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 به زبان انگلیسی داراي اشتباهاتی بود، با تماسی کـه از طریـق ایمیـل بـا آقـاي      2020اولین ویرایش نسخه
و نیـز  در ویـرایش دوم داشـتم ایـن مـوارد    )رییس کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراتـه (خاویر اسکاالنته 

.ر زبان انگلیسی استآن دسومترجمه از ویرایش پیش رو ۀنسخ. اصالح گردیدندویرایش سوم 
 اصــالح 107و 99، 76، 73، 71، 69، 65، 62، 61، 58، 57، 56، 55، 54، 34، 30صــفحات ه نســخایــن در

.انداضافاتی داشتهشده و یا 



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

٥
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

فهرست مطالب

قوانین کومیته
9مسابقهيطهمحو1بخش 
11لباس رسمی2بخش 
15دهی مسابقاتسازمان3بخش 
18داورانت هیئ4بخش 
20زمان مسابقه5بخش 
21امتیازات6بخش 
25گیريموارد تصمیم7بخش 
28اعمال ممنوعه8بخش 
34جرائماخطارها و 9بخش 
37جراحات و صدمات در مسابقه10بخش 
39اعتراض رسمی11بخش 
42و وظایف مسئولیناختیارات12بخش 
47قهشروع، ادامه و پایان مساب13بخش 

قوانین کاتا
50مسابقه يمحوطه1بخش 
51لباس رسمی2بخش 
54دهی مسابقات سازمان3بخش 
58قضاتهیئت 4بخش 
60ارزیابیمعیارهاي5بخش 
65برگزاري مسابقات6بخش 
66اعتراض رسمی7بخش 



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

٦
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

مـایـضم
69اصطالحات1ضمیمه 
72-81عالئم پرچم قضات-اوراعالم و اشارات د2ضمیمه 
84هاي الزم براي داوران و قضاتراهنمایی3ضمیمه 
88عالئم مورد استفاده جهت ثبت امتیازات و خطاها4ضمیمه 
89اندازه تاتامی و محل استقرار داوران در مسابقات کومیته5ضمیمه 
90محل استقرار قضات در مسابقات کاتا6ضمیمه 
91هن کاراتهپیرا7ضمیمه 
92ها، اوزان و شرایط برگزاري مسابقات جهانیگروه8ضمیمه 
93راهنماي رنگ شلوار داوران و قضات9ضمیمه 
94سال14هاي کاراته براي سنین زیر رقابت10ضمیمه 
96)ویدئو چک(بازبینی تصاویر ویدئویی11ضمیمه 
102فرم اعتراض رسمی12ضمیمه 
104شیکوزنروش13ضمیمه 
106نوبتی هاي کومیته در جدولهاي رقابت14ضمیمه 
110سازماندهی مسابقات کاتا در المپیک15ضمیمه 
119هاي کاتا در لیگ برتررقابت16ضمیمه 

121)بصورت دستی(تابلوي امتیاز در مسابقات کاتا 1اضافه 



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

٧
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

کومیتهقوانین 
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مسابقهيمحوطه)1بخش 

از هر طرف هشـت  نیز ابعاد آن و د فدراسیون جهانی کاراته مورد تأیی،ربع شکلممسابقه يمحوطه)1
تا سوي آناز هر همچنین.شوداز هر سمت به تاتامی اضافه میمتر یک،براي ایمنی. 1باشدمیمتر 

در .باشد2ونه مانعیگکامالً تمیز و عاري از هربایست یوطه ممح،یمتر بعد از منطقه ایمندوفاصله 
بایست یک متر دیگر به قرار دارد از هر طرف تاتامی می3ارتفاعي مسابقه در که محوطههاییمکان
.دي ایمنی آن اضافه شومنطقه

رنـگ  دو تشک بـه براي هر کدام از آنان کنندگانشرکتبراي ایجاد مرزبندي و رعایت فاصله بین )2
ي هدر هنگام شروع و یا اداممبارزین.شودتاتامی در نظر گرفته میمرکزبه فاصله یک متر از و قرمز 

.آن دو تشک خواهند ایستادداخلی لبۀوسطمبارزه روبروي یکدیگر و در 
)دو متر فاصله از مرکز تاتـامی (آن بیرونیداور مسابقه در وسط تاتامی و با یک متر فاصله از حاشیه )3

4.قرار گیرد خواهد ایستادآنان و بین دو تشککنندگان بطوریکه روبروي شرکت

تواند در هـر نقطـه از  داور می. گیردمیآن قرار حاشیه ایمنیهر قاضی در یک گوشه از تاتامی و در )4
هـر یـک از   . 5حضور داشته باشـد در جایی که قضات قرار دارند تاتامی و حتی در حاشیه ایمنی آن و 

.د داشتنقرمز و آبی بدست خواهبه رنگ ی یهاپرچمتقضا
پرچم قرمز وي. نشیندمیداور )یا راست(و سمت چپ پشت سر ، حاشیه ایمنیخارج از 6ناظر مسابقه)5

.خواهد داشتهمراه بهنیزیو سوتیا عالمتی شبیه به آن 
.نشیندمیامتیازةکنندتنگهدار و ثبوقتنفرات بین و 7در پشت میز رسمی مسابقهناظر ثبت امتیاز)6
مربیان در خارج از محوطه ایمنی و در صندلی مربوط به خـود کـه روبـروي میـز رسـمی مسـابقات       )7

شـود، مربیـان در   هاي مرتفع برگزار مـی در مسابقاتی که به روي تاتامی. خواهند گرفتقرارباشد می
.قرار خواهند گرفتدر پایین آنو خارج از تاتامی

.دبا رنگ تاتامی باشمتفاوتبایست به رنگی می8تاتامیبیرونی یه یک متر از حاش)8

.گردداندازه تاتامی از خارج آن محاسبه می1
.تابلوهاي تبلیغاتی، میز و دیگر وسایل اضافه٢
بلندي 3
.این کتاب رجوع کنید5به ضمیمه ٤
.هاي تصویربرداري را بگیردو یا دوربینجلوي دید قضاتداور نباید 5

6 Match Supervisor (Kanza)
میز جدول7
.مرز پایانی محوطه مسابقه8
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توضیحات

يایمنی تاتامی هیچ نـوع مـانعی از قبیـل دیـوار، تـابلو     يمتري خارج از محوطهتا فاصله یک.1
.قرار داشته باشدنباید... یغاتی، ستون و تبل

آن نـده بـوده و سـطح بـاالي     بـر روي زمـین نبایسـتی لغز   )تاتامی(مسابقهمحل تماس تشک.2
بایست از عدم لغزندگی تاتامی در میداور مسابقه . بایست ضریب اصطکاك کمی داشته باشدمی

1تاتامی نباید شکاف داشته باشد. حاصل و پس از آن مسابقه را آغاز نمایداطمینان ین مسابقه ح

قات باید مورد تأیید مسابتشکو در نهایتچرا که ممکن است باعث صدمه دیدن مبارزین شود
.فدراسیون جهانی کاراته باشد

.اي وجود داشته باشدبین قطعات آن نباید هیچ فاصله1
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لباس رسمی)2بخش 

.به تن داشته باشندرا شودمیذکر زیرکه در بایست لباس رسمیمینو مربیان آنادهندگانمسابقه)1
.عت بعمل خواهد آورد، ممانبر طبق این مقررات رفتار نکنندکه 1یکمیته داوران از شرکت کسان)2

داوران
شـده را بـه تـن    معرفـی  که از سوي کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراته داوران باید لباس رسمی )1

.بایست مورد استفاده قرار گیردمیي آموزشیهادورهو ، جلساتاین لباس در کلیه مسابقات. نمایند
:لباس رسمی داوران شامل)2

ايکت سرمه.
ین کوتاهپیراهن سفید آست.
کراوات رسمی بدون سنجاق کراوات.
سوتی به رنگ سیاه.
 سفید رنگ براي سوتبند یا ریسمانی .
دوبلبدون لبۀ2شلوار ساده خاکستري روشن.
 مسابقهيجهت استفاده در محوطه3مشکیراحتی فش کویا مشکیايسرمهجوراب.
 دتأییکه مورد از روسري توان میبراي انجام تکلیف دینیWKFاست استفاده نمود.
به دست داشته باشندخود را 4جاهاي ازدوتوانند حلقهداوران و قضات می.
همینطور اسـتفاده   و وانند از گیرة مو براي بستن موهاي خود استفاده کنند تقضات خانم می

.نیز بالمانع است5محتاطانه از گوشواره

، بـراي  جانبـه و دیگـر رویـدادهاي چنـد    6اياي قـاره هـ در بازیهاي المپیک، المپیک جوانان، بـازي )3
مسـابقات را  دوره از هاي رسـمی ایـن   لباسکمیته برگزاري،هماهنگی و یکدست بودن کلیه داوران

این جایگزینی با درخواست کتبی . شودآناندهد تا جایگزین لباس فرم معمول اختیار داوران قرار می
نیـز  ي فدراسیون جهانی کاراتهگیرد که از سوصورت میWKFکمیته برگزاري مسابقات به طرفاز 

.خواهد شدپذیرفته رسماً 

.کننده، مربی، داور و قاضیشرکت1
.کنیداین کتاب رجوع 11به ضمیمه 2
بدون بند3
.ساده و بدون نگین باشد4
.گوشواره تا حد امکان باید کوچک باشد و نیز آویز نباشد5
.امریکنمانند بازیهاي آسیایی یا بازیهاي پان6
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1دهندگانمسابقه

هـاي  حتی گلـدوزي خط و یا عالمت، بدون هیچگونه ،رنگباید لباس کاراته سفیدکنندگانشرکت)1
.برسـد WKFبایست به تأییـد کمیتـه اجرایـی   مگر در مواردي خاص که میبه تن نمایند2شخصی

12×8از و انـدازه آن  نصـب شـود   بر روي سینه در سـمت چـپ پیـراهن    باید نشان و یا پرچم ملی 
شـرکت  لوگـوي ، پیـراهن نهـا نشـان قابـل قبـول جهـت نصـب روي       ت. 3نباید تجاوز کنـد سانتیمتر 

مسـابقات  کننده در مسابقات که از سوي کمیته برگـزاري  شماره شرکت.باشدمیدکننده لباس ــتولی
کمربنـد قرمـز و   د بایـ ناکننـدگ شرکتیکی از . توان در پشت پیراهن نصب نمودرا میشودارائه می

بعـد از  نیز سانتیمتر پهنا و پنجحدوداً بایدکمربندهاي قرمز و آبی . دیگري کمربند آبی به کمر ببندد
.بلنـدتر باشـد  ران4/3داشته باشند ولی نبایـد از  درازا سانتیمتر پانزدهزدن، دنباله آن از هر طرف گره

. ي خواهند بوددیگرکمربندها کامالً قرمز و یا کامالً آبی بوده و بدون هیچگونه گلدوزي و یا تبلیغات 
.باشدتنها مورد قابل قبول لوگوي شرکت تولیدکننده می

هـاي  اجرایی فدراسیون جهانی در جهت تبلیغات شرکتي ، کمیته1ر موارد ذکر شده در بند عالوه ب)2
.کنداضافه به پیراهن کاراته تواند مواردي را می4قاتحامی مساب

بپوشاند ولی نباید اها رکپلحداقل بایست کا در هنگامی که کمربند بسته شده است میکاراتهپیراهن )3
.اي در زیر پیراهن خود بپوشـند شرت سفید رنگ و سادهتوانند تیها میخانم. ن بلندتر باشدرا4/3از 

.نموداستفاده توان نمیاز پیراهن بدون گره .دنید بسته شده باشهاي پیراهن باگره
نباید به داخل نیزتر باشد و اعد کوتاهـاید از مچ بلندتر و از نصف سـا نبـکهـن کاراتـهاي پیراهآستین)4

اگر در حـین مسـابقه   . دندر ابتداي مسابقه، بندهاي پیراهن باید گره زده شده باش.و یا خارج تا شوند
.خود را تعویض کندکننده پیراهن شرکتاحتیاجی نخواهد بود تا ، 5شونده کند
تر و از قوزك پا بلندتر باشد و همچنین نباید به داخل و یا ساق پا کوتاه3/2کا نیز نباید از شلوار کاراته)5

.خارج تا شوند
نـد باشـند کـه از    بایستی تمیز و کوتاه باشد و نباید به قـدري بل در مسابقه کنندگان موي سر شرکت)6

تواند از حضور ي موي بلند و کثیف، داور میدر صورت مشاهده. جریان خوب مسابقه جلوگیري نماید
هاي وسایل زینتی براي مو مانند گیره، 6ماکیاستفاده از هاچی. فرد خاطی در مسابقه جلوگیري نماید

ش مـو   یک یـا دو  استفاده از.باشدآالت غیر مجاز میفلزي، روبان، مهره و منجوق و دیگر زینت کـ
. باشدبراي جمع کردن گیسوان بصورت دم اسبی مجاز می

فارسـی بـه فراخـور جملـه از     ي به معناي رقیب استفاده شـده ولـی در ایـن نسـخه    Competitorکلمه در نسخه انگلیسی در همه جا از ١
.نفر استفاده خواهد شددهنده، مبارز، فرد و یا مسابقهکننده، یعنی شرکتکلمات مشابه آن

.شودنام و یا سایر نوشتجات که معموالً به زبان ژاپنی در پایین پیراهن کاراته گلدوزي می2
.این کتاب رجوع شود9به ضمیمه 3
اسپانسر4
.از دوخت شکافته و جدا شوند5
هـدبنـد6



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

١٣
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

براي پوشاندن موهـاي  توانند برحسب وظیفه و انجام تکلیف دینیمیدر مسابقه کننده بانوان شرکت)7
اي ساده و سیاه رنگی که مورد تأیید فدراسیون جهـانی کاراتـه اسـت اسـتفاده     خود از روسري پارچه

. ایند، ولی منطقۀ گلو نباید پوشیده باشدنم
ها را کوتاه نگه داشته و مجاز به استفاده از انگشتر و یـا هـر وسـیله    بایست ناخنکنندگان میشرکت)8

منـوط  1بست فلزي دنداناستفاده از . بودخواهند ندیگري که موجبات جراحت حریف را فراهم سازد 
مسـئولیت  بایـد کننـده  در صورت صدور مجوز، شرکت. اشدبمیداور و دکتر مسابقات مجاز ةبه اجاز

.پذیرا باشدخود کامل جراحت احتمالی را 
:استفاده از لوازم محافظتی زیر در مسابقات کومیته اجباري است)9

2.د فدراسیون جهانی کاراتهدستکش مورد تأیی

هاي محافظ دندانلثه.
 و نیـز  3استفاده تمـامی ورزشـکاران  محافظ بدن مورد تأیید فدراسیون جهانی کاراته جهت

.کنندهها جهت استفاده تمامی زنان شرکتمحافظ سینۀ خانم
 4.فدراسیون جهانی کاراتهمحافظ ساق پا مورد تأیید

 5.فدراسیون جهانی کاراتهمحافظ روي پا مورد تأیید

از نـوع تأییـد   باید، آناجباري نیست ولی در صورت تمایل بازیکن براي استفاده از6کاپاستفاده از 
.باشدWKFشده 
کننـده  شـرکت با مسـئولیت 7زاده از لنـی استفــارزه ممنوع است ولــاده از عینک در حین مبــاستف)10

.باشدمجاز می
.لوازم غیر استاندارد ممنوع استاستفاده از پوشیدن لباسی غیر از لباس رسمی کاراته و )11
.8فدراسیون جهانی کاراته باشدتأیید لیه وسایل مورد استفاده باید با ک)12
اطمینان از استاندارد و مورد تأیید بودن لوازم و وسـایل ایمنـی ورزشـکاران قبـل از هـر مسـابقه از       )13

المللی و ملی نیز بایسـتی از  بیناي، باید توجه داشت که در مسابقات قاره. تاسناظر مسابقهوظایف 
.نموداستفاده WKFلوازم مورد تأیید 

.با نظر دکتر مسابقه و اجازه داور باشددبایدیده و بانداژ کردن آن آسیببستن محل )14

.ارتودنسی شدههاي دندان1
.بایست استفاده نمایندکننده آئو از محافظ آبی رنگ میکننده آکا از محافظ قرمز رنگ و شرکتشرکت2
اي محتویات آن را تخلیـه  کنندگان براي سبکتر کردن محافظ بدن با ایجاد روزنهدر طول مسابقات چندین بار مشاهده شده که شرکت3

.لین بازدید از تجهیزات باید به این نکته توجه داشته باشندداوران و مسئو. نمایندمی
.بایست استفاده نمایندکننده آئو از محافظ آبی رنگ میکننده آکا از محافظ قرمز رنگ و شرکتشرکت4
.بایست استفاده نمایندکننده آئو از محافظ آبی رنگ میکننده آکا از محافظ قرمز رنگ و شرکتشرکت5
بیضهمحافظ 6
از نوع نرم7

8 WKF Approved
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مربیان
و کارت فدراسیون ملی خود را پوشیده رسمیبایست گرمکن میمربیان در طول مسابقات
ـ  ـادر شـ ـات صـرگزاري مسابقــه بـوي کمیتـه از سـکی ــشناسای ه ـهمـراه داشتـ  ه ـده اسـت را ب

رنگ آقایان مربی ملزم به پوشیدن کت و شلوار تیره ،براي کسب مدالبتهاي جهانیدر رقا.دـاشنـب
کت و شلوار و یـا کـت و   از و بانوان مربی بسته به انتخاب خود باشندمیکراواتپیراهن و به همراه 

از روسري که مـورد تأییـد فدراسـیون    خودانجام تکلیف دینیجهتتوانند دامن تیره رنگ و نیز می
.استفاده نمایند،نمایندو بانوان داور نیز از آن استفاده میی کاراته است جهان

توضیحات

کنندگان بایست از یک کمربند در طول مسابقه استفاده نمایند، کمربند قرمز براي آکـا و  شرکت.1
.باشدممنوع میدر طول مسابقات 1کمربند درجهاستفاده از . کمربند آبی براي آئو

.2بایست قالب دندانها باشدمیهانداني محافظ دلثه.2
آن مسـابقه محـروم   د بالفاصله از وبراي مسابقه حاضر ش3اي با لباس نامناسبکنندهاگر شرکت.3

تـا مجـدداً بـراي    شـود مـی فرصت دادهیک دقیقه به ويجهت رفع نقیصه بلکهشد نخواهد
.مسابقه آماده شود

.4انجام وظیفه نمایندبدون کُت توانندمیتداوران، داوران و قضادر صورت توافق کمیته.4

...اي و سیاه، قهوه1
مجـددا لثـه را در دهـان    تـا اي از دهان وي خارج شود، داور از او خواسته کنندهي شرکتلثهمحافظ اگر : در اینجا ذکر این نکته الزم است2

اگر بـراي بـار   . نمایدو فیکس ا لثه را بطور صحیح در دهان خود جاگذاري توم این اتفاق افتاد، داور از او خواهد خواستاگر براي بار د. بگذارد
.ي خاطی تعلق خواهد گرفتکنندهکتبه شر2وقت از دسته افتد، خطاي اتالفسوم این اتفاق بی

.غیر از موارد ذکر شده3
.هستندو یا همگی بدون کُت دارند ت به تن در یک تاتامی یا همگی ک4ُ



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

١٥
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

دهی مسابقاتسازمان)       3بخش 

بـه مسـابقات   توانـد مـی مسابقات کومیتـه  . باشدکاتا می)یا(و مسابقات کاراته شامل مسابقه کومیته )1
یـا مسـابقۀ   لـف و  مختیهاي سنّدر ردهۀ سنّی انفرادي و تیمی تقسیم و مسابقات انفرادي به مسابق

