در  و  یاضاف  وقت  انیپا  از  بعد   یتساو   موقع  در  –   خ

  ی سو  از  مسابقه   ادامه  ای  و  نفر  کی  ی روزیپ  به  میتصم  که  رسانده  داوران  اطالع   به   و  د ینما   یم  نظارت  زین  وسط   داور

 .گردد  ی م اعالم  وسط   داور

 : دهد یم انجام مسابقه خالل در و شروع در وسط داور که یاعمال
 .رد ی گ ی م انجام یتاتام  به مبارز هر ورود  از  قبل  مربوطه  مسئوالن توسط  : مبارزان از یبدن دیبازد

 (. آکا  و  رویش  گفتن و  دست  عالمت با.)مسابقه یبرا کردن  دعوت  –  ی چیا موتونو 

 .یر  ی ن اوتاگا –  یر  ی ن نیشوش  –  ی ر  ین شومن

 .مسابقه شروع =  مهیهاج

 .د یده  ادامه را  مسابقه =  زوکو 

 .انگشت کی با چ، یا تن جن ،  انگشت کی با  چ،یا یچوئ

 .انگشت دو   با ،ی ن تن جن –  انگشت دو  با ، ین یچوئ

 .باال به  مورب بصورت ها دست  پون،یا

 

 .یافق صورت به ها دست ، یوازار

  خواسته( پر یک م یتا)دار  نگه وقت از  که گرید  دست  کف  ریز به  ته یناک صورت به دست کی  ،(Time out) اوت  میتا

 .شود  یم



 

 

 .هم  به  د یده  دست=  آکاشو

 .باز پنجه  صورت  به و  نیپائ به و  ضربدر صورت به دست  دو واکه،  ی ک یه

  در و  د ینما ی م استفاده ( چپ دست)د یسف بند  مچ و ( راست دست) قرمز  بند  مج  از وسط   داور

 .دهد  ی م نشان دست  با کنار  داوران   با همزمان را  خود یرا  ی هانت ماس  یشیاونگا یهانتا اعالم  از بعد  مسابقه انیپا

 : کنار داور فیوظا  و  اراتیاخت – ج

 وسط   داور به کمک -1

 .باشند  خواسته آنان  از که   یزمان هر  و  ابتدا در وسط  داور   با مشورت -2

 .باشد  خواسته  یو  از  وسط  داور   که کند  یم  صحبت  یزمان  فقط   کنار  داور -3

  که ی ا مسابقه  از  جهینت  برداشت و  " یهانتا " موقع در  و  " شوگو نیفوکوش  "  اعالم  با شدن جمع  زمان در -4

  با  فقط   و  خودشان یجا در کنار  داوران " ی هانت " ،" ماس یش  یاونگا " " یهانت " کلمه   با نداشته پون یا ازیامت

 .دهند   یم  یرا  اعالم سوت  به دنیدم  با و  پرچم

   : پرچم عالئم
 .ی قو  سوت  تک  با کند   یم حرکت باال به مورب بصورت  پرچم پونیا مشاهده صورت  در

 .یقو  سوت تک  با کند   یم  حرکت نی زم با یمواز  افق  خط  در  پرچم ی وازار  مشاهده صورت  در

  م،یمال و  ممتد  سوت و  کند   حرکت  گردد  اخطار مستوجب و  کند   استفاده ممنوعه  یها کی تکن از  یمبارز که ی وقت

 .گردد   ی م اجرا باال و  نیپائ به  پرچم

  بصورت و  یتاتم خط   به  پرچم  سر اشاره  با شوند  خارج مسابقه  محوطه  از کننده  شرکت  دو هر  ای ک ی که ی وقت

 . "یجوگا " می مال سوت  یپ در   یپ و سست

  انجام  گریکد ی ی جا در توانند  ی نم و  ثابت مسابقه   هر یبرا شده منصوب   کنار داوران  و  وسط  داور  : کی تبصره

 .کنند   فهیوظ

  از  امکان حد  تا  و  دهند  قرار  مشورت مورد   خالصه بطور  را موارد   تمام ستیبا ی م داوران ئتیه : دوم تبصره

 .ند ینما استفاده  پرچم و  عالئم  از  آن  یبجا و  کرده  ی ریجلوگ  یطوالن مباحثات

  وسط  داور   نزد به موظفند  کنار داوران (  کنار  داوران شدن جمع )داد  شوگو نیفوکوش  وسط   داور که   یزمان:  تذکر

 (.اوس )کنند  احترام  وسط  داور   به حتما و(  بشوند  جمع ) بروند 

  اما هستند  برخوردار یمساو  قدرت از  یداور   مسائل در دو هر  نظر  د یتجد   ئتیه و  داوران  ئتیه:  نظر د یتجد  ئتیه