ر یـک  مسابقه در نهایت به مبـارزه انفـرادي در اوزان مختلـف د   . شودتقسیم در اوزان مختلفوزنی 
تیمی نیز در نهایت منجر به مسـابقه بـین نفـرات تـیم بـه صـورت       گروه منجر خواهد شد و مسابقۀ

.انفرادي خواهد شد
رة قبلی مسـابقات جهـانی و نیـز مسـابقات     در دو)طال، نقره، و دو برنز(کننده مدال آور چهار شرکت)2

هشت نفـر اول  2برتر کاراته وانهاي لیگو نیز در رقابت. شناخته خواهند شد1نفرات ممتازاي، قاره
در . شـناخته خواهنـد شـد   نفرات یا بازیکنان ممتازتا روز قبل از آغاز مسابقات، 3بندي جهانیدر رتبه

4.تر از خود تعلق نخواهد گرفتي آنان به نفر پایینرتبهنفرات ممتاز صورت غیبت هر یک از 

شود مگر در مواردي خاص که برگزار می)شارژرپه(6همراه با شانس مجدد5مسابقات بصورت حذفی)3
شـود  برگزار مـی 7)ايدوره(نوبتی در مواردي که مسابقات به صورت . در مسابقه مشخص خواهد شد

.تاب اعمال شوداین ک14بایست طبق توضیحات ضمیمه می
.این کتاب رجوع کنید13توانید به ضمیمه میکننده در مسابقات نفرات شرکتکشی وزنبراي روش )4
جـایگزینی  هـاي انفـرادي،   کننده در جدول رقابـت کشی و مشخص شدن نفرات شرکتپس از قرعه)5

.باشدپذیر نمیامکانوجه به هیچنفرات 
اعـالم شـده و از آن   کیکنتیم، شخص یا تیم خاطی در صورت عدم حضور به موقع ورزشکار و یا)6

در مسابقات تیمی، امتیازات فرد کیکن صفر منظور شـده و  .حذف خواهد شدبخش مسابقات کومیته 
)یـا تـیم  (کننـده  کـه شـرکت  کیکن بدین معناست . طرف مقابل وي هشت امتیاز کسب خواهد نمود

آن تورنمنت دیگر هايجدولیا دستهتواند در یهرچند م،را ندارد8بخشمسابقه در آن شرایط ادامه 
.به مسابقه ادامه دهدتورنمنت 

تواننـد مبـارزه   مـی ارائه شده اَرِنجبر حسب نفر از آنان 5نفر بوده که در هر دور 7تیم مردان شامل )7
تواننـد مبـارزه   مـی ان در هـر دور ننفر از آ3نفر عضو تیم بوده که 4در مسابقات تیمی زنان . دنماین
.کنند

.شودشوند و فردي بعنوان رزرو ثابت تیم شناخته نمیجزء تیم محسوب میتمام اعضاي معرفی شده)8

Seeded .این نفرات در دور اول مسابقات نباید مقابل یکدیگر قرار گیرند-1
2 Karate1 Premier League

.رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته3
. د، نفر نهم جایگزین وي نخواهد شداگر نفر هشتم در رنکینگ جهانی از مسابقات غایب بو:باشد کهمنظور قانونگذار اینطور می4

5 Elimination
6 Repechage
7 Round Robin

جدول8
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رسـماً نـام اعضـاي تـیم و     یبایست بر روي فرم مخصوصـ تیم میيقبل از شروع مسابقه، نماینده)9
امی بایـد شـامل اسـ   ایـن فـرم   . ه نمایدـرا نوشته و به مسئولین مسابقه ارائ1ترتیب مسابقه دهندگان

پس از پایـان هـر   . آنان باشدترتیب بر حسب )هفت نفر مردان و چهار نفر زنان(تمــامی افـراد تیم 
ارائـه شـده   در لیسـت  دهنـدگان ترتیب مسابقه امکان تغییر و پیش از شروع دور بعد، دور از مسابقه 

ر دور از مسـابقه  وجود خواهد داشت ولی امکان تغییر آن در حین انجام مسابقه و یا پس از شروع هـ 
.باشدمیسر نمی

در صورت تغییر در اَرِنج تیم بدون اطالع و درخواست کتبی از سوي مربی و یا اعضاء آن، تیم خاطی )10
.خواهد شد2کاکوشی

اگر (کاکو دریافت نماید، امتیازات وي اي جریمۀ هانسوکو و یا شیکنندهدر مسابقات تیمی اگر شرکت)11
.ثبت خواهد شدامتیاز حریف مقابل هشت براي و فر ص)امتیازي کسب کرده باشد

توضیحات

ها فینالیستنهایی تا شناسایی رقابتشود که در آناز مسابقه اطالق میايهبه مرحل، 3راندک ی.1
ـ  . کنـد ها ادامه پیـدا مـی  فینالیست بـا توجـه بـه    ک حـذفی کومیتـه، در دور اول  در مسـابقات ت
شـانس حضـور   ها به دو فینالیست بازنده. شدخواهندحذفدرصد از مبارزینپنجاه ها استراحت

در مسـابقاتی کـه در جـداول    .4داشـت را خواهنـد  شارژرپهاي به نام مجدد در جدول جداگانه
مقابـل  حـداقل یـک دور  آن جـدول  کننـدگان  شود، کلیه شرکتبرگزار می6ايدورهیا 5ترکیبی

.یکدیگر رقابت خواهند نمود
اي است که دیگر واژه8مسابقهشود، و نامیده می7رقابتکنندهمبارزه انفرادي بین دو شرکت.2

9.شودکنندگان بین دو تیم اطالق میکه به تمامی رقابت شرکت

در تلفظ و شناسایی نفرات اشتباهی صورت گیردکنندگان ممکن استاز نام شرکتاستفادهفقط .3
.کنندگان داده خواهد شدیک از شرکتبه هر ايکه براي جلوگیري از آن شماره

در کنـار  )مسـابقه دهنـد  در آن دور خواهنـد  مبارزینی که می(قبل از شروع مسابقه، اعضاي تیم .4
دهند و همچنین مربی تیم بایـد در کنـار   نفراتی که در آن دور مسابقه نمی. ایستندمی10تاتامی

.تاتامی بنشینند

اَرِنج١
.از آن تورنمت کنار گذاشته خواهند شد2
.یک دور از مسابقه3
.شارژ را تنظیم کردتوان جدول رپهتا مشخص نشدن دو فینالیست نمی4

5 Matrix
6 Round Robin
7 Bout
8 Match

)مترجم. (لیسی گاهاً توجه نخواهد شدلذا در این کتاب به اصل نسخه انگباشندمعنی میبه یک رقابت و مبارزه هاي مسابقه، واژه٩
. براي اجراي مراسم10
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نفـر از  2فر و در مسابقات تیمی زنان حضور حداقل ن3در مسابقات تیمی مردان حضور حداقل .5
تیمی که حداقل شرکت کننده را در اختیار نداشته باشد اجازه مسابقه . اعضاي تیم ضروري است

.خواهد شد1دور مسابقه حذفآن را نخواهد داشت و قاعدتاً از 
و یا تیم غایب کنندهداور بوسیله انگشت اشاره به سمت شرکتشود؛که کیکن اعالن میزمانی .6

بـا  کننـده مقابـل اشـاره و   و سپس به سمت شرکتکیکن)آئو نو(آکا نوگفتننشانه رفته و با 
.کنداعالم میاو را پیروز مسابقهکاچی)آئو نو(آکا نوگفتن 

اسـامی و مشخصـات   لیست.اَرِنج تیم باید توسط مربی و یا نماینده تیم به میز جدول ارائه شود.7
لیست ارائه شده باید شـامل  . پذیرفته نخواهد شداینصورتویا و خوانا باشد در غیرباید کامالً گ

آن در شـان  کمربندبـه همـراه رنـگ    و شماره آنهـا کنندگاننام شرکتنام باشگاه،یا نام کشور
.شودءتیم امضاةباشد که نهایتاً توسط مربی و یا نمایندمسابقه 

به همراه لیست اَرِنج، و یا نفرات تیمدهنده مسابقههمراهنامۀ خود بهبایست با معرفیمربیان می.8
بایست در صندلی خود نشسته و نیـز  مربی می. همزمان خودشان را به میز جدول معرفی نمایند

.مسابقه شودا رفتار و کالم خود مانع از روند عادي نباید ب
، نتیجـه آن  شـده باشـد  ام مسابقه نیـز انجـ  اشتباهی رخ دهد و2دهندگانهاگر در ترتیب مسابق.9

براي جلوگیري از اشتباهات احتمالی، نفـرات برنـده   . مسابقه هرچه باشد باطل اعالم خواهد شد
.دنرد خود را ثبت نمایل مراجعه و بوه بایستی به میز جدقمسابيقبل از خروج از محوطه

کیکن1
اَرنج2
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هیئت داوران)       4بخش 

)کـانزا (ناظر مسابقه و یک )فوکوشین(قاضی چهار،)شوشین(ز یک داور ایک مسابقه1هیئت داوران)1
.تشکیل شده است

کننـدگان آن مسـابقه و یـا از یـک     یـک مسـابقه نبایـد همـوطن شـرکت     )کانزا(داور، قضات و ناظر )2
.2فدراسیون ملی باشند

:چیدمان پنل داوريآرایش و )3
و رایانه، دبیر کمیته داوران با استفاده از )ذفیحدر مرحله (ات جهت تسهیل در روند اجراي مسابق-

ایـن لیسـت   . کنـد را تهیـه مـی  حاضر افزارهایی که در اختیار دارد لیستی از داوران و قضات نرم
کشی ورزشکاران و همینطور قبل از پایان جلسه توجیهی داوران، توسط بایست تا پایان قرعهمی

کـه در جلسـه تـوجیهی    اسـت ط شامل داورانی فقتهیه شدهلیست . دبیر کمیته آماده شده باشد
رایانـه لیسـت داوران را وارد  سپس مسئول مربوطه.باشندالزم حضور داشته و داراي معیارهاي 

هـاي  براي هر یک از  تاتـامی )کانزا(چهار قاضی، یک داور و یک ناظر 3تصادفیطوربنموده تا
.انتخاب شوندموجود 

مسـابقه  شود، مدیر تاتامی پس از پایان آخـرین  برگزار میمسابقاتی که براي کسب مدال جهت-
. به رییس کمیته و دبیر آن ارائه خواهد دادرا تهیه و تاتامی خود داوران نفره از 8لیستی حذفی 

. کنـد وارد سیسـتم  شده تا داده رایانهبه تأیید رییس کمیته رسید به مسئول زمانیکهاین لیست 
داور معرفی شده را انتخاب و بعنوان پنل داوري هر 8نفر از 5بصورت تصافیرایانهپس از آن 

.ها معرفی خواهد نمودیک از تاتامی
نفر نـاظر  1نفر دستیار مدیر تاتامی، 1نفر بعنوان مدیر تاتامی، 2از براي اجراي بهتر یک مسابقه )4

نفر 1ز ئاً ااستثنابازیهاي المپیک اما در .شوداستفاده میکننده امتیازات ثبتبعنوان نفر 1ثبت امتیاز و 
.بعنوان مدیر تاتامی استفاده خواهد شد

پنل داوري1
صادر گردیده داوران و قضات به هیچ عنوان حـق صـحبت کـردن،    WKFاي که از سوي طی بخشنامه: نیز مهم استدر اینجا ذکر این نکته 2

در صورت مشاهده براي بـار اول  . مربیان را نخواهند داشتنیز کنندگان در مسابقات و انداختن با شرکتبغل کردن و نیز حق عکس،یروبوس
.شش ماه محرومیت از قضاوت و براي بار دوم به ابطال گواهینامه داوري وي منجر خواهد شد

3 Rondom
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توضیحات

2و 1ضات ایستد و در سمت چپ وي قخارجی محوطه مسابقه میدر شروع مسابقه داور در لبۀ.1
.گیرندمیجاي4و 3قضات و در سمت راست او 

مقامات رسمی و تماشاچیان حاضر در سـالن  بایست با فرمان داور به مبارزین میداور، قضات و .2
او بـه سـمت   نیـز  تاضـ قداور مسابقه قدمی به عقب گذارده و سایر پس از آن، . احترام بگذارند

.روندخود میاستقرارچرخیده و به یکدیگر احترام گذاشته، سپس به محل 
در بیرون آن به سمت و در کنار تاتامی )به غیر از ناظر مسابقه(داوران قدیمی ،در هنگام تعویض.3

پـس از اداي  با فرمان داور جدیدوایستندمیرو به آنها نیزجدیدو داورانایستادهیکدیگر کنار
و داوران جدید جایگزین آنها کنند را ترك مییک سمت تاتامی ازی همگی داوران قدیم،احترام

.خواهند شد
تعویض شـود رفتـه و پـس از    دایدر هنگام تعویض یک قاضی، قاضی جدید به نزد قاضی که ب.4

.شودتعویض انجام میاداي احترام به یکدیگر
چرخشـی  توانند بعـد از هـر مسـابقه بصـورت     میدر مسابقات کومیته تیمی داور و سایر قضات .5

.1ایگزین یکدیگر شوندج

.اشندیکسان بهايبایست داراي درجهداور و قضات می1
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زمان مسابقه)       5بخش 

ي در رده. شـود دقیقه محاسبه مـی 3)، تیمی و انفراديو زنانمردان(زمان مسابقه براي بزرگساالن )1
زمـان مسـابقه در   . دشخواهد دقیقه محاسبه 3و نیز دختران زمان مسابقه براي پسرانسال 21زیر 
دقیقـه محاسـبه   2و براي هر دو گروه پسران و دختران، )کَدت(و نوجوانان )جونیور(هاي جوانان رده
.شودمی

اعـالم  )یامـه (هر بار که آغاز شده و )هاجیمه(شروع مسابقه توسط داور مام اعالزمان مسابقه از هنگ)2
.شودمتوقف میکند می

مانده به ثانیه 15قابل شنیدن باشـد واضح بوده و بایست با زنگ و یا عالمتی که نگهدار میوقت)3
ایـان مبـارزه   زنگ پایان مسـابقه بـه معنـاي پ   . ن کندرا اعالمسابقهپایان نیز و پایان مسابقه

.خواهد بود
ایـن  . حق این را دارند که در بین دو مسابقه متوالی خود استراحتی نیز داشته باشـند کنندگانشرکت)4

احتیاج به تغییـر  به دلیل رنگ تجهیزات در مواردي که 1.زمان به اندازه طول یک مسابقه خواهد بود
.شدخواهد محاسبه پنج دقیقهاین زمان ئـااستثنا،باشدآنان

.دقیقه خواهد بود2اي دقیقه و در مسابقات دو دقیقه3اي، در مسابقات سه دقیقه1
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امتیازات)       6بخش 

:امتیازات شامل موارد زیر است)1
امتیاز3ایپون
امتیاز2وازاري
امتیاز1یوکو

آور اصـابت  بر طبق معیارهاي ذیل به مناطق امتیازشود که تکنیک اجرا شده امتیاز هنگامی داده می)2
:کند
فرم خوب
نیت پاك ورزشی
نمایش قوي
ذانشین(در برابر حریفبودن وشیاره(
زمان مناسب
فاصله مناسب

:ایپونشرایط کسب امتیاز)3
لگد به جودانضربۀ.
 پرتاب حریف به روي زمینفتادن و یا اُبعد از اجراي تکنیک امتیازدار.

:وازاريشرایط کسب امتیاز)4
لگد به چودانضربۀ.

:یوکوشرایط کسب امتیاز)5
جودان زوکیاجراي تکنیک چودان یا.
ضربات اوچی.

:شودضربات به نقاط زیر محدود می)6
سر
صورت
گردن
شکم
سینه
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پشت
پهلوها

اجراي یک تکنیک صحیح و امتیازدار درست در لحظۀ نواخته شدن زنگ پایان مسابقه، داراي امتیاز )7
ابقه و اعالم پس از به صدا در آمدن زنگ پایان مسر هیچ تکنیکی، حتی صحیح و امتیازدا. خواهد بود

داراي امتیاز نخواهد بود و حتی ممکن است موجبات جریمـه مجـري تکنیـک را ر،یامه از سوي داو
1.نیز فراهم سازد

در حالیکه دو مبارز خارج از محوطه مسـابقه باشـند   حتی اگر از نظر فنی صحیح باشد، هیچ تکنیکی )8
و قبل از اعـالم یامـه تکنیکـی اجـرا نمایـد،      داخل تاتامی باشدياما اگر مبارز. امتیاز نخواهد داشت

.گرفتخواهد تعلق امتیاز به وي کسب امتیاز را داشته باشداو اگر شرایط يضربه

توضیحات

. دنـ توضـیح داده شـد برخـورد نمای   6ناحیه امتیازدار بـدن کـه در بنـد    هفتبه بایستمیها تکنیک
شـش کامالً کنترل شده و داراي شود که به آن حمله میاي از بدن با در نظر گرفتن ناحیهدها بایتکنیک
.براي کسب امتیاز باشند2ذکر شده در بند شرط 

یا به صورت خطرناكحریف از زیـر کمـر گرفته شده باشد هـایـی کـه ه دالیل ایمنی، پرتابب.1
ممنـوع بـوده و   شود و یا در جایی که نقطۀ محور پرتاب باالي کپل باشـد پرتاب و بدون حمایت 

هایی که نیازي به گرفتن حریف در ته اجراي تکنیکالب. مبارز خاطی اخطار یا جریمه خواهد شد
مسـتثنی بـوده و   ... وازا و کانــی ، گاريبـاراي، کو اوچیباشد مانند؛ دآشـیهنگام دروي پا نمی

در جهـت کسـب   يتکنیـک امتیـازدار  بالفاصـله بایدمجري فن،بعد از پرتاب. باشندمجاز می
.اجرا نمایدبه روي حریف امتیازي معتبر

.ي داورتکنیکی به عمد پس از یامهدر صورت جراحت به حریف و یا اجراي1

شرایط کسبنوع امتیاز

)امتیاز3(ایپون  
).سر، صورت و گردن(ضربات لگد به ناحیه جودان -
بـه  اجراي تکنیک امتیازدار بعد از اُفتادن حریف و یا پرتاب وي به روي زمین و یا-

.هر دلیلی، حریف دیگر روي پاهایش نباشد
).سینه، پشت، شکم و پهلو(ضربات لگد به ناحیه چودان -)امتیاز2(وازاري  

)امتیاز1(یوکو  

گانه امتیـازدار بـدن حریـف    که به نواحی هفت) زوکی(هر تکنیک مستقیم دست -
.شودوارد

حریف گانه امتیازدار بدنز نواحی هفتکه به هر ناحیه ا) اوچی(هر تکنیک دورانی -
.شودوارد
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امتیـازي از او در  یـا بـه دالیـل دیگـر     وبخوردسراُفتد، بیگامی که یک مبارز طبق قوانین هن.2
.خواهد بودایپونکسب شود، این امتیازلمس نمودهرا ي تاتامی وباالتنۀزمانیکه 

نتی کاراتـه کـه اثـر     شود که با اصول اجراي تکنیکبه تکنیکی اطالق میفرم خوب.3 هاي سـ
.باشد، همسو باشدمناسب را نیز داشته

،عبارت است از ترکیب فرم خـوب تکنیـک  نیت پاك ورزشی و جوانمردانه برخورداري از .4
بـه حریـف   زدنت آسـیب  ضربه باید بدون نی(حریف جویی و ایجاد آسیب به بدون حس انتقام

.)شودنواخته
و همچنـین تمایـل   نمـایش تـوأم قـدرت و سـرعت تکنیـک      عبارت اسـت از  ، نمایش قوي.5

.براي کسب امتیازوس محس
ياوقـات بعـد از اینکـه امتیـاز    اغلـب  معیاري است که )در برابر حریفبودنهوشیار(ذانشین.6

قبـل، حـین و بعـد از اجـراي     ،حالت به وضعیت مجري تکنیکاین . روداز دست میکسب شد
حریـف از جملـه  يحملهآگاهی پس از اجراي تکنیک براي مقابله با ضد. تکنیک بستگی دارد

چرخش سر پس از اجراي تکنیک نشان از عدم . شودموارد مهم در رعایت ذانشین محسوب می
.ذانشین دارد در حالیکه مبارز بایستی در کلیه حاالت حریف را زیر نظر داشته باشد

حریف تواند باالترین اثر را بر روي به معناي اجراي تکنیک در زمانی است که میزمان خوب.7
.داشته باشد

نیز به معناي اجراي تکنیک در بهترین فاصله و داشتن باالترین اثر بـر روي  درست مسافت.8
.اثر خواهد بودنشینی حریف بیعقبۀدرست در لحظ،بنابراین اجراي تکنیک. حریف است

بدین معنـا کـه اجـراي    .تکمیل تکنیک به روي هدف یا در نزدیکی آن داردبستگی به فاصله.9
، سر و سانتیمتري صورتپنجي بین تماس پوستی تا افاصلهآن درتکنیک دست یا پا و کنترل 

بـه  ذکر شـده  يبا رعایت فاصلهضربات جودان، . مناسبی باشدۀفاصلتواند میحریف، یا گلوي
و نیز با دارا بودن سایر شرطی که حریف هیچ تالشی براي دفاع یا دور شدن از آن نداشته باشد

ضربات اجرا شده نبایـد  جوانان جوانان و نوسنّیيمسابقات ردهدر .شرایط، امتیاز خواهد داشت
)تمـاس پوسـتی  (ار سـبک  ـاس بسیـ ــتم.ندــداشته باشیا گردنهیچ تماسی با سر، صورت و

امتیـاز  ي صـورت سـانتیمتر 10يفاصـله تا بوده و نیز براي ضربات لگد به ناحیه جودان مجاز
.شودمحسوب می

بدون توجه به اینکه کجا و چگونـه  ! شودنیک بی ارزش تلقی مییک تکنیک بی ارزش یک تک.10
.یک تکنیک که فرم ناقص و یا قدرت کمی داشته باشد، امتیاز نخواهد داشت. اجرا شود

به شرطی که کمربند در محل مناسب بسته شـده  هایی که به زیر کمربند نواخته شوندتکنیک.11
گردن و گلو .داراي امتیاز باشدتواند میباشدشرمگاهی استخوان باشد، اگر محل اصابت باالي 

بـا  هیچگونـه تماسـی   نبایـد  توجه داشت که تکنیک باید باشند ولی از جمله نقاط امتیازآور می
، تکنیکی که کامالً در ناحیه گلو و بدون هیچگونه تماسـی کنتـرل شـود   . ناحیه گلو داشته باشد

.داراي امتیاز خواهد بود
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ی که به مفصل شانه شانه اصابت نماید داراي امتیاز خواهد بود اما تکنیکهر تکنیکی که به تیغۀ.12
.کند، امتیازي ندارداصابت می

مسـابقه را درسـت در   فـوراً پایان کسب امتیاز است حتـی اگـر داور  يهزنگ پایان مسابقه نشان.13
نخواهـد  پایان مسابقه مانع از دادن اخطار به بازیکن خاطی. لحظه نواخته شدن زنگ قطع نکند

اي کـه در حـال تـرك    د مبارزین خـاطی نتوانمی1هیئت داوران، پس از پایان مسابقهحتی .بود
جریمـه  تـوان  مسابقه نیز مـی يهبعد از ترك محوط.هستند را جریمه نمایندمسابقهيهحوطم

.خواهد داشتکمیتۀ انضباطی این اختیار را فقطولی صادر نمود 
وي داور و یـا قبـل از نواختـه شـدن زنـگ پایـان مسـابقه هـر دو         قبل از اعالم یامه از سـ اگر .14

کـدام از سـوي   هـر نیـز  بطور همزمان ضربۀ امتیازداري به یکدیگر وارد نماینـد و  کننده شرکت
امتیـاز هـر   مسابقه داور ،)براي آکا و دو پرچم براي آئودو پرچم(قضات دو پرچم دریافت نمایند 

.نمایدمیکننده را اعالم دو شرکت
هاي متوالی منجر به کسب امتیـاز شـود،  قبل از یامه داور با اجراي تکنیکاي کنندهاگر شرکت.15

در نظر گرفته باالترین امتیاز براي وي ، صرف نظر از اینکه کدام تکنیک در ابتداي امر اجرا شده
متیاز دیگري اي زوکی امتیازداري را اجرا و بالفاصله با لگد اکنندهشرکت: بطور مثال. خواهد شد
کند، صرف نظر از اینکه زوکی اولین تکنیک وي بوده داور باالترین امتیاز که مربـوط  کسب می

. نمایدبه لگد است را در نظر گرفته و اعالم می

پنل داوري1
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گیريموارد تصمیم)       7بخش 

عدم کسب هشـت امتیـاز   یابد و در صورت کومیته با کسب هشت امتیاز اختالف پایان میي مسابقه)1
کسـب اولـین امتیـاز    (1نشـو سو یـا اختالف در پایان زمان قانونی مسابقه، داشتن باالترین امتیاز

برنده را مشـخص  )و بدون اعتراض از سوي طرف مقابلکنندگانمسابقه از سوي هر یک از شرکت
تعییننیز کیکنو یا اکوشیک، هانسوکو، 2یتهانطریق از تواند برنده یا بازنده شدن می. کندمی

.شود
فقط در مسابقات تیمـی . کومیتۀ انفرادي نتیجه به تساوي ختم نخواهد شدمسابقات در بطور معمول )2

، برابري امتیازات و یـا عـدم کسـب امتیـاز     است که در صورت عدم کسب امتیازو یا مسابقات نوبتی 
نمایداعالم)مساوي(واکه هیکیتواند مسابقه را داور می، نشوس.

اي کـه اولـین   کننـده هاي کومیته در صورت تساوي امتیازات در پایان وقت قانونی، شرکتدر رقابت)3
مسـابقات کومیتـۀ   در . پیروز رقابـت شـناخته خواهـد شـد    ، )سنشو(امتیاز مسابقه را کسب کرده باشد

تسـاوي  یـا  کننـدگان و  عدم کسب امتیاز از سوي شرکتصورت درو در پایان وقت قانونیانفرادي
داوران هـانتی نتیجه با ، اي کسب شده باشدکنندهبدون اینکه امتیاز سنشو از سوي شرکتامتیازات

در این مرحله یکی از مبارزین را بایستقضات می. شخص خواهد شدم)قاضی4داور و (آن مسابقه 
. برنده اعالم کنندتوجه به موارد زیربا 

مایش قدرتنوحالت جنگندگی، روحیه مبارزه.
و تاکتیکنمایش برتري تکنیک.
بودهکنندگان بیشترین آغازگر حمالت کدامیک از شرکت(،ابتکار عمل در مبارزه(.

جوگـاي،  : ثانیه پایانی مسابقه به دالیل15را کسب کرده باشد و در سنشواي امتیاز کنندهاگر شرکت)4
به سینه شدن با حریف ن، هل دادن یا سینه، کُشتی گرفتاجتناب از مبارزه، بغل کردن، گرفتن حریف

در ایـن  . را از دست خواهد دادسنشوامتیاز )اتوماتیک(اخطاري کسب نماید، بطور خودکار 2از دسته 
هنگام داور در ابتدا با اشاره به نوع اخطار فرد خـاطی درخواسـت حمایـت از رأي خـود را از قضـات      

نموده و به دنبال آن امتیاز سنشـو را  2عالم خطا از دسته با حمایت حداقل دو قاضی وي ا. نمایدمی
.)کنداعالم میماسنآئو سنشو توري/آکاهمزمان با اشارات خود شفاهاً نیز  (نماید ابطال می
، امتیازي کسب شودثانیۀ پایانی مسابقه 15در گرفته شده باشد و اي کنندهاز شرکتسنشواگر امتیاز 

.کنندگان تعلق نخواهد گرفتاز شرکتبه هیچیک سنشوامتیاز 

1 Senshu
2 Hantei گیريتصمیم



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

٢٦
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

بـازبینی  سـپس  را کسب کرده اما در پی آن بـا اعتـراض و   سنشواي امتیاز کنندههنگامی که شرکت
حریف وي نیز کسب امتیاز نماید، داور امتیاز سنشویی که اعالم شده بود را ابطـال  1تصاویر ویدئویی

.نمایدمی
رد که شامل تعداد برا داشته باشد برد نهایی است که بیشترین در مسابقات کومیته تیمی، تیمی برنده 

برتـري در  مسابقه بـا  ةها، برنددر صورت تساوي در تعداد بردها و باخت. شوداز طریق سنشو نیز می
اختالف امتیازات در یک اگر . شمارش امتیازات کسب شده توسط نفرات دو تیم مشخص خواهد شد

.باشد در آن لحظه پایان مسابقه اعالم خواهد شدترشهشت امتیاز و یا بیمسابقه 
با یکدیگر مساوي بودند، مسـابقه بـا   ها و حتی امتیازات کسب شده بردها، باختاگر دو تیم در تعداد)5

، عدم کسب امتیـاز و یـا عـدم کسـب     و در صورت تساوي2یابداي از هر تیم ادامه میحضور نماینده
ـیبا مسابقهتیجهنامتیاز سنشو از سوي نمایندگان، نتیجه هـانتی تـیم   .شدمشخص خواهد هانتـ

.برنده را مشخص خواهد نمود
تـأثیري در  اي بود که ادامه مسـابقه  به اندازهیشهرگاه تیمی تعداد بردها،در مسابقات کومیته تیمی)6

3.نداشته باشد، مسابقه دیگر ادامه نخواهد یافتنتیجۀ آن

قاعـدتاً کننده در یک مسابقه منجر بـه هانسـوکوي آنـان شـود    مواردي که خطاي هر دو شرکتدر )7
ي دور بعدي در کنندهو این منجر به استراحت شرکت)اي نخواهد داشتبرنده(اي اعالم نشدهنتیجه

شـود کـه در آنصـورت   مـی مدال برگزار کسبکه براي رقابتی در جز.خواهد شددیگر سوي جدول
را سنشوکنندگان امتیاز واهــد شد، مگر اینکه یکی از شرکتمشخص خیــهانتبا برنده مسابقه

.کسب کرده باشد

توضیحات

، داور به بیرون محوطه مسابقه رفته و پـس  شودزمانیکه نتیجه یک مسابقه به هانتی سپرده می.1
. نمایـد مـی قضـات  از تقاضـاي رأي  )با دو تُن متفاوت(ی و دمیدن در سوت خود تـاز اعالم هان

با اشاره ، داور نیز همزمان باید رأي خود رادارندمینرأي خود را اعال)آئو یا آکا(با پرچم قضات
به سوت خود کوتاه رأي و مشاهده آن از سوي داور با دمیدن نپس از اعال. نمایداعالندست

را رانتیجـه اکثریـت آ  داور به محل خود بازگشته و . ها را پایین بیاورندخواهد پرچماز قضات می
.کندمیاعالم 

اي که قبل از یامه داور اولین امتیاز کنندهشرکتهمانطور که توضیح داده شد براي درك بیشتر، .2
کننده قبل حال اگر هر دو شرکت. مسابقه را کسب نماید، امتیاز سنشو را نصیب خود کرده است

.مترجم، استفاده خواهد شدویدئو چکآن یعنی عادلمي از واژهبیشتر در این کتاب 1
.نمایندگان باید نفرات تیم باشند2

در کومیته تیمی مردان، در صورتیکه سه نفر از اعضاي یک تیم برنده شوند مسابقه به نفع آن تیم اعالم خواهد شد و نیاز به ادامه مسـابقه 3
.باشدنفر می2نیست، در کومیته زنان این تعداد 
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اهد بود و شانس کسـب  از توقف مسابقه موفق به کسب امتیاز شوند، امتیاز سنشویی در کار نخو
.خواهد بودمسابقهآن در امتیاز بعدي
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اعمال ممنوعه)       8بخش 

.2هدستو 1هدسترفته شده است، ـر گـدو بخش در نظهـوعـات ممنـال و حرکـراي ثبت اعمـب

11دسته خطاهاي 

بدون توجه به اینکه تکنیک به ناحیـه امتیـازدار   (ریفبا اصابت بیش از حد به بدن حاجراي تکنیک )1
.کندهایی که به گلو اصابت مینیز تکنیکو)نهحریف اصابت کرده است یا 

.مفاصلروي پا و ، بیضهحمله مستقیم به بازو، پا، )2
.صورتناحیه حمله با دست باز به )3
.هاي خطرناك و غیرمجازپرتاب)4

22دسته خطاهاي 

.4)تمارض(جلوه دادن جراحتو یا بزرگ3تظاهر)1
.)صورت نگرفته باشدمقابل در صورتیکه توسط رقیب (5خروج از محوطه تاتامی)2
هاي حریف که باعث ایجاد جراحت شود و دفاع گذاردن بدن در مقابل تکنیکعدم دفاع مناسب و بی)3

. 6فاع و حملهو نداشتن پوشش مناسب در هنگام دهاي حریف یا عدم تنظیم فاصله در مقابل تکنیک
.اجتناب از مبارزه به نحوي که حریف نتواند از وي کسب امتیاز نماید)4
ثانیـه پایانـــی مسـابقه تعلـق     15در (.عدم کوشش جهت کسب امتیـاز در مسـابقه  -7فعال نبودن)5

.)گیردنمی
و یا حریف بدون قصد پرتابمقابل سینه به سینه ایستادنو یا ل دادنـهگرفتن، شتیکُبغل کردن،)6

.اجراي تکنیک مجاز
توأم با گرفتن ه لگد او ــهنگام حملکه در مواردين حریف با هر دو دست به هر دلیل، مگر در گرفت)7

.زمین زدن حریف باشدبه وي جهت پاي 
اجراي سریع یک تکنیک جهت پرتاب وي و یا بدونبا یک دست، حریف گرفتن پیراهن و یا بازوي )8

.کسب امتیاز

1کاتاگوري 1
2تاگوري کا2

3Feign- ،اي بـه شـخص وارد نشـده ولـی     در بحـث داوري بـه ایـن معنـا اسـت کـه ضـربه       -کـردن تظـاهر وانمود کردن، به خود بستن
، یـا  )تکنیک اجرا شده ولی با بدن حریف تماسی نداشته یا در حد تمـاس پوسـتی بـوده اسـت    (کندده تظاهر به دریافت ضربه میکننشرکت

.دهدگرفته و نشان میکه ضربه دریافت نکرده اي ضربه وارد شده ولی به عمد محل دیگري را هنقطبهبصورتی دیگر 
4Exaggeration- ،ي کننده شدت ضـربه اي به شخص وارد شده ولی شرکتباشد که ضربهاین میيبه معنا-کردنتمارضاغراق، گزافه

. ي واقعی نشان دهدوارده را بیش از اندازه
5Jogai-جوگاي
٦Mubobi -موبوبی
7Passivity-،منفعلفعال نبودن
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.هایی که به طور طبیعی نتوان آن را کنترل کردنشده و خطرناك و اجراي تکنیکضربات کنترل)9
.حمله با سر، زانو یا آرنج به حریف)10
صحبت کردن و تحریک حریف مقابل، عدم اطاعت از داور، ارتکاب به اعمال ناشایست، تـوهین بـه   )11

.ورزشیو رفتارداوران مسابقه و عدم رعایت آداب

توضیحات

هاي خطرناك ممنوع بوده راته یک رویداد ورزشی است و بدین منظور اجراي تکنیکمسابقه کا.1
هرچند یک مبارز که از آمادگی جسمانی مناسبی .ها بایستی با کنترل اجرا شوندو تمامی تکنیک

:شاملهاي قوي خصوصاً در ناحیه شکم بوده ولی مناطقی از بدن داراي ماهیچهباشدبرخوردار 
بنـابراین هـر   . هسـتند پـذیر  ها و مفاصل بطور کلی آسیب، کشاله ران، بیضهسر، صورت، گردن

بایست مجري آن جریمه شده و یا اخطـار بگیـرد مگـر    دیدگی شود میتکنیکی که باعث آسیب
ها را بـا کنتـرل و   کلیه تکنیکبایدکنندگان شرکتنتیجتاً . اینکه حریف مقابل، خود مقصر باشد

اخطار بایستاز عهده آن بر نیایند بدون توجه به رد شدن تکنیک میفرم خوب اجرا کنند و اگر 
جوانان و نوجوانـان ایـن مـورد بایـد     ي سنیخصوصاً در مسابقات رده. گرفته و یا جریمه شوند

.رعایت شود
قات رده سـنی بزرگسـاالن،   در مسـاب -1سنی بزرگسـاالن يردهتماس ناحیه صورت در .2

بجز (ده و بدون ایجاد جراحت به ناحیه سر، صورت و گردن یک تکنیک کنترل شتماس سبـُک
اش اي قوي بوده ولی حریف توانایی پیـروزي اگر داور تشخیص دهد که ضربه. ، مجاز است)گلو

تماس دوم به همین شکل شـامل  . بدهدچوکوکوتواند به خاطی اخطار کاهش نیافته است می
هـر ضـربۀ   . خواهد شـد چوییهانسوکوتماس مجدد منجر به اخطارشده وکوکو کیاخطار 

مه خـاطی  جریهانسوکو، حتی اگر شدت آن در حد از کار افتادن حریف نباشد، يخطاي دیگر
.برنده اعالم خواهد شدخواهد بود و حریف مقابل 

ي سـنی  ردهدر مسـابقات  -2هاي سنی نوجوانان و جوانـان ناحیه صورت در ردهتماس.3
از ـجـ مردنـــ و گورتـــ ـر، صـــ اي دست به ناحیه ســـهکتکنیاجراي جوانانن وجوانانو
اخطار گرفته و یـا  یــشخص خاطآنبدون در نظر گرفتن شدت،در صورت تماس. باشدیـنم
اي ـدهـ ـلگ.)موبـوبی (ود مقصـر باشـد  ــل خــر اینکه حریف مقابــمگد شدــواهخهــریمج
در.داشته باشند تـا شـامل امتیـاز شـوند    )تماس پوستی(کـسببسیارتماسندنتوامیودانــج

مگر شخص خاطی اخطار و یا جریمه خواهد شد،)تماس پوستیبیشتر از(صورت تماس شدیدتر 
هـاي بیشـتر در پیکارهـاي    به جهـت محـدودیت  . )موبوبی(اشدبمقابل خود مقصر اینکه حریف

.این کتاب10سال رجوع کنید به ضمیمه 14هاي سنی زیر رده

.سال21زیر ي سنی ردهو ) سینیور(بزرگساالن 1
.باشدسال می17و 16) جونیور(ي سنی جوانان سال و محدوده15و 14) کدت(ي سنی نوجوانان محدوده2
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گیـري  تـأخیر در تصـمیم  . اور باید کامالً مراقب  فرد جراحت دیده باشددمه مجدد مسابقه،تا ادا.4
همچنـین مشـاهده و بررسـی    .)به طور مثال خون دمـاغ (افزایدبید بر جراحت واردهــوانـتمی