  ته یکم  مسئول د یآ شیپ اجتناب  ریغ ط یشرا که  یزمان. باشد  ی م داوران   تهیکم مسئول عهده به   ینهائ میتصم

 .دهد  ر ییتغ  را تورنمنت شده  نییتع برنامه نظر د یتجد  ئت یه و  سبک  سیرئ با مشورت از بعد  تواند  ی م داوران 

 

 

 

 



 

 

 : مسابقه انیپا  و  داشتن نگه و  شروع : زدهمیس  ماده

 در   چنانچه.  گردد  ی م  آغاز طبل   آمدن  در  صدا  به  آن  از  بعد   و  وسط  داور  "  مهی هاج  "  با   مسابقه  شروع

 دار  نگه  وقت  به  دست  اشاره  با   شود  داشته  نگه   وقت  دیبا  که  دهد  ص یتشخ  وسط  داور   مسابقه  ن یح

 سهیک  پرتاب   و   طبل آمدن  در   صدا با  باشد  دهیرس اتمام  به   وقت  که   یزمان.  دینما  یم  اشاره

 امه ی  "  اعالم   با  وسط  داور  که  گردد   یم  اعالم   مسابقه  انیپا  مبارز،   دو  وسط در(  امهی  سهیک)مخصوص 

 با   شومن  طرف  به   رو  مخصوص   خط یرو بر  مبارز  دو  داشتن  نگه   و  رونیب به  امه ی   سهیک  پرتاب   و  "

 . دینما  ی م  "  ماس یش  یاونگا   یهانت "  اعالم   و  رفته  ی تاتم   خارج  به (  روبرو  بطرف)تهیمو  شومن   گفتن

 

 : شارژ رپه جدول حیتوض

 :دهند  ی م  مسابقه   هم  با  ت یاولو  بی بترت  اول  مقام بازماندگان  : کی تبصره

  :دهند  یم  مسابقه   هم با  ت یاولو  بیترت  به  دوم   مقام   بازماندگان

               
 .آورند  ی م  دست  به را  مشترک   سوم   مقام   10 و   1  شماره  جدول  نیا  در

 و   میکن  ی م  اس یق  توان  حاصل نیباالتر  و  نیکترینزد  به  را نفرات  تعداد  یحذف تک  مسابقات   جدول   در

 حاصل تعداد  به  و   دیآ  یم   دست   به  ها  استراحت  تعداد  کرده،   نفرات  تعداد  ی منها را  توان  حاصل  بعد

  .میکش  ی م  خط  توان

 .شود  ی م  شروع  جدول   ن یپائ  از  شه یهم   ها  استراحت  ی حذف تک  جدول   در



 

 

 X -1=   ی باز  تعداد                               نفرات   عداد= ت                       x ثابت  عدد  =1 

16= 2x8                                           8= 2x4                                     4=2 x2 

128= 2x64                                     64= 2x33                                 32=2x16 

 : یوار یتمش مقررات : پانزدهم ماده

 .دارد  داور  3 به  از ین  ی وار  یتمش

 .ستندیا  ی م  "  ی وی  "  کنندگان شرکت  و   دهد  ی م  "  یر "  ناظر   داور  شدوع  از  قبل

 24) متری سانت  4/2 ضخانت به  و    متر یسانت  21 آن   عرض  و  متر یانتی  33 شکستن   یبرا  تخته   طول

 ( متریلیم

 

  یر  ی ن شومن " احترام. نند یچ یم  هم ی رو فاصله  بدون را  ها تخته و  باشد  ی م عدد 3 شکستن یبرا  تخته حداقل

.  گردد  یم  آغاز ی وار یتمش  " مه یهاج "(.   آماده یتیسو تو ین  چیا)کند  ی م ان یب داور. باشد  ی م " یر  مواته  " و  "

 .باشد  یم  قه ی دق  2 ی وار ی تمش زمان

 .شود یم  اعالم وقت   آخر به  مانده  هی ثان 30. گردد ی م کنترل  دار  نگه وقت   توسط  زمان

 .  ندارد را  بلوک و  تخته  به زدن  دست حق  چوجهیه به  کننده  شرکت  یوار  ی تمش در

 : دینما یوار  یتمش   یستیبا  ریز روش 4 با کننده  شرکت هر

 سوکوتو  -4                         ی جیه -3                         شوتو  -2                         کنیس  -1

  توسط  کننده   شرکت را  پارچه ا ی حوله. ردیگ  یم  انجام آن  کنار  در  و  اطراف در  یتاتم در  ی وار  یتمش ی اجرا محل

.  ند ینش یم  تخته  به پشت " زایس  " کننده  شرکت  یوار  یتمش از  بعد . دهد   قرار تواند  ی م داور  نظر  با  ثالث شخص