که دیـده اسـت   جهت بدتر کردن صدمه مختصريکننده شرکتدیده مانع از تالش عضو آسیب
مالیدن شدید صورت، همگی تاکتیکیدیده و یا ثال دمیدن شدید در بینی آسیببراي م.باشدمی

.استبراي کسب امتیاز
تواند آثاري نامتناسب با شدت ضربۀ نواخته شـده بـه   هاي موجود از قبل نیز میجراحات و زخم.5

را در هنگـام ) تمـارض (بایست نمایش بیش از حد جراحـت  وجود آورد و در این موارد داوران می
بطور مثال؛ چگونه است کـه بـازیکن پـس از دریافـت ضـربه دیگـر       . دادن خطا در نظر بگیرند

تواند روي پاي خود بایستد ولی پس از رأي داور و به نفع وي همانند ابتداي مسابقه و حتی نمی
؟ حد ضربه باید توسط داور تشخیص داده شـود و  !دهدبهتر از آن به خوبی به کار خود ادامه می

دیدگی ناشی از ضربۀ خورده شده را بیش از بازیکن اجازه ندارد درد یا آسیب. جریمه شودخاطی 
بایست کـارت پزشـکی بازیکنـان را کنتـرل و از     قبل از مسابقه، مدیر تاتامی می. حد جلوه دهد

آمادگی آنان براي مبارزه اطمینان حاصل نماید و احیاناً در صورت جراحت ورزشکاران، داور را از 
.و چگونگی آن مطلع سازدمحل

ي سبک از خود نشان ااز حدي را در هنگام دریافت ضربهالعمل بیشکه عکسايکنندهشرکت.6
تا داور حریف مقابل را جریمه نماید یا به اعمالی نظیـر پوشـاندن صـورت بـا     )تمارض(دهد می

ي زمـین انداختـه و   دلیل بـه رو ها براي نشان دادن ضربۀ شدید به آن ناحیه یا خود را بیدست
.خورد را باید سریعاً جریمه کردغَلت می

دارد کـه  در مـواردي کـه پنـل داوري اعتقـاد     ، دیدگیتظاهر به آسیبجریمه صحیح براي.7
دیدگی کردهاي که تظاهر به آسیبکنندهبراي شرکتاجرا شده داراي امتیاز بوده است،يضربه

هاي مناسب جریمهکاکوشیو انسوکوهتر موارد شدیدو در اخطارحداقل هانسوکوچویی
مرتکبین . نقض جدي قوانین است)تظاهر کردن(تظاهر به جراحتی که وجود ندارد .خواهند بود

بطور مثال؛ انداختن . استکاکوشیبه اینگونه اعمال باید شدیداً جریمه شوند و جریمه آن نیز 
دم تأیید توسط دکتر مسابقات، شـامل  اي مؤثر و شدید و عخود بر روي زمین بدون وجود ضربه

. جریمه شیکاکو خواهد بود
از جدیت کمتـري نسـبت بـه تظـاهر     ) تمارض کردن(اغراق در تأثیر یک جراحت واقعی.8

بنابراین اولین تمارض انجـام شـده   . کردن برخوردار است، ولی بازهم رفتار غیرقابل قبولی است
تر مانند تلوتلو خـوردن و بـه   تمارض جدي. همراه استهانسوکوچویی با حداقل اخطار یعنی 

این طرف و آن طرف شـدن، اُفتـادن روي زمـین، برخاسـتن و دوبـاره اُفتـادن و از ایـن قبیـل         
با آن برخورد هانسوکو ي نمایشات، بسته به شدت ضربۀ وارده ممکن است مستقیماً با جریمه

. شد
اسـت را بایسـتی از محوطـه    کـرده دریافـت  کاکوشیۀجریمکردن تظاهرمبارزي که براي .9

کمیسیون پزشکی نیز  قبل از پایـان  . قرار دادWKFپزشکیکمیسیونمسابقه خارج و در اختیار 
مسابقات، ملزم به ارائه گزارش کاملی از وضعیت پزشکی مصدوم به کمیته داوران و پـس از آن  
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در صورت مشخص . ودکمیته انضباطی است تا در مورد تنبیه و محرومیت وي تصمیم گرفته ش
، براي جلوگیري از تکرار اعمال مشابه، خاطی را باید به طور شدید و حتی در بعضی تظاهرشدن 

.موارد تا پایان عمر از مسابقات محروم ساخت
یـا  تماس با ایـن ناحیـه موجبـات اخطـار     حتی کوچکترین باشد ولی گلو از جمله نقاط حمله می.10

.ضربه خود مقصر باشدةکننددریافتمگر اینکه ،جریمه خاطی خواهد شد
هاي رسمی دروي پاي حریـف ماننـد؛   تکنیک. شوندهاي پرتابی به دو بخش تقسیم میتکنیک.11

که نیازي به گرفتن حریف مقابل نداشته و مبارز بدون گـرفتن  ... گاري و باراي، کو اوچییدآش
گـرفتن و  با یک دستگر، زند و نوعی دیحریف مقابل تعادل وي را برهم زده و به زمین می

زدن حریف به زمین است که در این قسمت حریف باید بطور کامالً قوي و مناسب گرفته شـده  
تنها مثال . کننده باشدپرتابکفلنبایستی باالتر از سطح نیزکنده شدن از زمین باشد و ارتفاع 
یـک لگـد حریـف    که در حین اجراي تکناستهنگامیو دست گرفتن حریف با دقابل قبول در 

تـا تکنیـک   شـده گرفتـه بـدن او  نیز و با دیگر دست )یا به دام انداخته(مقابل، پاي او را گرفته 
مبارز باید در تمام مدت پرتاب، حریف را گرفته و از اُفـت سـالم و   .به روي آن اجرا شودپرتابی

... اتاگورومـا و  اجراي فنون پرتابی از روي شـانه ماننـد سـئوناگه، ک   . بدون خطر او مطمئن شود
ومی گائشـی و    همچنین پرتاب کـه اصـطالحاً بـه آنهـا     ... هاي خطرناك مانند توموئه ناگـه، سـ

شود، اجراي آن براي سالمتی حریـف خطرنـاك و مطلقـاًً ممنـوع     هاي مرگبار گفته میتکنیک
او بـه  همچنین گرفتن حریف از ناحیه زیر کمر و بلند کردن و پرتاب وي و یا انداختن . باشدمی

یـک اجـراي در اثر اي کنندهاگر شرکت.استزمین بوسیله کشیدن پاهایش، غیرمجاز و ممنوع 
بـوده و یـا   تکنیـک خطـا   اجراي آندر خصوص اینکه آیاقضات ،ی آسیب ببیندــتکنیک پرتاب

.د گرفتنخواهتصمیم ه،ـنیا داراي جریمه است
ازوي حریف مقابل را به جهـت کسـب   اي ممکن است با یک دست پیراهن و یا بکنندهشرکت

تواند بعد از اجراي تکنیک هنوز دست و یـا  ولی نمیامتیاز و یا اجراي یک تکنیک پرتابی بگیرد
با یک دست گرفتن حریف زمانی مجـاز اسـت کـه بالفاصـله قصـد      . پیراهن وي را گرفته باشد

خـود باشـد و بـا دو    اجراي تکنیک و یا زمین زدن وي و یا در هنگام سقوط براي حفظ ایمنـی 
با یک دست لگد و بـا دسـت   دست گرفتن نیز زمانی مجاز است که در حین اجراي لگد حریف، 

.دیگر بدن او را جهت زمین زدن بگیرد
جراحت ناحیه بات اجراي تکنیک با دست باز به ناحیه صورت ممنوع است زیرا ممکن است موج.12

.دصورت و چشمها را فراهم ساز
بیرونـی  شود که پا و یا قسمتی از بدن هر یک از بازیکنان، محوطهته میبه حالتی گفجوگاي.13

بجز در مواردي که مبارز با تکنیک حریف از محوطه مسابقه بـه  .نمایدلمسرا )تاتامی(مسابقه
ل داده شـود بیرون ان دیگـر خـروج از محوطـه مسـابقه     تعریـف جوگـاي  . داخته، پرتاب و یا هـ

خروج از محوطه مسابقه در صورتیکه حریف ؛باشدمیمون مضبدین باشد بلکه نمی
ثانیه مانده به پایان مسـابقه  پانزدهاي در کمتر از کنندهاگر شرکت.دمقابل مسبب آن نباش

.بایست حداقل اخطار هانسوکوچویی را براي وي در نظر بگیردمرتکب جوگاي شود، داور می
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اعالم کند از محوطه مسابقه یامهاینکه داوراز گر مبارزي تکنیک امتیازداري اجرا نماید و قبلا.14
ولی اگر . جوگاي نادیده گرفته خواهد شدشود وداده میمناسب خارج شود، در این حالت امتیاز

.شوددرنظر گرفته میضربه ناموفق بود و از محوطه مسابقه نیز خارج شد، جوگاي وي
بالفاصـله یامـه   نیـز  حوطه مسابقه خـارج شـود و   امتیازدار آکا از ميبعد از ضربهدقیقاً اگر آئو .15

اگـر  . توسط داور اعالم شود، امتیاز آکا محسوب شده و خطاي جوگاي آئو محاسبه نخواهد شـد 
آکـا  (مسابقه خارج شده و آکـا بتوانـد در آن لحظـه از وي امتیـاز کسـب کنـد      يآئو از محوطه

اي اخطار جوگاي برشده و نیز سوب در این حالت امتیاز آکا مح،)همچنان در داخل تاتامی است
.خواهد شددر نظر گرفته آئو

بـه معنـاي وضـعیتی اسـت کـه یـک       خودداري از مبـارزه دانستن این نکته مهم است که.16
کند با رفتارهایی مانند اتالف وقت مانع از آن شود که حریف مقـابلش از  کننده سعی میشرکت

نشینی کند اي مؤثر عقبدفاع مناسب و حملهبه مبارزي که پیوسته بدون. کندوي امتیاز کسب 
اجازه کسب امتیاز را به حریف دلیل حریف را بغل کرده و یا از محوطه مسابقه خارج شده وو بی
هاي پایانی مسابقه جـایی  این اتفاق معموالً در ثانیه. ندهد، باید اخطار داده و یا جریمه کردخود 

ثانیه یـا بیشـتر   پانزدهمسابقه زماناگر از . دهدد رخ میکه مبارز قصد حفظ امتیاز را داشته باش
2مانده باشد، داور باید بالفاصله مسابقه را قطع و به خاطی اخطار چوکوکـو از دسـته   وقت باقی

بایست جریمه وي را مرتکب و یا جریمه شده باشد، می2بدهد، اگر خاطی قبالً خطایی از دسته 
ثانیـه از زمـان مسـابقه وقـت     پـانزده اگر کمتر از . سبه نمودرا بر اساس میزان خطاي قبلی محا

مانده باشد و این نوع خطاها روي دهد، داور باید مسابقه را قطع و به خاطی حداکثر درجـۀ  باقی
.)گرفته است یا نه2کوکو از دستۀ صرف نظر از اینکه قبالً کی(اخطار یعنی هانسوکوچویی بدهد 

را گرفتـه باشـد، داور بایـد وي را بـا هانسـوکو      2وچویی از دسته اگر خاطی قبالً اخطار هانسوک
هرچند داور مسابقه در این مواقع باید دقت عمل به . جریمه و حریف مقابل را برنده اعالم نماید

. نشـینی مطمـئن شـود   ي عمل، تکنیک و تاکتیک مبارز در عقبخرج داده و در خصوص نحوه
1؟است و یا فرار از مبارزهنشینی تاکتیکییعنی اینکه بداند عقب

کننده کوششی در جهت کسب امتیـاز و  شود که  هر دو شرکتفعال نبودن به وضعیتی گفته می.17
.یا تبادل تکنیک نداشته باشند

کنـد و  مـی مبارزي بدون توجه به سالمتی خود با گارد باز و بدون دفاع مناسب اقدام به حملـه  .18
بعضـی از مبـارزین بـا    . از موارد آشکار موبوبی اسـت نیز این، اندازدمیربه خطسالمتی خود را 

یاندازند و در همان حال قادر به انجـام دفـاع  گیاکو زوکی بلند، خود را به داخل گارد حریف می
دیگـر از  برخـی . گیردبه ضربۀ او تعلق نمیيو امتیازمحسوب موبوبی نیز مناسب نیستند، این 

چرخیده بعد از حملهر،ی خود و نشان دادن امتیاز به داودر انجام حرکات تاکتیککنندگانشرکت
کسبز دست خود را باال آورده که هم به داورامتیاۀ گرفتن کنند و به نشانو پشت به حریف می

زند کـه ممکـن   پروا حمله کرده و دست به اعمال خطرناك میاي کسب آن بیدر بعضی مواقع حریفی که از نظر امتیاز عقب مانده است بر1
داوران بایـد  . را فراهم سازد و حریف مقابل نیز مجبور است براي فرار از صدمه، خود را از گزند وي دور سـازد شاست موجبات جراحت حریف

اخطار داده و یـا وي  ) کردهمله میپروا حکسی که بی(باید به خاطی فرق بین فرار از مسابقه و فرار از صدمه دیدن را دریابند که در اینصورت 
.را جریمه کرد
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مسلماً در ایـن حالـت   .حریف به تصور خود جلوگیري نماینديامتیاز را القاء کنند و هم از حمله
دهند و ممکن است حریـف درسـت در همـین لحظـه اقـدام بـه       توانند انجام دفاع مناسبی نمی

داوران باید توجه داشته . نماید و نتیجتاً موجبات جراحت جدي خود را فراهم سازدنیز زدن ضربه
خواهند توجه آنان را به تکنیک خود و در نتیجه به امتیاز خود باشند که مبارزین در این حالت می

دریافت نماید که بیش از حدي اگر متخلف تماس .موبوبی استکه این نیز از مواردجلب نمایند
دسته و یا جریمه از باید به خاطی اخطاردر این حالت داورموجبات جراحت وي را فراهم سازد،

.دنماینظرصرف) مجري ضربه(و از دادن جریمه به حریف وي داده2
کننـدگان در  و یا شـرکت تیمانمدیر،هر عمل ناشایست از سوي اعضاء، همراهان، سرپرستان.19

.باعث صدور عدم صالحیت براي ادامه حضور در مسابقات خواهد شدمسابقه 
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جرائماخطارها و )       9بخش 

شودداده میبه شخص خاطی اخطاري است که به اولین اقدام جهت نقض اندك قوانین : چوکوکو.
یو یا خطایی که شدت آن بـه  دومین اقدام جهت نقض اندك قوانین به اخطاري است که : کوکوک

.شودبه شخص خاطی داده میاندازه اخطار هانسوکوچویی نباشد 
یاخطار که قبالً شوداخطار به مبارزي داده میاین : هانسوکوچوییاز 1کوکو را در همان دسـته ک

قیم به مبارزي داد که خطاي جدي نقـض  توان بطور مستگرچه این اخطار را می. گرفته باشدخطاها
.داشته باشدقوانین در حدي کمتر از خطاي هانسوکو 

اي شدید که شرایط اي است که در هنگام وقوع خطایی جدي در اثر نواختن ضربهجریمه: هانسوکو
اگـر  . فیزیکی حریف مقابل را به صفر رسانده باشد، بطور مستقیم به بازیکن خاطی داده خواهـد شـد  

ارزي قبالً اخطار هانسوکوچویی گرفته باشد و از همان دسته خطاها مجدداً مرتکب خطایی دیگـر  مب
در این هنگام مبارز خاطی شـرایط ادامـه مسـابقه را از دسـت داده و     . شود، وي هانسوکو خواهد شد

ت در مسابقات تیمی امتیازات بازیکن هانسوکو شده صفر و حریف مقابل هشـ . گرددبازنده اعالم می
.شودامتیاز محاسبه می

ممکن است در هنگام عدم اطاعت هر یک از مبارزین از داور و یـا داشـتن   اي که جریمه: کاکوشی
ايکاراتـه لطمـه  موجـود در قوانین نامناسب که به روح یحرکتنشان دادن رفتاري غیر ورزشی و یا 

مسابقات در ی شرایط ادامه در صورت اعالم شیکاکو خاط. شودبه شخص خاطی داده می،سازدوارد 
در مسـابقات تیمـی در صـورت شـیکاکو     . از دست خواهد دادهاي آن تورنمت را در دیگر گروهنیزو 

.شودمیمحاسبه امتیاز شدن یکی از اعضاي تیم، امتیاز فرد خاطی صفر و حریف مقابل هشت 

انیـه از زمـان مسـابقه    ث15از بـیش بـه شـرط آنکـه    ووند مسابقهو سرعت بخشیدن به رجهت تسهیل 
و همزمان با اعالم 2توانند بدون اینکه مسابقه را متوقف سازند با اشاره دستان خودداوران میمانده باشد، باقی

کننـدگان  شرکتو نیز در هنگامیکه نمایندتالشبخواهد که جهت کسب امتیاز کنندگانشرکتاز سوزوکته
و 3تهواکارهبا گفـتن  اند ي یکدیگر قرار گرفتهبه سینهسینهو یا )ندابهم گره خورده(اند همدیگر را بغل کرده

.از آنان بخواهد که از یکدیگر دور شوند4همزمان با اشاره دستان خود
.باشـد داوران به این نکته توجه داشته باشند که این تدابیر جایگزینی براي اخطار جهت نقض قوانین نمی

.تواند طبق قوانین به آنها اخطار دهدز دستورات وي پیروي نکنند داور میکنندگان بالفاصله اشرکتاگر 

کاتاگوري١
.خواندفرا میندگان را به داخل تاتامی کنشرکتابتداي مسابقه که همانند 2
٣Wakare te–از یکدیگر جدا شوید(ي به معناياي است دستورکلمهتهره واکا. باشدبه معناي جدایی و سوا شدن میواکاره(.
.خواندندگان را به خروج از تاتامی فرا میکنشرکتانتهاي مسابقه که همانند 4
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توضیحات

اخطار . هانسوکوچوییو کوکوکی، چوکوکو: تعریف شده استسه سطح از اخطار در قانون .1
در هر سطح از .شودکننده خاطی داده میشرکتتذکري است که براي نقض قوانین به در واقع 

.شوداي براي فرد خاطی در نظر گرفته نمیجریمهدرجات اخطار هیچ
هـر دو  . کـاکو شیو هانسوکو: در قانون دو نوع جریمه براي فرد خاطی در نظر گرفته شده.2

1از کـل مسـابقات  مسابقه و نیـز یا از آن)هانسوکو(مسابقهآنجرایم باعث اخراج فرد خاطی از

کمیته انضـباطی  ،وجه به شکایت پیش آمدهبا تاست شرایطی نیز ممکن در . شودمی)کاکوشی(
.اعمال محرومیت بیشتري نماید

.شوندبا یکدیگر جمع نمی2و دسته 1خطاهاي دسته .3
تـوان بـه طـور    یو جرائم را با توجه به حد، شدت و مناسـبت آن مـ  اخطارهابراي نقض قوانین .4

در نظر صعوديصورت بایست باخطار می،ولی پس از آنخاطی دادي کنندهشرکتیم به مستق
کنـد، اخطـار بعـدي    کوکو دریافت میکیبطور مستقیم ايکنندهشرکت: بطور مثال. گرفته شود

.در نظر گرفته شودبایست هانسوکوچویی کوکو باشد میي آن کمتر از حد کیحتی اگر درجه
در . می شودبار انجام شده به خاطی داده اخطار چوکوکو براي نقض اندك قوانین که براي اولین.5

.باشدنباید کم شده مقابل این خطا قابلیت پیروزي حریف 
6.بـر  کننـده شرکتپتانسیل پیروزي بنا به نظر قضاتشود کهکوکو هنگامی اعمال مییاخطار ک

.یف مقابلش اندکی کاهش یافته باشداساس خطاي حر
ایـن  .و بـه خـاطی داد  کوکـ کیاخطارو یا پس از توان به طور مستقیمیی را نیز میهانسوکوچو.7

رفیت مبارز براي پیروز شـدن بـه طـور جـدي توسـط      بنا به نظر قضات ظدر مواقعی کهاخطار
.افته باشد به خاطی داده خواهد شدخطاي حریف مقابل کاهش ی

توان بر اساس جمع خطاها و یا بطور مسـتقیم در هنگـام نقـض جـدي قـوانین      هانسوکو را می.8
توانایی مبارز بر اثر خطـاي  که بنا به نظر قضات شودی اعمال میهنگامجریمهاین .اعمال کرد

.حریف واقعاً به صفر رسیده باشد
و بـر اسـاس نظـر   شده باشد هانسوکوی که به وجود آورده که بر اثر جراحتاي کنندهشرکتهر .9

ـ و یا کرده باشدحمله اقدام به خطرناك احتیاطی یا ضربۀبا بیتاتامی قضات و مدیر  اي هبه گون
را نداشـته  WKFمسـابقات در هاي الزم براي کنترل ضربۀ مورد نیـاز  که مهارتمشخص شود 

.معرفی و در این مورد گزارشی تهیـه شـود  به کمیته داوران فدراسیون جهانی باید وي را ، است
در این مسابقات و یا مسابقات بعدي کنندهشرکتمحروم ساختن آن کمیته داوران در خصوص 

.هد گرفتتصمیم خوا
بـه شـخص   توان به طور مستقیم و بدون داشتن هیچ نوع خطـایی از هـر دسـته    شیکاکو را می.10

حتی یا و جویانه انجام داده عملی کینهياگر داور مسابقه عقیده داشته باشد که مبارز. خاطی داد

تورنمنت1
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، در ایـن وضـعیت   باشـد بدون اینکه این عمل فیزیکی موجبات جراحت حریف را فراهم ساخته 
.ي صحیح شیکاکو خواهد بود و نه هانسوکورأ

شـود،  هاي خود مزاحم روند عادي مسابقه میکند که مربی با دخالتهنگامیکه داور مشاهده می.11
، دهـد ادبانه نشـان مـی  ، به وي نزدیک شده و به او عالمت رفتار بی)یامه(مسابقه را نگه داشته 

هـاي   اگر مربی رفتـار و دخالـت  . )ه هاجیمهسوزوکت(اندازد پس مجدداً مسابقه را به جریان میس
تاتامی که خواهد ، دوباره به وي نزدیک شده و از او میمتوقفخود را تکرار نماید داور مسابقه را 

ي تاتامی را ترك نگفته، داور مسابقه را ادامـه نخواهـد   تا زمانیکه مربی محوطهورا ترك نماید
از تاتامی فقط در آن مسابقه یا رقابت اعتبار دارد و این بیرون راندن یا به نوعی اخراج مربی. داد

.باشدکاکو نمیعمل به مثابه شی
.انجام شودکاکو باید اعالم عمومی شیيهبراي جریم.12
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جراحات و صدمات)       10بخش 

شـان بـه موقـع بـراي     اسـامی افتد که مبارز و یا مبارزین در هنگام اعالمهنگامی اتفاق می1کیکن)1
رو یا بـه دسـتور داو  به میل خود و یا قدرت ادامه مسابقه را از دست داده باشند،مسابقه آماده نباشند

ایـن صـدمه  ،حادث شـود نیز گیري از مسابقه ممکن است بر اثر صدمه کناره. نمایندمسابقه را ترك 
کـه  بـدین معناسـت   و یـا کـیکن  بقهمسـا دادناز دسـت . باشـد نباید از سوي حریـف بوجـود آمـده   

توانـد در دسـته یـا    را نـدارد هرچنـد مـی   2شرایط ادامـه مسـابقه در آن بخـش   )تیمیا(کننده شرکت
.دهدهاي دیگر آن تورنمنت به مسابقه ادامه بخش

اگر دو مبارز یکدیگر را همزمان مجروح کنند و یا درد حادث شده از جراحت قبلی شدید باشـد و بـا   )2
مسابقه نتوانند به مسابقه ادامه دهند، مسابقه به نفع مبارزي که بیشـترین امتیـاز را داشـته    نظر دکتر

ي انفرادي اگر امتیازات حریفان برابر باشد نتیجه با هـانتی مشـخص   در مسابقه. یابدباشد خاتمه می
داور مسابقه ،مسابقات تیمیولی در . باشدسنشومگر اینکه یکی از مبارزین داراي امتیاز .خواهد شد
.باشـد سنشـو مگر اینکـه یکـی از مبـارزین داراي امتیـاز     اعالم خواهد کرد )واکهکیهی(را مساوي

ها، تساوي در امتیازات و حتـی مسـاوي  براساس شرایط پیش آمده و تساوي دو تیم در بردها، باخت
مگر اینکـه یکـی از   کندیاضافه، هانتی داوران برنده را تعیین مي ها در مسابقهشدن نمایندگان تیم

.باشدسنشومبارزین داراي امتیاز 
ي ادامهوي قادر به که مبارزي که در مسابقات مجروح شده باشد و بوسیله دکتر مسابقات اعالم شود )3

.تواند مبارزه کندنمیقهمبارزه نیست، دیگر در آن مساب
توانـد در  اجازه دکتر مسـابقات نمـی  مبارز مجروحی که مسابقه را به نفع خود پایان داده باشد، بدون)4

. مسابقه بعدي حضور یابد
.کرده و دکتر مسـابقات را احضـار کنـد   متوقف مبارزه را فوراً بایستمی، داور اگر مبارزي آسیب دید)5

دیـده در  مبـارزین آسـیب  دکتر مسابقات تنها مرجع رسمی قضاوت در خصـوص صـدمه و جراحـت    
.باشدمسابقات می

اي که نیاز به مداواي بیشتري در خارج از تاتامی داشته باشد سه دقیقـه فرصـت   یدهدبه مبارز صدمه)6
در صورت عدم درمان در زمان ذکر شده و آماده نشدن وي براي . شود تا مشغول مداوا گرددداده می

گیرد که آیا مبارز شرایط الزم براي ادامه مسابقه را خواهـد  میمسابقه، داور در این خصوص تصمیم
.داده شودجهت مداوا به وي و یا باید زمان بیشتري ،)4پاراگراف 8بند 13بخش (شت دا

و )تواند باشـد در اثر ضربۀ حریف نیز می(افتـد و یا پرتاب شود مبارزي که به هر دلیلـی به زمین بی)7
ي ادامـه  کامالً به روي پا بایستد و آماده مسابقه گـردد، شـرایط الزم بـرا   ده ثانیهنتـوانـد در مدت 

حذف 3مسابقه را از دست خواهد داد و به طور اتوماتیک از دور کلیه مبارزات کومیته در آن مسابقات
، داور بایـد بالفاصـله دکتـر    )به محض افتادن به زمین و بلند نشدن مبـارز (در این مواقع . خواهد شد

از دست دادن1
جدول2
تورنمنت3
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انگشتان دست خود ده ثانیه را و همزمان شفاهاً و به زبان انگلیسی و نیز بوسیله1مسابقه را فرا خواند
گـردد، پزشـک رسـمی    در تمامی مواردي که منتهی به اجراي قـانون ده ثانیـه مـی   2.شمارش نماید
در اینگونـه مـوارد   . ي مصدوم را قبل از ادامه مبارزه معاینـه نمایـد  کنندهبایست شرکتمسابقات می

3.باشدامکان معاینه دکتر در تاتامی ممکن می

توضیحات

بایسـت کلیـه   که مبارز شرایط الزم براي ادامه مسابقه را ندارد، میکندمیتی که دکتر اعالم وق.1
مـوارد عـدم آمـادگی    . دیده در کارت پزشکی وي ثبت شودصدمهيکنندهشرکتموارد پزشکی 

.هاي داوري نیز برسدبایستی به اطالع دیگر پنل
برنـده شـود و   )1وع خطاهاي دسـته  از ن(حریف جرایم براساس جمع تکننده ممکن اسشرکت.2

.اي نشده باشدمبارز برنده، متحمل صدمه قابل مالحظهشاید 
دیده با بلند کردن دست هاي اولیه و مداواي فرد آسیبداور باید پزشک مسابقات را جهت کمک.3

.، وي را فرا خوانددکترخود و اداي بلند کلمه 
کرد وي باید به بیرون از محوطه مسابقه میایجابدیده آسیبةکنندشرکتاگر شرایط فیزیکی.4

.هدایت شود
هاي پزشکی و ایمنی در خصوص صدمه وارده براي سالمتی ورزشکار تواند توصیهدکتر فقط می.5

.را ارائه و انجام دهند
در هنگام وقوع قانون ده ثانیه، برحسب مورد اتفاق افتاده قضات در خصوص برنـدة مسـابقه بـا    .6

.4خواهند نمودگیري و اعالن رأي کاکو تصمیمیا شیهانسوکو، کیکن و 
شود امتیـازات وي هـر چـه    ات تیمی، اگر عضوي از تیم کیکن، هانسوکو و یا شیکاکو در مسابق.7

.شودمحاسبه میامتیاز باشد صفر و امتیازات حریف مقابل هشت 

.اگر پزشک مسابقات متوجه احظار خود نشد این وظیفه مدیر تاتامی است که وي را آگاه و باالي سر مصدوم بیاورد1
.اي هر ثانیه یک انگشت نشان داده شودبه از2
کننده را براي معاینه به خارج کند پزشک مسابقات این اجازه را نخواهد داشت که شرکتثانیه را شمارش می10در مدتی که داور ٣

ن هنگام شمارش متوقف در ای. کننده است که باید خود از زمین برخاسته و روي پاهاي خویش بایستدتاتامی انتقال دهد بلکه این شرکت
کننده خود بخواهد بروي اگر شرکت. تواند به بیرون از تاتامی هدایت شودشده و اگر باز ابراز ناراحتی در او دیده شده براي ادامه معاینه می

هوشیار بوده و به این بایست داوران در هنگام شمارش می. بلند شدن وي شودازپاي خود بایستد دکتر این اجازه را نخواهد داشت که مانع 
.نکات نیز توجه داشته باشند

. این کتاب را با دقت مطالعه فرمایید3لطفا ضمیمه ٤
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اعتراض رسمی)       11بخش 

.را نخواهد داشت1پنل داوريهیچکس حق اعتراض به نحوه قضاوت اعضاي)1
ي رسمی نمایندهیا کننده مربی آن شرکتاگر در نحوه قضاوت موردي بر خالف قوانین مالحظه شد، )2

.توانند رسماً اعتراض نمایند، تنها کسانی هستند که میاو
واردي که در م. با ذکر دقیق مورد اعتراض سریعاً بعد از مسابقه تسلیم شودرسماً و کتباً اعتراض باید )3

آمـده را  تاتامی شخصاً باید مـورد پـیش  مدیر ، شودمنجر به عملکرد نادرست در اجراي قوانین اداري 
.نمایدرفع 

را بررسی و با توجـه بـه   اعتراض ،این هیئت. تسلیم شود2تجدید نظرهیئت ایندةاعتراض باید به نم)4
در خصوص سـؤال کـردن از   ظر تجدید نهیئت . حقایق و شواهد موجود گزارشی را تهیه خواهد کرد

.خواهد داشتاختیار تام ،افراد ذیربط با اعتراض
قوانین باید ظرف کمتر از یک دقیقه بعد از پایان مسـابقه از  اجراييههر اعتراضی در خصوص نحو)5

بعد از آن مربی باید فرم اعتراض رسمی را از مدیر تاتـامی گرفتـه و ظـرف    . مربی اعالم شودسوي
و پس از امضاء همراه با مبلغ مصوب دقیقه اعتراض خود را در آن برگه مکتوب4اکثر مدت زمان حد

تجدیـد نظـر   مدیر تاتامی نیز مدارك اعتراض را بدست نماینده هیئـت  . به مدیر تاتامی تسلیم نماید
.رسانده تا بررسی و حداکثر ظرف پنج دقیقه نتیجه را اعالم کنند

تسـلیم  تجدید نظـر به نماینده هیئت WKFغ مصوب هیئت اجرایینامه بایستی همراه با مبلاعتراض)6
.شود

شـوند تشـکیل   ؛ از سه داور ارشد که بوسیله کُمیته داوران انتخاب میتجدید نظرترکیب هیئت )7
عالوه بر این سه نفر، سـه نفـر دیگـر از    . هیئت نبایستی از یک کشور باشنداین اعضاي . یافته است

کننـده  شوند تا در مواقعی که اعتـراض البدل انتخاب مین اعضاي علیاعضاي کمیته داوران به عنوا
و یا خویشاوندي سببی و یا نسبی با آنـان داشـت سـریعاً    تجدید نظرهموطن یکی از اعضاي هیئت 

در هنگام اعتراض، پنل داوري در خصوص اعتراض و عمل رخ داده بایسـتی نظـر   . جایگزین گردند
.دخود را شفاف و صریح اعالم دار

دار مبلغ اعتراض نیز باید تحویل خزانـه (،در هنگام ارائه اعتراض؛تجدید نظرنحوه عمل هیئت )8
ریعاً تشکیل جلسه داده و تحقیقات الزم را در خصـوص اعتـراض   سیئت این ه)فدراسیون شده باشد

اعـالم  باید رأي قاطع خود را تجدید نظر هر یک از اعضاي سه نفره هیئت .نمایدمیروي داده آغاز 
.باشدرأي ممتنع قابل قبول نمی. دارد

هیئت شفاهاً بـه  ل قبول تشخیص داده شد یکی از اعضأغیرقابی؛ اگر اعتراضرد شدن اعتراض)9
اعضاي هیئت باید کلمه . که اعتراض وي مورد موافقت قرار نگرفته استخواهد نمود معترض اعالم 

).داور و چهار قاضی دیگر(داوران یک تاتامی 1
ژوري2
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قبـل از تحویـل مبلـغ اعتـراض بـه      . اء کننـد اعتراض نوشته و آن را امضـ ي را بر روي برگهمردود
.برسدنیز رییس کمیته داوراندار باید مراتب به اطالع خزانه

؛ اگر اعتراض مورد موافقت قرار گرفت، هیئت منصفه با کمیته برگـزاري و  اعتراضشدن قبول )10
خصـوص  کمیتـه داوران در  . کمیته داوران تماس گرفته و مراتب را به اطـالع آنـان خواهنـد رسـاند    

:اعتراضات با توجه به شرایط زیر تصمیم خواهد گرفت

 مسابقه در جایی که برخالف قانون رأي صادر شده باشدقضاتبرگرداندن رأي.
مسابقه بعدي در جدول اثر داشته باشديباطل کردن نتیجه مسابقه که در نتیجه.
اي که مورد مشکوکی در آن تأثیرگذار بوده استتجدید مسابقه.
ي داورانهیه و پیشنهاد به کمیته داوران در جهت ارزیابی و بهبود داوري و یا جریمتوص.

در مورد اعمالی که باعث انقضات و توضیح خواستن از آنار ض، احتجدید نظراز دیگر وظایف هیئت 
پیشنهاداتی در خصـوص حـذف مـوارد ذکـر شـده      نیز ارائه باشد و شدهبرهم خوردن نظم مسابقات 

هیئت یکی از اعضاي خود را به طور شفاهی مأمور خواهد کرد که به اطالع معترض این . دخواهد بو
نوشـته  قبـول برساند که اعتراض آنان مورد موافقت قرار گرفته است و بر روي برگه اصـلی کلمـه   

اعتـراض بایسـتی توسـط کلیـه     برگـۀ ،دارخواهد شد و قبل از برگرداندن مبلغ اعتراض توسط خزانه
.تسلیم شودرییس کمیته داورانو به اءئت امضاعضاي هی

و داوري پنلار ـزارش و ثبت آن با احضـه گـتهیتجدید نظردي هیئت ـام بعـــ؛ گگزارش واقعه)11
در این گزارش علل رد و یا قبول شدن اعتراض . استتجدید نظرهیئت امضاء آن توسط کلیه اعضاء

شده و به دبیر فدراسیون جهـانی تسـلیم   اءیئت امضهاین گزارش باید توسط . باید توضیح داده شود
.گردد

گیرنده خواهد بود و فقط هیئـت رئیسـه   تنها مرجع نهایی تصمیمتجدید نظر؛ هیئت قدرت و اجرا)12
ا تنبیهی را یتواند جریمه نمیتجدید نظر هیئت .تغییر دهدتواند تصمیمات آن را فدراسیون جهانی می

نهـایی  تصـمیم یـک  رأي خود به شوراي داوران و کمیته اجرایی بـراي  وظیفۀ آنها ارائه .اعمال کند
.است

بازیهـاي المپیـک،   ، WKF)بزرگسـاالن (کاراتـه  در مسابقات جهانی؛1بازبینی تصاویر ویدیویی)13
و از ایـن دسـت،  جانبـه  اي، بازیهـاي جهـانی، بازیهـاي چنـد     بازیهاي المپیک جوانان، بازیهاي قاره

این امر در صـورت وجـود   .تصویربرداري صورت گیرداز آن مسابقاتینی ضروري است تا جهت بازب
جهت مطالعه شیوه و روند بازبینی تصاویر ویـدیویی  . شودامکانات در دیگر مسابقات نیز پیشنهاد می

.دیاین کتاب مراجعه نمای11توانید به ضمیمه می

ویدئو چک١
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توضیحات

تاتـامی و جزئیـات دقیـق    قضاتدیگر اور ود، نام کنندگانشرکتاعتراض بایستی نام در برگۀ.1
گـویی در مـورد اتفـاق رخ داده در    اعتراض عمومی و کلـی . شودمورد اعتراض به وضوح نوشته 

.جا به عهده معترض خواهد بودمسئولیت قانونی اعتراض بی.باشدقابل قبول نمیبرگه اعتراض 
ئت، مدارك ارائه شده از سـوي  هی. گیردمورد بررسی قرار میتجدید نظراعتراض توسط هیئت .2

مسـابقه را بـازبینی کـرده و    يهکند و ممکـن اسـت تصـاویر ضـبط شـد     معترض را بررسی می
.نتیجه نهایی پرسش نمایندیکجهت رسیدن بهتاتامیداورانهمچنین سؤاالتی را از 

. 1تأیید قرار گرفت، رأي مناسب را صـادر خواهـد کـرد   دموریاد شدهاگر اعتراض توسط هیئت.3
. مطالعه و متذکر خواهد شدجهت جلوگیري از رویدادي مشابه در آینده را نیزبعالوه تمام موارد

.گردددار به معترض مسترد میمبلغ اعتراض توسط خزانه
فدراسیون جهانی واریز خواهد راض به حساب خزانۀاگر اعتراض مورد قبول واقع نشد، مبلغ اعت.4

.شد
اي ایجـاد شـود و   وند طبیعـی مسـابقات نبایـد هیچگونـه وقفـه     در هنگام بررسی اعتراض در ر.5

اسـت کـه از رونـد    )کانـــزا (ناظر تاتـامی هاي از مسئولیتاین.مسابقات باید ادامه داشته باشد
.براساس قوانین مطمئن شود،برگزاري مسابقات

مـدیر  د مسـتقیماً توانـ ی می، مربحال اجراي یک مبارزهنقصی دردر صورت مشاهدة هـرگونه.6
.تاتامی را آگاه سازد و در صورت لزوم مدیر تاتامی به داور مواردي را تذکر خواهد داد