  کننده  شرکت اول  بار  در  چنانچه.)زد ضربه تخته  به یوار  یتمش  در  توان   یم  کدفعهی فقط   یالملل ن یب مقررات طبق

  3 فقط  اما داد  انجام را  یوار  ی تمش گرید  کباری توان  یم  داور نظر  با نشد  دلخواه  تخته   تعداد شکستن به  موفق

 (. تخته

 : ها خانم یبرا یوار  یتمش

 سوکوتو  -2                              شوتو -1

  .باشد  یم  تخته  2 حداقل ها خانم  یبرا  تخته  تعداد:  تذکر

 : یوار یتمش در اصطالحات
 شکسته =  ی سوئ کان

  گفته  یسوئ کان  کلمه  سپس  شده شکسته  که یی ها تخته تعداد  بعد  کننده   شرکت شماره ابتدا ی سوئ کان  حالت در

  .شود  یم

 .نشکسته=  یپا یش 

 .شود یم  گفته یپا ی ش  کلمه  سپس و  کننده  شرکت  شماره ابتدا یپا ی ش  حالت در

 



 

 

 : وسط داور : شانزدهم  ماده

  گفتن  و باال و  ده یکش بصورت دست  دادن نشان  با داوران  مطلق تیاکثر یرا  با "  امهی " از  بعد  وسط   داور : پونیا

 .ابد ی یم  خاتمه مسابقه   و کرده  اعالم  برنده را او  زده  را ضربه  که یکس  به( یگر  ا ی یسوک)ضربه نوع

   ف یحر به دست  دادن نشان با  و  نموده قطع  موقتا را مسابقه  تیاکثر  ی را با " امهی  "  از بعد  وسط   داور : یوازار 

  .دهد   یم  را مسابقه   ادامه دستور  دوباره باشد  ی م یافق  بصورت دست و  ی وازار  ضربه نوع   گفتن و  رندهیگ ازیامت

  گفتن با داور .  بود یمساو  یرا  اگر . دهد   یم  "  یهانت " وسط   داور مسابقه،   یقانون  وقت  خاتمه  از بعد  : واکه یک یه

  .د ینما ی م اعالم ی مساو  را جه ینت  جلو به  ضربدر  بصورت دست  دادن نشان و  " واکه  ی ک ی ه "  کلمه

  تا  داده  اطالع دار  نگه وقت  به( راست)دست انگشتان ی رو  بر ( چپ)دست  کف گذاشتن  با ( :اوت  میتا)کان یج

 .د ینما قطع را  وقت

 

 

  ی م رفتن رونیب متوجه رفته  رون یب که   را یمبارز  و نموده  اشاره  یتاتم  خط  به سبابه انگشت با امهی از بعد  : یجوگا

 .باشد  ی م چ یا یچوئ ی جوگا دوم  بار یجوگا. باشد   ی م  تذکر  منزله  به اول بار یجوگا( دهد  یم هشدار)د ینما

  که   ی فی حر  به   سبابه  انگشت  دادن   نشان   با   و   نموده   قطع   را  مسابقه   کنار   داوران   نظر   و   خود  نظر   با   وسط   داور   :  یچوئ

 ( .شود  یم  داده  نشان خطاکننده بصورت  انگشت کی  با  چیا یچوئ)د ینما ی م چیا ی چوئ اعالم  شده  خطا مرتکب

  که   یف یحر  به   سبابه  انگشت  دادن   نشان  با  و  نموده   قطع  را  مسابقه   کنار  داوران   نظر  و  خود  نظر  با  وسط   داور   :  تن  جن

 .د ینما ی م چیا تن جن اعالم  شده  خطا مرتکب

  خطا  مرتکب  که   یکس  یبرا  را   کاکیش   ،   کنار   داوران   مشورت  با  و    ی را  با  مسابقه   قطع   و   "  امه ی  "  از  بعد   :  کاکیش

 .د ینما یم  اعالم برنده باند  رنگ کلمه   با را مقابل ف یحر و  برده بکار شده

 : تبصره
  باال  از  قبل  مبارز  یرسم ای یالملل  نیب و  یجهان مسابقات در )د ینما یبدن د یبازد را مبارز  دو است موظف وسط  داور -1

 (. ندارد وسط  داور د یبازد به ازین گر ید  و  گردد  یم  کامل د یبازد( یتاتم)  نگی ر یرو  بر  رفتن

  : شامل دیبازد موارد که

 (.باشد  داشته  همراه به ریگ  ناخن کننده د یبازد.)کند   نگاهئ را  ها ناخن:  الف

  .باشند  بسته  کاپ :  ب

  .باشد  نداشته تن  به سفت جسم:  پ

 .نباشد  نافرم لباس :  ت

 .نباشد  مجاز  ریغ  یها آرم  لباس   یرو  بر :  ث

 .ند ینما یم  " یر  ین  شومن " به وسط  داور   دستور  به مبارز دو -2

 (. وسط  داور   سمت به. )ند ینما  یم  " ی ر ی ن نیشوش  " وسط  داور   دستور  به مبارز دو -3