.اعتراض قبول است1
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مسئولینو وظایفاختیارات)       12بخش 

داورانۀکمیت
:کمیته داوران عبارتند ازاختیاراتوظایف و 

مسابقات در جهت تهیه کنندهگزاربريزاري مسابقه با تشریک مساعی کمیتهاطمینان از آمادگی برگ)1
.برگزاري مسابقاتبرايو آماده نمودن کلیه لوازم و ملزومات 

گـرفتن  وتعیین محـل تاتـامی آنهـا   مسابقه و دستیاران، )سرداوران(تاتامی مدیران تعیین و گماردن )2
.انگزارش از سوي آن

.نظارت بر چگونگی عملکرد داوران)3
.متعیین جانشین رسمی در موارد الز)4
.که در قانون ذکري از آن نشده باشدموارديو صدور رأي نهایی در خصوص موارد فنی داوري )5

و دستیاران تاتامیمدیران 
:تاتامی عبارتند ازمدیران هاي وظایف و مسئولیت

.باشندمیآنانکه زیر نظر یداوران و قضاترتعیین، گماردن و نظارت بر کا)1
.1داوران تاتامی و اطمینان از توانایی اجراي قانون توسط آناننظارت بر اجراي قوانین از سوي)2
با پـرچم عالمـت داده باشـد و عملـی     ناظر مسابقه به داور در جایی که )مسابقه(مبارزه دستور قطع )3

.داده باشدرخخالف قانون مسابقات 
ـ   ارائـه پیشـنهادات و   نوشتن گزارش روزانه وضعیت داوران تحت امر خود و )4 ه کمیتـه  نظـرات خـود ب

.داوران
بـازبینی تصـاویر   در 2نـاظر بعنـوان  جهـانی، RAبه همراه یک داور با درجـه نفر از داوران2تعیین)5

.ویدیویی

ناظر مربیان 
.این کتاب رجوع کنید11براي مطالعه شرح وظایف ناظر مربیان به ضمیمه 

داوران
:شرح وظایف داوران عبارتند از

.، اعالم شروع، توقف و پایان مسابقه را داردمسابقهادارهيوظیفه)شوشین(داور )1
.قضاترأي یازات بر اساس تاماعطاي )2

.و مسابقه را متوقف سازددمیدهبه سوت خود تواند مستقیماًمدیر تاتامی می، در صورت مشاهده نقض قوانین1
2 Video Review Supervisors (VRS)
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ــا نــاتوانی از ســوي هــر یــک از  توقــف مبــارزه در صــورت مشــاهده آســیب)3 دیــدگی، بیمــاري و ی
.کنندگانشرکت

یـا  وداشته کنندگان یک از شرکتاز سوي هرخطاعملیانجام به در صورتیکه اعتقاد توقف مبارزه )4
.سالمتی هر یک از آنان به خطر افتاده باشد

اعالن جهت کسب امتیاز یا جوگاي توسط قضات )آنیا بیش از (پرچم توقف مبارزه در صورتیکه دو)5
.شده باشد

.دیگر قضاتبه )و نیز خطاي جوگاي(خطاهاي مشاهده شده ناعال)6
.1درخواست تأیید نظر خود از سوي قضات مبنی بر انجام خطا)7
.کاکوبراي مشورت جهت اعالم خطاي شی2خوانی قضاتفرا)8
.تجدید نظرداوران یا هیئت ۀتاتامی، کمیتمدیردر صورت نیاز، اداي توضیح در مورد قضاوتش به )9

.اعالم اخطارها و جرائم بر اساس تصمیم قضات)10
.تیمیمسابقاتدر اضافهاعالم و شروع مسابقۀ ،در صورت لزوم)11
.و اعالم نتیجۀ آن در هانتی3يجمع کردن آراي پنل داور)12
.هابرطرف کردن تساوي)13
.اعالم برنده مسابقه)14
، کنترل بر رفتار باشد بلکه محیط و اطراف مسابقهنمیمحدود )تاتامی(مسابقه محوطه در قدرت داور )15

.شودرا نیز شامل میکنندگان، همراهان و کلیه افراد حاضر در صحنه مسابقهمربیان، دیگر شرکت
.شودها توسط داور ادا میها و اعالممانفرکلیه )16

قضات
:شرح وظایف قضات عبارتند از

.ي دید خودو خطاي جوگاي در حوزهاعالن امتیاز)1
. شودمیناي که از سوي داور اعالاعالن نظر خود بر درخواستهاي اخطار و جریمه)2
.شوداعمال رأي درست براي تصمیمی که گرفته می)3

را زیر نظر داشته و نظر خود را به داور توسط پـرچم و در  کنندگانشرکتدقیق اعمال قضات باید به طور
:مواقع زیر اعالن دارد

در هنگامی که ضربه امتیازداري را ببیند.
 جوگاي(از محوطه مسابقه خارج شده باشداي کنندهشرکتمشاهده کند هنگامی که(.
نمایدواست رخدنظر او را )از هر نوع آن(جهت وقوع خطاهنگامی که داور.

اي داشته باشد و قضات براي وي امتیازي در نظر گرفته بودند، کنندهدر هنگام تبادل تکنیک، اگر داور اعتقاد به وقوع خطا از سوي شرکت1
.ي خاطی نمایدکنندهه جاي امتیاز درخواست اخطار براي شرکتو از قضات باعالن ) با عالئم دست(تواند نظر خود را به آنها داور می

فوکوشین شوگو٢
.قاضی دیگر4داور و 3
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)کانزا(ه ناظر مسابق

اگر داور و قضات . دهدآن یاري میانجامناظر مسابقه، مدیر تاتامی را با زیرنظر گرفتن مسابقه در هنگام 
مدیر . بر خالف مقررات تصمیمی بگیرند، ناظر مسابقه باید سریعاً پرچم قرمز را باال آورده و در سوت خود بدمد

.داور مسابقه دستور خواهد داد تا مسابقه را متوقف و مشکل پیش آمده را اصالح و رفع نمایدتاتامی به
.امتیازات و نتایج بدست آمده با تأیید ناظر مسابقه، نتیجه رسمی خواهد داشت

بایست از استاندارد و مورد تأییـد بـودن لبـاس کاراتـه و لـوازم ایمنـی       قبل از شروع هر مسابقه ناظر می
بنـدي  حتی اگر مسئول برگـزاري مسـابقات قبـل از صـف    . اطمینان حاصل کندWKFکاران طبق قوانینورزش

کنندگان موارد یاد شده را کنترل نموده بود، باز این وظیفه ناظر اسـت کـه لـوازم را طبـق اسـتاندارد و      شرکت
داوران کـه بطـور چرخشـی    در جـایگزینی  ناظردر مسابقات کومیته تیمی، . بازبینی نمایدقوانین جاري مجدداً

.نداردگیرد شرکتصورت می
شود کانزا در سوت خود دمیـده و پـرچم قرمـز رنـگ خـود را بـاال       در موارد و شرایطی که ذیالً گفته می

:آوردمی

داور اعالم سنشو را فراموش کند.
داور ابطال سنشو را فراموش کند.
کنندة دیگري امتیاز دهدداور اشتباهاً به شرکت.
کنندة دیگري جریمه و یا اخطار دهداور اشتباهاً به شرکتد.
 بدهد2از دسته 1تمارض کردنداور به مبارزي امتیاز و به دیگري اخطار.
داور به مبارزي امتیاز و به دیگري اخطار موبوبی دهد.
داور به تکنیکی که بعد از اعالم یامه و یا اتمام زمان مسابقه امتیاز بدهد.
یکی که مجري آن در خارج از تاتامی است امتیاز بدهدداور به تکن.
 دهد)کاريکم(اخطار یا جریمه براي فعال نبودن باراکوشیاَتوداور در زمان.
اخطار یا جریمۀ نامناسب یا اشتباهی بدهد2داور از دسته باراکو شیاَتودر زمان.
 اند ان امتیاز و یا جوگاي اعالن نمودهکنندگبراي یکی از شرکت)و یا بیشتر(هنگامیکه دو قاضی

.ولی داور هنوز مسابقه را متوقف نکرده باشد
 ولـی  شـده،  درخواسـت )ویدئو چک(هنگامیکه از سوي یکی از مربیان بازبینی تصاویر ویدئویی

.داور هنوز دستور توقف مسابقه را نداده باشد
 پیروي نکند)هاتعداد پرچم(داور از اکثریت رأي قضات ،.
 ثانیه، داور پزشک مسابقات را احضار نکند10در هنگام اجراي قانون.
 اعالم و یا به )واکههیکی(در صورتیکه امتیاز سنشو کسب شده باشد ولی داور مسابقه را مساوي

. واگذار نمایدهانتی
در دست گرفته باشند)جابجا(هاي خود را به اشتباه هر یک از قضات پرچم.

1 Exaggeration
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اطالعات نادرست نشان دهدنمایشگر امتیازات.
 کرده که بعد از اعالم یامه و )ویدئو چک(مربی براي تکنیکی درخواست بازبینی تصاویر ویدئویی

.یا اتمام وقت قانونی مسابقه اجرا شده است

هاي پنل داوري را نخواهـد  گیريشود کانزا اجازة دخالت در تصمیمدر موارد و شرایطی که ذیالً گفته می
:داشت

 پرچم ندهند(قضات به تکنیکی امتیاز ندهند(.
قضات جوگاي را اعالن نکنند.
حمایت نکنند2و یا 1قضات، داور را بهنگام درخواست اخطار یا جریمه از دسته.
 که پنل داوري تصمیم به اجراي آن گرفته است1میزان اخطار و یا جریمه از دسته.
 پنل داوري تصمیم به اجراي آن گرفته استکه 2میزان اخطار و یا جریمه از دسته.
   کانزا حق هیچگونه رأي در موضوع داوري و یا اینکه امتیازي داراي ارزش بوده یا نـه، نخواهـد

.داشت
 است که در سـوت  ناظر ثبت امتیاززمانیکه داور صداي زنگ پایان مسابقه را نشنود، این وظیفه

.کانزاه وظیفه خود بدمد تا پایان مسابقه را اعالم کند و ن

1ناظر امتیاز

نمایـد و در  اي جداگانه ثبت مـی امتیازات، اخطارها و جرائم اعمال شده توسط داور را در برگهامتیاز، ناظر
.نظارت خواهد داشتیز نامتیاز کنندة ثبتو همان حال بر کار وقت نگهدار

توضیحات

ايکننـده شـرکت را بـراي جوگـاي مشـترکی   امتیاز و یا خطاي زمانیکه دو یا بیش از دو قاضی.1
اگـر داور مسـابقه را   . رأي قضات را اعالم نمایدو متوقف مسابقه را بایست میداور ،اعالن کنند

صدا ه خود را بلند کرده و سوت خود را نیز بقرمز رنگ پرچم بایستناظر مسابقه می، قطع نکند
.در آورد

و سـپس دو یـا بـیش از دو قاضـی    گیـرد ابقه مـی تصمیم به توقف مسبه هر دلیلی وقتی داور .2
مسابقه را )عالمت یامه(بطور همزمان با اشارة دست و یامهبا اعالم کنندعالمتی را اعالن می

1 Score Superviser
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بـا توجـه بـه اکثریـت یـا      نیـز  و داور اعالن ي خود را أپرچم رئم قضات با عال.کندمتوقف می
. عالم خواهد نمودانظر مشابه از سوي قضات، رأي آنان را حداقل دو 

دو بـه دو  (ده از سوي قضات مساوي بود ش، اخطار و یا جرایم اعالن که جمع امتیازاتهنگامی.3
.کنداعالم میگانکنندبراي شرکت)امتیاز، اخطار، جریمه(هر دو نتیجه راداور )بود

سایر قضـات  را اعالن و اي و یا جریمهخطا، امتیازايکنندهشرکتبیش از یک قاضی براي اگر.4
وجود نداشت، کمترین امتیاز، اخطار 1همان نظر را با رأي متفاوت اعالن نمایند و نیز رأي غالب

.2موجود در نظر گرفته و اعالم خواهد شديهو یا جریم
اي را اعالن نمودند ولی سـطح  اي امتیاز، خطا و یا جریمهکنندهاگر اکثریت قضات براي شرکت.5

موجود در نظر گرفتـه و اعـالم   يهبود، کمترین امتیاز، اخطار و یا جریمآنها با یکدیگر متفاوت 
.3خواهد شد

.قضات هر کدام یک رأي مستقل دارنددر هانتی، داور و.6
توجه داشت که وي باید . رودپیش میوانینباید مطمئن باشد که مسابقه بر طبق قر مسابقه ظنا.7

؛ آیا مانند اینکهتی در قضاوت نخواهد داشتقاضی و یا داور نیست و حق رأي ندارد و هیچ قدر
او همانی است که در قانونيهتنها وظیف. استیا جوگاي رخ داده بودهامتیاز داده شده صحیح 

ناظر مسـابقه در طـول مسـابقات بصـورت چرخشـی      در مسابقات کومیته تیمی.ذکر شده است
.جایگزین قضات دیگر نخواهد شد

بایسـت میامتیاز براي آگاه نمودن داور ثبتمسابقه را نشنید، ناظرهنگامی که داور زنگ پایان .8
.در سوت خود بدمد

ند نتوافقط میقضاتتوضیح در خصوص قضاوت، شرح و در صورت نیاز به پس از پایان مسابقه .9
آنـان بـه   .دنـ توضـیحات الزمـه را بده  تجدیـد نظـر  هیئـت  یا داوران و تاتامی، کمیتهمدیر به 

.وضیحی نخواهند دادهیچکس دیگري ت
ی که رفتاري ناشایست دارند و یا با مداخلـه  مربیانودخقضاوتدرایت و تواند با تکیه برداور می.10

جلوگیري کنـد و  در محوطه مسابقه آناناز نشستن،مانع از اجراي منظم مسابقه شوندمورد بی
این اختیـار را نیـز در   داور.ارددتواند مسابقه را نگهتا زمانیکه مربی طبق قوانین رفتار نکند می

.مورد دیگر همراهان تیم دارد

رأي اکثریت1
واهد شد، ایـن بـراي   اگر دو قاضی امتیاز یوکو و دو قاضی دیگر امتیاز وازاري درخواست کرده باشند، امتیاز کمتر یعنی یوکو اعالم خ: مثال2

.باشداخطارها و جرایم نیز صادق می
اکثریـت آرا اخطـار   (اگر دو قاضی رأیی صادر نکرده قاضی سوم چوکوکو و قاضـی چهـارم هانسـوکوچویی درخواسـت کـرده باشـند       : مثال3

.ز صادق استاین روش براي امتیازات نی. ، داور چوکوکو را اعالم خواهد نمود)اند ولی با درصد متفاوتخواسته



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

٤٧
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

شروع، ادامه و پایان مسابقه)       13بخش 

.شده استاین کتاب شرح داده 2و 1قضات در ضمیمه داور و مورد استفاده و اشارات عالئم )1
کـه  1کننـدگان شـرکت داور پـس از اداي احتـرام  . گیرنـد داور و قضات در محل تعیین شده قرار می)2

مسـابقه  شوبو هاجیمهبا گفتن جملۀ ، 2اندقرار گرفتهخوديهتعیین شدمحلروبروي یکدیگر و در 
.کندرا شروع می

بـه مبـارزین   نو ایچـی موتوگفتن جملۀ داور با گفتن یامه مسابقه را قطع کرده و در صورت نیاز با)3
.دستور داده که در محل اولیه خود قرار گیرند

در . کننـد اعالن می)پرچم(قضات نیز رأي خود را با عالمت گرددامیکه داور به محل خود برمیهنگ)4
اي که ضـربه نواختـه   سپس ناحیه)آئو،آکا(صورت کسب امتیاز، داور ابتدا رنگ کمربند مبارز را گفته 

هایت امتیاز را را گفته و در ن)زوکی، اوچی، گري(و بعد از آن تکنیک اجرا شده )جودان، چودان(شده 
سـوزوکیته  داور در ادامه، مسابقه را با اداي جملۀ . دهداعالم و همزمان با عالمت دست نشان می

.نمایدمجدداً شروع میهاجیمه
رسید، داور یامه داده و از امتیازهنگامیکه یکی از مبارزین اختالف امتیازاتش با حریف به هشت)5

بلند کردن دست خود به سمت برنده و با با داور . د باز گردندخواهد به محل استقرار خومبارزین می
.گیردو مسابقه در این لحظه پایان مینمایدمیبرنده را اعالم کاچی3)آئو نو(آکا نو گفتن جملۀ

مبارزي که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشـد برنـده مسـابقه    فتوقتی که زمان مسابقه پایان پذیر)6
برنـده را اعـالم و   کاچی)آئو نو( آکا نو باال بردن دست به طرف برنده و گفتن با خواهد بود و داور 

.رسدپایان میبه مسابقه در این لحظه 
داور و چهار (، پنل داوري )تساوي امتیازات و یا عدم کسب امتیاز(نتیجه بیدر پایان زمان یک مسابقۀ)7

.نمودنتیجۀ مسابقه را تعیین خواهندهانتیتوسط )قاضی دیگر
.در صورت وقوع یکی از موارد زیر، داور باید یامه داده و مسابقه را قطع کند)8

هنگامیکه یک یا هر دو مبارز از تاتامی خارج شوند.
 خود را مرتب کنندهنگامیکه داور بخواهد که مبارزین لباس یا لوازم ایمنی.
هنگامیکه مبارزي خالف مقررات عمل کند.
بر اثر جراحت، صدمه، بیماري و یا موارد دیگر نتوانـد  کننده شرکتیا هر دو هنگامیکه یک

تصمیم به ادامـه و یـا   مسابقه نظر دکتر توجه به در این حالت داور با . ادامه دهدبه مسابقه
.پایان مبارزه خواهد گرفت

.بایست به یکدیگر تعظیم کنندکنندگان حتما میشرکت1
)این کتاب رجوع کنید5به ضمیمه (باشد که با رنگی متفاوت محل قرار گرفتن مبارزین میاي از تاتامی قطعه٢
اـــ آککه در اداي این جمله بـین کلمـات   است تر ایندرستلذا .در زبان انگلیسی استtheمترادف با کلمه) noنو(در زبان ژاپنی کلمه 3
.مترجم-کاچیآئونو، و یاکاچیآکانومکثی نباشد و به صورت یک کلمه ادا شود، بدین صورت نوبا)آئویا(
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 کنـد و یـا نتوانـد حریـف را     نبالفاصله اجراي تکنیک حریف را بگیرد وهنگامیکه مبارزي
.ندپرتاب ک

 نتواننـد بالفاصـله تکنیـک    روي زمین اُفتاده باشند و کنندهشرکتهنگامیکه یک یا هر دو
.امتیازداري را اجرا کنند

 کوششی براي پرتاب یـا  بالفاصله یکدیگر را بگیرند و یا گالویز شوند و مبارزین هنگامیکه
.اجراي تکنیک نداشته باشند

 کوششی براي پرتاب یا اجراي بالفاصله شده و ي یکدیگر سینه به سینههنگامیکه مبارزین
.تکنیک نداشته باشند

 اُفتـاده و بـر روي پـاي خـود     به روي زمینپس از کوشش براي پرتابهنگامیکه مبارزین
.نباشند و شروع به کُشتی گرفتن کنند

 را اعـالن  ي جوگـاي  و یا خطاامتیازکننده دو قاضی یا بیشتر، براي یک شرکتهنگامیکه
.کنند

   کننـدگان داشـته و یـا    هنگامیکه اعتقاد به انجام حرکت خطا از سوي هـر یـک از شـرکت
.سالمتی هر یک از آنان به خطر افتاده باشد

تاتامی از داور بخواهد تا مسابقه را قطع کندمدیر هنگامیکه.