 

 

  بعد   و  "  تهیگامائ  "  اعالم  وسط   داور  سپس   ند،ینما  ی م  "  یر   ی ن  گا  اوتا  "  گریکد ی  به  وسط   داور  دستور   به   مبارز  دو -4

.  د یگو  یم   "  مهیهاج  "  ی سوک  ضربه   دادن   نشان  با  و  ستد ی ا  ی م  گامائه  ز ین  خود   داور   و  د ینما  ی م  "  مه یهاج  "  اعالم

  و   آورد  دست   به   را   ت یاکثر  تا  آورد   ی م  شمار  به   را  آن   و   د ی افزا  ی م  کمک   داور   چهار  یرا  به   را  خود   یرا   وسط   داور 

 .دارد یم  اعالم را برنده  باند  رنگ  یادا  با و  ها یرا شمارش  با سپس

 

  : کنار داور : هفدهم ماده

  تفاوت   یب  آنها  از   توان  ینم  و   است  افتاده  جا  یمعان  نظر  از   رفتارها  نیا  از  یبرخ.  است  همراه  او  رفتار   با  داور   گفتار

 : ریز عالئم  و  رفتار  مانند . شود گرفته  بهتر  گفتار مفهوم   کند   یم  کمک  چون گذشت؛

 .( کامل  ازیامت)عیسر  سوت  با همراه و  شود ی م برده  باال مورب  پرچم  : پونیا -1

 .( کامل  ازیامت)عی سر سوت با همراه ( شانه موازات به یافق )  شود یم  برده پهلو در و  ی افق پرچم : یوازار  -2

 .ع یسر  سوت   با   همراه   ، (یمساو :    ی تسوفومیچور)هم  ی رو  نیپائ  بسمت   ضربدر   بصورت  پرچم   دو :    واکه  یک  یه -3

 (صیتشخ قابل  ریغ:  زویم) صورت  یروبرو  و  هم  ی رو ضربدر بصورت پرچم دو   دم،یند  : ینایم -4

 

  قابل  اتفاق:  زو یم  توی م) شود  ی م داده  حرکت (روبرو)نیپائ  ضربدر بصورت  ها  پرچم نبوده،  ی زیچ : ماسن یتور  -5

 (. نبوده یتوجه

  صدا کم  و  ممتد  سوت  و  زده باشند  شده  خارج که   یطرف  از  نیزم به  را پرچم( :  خط  از شدن خارج)یجوگا  -6

 .شود  ی م زده 

 .ف یضع و  ممتد  سوت  با همراه شود، یم  نیپائ و باال دست مچ  توسط  درجه  45  ه یزاو از خطاها هنگام پرچم

  : هانسوکو  -7

 .ممتد  و  م یمال سوت و  آرام  بصورت  پرچم  درجه،  45 حرکت با یچوئ  -الف

 .یچوئ از تندتر  و  ممتد  سوت  و  عی سر بصورت پرچم درجه،   45 حرکت با:  تن  جن –  ب

  وسط  داور   با کنار داوران. باشد  ی م ممتد  سوت  و  تن جن مانند . عیسر بصورت  درجه،   45 حرکت با:  کاک یش  –  ج

  رند یگ  قرار(  یتاتم) تشک مرز از رون یب در گوش  چهار در  که رند یگ ی م موضع  چنان کنار داوران   کنند   یم یهمکار

  یخطا مرتکب  که  را ی کس  سرداور د ییتا  و کنار  داوران  مشورت  با وسط  داور . باشند  رهیچ مسابقه  صحنه  بر تا

 .د ینما یم  اعالم برنده را مقابل فی حر و  کند  ی م محروم  مسابقه   ادامه از  دهیگرد  کاکیش 

 

 : داوران یشورا  : جدهمیه ماده

  عهده بر را مسابقه  ن یزم از خارج  در  و  مسابقه  نی ح در ی داور  مسائل ی تمام و  ی داور  حیصح ی اجرا بر ناظر -1

 .دارد

  نظر و  رفتهیپذ  مسابقه  همان انیپا از بعد  بالفاصله باشد  ی م آن  ر یمد  یامضا  به که   را ها م یت  یکتب اعتراض -2

 .شود ایجو مربوط داوران 



 

 

  ه یته  و  مسابقه محوطه  تدارک  مانند  مسالبقه یبرگزار  تهیکم  مشورت با  مسابقه هر  در  الزم لیوسا  تدارک -3

 .مسابقه   یبرگزار  محل  در  اورژانس حضور از نان یاطم و مسابقات ی برگزار نهیکم یهماهنگ  با الزم امکانات و لیوسا

 

 : یژور ئت یه:  نوزدهم ماده
  به وسط  داور   اطالع جهت  را مربوطه  سهیک ی قانون وقت  انیپا از بعد  است موظف( : پر یک می تا)دار نگه وقت -1

  را وقت   وسط  داور  " کان  یج " دستور به  نیهمچن باشد  بوده  همراه ی ستیبا طبل ی صدا با البته. ندازدیب دانیم

 .دارد نگه

  وسط  داور   و  دهیرس  داوران ئت یه بیبتصو که   را ییازها یامت و  خطاها است موظف:  سینو  ازیامت  ای یمنش-2

 .د ینما ثبت  مربوطه   پرونده در  نموده آن  به  حکم

  دعوت  مسابقه ی برا را دهندگان مسابقه   گرفته  صورت قبال   که ی جدول حیصح بستن  با  دارد فه ی وظ: دار جدول-3

 .میباش  داشته باشد  یم  مسابقه جه ی نت اعالم اش  فه ی وظ که   ندهی گو مسابقات  فراخور  با توان ی م کند،

  ئتیه به  مسابقه  همان  انیپا در  که   یا  مسابقه اتیشکا به  یدگیرس ( : داوران یشورا ) نظر دیتجد  ئتیه-4

 .ند ینما ی م  رد را آن ای د ییتا  مسابقه همان داوران نظر  با و  باشد  شده داده 

 

 

 

 : داوران یشورا مسئول فیوظا  : ستمیب ماده

 

 .( کنار داور   –  وسط  داور ) آنان کار  بر نظارت و  یرسم مسابقات در  آنها نیی تع و  داوران ضیتعو           -1

 .باشد  داوران  کار نحوه  بر ناظر  که داوران  ونیسیکم لیتشک           -2

  مقررات   در  آن  ی برا  و  دهد   ی م  رخ  مسابقه  کی  نی ح  در   که  ی فن  مسائل  باب  در  ینهائ  میتصم  اتخاذ           -3

 .باشد  نشده ی نیب ش یپ چگونهیه

 .دنظریتجد  ئتیه نییتع           -4

 .نمونه داوران انتخاب           -5

 .کاراته ون یفدراس  موافقت  با ی مل سطح در   کالس  لیتشک و  ی داور درجه  ارتقا           -6

 .ها استان کاراته   یها ئتیه  درخواست  بر بنا  یداور  آموزش  یکالسها لیتشک           -7

 .یخاط داوران خیتوب و  ی داور  درجه تنزل           -8

 و  ی داور  دفترچه  یبررس  ن یهمچن و  یرسم مسابقات  در ی داور  دفترچه ی امضا و د ییتا           -9

 .کاراته ون یفدراس  داوران ی شورا جلسات در  شرکت -10

 .کشور سطح  در  ی داور ی ها کالس   یبرگزار نه یزم در کاراته ونیفدراس  داوران  یشورا با یهماهنگ  -11

 .ها استان  کاراته یها  ئتیه درخواست  به بنا یاستان مسابقات  به داوران اعزام -12



 

 

 .ها  استان کاراته ی ها ئت یه درخواست به  بنا  یاستان مسابقات  بر نظارت -13

 .کاراته ونیفدراس  یهماهنگ  با  یمرز  برون  مسابقات قضاوت و  ی الملل نیب ی داور   یها کالس  در  شرکت -14

 .کشور  از  خارج در   یا  منطقه و  یجهان و ایآس   سطح در  ی الملل نیب مسابقات  قضاوت یبرا  داوران ی معرف -15

 .مسابقات  انجام از  قبل  یداور یهماهنگ  کالس   یبرگزار  و  ی کشور مسابقات در  داوران  قضاوت  بر نظارت -16

  سطح   در   ی داور  متد   ن یآخر  با  داوران   ییآشنا  و   یداور   سطح  بردن   باال  ی برا  یجهان  سازمان  از   مدرس   دعوت -17

 .کاراته ونیفدراس  یهماهنگ  جهانبا

 .مختلف  یها نه یزم در   کاراته ون یفدراس  داوران ی شورا با الزم یها یهماهنگ  -18

 : حاتیتوض
  خالف   بر   هم   ها   آن   خروج   نحوه   و   باشد   ی م  ساعت  ی ها  عقربه   چرخش  خالف   بر  ی تاتم  به   داوران   ورود   نحوه  -1

 .باشد  یم ساعت ی ها عقربه  چرخش

  داوران   خروج   هنگام  در  سپس  نموده   احترام   ی ادا   داوران  ی شورا  به   ابتدا  ی تاتم  به  ورود   نیح  در   د یجد   داوران  -2

 .شود  یم  انجام  همل ن یا زین ی تاتام از

  ی را(   ساعت  ی ها  عقربه  مخالف .) شمارد  یم   راست  سمت  از   و   داده   انجام   راست  دست با  را   شمارش   وسط   داور  -3