توضیحات

کان مشـخص خـود   مخواهد به محل شروع و روي هنگام شروع مسابقه داور در ابتدا از دو مبارز می.1
بایستند و اگر یکی از مبارزین زودتر وارد محوطه مسابقه شد داور باید از وي بخواهد که بـه بیـرون   

توانـد از  حرکت سریع سر کافی نیست، داور می. 1بگذارندمبارزین بایستی بخوبی به هم احترام. برود
.2مبارزین بخواهد به روشنی به یکدیگر احترام بگذارند

مجدد مسابقه، داور باید از دو مبارز بخواهد که در محل اولیه خود بایستند و کامالً آماده هنگام شروع.2
باشند، قبل از شروع مسابقه باید به مبارزین تذکر داد که از باال و پایین پریدن و اجراي حرکات غیر 

.بایست مسابقه را در کمترین زمان ممکن آغاز نمایدداور می. ضروري خودداري نمایند
.در شروع و پایان مسابقه به یکدیگر تعظیم و اداي احترام نمایندبایدمبارزین .3

.تعظیم کنند1
.کتاب، بخش مربوط به عالئم و اشارات داور مراجعه کنید2به ضمیمه 2
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کاتاقوانین 
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مسابقهمحوطۀ)       1بخش 

ي مسابقه مربع شکل، مورد تأیید فدراسیون جهانی کاراته و ابعاد آن نیز از هر طرف هشـت  محوطه)1
همچنین از هر سوي آن تا . شوداز هر سمت به تاتامی اضافه میبراي ایمنی، یک متر. 1باشدمتر می

در . باشد2بایست کامالً تمیز و عاري از هرگونه مانعیفاصله دو متر بعد از منطقه ایمنی، محوطه می
بایست یک متر دیگر بـه  ي مسابقه در ارتفاع قرار دارد از هر طرف تاتامی میهایی که محوطهمکان
.اضافه شودي ایمنی آنمنطقه

.که بایست با رنگی متفاوت مشخص شود3آنانتهاییباشد بجز یک متر تاتامی کامال یک رنگ می)2
کنندگان در پشت میزي که براي این امـر در پـایین   روبروي شرکت،4قضات به همراه مسئول رایانه)3

در کنار )1شماره قاضی (سرداور . تاتامی در نظر گرفته شده است در کنار یکدیگر جاي خواهند گرفت
. )رجوع کنیداین کتاب6به ضمیمه (مسئول رایانه در انتهاي میز خواهند نشست 

توضیحات

ي ایمنی تاتامی هیچ نـوع مـانعی از قبیـل دیـوار، تـابلوي      تا فاصله یک متري خارج از محوطه.1
.نباید قرار داشته باشد... تبلیغاتی، ستون و 

ـ )تاتامی(مسابقه محل تماس تشک.2 ر روي زمـین نبایسـتی لغزنـده بـوده و سـطح بـاالي آن       ب
بایست از عدم لغزندگی تاتامی در میمدیر تاتامی. بایست ضریب اصطکاك کمی داشته باشدمی

ی نباید شکاف داشـته  تاتام. اجازه آغاز مسابقه را دهدحین مسابقه اطمینان حاصل و پس از آن
شود و در نهایت تاتامی مسابقات کنندگانشرکتچرا که ممکن است باعث صدمه دیدن 5باشد

.باید مورد تأیید فدراسیون جهانی کاراته باشد

.گرددمیاندازه تاتامی از خارج آن محاسبه 1
.تابلوهاي تبلیغاتی، میز و دیگر وسایل اضافه٢
8×8تاتامی در سایز 3

٤ Software Technician
.اي وجود داشته باشدبین قطعات آن نباید هیچ فاصله5
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لباس رسمی)       2ش بخ

.را به تن داشته باشندشودمیبایست لباس رسمی که در زیر ذکر کنندگان و مربیان آنان میشرکت)1
.رفتار نکنند، ممانعت بعمل خواهد آوردکه بر طبق این مقررات 1کمیته داوران از شرکت کسانی)2

تقضا
قضات باید لباس رسمی که از سوي کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراته معرفـی شـده را بـه تـن     )1

.بایست مورد استفاده قرار گیردهاي آموزشی میو دوره، جلساتاین لباس در کلیه مسابقات. نمایند
:لباس رسمی داوران شامل)2

ايکت سرمه.
راهن سفید آستین کوتاهپی.
کراوات رسمی بدون سنجاق کراوات.
سوتی به رنگ سیاه.
بند یا ریسمانی سفید رنگ براي سوت .
بدون لبۀ دوبل2شلوار ساده خاکستري روشن.
ي مسابقهجهت استفاده در محوطه3اي یا مشکی و کفش راحتی مشکیجوراب سرمه.
 که مورد تأیید از روسريتوان میبراي انجام تکلیف دینیWKFاست استفاده نمود .
خود را به دست داشته باشند4جاهاي ازدوتوانند حلقهقضات می.
همینطور اسـتفاده   و وانند از گیرة مو براي بستن موهاي خود استفاده کنند تقضات خانم می

.نیز بالمانع است5محتاطانه از گوشواره

، بـراي  جانبـه و دیگـر رویـدادهاي چنـد    6ايهـاي قـاره  زيدر بازیهاي المپیک، المپیک جوانان، بـا )3
هاي رسـمی ایـن دوره از مسـابقات را    ، کمیته برگزاري لباسقضاتهماهنگی و یکدست بودن کلیه 

این جایگزینی با درخواست کتبی . دهد تا جایگزین لباس فرم معمول آنان شودقرار میقضاتاختیار 
گیرد که از سوي فدراسیون جهانی کاراته نیـز  صورت میWKFاز طرف کمیته برگزاري مسابقات به

.خواهد شدپذیرفته رسماً 

.کننده، مربی، داور و قاضیشرکت1
.کنیداین کتاب رجوع 11به ضمیمه 2
بدون بند3
.ساده و بدون نگین باشد4
.گوشواره تا حد امکان باید کوچک باشد و نیز آویز نباشد5
.امریکنمانند بازیهاي آسیایی یا بازیهاي پان6
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1دهندگانمسابقه

، بدون هیچگونـه عالمـت، خـط و یـا حتـی      رنگدر مسابقه باید لباس کاراته سفیدکنندگانشرکت)1
بایست بـه تأییـد کمیتـه اجرایـی     به تن نمایند مگر در مواردي خاص که می2هاي شخصیگلدوزي

WKFنشان و یا پرچم ملی باید بر روي سینه در سمت چپ پیراهن نصب شود و اندازه آن از . برسد
تنها نشان قابل قبول جهت نصب روي پیـراهن، لوگـوي شـرکت    . 3سانتیمتر نباید تجاوز کند12×8

کننده در مسابقات که از سوي کمیته برگـزاري مسـابقات   شماره شرکت. باشدتولیــدکننده لباس می
به گروهـی کـه در آن   با توجه کنندگان شرکت. توان در پشت پیراهن نصب نمودشود را میرائه میا

کمربند باید حدوداً پنج سانتیمتر پهنا و . 4بایست از کمربند قرمز و یا آبی استفاده نمایندقرار دارند می
ران بلندتر 4/3شد ولی نباید از زدن، دنباله آن از هر طرف پانزده سانتیمتر درازا داشته بانیز بعد از گره

تنها مورد قابل قبول لوگـوي  . کمربند بدون هیچگونه گلدوزي و یا تبلیغات دیگري خواهد بود. باشد
.باشدشرکت تولیدکننده می

هـاي  ي اجرایی فدراسیون جهانی در جهت تبلیغات شرکت، کمیته1عالوه بر موارد ذکر شده در بند )2
.واردي را به پیراهن کاراته اضافه کندتواند ممی5حامی مسابقات

ها را بپوشاند ولی نباید بایست حداقل کپلکا در هنگامی که کمربند بسته شده است میپیراهن کاراته)3
. اي در زیر پیراهن خود بپوشـند شرت سفید رنگ و سادهتوانند تیها میخانم. ران بلندتر باشد4/3از 

.نموداستفاده توان نمیاز پیراهن بدون گره . اشندبندهاي پیراهن باید گره زده شده ب
تر باشد و نیز نباید به داخل کـا نبـاید از مچ بلندتر و از نصف سـاعد کوتاههاي پیراهـن کاراتـهآستین)4

. و یا خارج تا شوند
به داخل و یا تر و از قوزك پا بلندتر باشد و همچنین نباید ساق پا کوتاه3/2کا نیز نباید از شلوار کاراته)5

.خارج تا شوند
کنندگان بایستی تمیز و کوتاه باشد و نباید به قدري بلند باشند که از جریـان خـوب   موي سر شرکت)6

توانـد از حضـور فـرد    ي موي بلند و کثیف، داور مـی در صورت مشاهده. جلوگیري نمایدنمایش کاتا 
هـاي  ایل زینتی براي مـو ماننـد گیـره   ، وس6ماکیاستفاده از هاچی. خاطی در مسابقه جلوگیري نماید

ش مـو    . باشدآالت غیر مجاز میفلزي، روبان، مهره و منجوق و دیگر زینت استفاده از یک یـا دو کـ
. باشدبراي جمع کردن گیسوان بصورت دم اسبی مجاز می

وهـاي  براي پوشاندن متوانند برحسب وظیفه و انجام تکلیف دینیمیدر مسابقه کننده بانوان شرکت)7
اي ساده و سیاه رنگی که مورد تأیید فدراسیون جهـانی کاراتـه اسـت اسـتفاده     خود از روسري پارچه

. نمایند، ولی منطقۀ گلو نباید پوشیده باشد

فارسـی بـه فراخـور جملـه از     ي به معناي رقیب استفاده شـده ولـی در ایـن نسـخه    Competitorکلمه در نسخه انگلیسی در همه جا از ١
.نفر استفاده خواهد شدو یا فردمبارز، دهنده، بقهکننده، مساکلمات مشابه آن یعنی شرکت

.شودنام و یا سایر نوشتجات که معموالً به زبان ژاپنی در پایین پیراهن کاراته گلدوزي می2
.کنیداین کتاب رجوع 9به ضمیمه 3
.کنیداین کتاب رجوع 16به ضمیمه 4
اسپانسر5
هـدبنـد6
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.باشندنمیيدیگروسایلو یا اشیاء فلزي استفاده از مجاز به کنندگان شرکت)8
.باشدکننده مجاز میبا مسئولیت شرکت1ممنوع است ولــی استفـاده از لنزاده از عینک استفــ)9
.ممنوع استلوازمی دیگر پوشیدن لباسی غیر از لباس رسمی و استفاده از )10
بایـد  . است2اطمینان از مورد تأیید بودن لباس ورزشکاران قبل از هر مسابقه از وظایف ناظر مسابقه)11

اسـتفاده  WKFلباس مورد تأیید المللی و ملی نیز بایستی ازاي، بینتوجه داشت که در مسابقات قاره
.نمود
.داور باشدسرباید با نظر دکتر مسابقه و اجازه دیده و بانداژ کردن آن بستن محل آسیب)12

مربیان
بایست گرمکن رسمی فدراسیون ملی خود را پوشیده و کارت می3مربیان در طول مسابقات

شــده اسـت را بــه همـراه داشتــه      شناسایــی کـه از سـوي کمیتـه بــرگزاري مسابقـات صـادر
در رقابتهاي جهانی براي کسب مدال، آقایان مربی ملزم به پوشیدن کت و شـلوار تیـره بـه    . بـاشنـد

دامن باشند و بانوان مربی بسته به انتخاب خود از کت و شلوار و یا کت و همراه پیراهن و کراوات می
از روسري که مورد تأیید فدراسـیون جهـانی   خودانجام تکلیف دینیتوانند جهتتیره رنگ و نیز می

.نمایند، استفاده نمایندکاراته است و بانوان داور نیز از آن استفاده می

توضیحات

براي مسابقه حاضر شود بالفاصله از آن مسـابقه محـروم   4اي با لباس نامناسبکنندهاگر شرکت.1
شـود تـا مجـدداً بـراي     داده مـی فرصتیک دقیقه نخواهد شد بلکه جهت رفع نقیصه به وي

.مسابقه آماده شود
.5توانند بدون کُت انجام وظیفه نمایندداوران،  قضات میدر صورت توافق کمیته.2
. )از زیر کمربند بیرون بزند(نباید در حین اجراي کاتا بیرون بیاید) پیراهن(گی کاراته .3

از نوع نرم1
پرسـش  WKFدر این مورد از آقاي اسکاالنته رئـیس کمیتـه داوران   !تعیین نشده است)کانزا(مسابقه کاتا سمتی بعنوان ناظرمسابقات در 2

ن شد، اعتقاد ایشان این است که اطمینان از مورد تأیید بودن لباس ورزشکاران از وظایف مدیران تاتامی است که از طریق نفراتی که براي ایـ 
.بازدید از لباس آنان صورت گرفته و گزارش آن به اطالع مدیر تاتامی خواهد رسیداند کار گمارده شده

تورنمنت3
.غیر از موارد ذکر شده4
.هستندو یا همگی بدون کُت دارند ت به تن در یک تاتامی یا همگی ک5ُ
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دهی مسابقاتسازمان)       3بخش 

باشد که شرح کامل آن در ضمیمه هاي کاتاي المپیک با این بخش متفاوت میاندهی رقابتسازم: توجه
.این کتاب آمده است15

. باشندنفرات تیم کاتا متشکل از سه نفر می. شوداتا به دو بخش انفرادي و تیمی تقسیم میکۀ مسابق)1
ش خـ در دو بنیـز  فـرادي کاتـا   انهـاي رقابـت .شودتیم کاتا منحصراً از مردان و یا زنان تشکیل می

.شودمیجداگانه مردان و زنان انجام 
در دورة قبلی مسـابقات جهـانی و نیـز مسـابقات     )طال، نقره، و دو برنز(کننده مدال آور چهار شرکت)2

هشت نفـر اول  2هاي لیگ برتر کاراته وانو نیز در رقابت. شناخته خواهند شد1اي، نفرات ممتازقاره
در . تا روز قبل از آغاز مسابقات، نفرات یا بازیکنان ممتاز شـناخته خواهنـد شـد   3انیبندي جهدر رتبه

4.تر از خود تعلق نخواهد گرفتي آنان به نفر پایینصورت غیبت هر یک از نفرات ممتاز رتبه

اجراها بصورت تصـادفی  اولین سیستم الکترونیکی که جهت مسابقات کاتا در نظر گرفته شده بعد از )3
بغیر از مسابقات جهت کسب (،مشخص خواهد کردبراي دور بعد را ها و گروهکنندگان شرکتترتیب 

. )مدال
.کنندگان به چند گروه تقسیم خواهند شدبرگزاري مسابقات بصورت حذفی، شرکتجهت سهولت )4
کننـدگان  شود بدین صورت است که در ابتدا شـرکت که در بخش کاتا استفاده میايسیستم حذفی)5

کمربنـد قرمـز و   دسـته یک و به دو دسته که 5هشت نفرهمساوي و هایی به گروه)ادي یا تیمیانفر(
در هر دور از مسابقات بـه ازاي هـر   . 6، تقسیم خواهند شددیگري کمربند آبی به کمر خواهند داشت

بـاقی  )انفرادي یـا تیمـی  (نفر از آنان به دور بعدي راه خواهند یافت تا فقط دو گروه از آنان 4گروه، 
پس از آن نفراتی که باالترین امتیاز را در گروه خود کسب کرده باشند براي کسب مدال طال . بمانند

و نیز نفر دوم هر گروه با نفـر  . )بازنده مقام دوم را کسب خواهد کرد(به مصاف یکدیگر خواهند رفت 
.هاي برنز پیکار خواهند نمودسوم گروه مقابل براي کسب مدال

پردازند اجراي یک کاتا بـراي  به رقابت می)یا کمتر(کننده شرکت3ی که در آن در مسابقات
. 7مشخص شدن مقامهاي اول تا سوم کافی است

نفرات برنده در . شوندکننده، نفرات به دو گروه دو نفره تقسیم میشرکت4هایی با در رقابت
.سندرمیها به مقام سوم هر گروه راهی فینال خواهند شد و بازنده

Seeded .این نفرات در دور اول مسابقات نباید مقابل یکدیگر قرار گیرند-1
2 Karate1 Premier League

.رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته3
.اگر نفر هشتم در رنکینگ جهانی از مسابقات غایب بود، نفر نهم جایگزین وي نخواهد شد:باشد کهمنظور قانونگذار اینطور می4
.جاي خود توضیح داده خواهد شدباشند که درنفر می96نفر و بیش از 11کنندگان کمتر از به استثناء زمانیکه تعداد شرکت5
.این کتاب رجوع کنید16به ضمیمه 6
.در چنین مواقعی کلیه نفرات از کمربند قرمز و یا از کمربند آبی استفاده خواهند نمود7
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 پردازند، آنان به دو گروه تقسیم و کننده به رقابت میشرکت10تا 5در مسابقاتی که در آن
مطابق روش معمـول  . نفرات اول تا سوم هر گروه براي کسب مدال به مصاف یکدیگر خواهند رفت

دوم نفـر . روندهاي اول و دوم به فینال میکه توضیح داده شد نفرات اول هر گروه براي کسب مقام
سـه نفره که نفر دوم در گـروه  5به مصاف نفر سوم گروه دیگر خواهد رفت مگر در جدول هر گروه 

.دست خواهد یافت)مدال برنز(با یک استراحت به مقام سوم )بزرگتر(نفره 
بعد . تقسیم خواهند شدآنان به دو گروهنفر بودند، 24تا 11کنندگان بین اگر تعداد شرکت

بعـد از  . دو گروه چهار نفره را تشکیل خواهند دادنفر اول هر گروه مجددا4ً،جراي کاتادور اناز اولی
نفر اول هر گروه مشخص شده که براي کسب مـدال در دور سـوم بـا روش    3اجراي دور دوم کاتا، 

.معمول که توضیح داده شد به مصاف هم خواهند رفت
خواهنـد شـد  می، آنان به چهار گروه تقسنفر بودند48تا 25نیکنندگان باگر تعداد شرکت .