 .   د ینما ی م چپ  دست با "  رویش  " و  راست دست  با " آکا ") اعالم مربوطه   دست با را

 

 

 

 

  دهد  ی م  یر  ین شومن  و  آمده جلو  به قدم  کی وسط   داور مسابقه،   شروع ابتدا در  داوران(  یر ) ی اجرا هنگام در -4

  یم  ی ر مواته  و  چرخد  یم( ساعت ی ها عقربه موافق)داخل از  است ثابت که  خود  راست  یپا ی رو  بر آن  از  پس و

  ی م داخل  از خود  راست ی پا یرو  بر  کنار  داوران فقط  که (  یر  ی ن گا اوتا ) ی ر ی ن ن یشوش  آن  از پس و  دهد 

  ی ها عقربه موافق   و ثابت  راست یپا)  چرخد  یم وسط   داور   سپس و  گذارند  ی م احترام وسط  داور  به  رو چرخند،

  کنار  داوران و  دهد   یم  عالمت کنار داوران   به خود  نیطرف  به   دست دو   با. ردیگ ی م قرار خود  ی اصل یجا در( ساعت

  .رند یگ ی م قرار خود  ی ها ی صندل یرو  بر

 :   مسابقه ربطی ذ عوامل و داوران  اعمال  یچگونگ و استقرار محل:  یتاتام  شکل : کمی و ستیب ماده



 

 

   

 
 

 : اضافات
 cm 30 x 20 پرچم اندازه -1

 cm 40 پرچم چوب اندازه -2

  .یمشک:  سوت رنگ -3

 .یمشک:  داوران کمربند  رنگ -4



 

 

  در  را قرمز   پرچم کی  و  د یسف پرچم  ک ی کنار  داور  هر که  باشد  ی م د یسف عدد 4 و  قرمز عدد  4:  پرچم رنگ -5

 .ردیگ ی م دست

 .باشد  ی م کنار داور 4 و  وسط  داور  1:   از  متشکل ی داور م یت هر -6

  به  برانکارد  کننده  حمل و  اریدست  نفر 2 و پزشک نفر  1 یالملل ن یب مسابقات ی تاتام کنار  یپزشک ته یکم  در -7

 .دارند  حضور ( اورژانس)آمبوالنس راننده انضمام

 .باشند   شده یورزش  حوادث  مهیب قبل از یستیبا مسابقات در  کنندگان  شرکت  یتمام -8

 

 : داوران با یسخن
  قانون  برطبق موارد  هی کل که د یشو جمع خاطر  تا داده قرار  د یبازد مورد را  مسابقه  نیزم مسابقه  یاجرا  از قبل -1

 .د ینمائ لغو   را ی باز آن د ینما  یم  اسجاد دهندگانخطر مسابقه  ی برا مسابقه   نیزم که   د ینمود مالحظه  اگر و  است

 .د ینما اداره  مقررات طبق  را مسابقه   د یبا داور -2

 (. یتاتام.)باشد  داشته پوشش  د یبا مسابقه نیزم -3

 .باشد  داشته حضور مسابقه  محل در اورژانس -4

 .باشد  داشته(  ونیفدراس   و  استان شهر، کاراته  یها ئت یه مانند ) یقانون  مراجع از الزم  مجوز   مسابقه -5

 .باشند  داشته  حضور یداور یهماهنگ  کالس  در  د یبا داوران   مسابقات شروع  از قبل -6

 .باشند  برحذر گرانیباز  و تماشاگران  با تماس  از داوران  -7

 .ند یننما ترک را  داوران گاهیجا اجازه کسب بدون  و  داشته  ی رسم حضور خود ژهیو گاهیجا در  داوران  -8

  را دفترچه  مسابقات آخر  در و  داشته همراه  به را ی داور  دفترچه  و  سوت با همراه  ی داور مخصوص  لباس  -9

 .ند ینما ارائه  داوران ی شورا مسئول   به د ییتا  و  آن در  مسابقات درج  جهت -10

 .ندارد شخصا خود  را  مسابقه و  (Coaching)یگر یمرب کوچ،  حق  داور

 .باشد  داشته  وجود  مسابقه انجام  یبرا  یکاف  نور -11

 

 : ورزش ی داور امور در قانون از ینکات
  االصول ی عل یورزش   مقررات  از هدف  ". است داوران  یقانون ی ها تیمسئول رافع  یاطیاحت  ریتداب  و  مقررات تیرعا "

 و  سوانح با معقول   و یمنطق   برخورد حوادث،  وقوع  از  یری جلوگ  ، یورزش   اخالق تیحاکم ورزشکاران،  سالمت حفظ 

 

 

 

  در   الزم   ر یتداب  اتخاذ   و   داوران   شتر یب  ی ها  یآگاه  منظور   به  ر یز  ی ها  هی توص  همه،  نیا  با.  است  ل یقب  نیا  از   ی موارد

 .گردد  یم  ارائه یمباالت  یب از حاصل ی قانون مشکالت  با شدن ری درگ  از ی ریجلوگ جهت

 



 

 

 داوران   یقانون  ت یمسئول  موجب  تواند  یم   موارد  نیا   از  کی   هر  انجام  در  قصور

 :گردد

 
 .د ینده راه  خود  به  د یترد  دهد،  یم   کاهش را  حوادث وقوع امکان که ی مقررات ی اجرا در : الف

 .د ینمائ ی ریجلوگ  است، ی نیب شیپ قابل  آن  متعارف ر یغ خطرات که   یورزش   تیفعال گونه  هر  انجام از:  ب

  داده   ی باز  در   شرکت  اجازه   پزشک   دستور   بدون   اند،  شده  مجروح   سر  ه یناح  از  که   آنان   ژه یبو  مصدوم   بازسکنان  به :    ج

 .نشود

 کنیباز  اگر   ی حت.  د یشو  حاظر   او   سر   ی باال  شخصا  و   د یکن  قطع   را   ی باز  فورا  گردد،   مصدوم   ی کنیباز  که   ی صورت  در :   د

  درمان   به  یفور  ازین  و  بوده  یجد   صدمه  است  ممکن  رایز .  باشد   نموده  کار  نیا  به  مبادرت  دروغ  به   ای  و   دفعات  به

 .است ی مباالت یب  لیدل هر به پزشک دستور  عدم. د یبده را ی تاتام در  پزشک حضور  دستور  و  باشد  داشته

  اجازه   گز   هر   و   د ینمائ  یبررس   دقت   با  را   موارد   ر یسا  و  مسابقه   ن یزم  زات یتجه  و  اسباب  مسابقه،   هر   شروع   از  قبل :    ه

 .د ینده نوافص مشاهده صورت  در  را  تیفعال  شروع

  مصدوم   کنیباز  حمل  از   نیهمچن  و   نشود   داده  درمان  اجازه  ت، یصالح  فاقد   افراد  به   کنیباز   شدن  مصدوم   صورت  در:    و

 .د ینمائ ی ری جلوگ باشد، داشته  یجان خطر  او  یبرا  که ی نحو به

  ی بررس   یاطیاحت  اقدامات  هیکل   مسابقه   شروع   از   قبل   دارد،   وجود   تماشاگر  دخالت   امکان  که   حساس   مسابقات  در :    ز

 .شود

 

 : از عبارتند اقدامات نیا 

 
  ی روهای ن  محسوس   حضور   تماشاگران،  ی برا  ی کیزیف  موانع   وجود   متعارف،   حدود   در   ن یزم  از   تماشاگر   نمودن   دور 

 ... و یانتظام

  وقوع   به   منجر   که   ها  آن   تخلفات  ی اجرا  ضمانت  که  رند یبپذ   را  قت یحق  نیا  د یبا  که   شود  ی م  داده   تذکر   داوران   به

  لذا  و   شد   خواهد   ها   آن  متوجه  قایتحق   یقانون   یها  مجازات  بلکه  ستین  ی ادار  اقدامات  به   منحصر   شوند،  ی م  حادثه

 .د ینما ی م  یمبر تیمسئول از  را آنان  که است ی ا لهیوس   نیبهتر یاطیاحت ی ها هیتوص و  مقررات   به  عمل و  توجه 

  ضربه   حد   آن   از   داور   ی رو  یروان   اثر   ی برا   ف یحر  ی ول   نموده   اصابت   فی حر  بدن   مجاز  ری غ  نقاط   به   ضربه   :   تمارض

 .است شده او  بر سخت  بیآس  و  یکند   باعث که د ینما یم  وانمود نطوریا و  دهد  ی م نشان شتریب

  خورده   او  به   واقعا  ضربه   که    د ینما  ی م  وانمود  نطوریا  یول   نشده  وارد   ف یحر  بدن   مجاز  ر یغ  نقاط   به  ضربه  :  تظاهر

 .دهد   تذکر  ای و  اخطار فش یحر به  داور   که نموده  توجه جلب خواهد  یم  یروان نظر  از  و  است

 

 



 

 

 

  : نکته
  ی داور ی ستیبا یکشور  و  یاستان یقهرمان  مسابقه دو  حداقل ساله همه  نیانگ یم  بطور باشند  داشته  توجه د یبا داوران 

  البته که   گردد  مهر استان ئتیه توسط   و  امضا استان داوران ته یکم  مسئول توسط  شان ی داور دفترچه  در  و ند ینما

  ک ی در  حداقل ساله  همه  بطور  بدانند  د یبا داوران   نکهی ا ضمن. شود ی م محسوب  زین  ارتقا ط یشرا از ی کی کار نیا

  کالس  خ یتار  آموزش  قسمت در شان ی داور دفترچه   در  و  داشته  شرکت د یبا یداور یهیتوج ای ی بازآموز کالس 

 .ردیگ یم  قرار توجه مورد  ی داور  درجه  ارتقا در که  باشد، ستیبا یم  مدرس   امضا و  مهر  آموزش 

 

 : وسط  و کنار یداور  مورد در ینکات

 
  ی جوگا د یبا باشد  رفته ی تاتام خط  از  رون یب  مبارز هر  ی پا دو هر  که یهنگام باشند، داشته  توجه کنار  داوران  ...

  .دهند 

 .باشند  نداده یاخطار کنار  داوران   که دهد   تذکر تواند  ی م ی هنگام وسط  داور  ...

 .شود اخطار مستوجب تواند  ی م عمل  نیا و  دهند  دست گریکد ی با توانند  ینم مبارز دو   داور، مه یهاج از بعد  ...

  اشاره انگشت عالمت با  زین وسط   داور. باشد  یم  یچوئ اخطار همانند  کنار  داوران توسط   کاکیش  عالمت  نحوه ...

  احترام مبارزه  انیپا همانند  و  دهد   یم  نشان را رون یب  گرفته  کاکیش  که   یمبارز  به ی وازار به  عمل نحوه همانند 

 .شود  ی م گذاشته

 وسط   داور  ،یگر   یمواش   جودان  ضربه  با  مثال  خورد  یم  نی زم  به  و  شود  یم  مصدوم  کنانیباز  از  یکی  که  یهنگام...  

  ضربه   با  چنانچه)  اخطار  ای  پونیا  یرا  بعدا  و  د ینما  مشخص  را  او  ت یوضع  و  رفته(  افتاده)مصدوم  کنیباز  یبسو  د یبا

 .د ینما اعالم را( باشد  افتاده اتفاق نیا است ممکن خطا

  مبارز   دو   ،   مثلت   ا ی  و    ی منف   یرا   اعالم   ی برا  وسط   داور (  خط   از   رفتن   رونیب )یجوگا  ا ی  و   از یامت  ا ی  و   اخطار   هنگام ....

  ی منف   ای  کثبت   از یامت  کنار،   داوران  ی را   شمردن   ی برا   مبارز  دو   استقرار   از   بعد   و   خواند   یم   فرا   مبارزه   خط   پشت  به   را

 .د ینما یم  اعالم را

(  امه ی)  قطع   را  مسابقه   داور   بخورد،  ن یزم  به   ن یمبارز  از   یکی  و  رد ینگ   صورت   ی اخطار  ای  و   ازیامت   چیه   که  ی هنگام ...

 .دهد  ی م را ( مسابقه ادامه )زوکو  دستور مکان  همان در(  گارد )گامائه کلمه گفتن   با و

  و   نبوده  حیصح   ننموده،  اعالم  را  ی را  و نداده  انیپا  را  مسابقه  داور  که  ی زمان  تا  گرید  یدنینوش   هر  ای  و  آب خوردن....

 نی ا  که   شود،   خورانده   کنیباز  به   روزا ین  مواد   یدنینوش   با  همراه  است  ممکن  چون   و   شده  ی تلق  ناجوانمردانه   عمل  نیا

  ن ینچنیا  در   یحت   شوند   خوانده  ترازو   ی باال  به   ف یحر  دو   وزن  ن ییتع  یبرا   و   ی تساو  هنگام  در   ا ی  و   ست ین  ستهیشا  عمل،

  ی سو   از   یاعمال  ن یچن  د ینبا  و  افته ین  ان یپا  مسابقه  م، یبدان  د ی با  را  نیا  ی کل  بطور   و  باشد   یم   زشت   عمل  ن یا  ز ین  ی مواقع

 .شود  حذف  مسابقه دور از  کنیباز است ممکن ی حت و  شده  حیتقب عمل نیا و   دهد   رخ کنانیباز از  کی هر

  رفتن  باال  یبرا ردیگ انجام یکش  وزن یستیبا تینها در و شوند  ی م یمساو  فیحر دو که  یقانون وقت انیپا از بعد ... 

  داشته   تن  به  یلیدال  به  است  ممکن  که  یلیوسا  ریسا  و  کمربند   ای  و  لباس   کندن  حق  فانی حر  از  کی  چیه  ترازو  به



 

 

  ی باال  ،   اند   داده   مسابقه   که   موجود  ت یوضع  همان   با  بلکه   کند،  خارج   تن   از   د ینبا  نبوده،   مسابقه  مقررات  خالف   و  باشند 

 . بروند  ترازو

  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