کـه در دور دوم بـه دو   افتینفر اول هر گروه به دور دوم راه خواهند 4کاتا، يدور اجرانیبعد از اول
اول هـر  ردور دوم کاتا، چهـار نفـ  يبعد از اجرا. خواهند شدمیتقسیگروه هشت نفره و در دو تاتام

خواهند میکه در آنجا به دو گروه چهار نفره تقسافتیخواهند به دور سوم راه ) نفر8مجموعاً (گروه 
کسـب مـدال در دور   ينفر اول هر گروه مشخص شـده کـه بـرا   3دور سوم کاتا، يبعد از اجرا. شد

.خواهند رفتگریکدیچهارم به مصاف 
تعیـین شـده اسـت ولـی در مـواقعی کـه تعـداد        نفـر  8کننـده در هـر گـروه    تعداد نفـرات شـرکت  )6

نفر به هر گروه افزایش خواهند 12نفر باشند حداکثر به 97ولی کمتر از 64نندگان بیش از کشرکت
.یافت

گـروه افـزایش   16ها دو برابر شده و بـه  تعداد گروه،دناشنفر ب192تا 97کنندگان تاگر تعداد شرک)7
ر اول هر گروه بـه  با این احوال هنوز چهارنف،)تعداد نفرات در هر گروه کمتر خواهد شد(خواهد یافت

.  )کنندهشرکت64مجموعا (هاي هشتگانه دور دوم راه خواهند یافت گروه
32ها مجدداً دو برابر شده و به نفر و یا بیش از آن باشند، تعداد گروه193کنندگان اگر تعداد شرکت)8

نوز چهارنفر اول با این احوال ه،)تعداد نفرات در هر گروه کمتر خواهد شد(گروه افزایش خواهد یافت 
.  )کنندهشرکت128مجموعا (گانه دور دوم راه خواهند یافت هاي شانزدههر گروه به گروه

هاي رقابتقضات از نیمۀ(براي هر گروه و در هر دور از مسابقه باید از یک پنل داوري استفاده شود، )9
.)آن دور تعویض نخواهند شد

در برگزار نخواهد شد مگر در مـواردي خـاص کـه     )رژشارپه(1اي تحت عنوان شانس مجددمسابقه)10
.مسابقه مشخص خواهد شد

کـیکن  ،کنندگان در هر یک از مسابقات تیمـی و یـا انفـرادي   به هنگام فراخوانی شرکتعدم حضور )11
شـرایط  )تیمیا(کننده دادن مسابقه و یا کیکن بدین معناست که شرکتاز دست. محسوب خواهد شد
هاي دیگـر آن  را ندارد، این کیکن تأثیري در دسته یا بخش2بخش یا کاتاگوريادامه مسابقه در آن

. تورنمنت نخواهد داشت

1 Repechage
)کاتاگوري(و یا مسابقه تیمی گروه سنی،رده وزنی2
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کاتاي خـود  بایست تیم مجري کاتا می، شودکسب و تصاحب مدال برگزار میجهتمسابقاتی که در )12
اجـراي براي مجاززمان.)بونکاي(اجرا نمایدآن نمایشی از معناي آنو پس به شیوه معمول اجرا را 

اي تیم ــرا با اداي احترام اعضان ــدار زمــوقت نگه. دقیقه خواهد بود5آن مجموعاً بونکاي کاتا و 
را متوقـف  ، زمـان محاسبه خواهد کرد و در پایان بونکاي نیـز پـس از احتـرام   شروع کاتايهاز لحظ

زمان اجراي و یا 1ترام نگذاردپس از پایان اجرایش احقبل از شروع کاتا و یا تیمی که . هد ساختخوا
هاي سنتی واستفاده از سالح. شودو بازنده اعالم میمردود شده دقیقه باشد پنجبیش از نمایش آنها 

.مجاز نخواهد بوداجراي کاتا یندر حلوازمدیگر

توضیحات

ه مشخص شده کنندبا توجه به تعداد نفرات شرکتدور کاتاو نیز تعدادگروهتعداددر جدول زیر .1
.است

)بصورت دستی(دهیامتیازروش
توانند از سیستم دسـتی  قضات می،نباشددهی الکترونیکی در دسترس در مسابقاتی که سیستم امتیاز

از )با دو تُن متفاوت(ا اعالم هانتی و دمیدن در سوت خود سرداور بدر چنین مواردي . استفاده نمایند
امتیازات داده شده را همزمان نیز گر قضات خواهد که رأي خود را اعالن نمایند و دیدیگر قضات می

را صـادره  امتیـازات  یبا صدایی رسـا تمـام  نیز امتیازات يکنندهاعالمگذارند و نمایش میبا وي به

تعظیم نکند1

تعداد اجراي کاتا هاتعداد گروهکنندگانتعداد شرکت
هت پیروزيج

کندگان تعداد شرکت
در دور دوم

صفر211
صفر311
مسابقه جهت کسب مدال طال422

مسابقه جهت کسب مدال1022تا 5
کنندهشرکت24238تا 11
کنندهشرکت484416تا 25
کنندهشرکت968432ا ت49
کنندهشرکت19216564تا 97
کنندهشرکت326128یا بیشتر193
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خواهد که تابلوي خـود  رداور با دمیدن مجدد در سوت خود از قضات میپس سس(. اعالم خواهد نمود
.خواهند شدانتخابپنل داوري از سوي مدیر تاتامی و یا دستیار آن قضات .)را پایین بیاورند

جهت ارزیابی تواند نامه مسابقات ذکر شده باشد، کمیته برگزاري مسابقات میدر صورتیکه در دعوت
در اینگونه موارد .کنداز یک امتیاز استفاده مجموعاًعنی اجراي فنی و اجراي ورزشی دو معیار اصلی ی

باقیمانده را به اجراي ورزشی اختصاص ٪30را به اجراي فنی و ٪70بایست در ذهن خود قضات می
.و کاتا را ارزیابی نمایند

ز آنان خواسته خواهد شـد  در سیستم امتیازدهی دستی، ا)هایا تیم(کنندگان در صورت تساوي شرکت
.تا براي شکست تساوي مجدداً کاتاي دیگري انتخاب و اجرا نمایند
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اتقضّهیئت )       4بخش 

1بطـور تصـادفی  و در هر دور از مسابقات، پنل هفت نفره قضات WKFهاي رسمیدر تمامی رقابت)1

.گردنداین کار در نظر گرفته شده انتخاب میاي کامپیوتري که براي توسط برنامه
.باشندکنندگان هموطن شود، قضات نباید با شرکتهایی که جهت کسب مدال برگزار میدر رقابت)2
جهت ارتباط با مسئول رایانه و نیز به منظور رفع مسائل غیرمنتظره بین قضات، از بین آنان یک نفر )3

.گرددتعیین می)1قاضی (بعنوان سرداور 
:)در مرحله حذفی(هت تسهیل در روند اجراي مسابقات آرایش و چیدمان پنل داوري ج)4

افزارهایی که در اختیار دارد لیستی از قضات حاضـر  دبیر کمیته داوران با استفاده از رایانه و نرم
کشی ورزشکاران و همینطور قبـل از پایـان   بایست تا پایان قرعهاین لیست می. کندرا تهیه می

قضـاتی لیست تهیه شده فقط شامل . توجیهی داوران، توسط دبیر کمیته آماده شده باشدجلسه 
سپس مسئول مربوطـه  . است که در جلسه توجیهی حضور داشته و داراي معیارهاي الزم باشند

هـاي  تاتـامی هفت قاضی براي هر یـک از  2را وارد رایانه نموده تا بطور تصادفیقضاتلیست 
.انتخاب شوندموجود

پایان آخرین مسـابقه  شود، مدیر تاتامی پس ازکسب مدال برگزار میجهتمسابقاتی که رايب
. تاتامی خود را تهیه و به رییس کمیته و دبیر آن ارائه خواهد دادحاضر قضاتاز حذفی لیستی 

. داده شده تا وارد سیستم شـود این لیست زمانیکه به تأیید رییس کمیته رسید به مسئول رایانه
هـا  هر یک از تاتامیدر را انتخاب و بعنوان پنل داوري نفر7فی داز آن رایانه بصورت تصاپس

.معرفی خواهد نمود
ب و در دوري که به کسـ هاي کاتاي تیمیرقابتجهت،کننده نتایجمسئول رایانه و اعالمعالوه بر )5

بـه کـار گمـارده    نیـز  3نگهدار جهت نگهداري زمان اجراي نمـایش شود یک وقتمنتهی میمدال 
.خواهد شد

کننـد، مسـئول رایانـه    در موارد مقتضی و در مسابقاتی که قضات از سیستم الکترونیکی استفاده می)6
.کننده نتایج نیز باشدتواند اعالممی

ري مسابقات شخصی را در نیز بعنوان عالوه بر نفرات یاد شده، برگزارکننده)7 بکار خواهد گمارد 4رانـ
پس از تکمیل، کنندگان قصد اجراي آنرا دارند وداشت نام کاتایی است که شرکتکه وظیفۀ وي یاد

مدیر تاتامی مسـئول و نـاظر بـر    . قبل از شروع آن دور از مسابقه به مسئول رایانه ارائه خواهد نمود
راجراي کار  خواهد بودرانـ.

توان بـه پـنج   وري را میهایی که در سطح مسابقات جهانی نباشد، تعداد قضات در پنل دادر رقابت)8
.ترین امتیاز حذف خواهد شددر اینصورت تنها باالترین و پایین. قاضی تقلیل داد

1 Rondom
2 Rondom

.براي کاتا و بونکاي آندقیقه5حداکثر زمان3
4Runner- نام بهتر دیدم از خود مناسبی در زبان فارسی پیدا نکردم، شاید از کلمۀ منشی بتوان استفاده کرد ولی براي این کلمه معادل

.مترجمدر زبان انگلیسی استفاده شود، 
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توضیحات

کلیه قضات و نیز مسئول رایانه در یک راستا و پشـت میـز رسـمی مسـابقات خواهنـد نشسـت       .1
.)ترجیحاً از یک میز استفاده شود(

.نتهاي میز جاي گرفته خواهد نشستکنار مسئول رایانه که در ا)1قاضی (سرداور.2
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یـابـیارزمعیارهاي )       5بخش 

بـه اجـرا   فقط کاتاهایی که اسامی آنان در لیست زیر قرار دارنـد مجـاز   لیست کاتاهاي رسمی؛)1
.هستند

این بخاطر طرز تلفظ آنهـا در نگـارش   شاید به نظر برسد نام برخی از کاتاها تکرار شده باشند و :توجه
در مواردي ممکن است یک کاتا در سبکی دیگر با نام دیگري شـناخته شـود و نیـز در مـوارد     . باشدالتین می

.1استثنایـی یک نام یکسان در واقع دو کاتاي کامال متفاوت باشنــد

هاي شوتوکان دارد و این بـدین معنـا اسـت کـه بـا      علق به یکی از انجمنهو که تپی در گوجوریو و کاتاي هاکوهاچیمانند کاتاي سوپارین١
و مثـال دیگـر   شـوتوکان در سـوچین و شـیتوریو در سـوچین کاتـاي  و نیـز  -توان آنرا اجرا کرداینکه نام این کاتا در لیست نیست ولی می

.مترجم، باشداجرا متفاوت میهاي یکسان کامالً درکه با نامریوشوریندر کانوانو شوتوکاندر کانوان
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ارزیابی)2
کننده یا اجراي یک شرکت،)اجراي فنی و اجراي ورزشی(معیارهاي اصلیدو قضات با توجه به 

.تیمی را ارزیابی خواهند کرد
ـ . پایانی کاتا مد نظر استدر انتهاي ارزیابی یک کاتا از زمان تعظیم شروع کاتا تا تعظیم  در ئاًـااستثن

نگهدار ارزیابی کاتا همزمان با ساعت وقتشودمسابقات کاتاي تیمی که براي کسب مدال برگزار می
.گیردقرار میاتا آغاز و تا تعظیم پایان بونکاي مد نظر از تعظیم شروع ک

. باشدمجري کاتا قابل قبول می1تغییرات اندك در کاتا براساس سبک
کاتـاي اجـرا   . کنندگان بایستی در هر دور از مسابقه کاتاهاي مختلفی را انتخاب و اجرا نمایندشرکت

فقط کاتاهـایی کـه   . نگام شکستن تساوي باشددر دورهاي بعد تکرار شود، حتی اگر در هشده نباید
. قرار دارند مجاز به اجرا هستندباالاسامی آنان در لیست 

رر
2)ايبصورت رایانه(ی دهروش امتیاز)3

اي خواهنـد بـود ولـی از یـک قالـب      یاز جداگانـه تاجراي فنی و اجراي ورزشی هر یک داراي ام
. 3نمره2/0ي با افزایشی به اندازه10تا5بیناست اينمرهخواهند کرد که آن پیروي

کامل و براي اجراییامتیاز 10براي اجراي کاتایی در حد قابل قبول و حداکثر 5کمترین امتیاز یعنی 
.جهت سلب صالحیت یا مردود شدن از امتیاز صفر استفاده خواهد شد. کاتانقص از یک بی

ترین امتیازات داده شده بـراي  و نیز دو امتیاز از پاییندر این سیستم امتیازدهی، دو امتیاز از باالترین
بـراي  ٪30بـراي اجـراي فنـی و    ٪70اجراهاي فنی و ورزشی حذف و مجموع امتیازات باقیمانـده  

.اجراي ورزشی محاسبه خواهد شد
.بونکاي نیز به تنهایی داراي اهمیتی معادل کــاتــا است

ر
رفع یا شکست تساوي)4

ندگان امتیازي برابر کسب نمایند باید با توجه به امتیازات ثبت شـده در  کندر مواقعی که شرکت
.هاي زیر عمل کردسیستم به یکی از روش

.خواهد بودباالترین امتیاز برنده ). 7/0(مقایسه امتیازات اجراي فنی قبل از عمل ضرب در قدم اول
.خواهد بودباالترین امتیاز برنده ).  3/0(مقایسه امتیازات اجراي ورزشی قبل از عمل ضرب در قدم دوم
. ترین امتیاز در اجراي فنی که حذف نشده است، باالترین امتیاز برنده خواهد بودمقایسه پایینقدم سوم

. مقایسه باالترین امتیاز در اجراي فنی که حذف نشده است، باالترین امتیاز برنده خواهد بودقدم چهارم
. ترین امتیاز در اجراي ورزشی که حذف نشده است، باالترین امتیاز برنده خواهد بودینمقایسه پایقدم پنجم
. مقایسه باالترین امتیاز در اجراي ورزشی که حذف نشده است، باالترین امتیاز برنده خواهد بودقدم ششم

1 Style
خواهند بود کـه بطـور جداگانـه امتیـازات فنـی و ورزشـی را وارد آن       یتبلتهر یک داراي قضاتاي در سیستم امتیازدهی به صورت رایانه2

.اوت خواهد بودکار کامال متفينحوهدستی روشدر . کندامتیازات را محاسبه و اعالن میخودکاربطور نیز نموده و سیستم 
)8/0و 6/0، 4/0، 2/0(خواهد شد براي اعداد کسري از اعداد زوج استفاده3
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. ، باالترین امتیاز برنده خواهد بوداندشدهحذف در اجراي فنی ترین امتیازاتی کهدر بین پایینامتیازباالترینمقایسه قدم هفتم
. اند، باالترین امتیاز برنده خواهد بودترین امتیاز در بین باالترین امتیازاتی که در اجراي فنی حذف شدهمقایسه پایینقدم هشتم
. د، باالترین امتیاز برنده خواهد بودانترین امتیازاتی که در اجراي فنی حذف شدهمقایسه کمترین امتیاز در بین پایینقدم نهم
. اند، باالترین امتیاز برنده خواهد بودترین امتیازاتی که در اجراي ورزشی حذف شدهمقایسه باالترین امتیاز در بین پایینقدم دهم

. باالترین امتیاز برنده خواهد بوداند،ترین امتیاز در بین باالترین امتیازاتی که در اجراي ورزشی حذف شدهمقایسه پایینقدم یازدهم
. اند، باالترین امتیاز برنده خواهد بودترین امتیازاتی که در اجراي ورزشی حذف شدهمقایسه کمترین امتیاز در بین پایینقدم دوازدهم
. ترین امتیاز برنده خواهد بوداند، باالامتیازاتی که در اجراي فنی حذف شدهترین پایینامتیاز در بین کمترینمقایسهقدم سیزدهم
. اند، باالترین امتیاز برنده خواهد بودامتیاز در بین باالترین امتیازاتی که در اجراي فنی حذف شدهبیشترین مقایسه قدم چهاردهم

شیر یا خط (کم سکه هاي قبلی با یکدیگر برابر بودند براي رفع تساوي به حهنگامی که تمامی موارد اشاره شده در قدمقدم پانزدهم
.اقدام خواهد شد) بصورت الکترونیکی

معیارهاي ارزیابی )5

.شوددر مسابقات تیمی که جهت کسب مدال برگزار می١

1اجراي بونکاياجراي کاتا

اجراي فنی)1
ایستادنها ) الف
هاتکنیک) ب
حرکات انتقالی) پ
بندي زمان) ت
تنفس صحیح) ث
)کیمه(تمرکز ) ج
)کیهون(با استانداردهاي اجرایی : تطابق)چ

.سبک مجري کاتا

جراي فنیا)1
ایستادنها ) الف
هاتکنیک) ب
حرکات انتقالی) پ
بندي زمان)  ت
کنترل) ث
)کیمه(تمرکز ) ج
استفاده از :)و همخوانی با کاتا(تطابق ) چ

در کاتا دقیقاً حرکات صحیح همانطور که 
.شوداجرا می

اجراي ورزشی)2
قدرت بدنی) الف
سرعت) ب
تعادل) پ

اجراي ورزشی)2
قدرت بدنی) الف
سرعت) ب
تعادل) پ
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صالحیت یا مردود شدنرد)6
کننده و یا تیمی ممکن است به دلیل هر یک از موارد مطروحه زیر رد صالحیت و یـا بعبـارتی   هر شرکت

.1دیگر بازنده اعالم شود
.اشتباه در اجراي کاتا و یا اعالم نام کاتا بصورت غلط)1
.تعظیم ننمودن در شروع و پایان اجراي کاتا)2
.ث و یا توقف طوالنی مدت در اجراي کاتامک)3
بطوریکه قاضی براي ایمنی خود مجبـور بـه جابجـایی شـود و یـا      (مزاحمت در کار قضات )4

.)برخورد فیزیکی با قاضی داشته باشد
.اُفتادن کمربند در حین اجراي کاتا)5
.دقیقه براي اجرا کاتا و بونکاي5گذشتن از زمان قانونی )6
.در بونکاي2گردناجراي تکنیک قیچی کردن)7
.عدم پیروي از دستورات سرداور و یا هر رفتار سوء دیگري)8

خطاها)7
.مد نظر قرار گیرندبایدهر یک از خطاهاي زیر مشاهده شوند چنانچه 

.از دست دادن تعادل حتی به میزان اندك)1
و همچنین نـاتوانی در اجـراي کامـل    اجراي نادرست یک حرکت یا اجراي آن بطور ناقص )2

3.فاع یا ضربۀ مشت به دور از هدف خودیک د

اجراي حرکتی ناهمگام یا غیرهماهنگ، همانند اجراي تکنیکی قبل از اینکه حرکت انتقالی )3
.در اجراي کاتاي تیمیعدم اجراي یک حرکت بصورت متحدالشکل بدن کامل شود و یا 

ـ )هر شـخص دیگـري  از سوي اعضاي تیم و یا (استفاده از اشارات شنیداري )4 ا حرکـات  و ی
هـاي  یـا بـازدم  و4نمایشی مثل کوبیدن پا بر زمین، زدن به سینه، بازوها یا لبـاس کاراتـه  

آن را خطـاي  کاتـا بایست در هنگام ارزیابی میمورد که در این موارد قضات نامناسب و بی
.لق زدن و از دست دادن تعادل برابر بدانندخطاهایی همچون اي در نظر بگیرند و با جدي

.ا شل شدن گره کمربند بطوریکه در هنگام اجرا تا زیر باسن شل شده باشدباز ی)5
و یا مکـث طـوالنی قبـل از    5از اندازهاحترام بیشطوالنی، روهايقدم: اتالف وقت شامل)6

.شروع اجرا
.تکنیک در بونکاياجراي یک ایجاد جراحت به دلیل کنترل نکردن )7

.بین آنان برگزار خواهد شديي دیگرمسابقه! کننده مردود شدنداگر در مسابقات فینال هر دو شرکت1
کانی باسامی٢
. شوددر بونکاي مشاهده میاین مثال3
کاراته گی4
.هاي اضافه کردنمدت طوالنی در حالت تعظیم ماندن و یا تعظیم5
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توضیحات

باید یک . بایست مطابق ارزشهاي سنّتی و اصول کاراته باشدکاتا می.کاتا رقص یا اجراي تئاتر نیست.1
بایسـت  همچنین مـی . ها نشان بدهدتمرکز، قدرت و انرژي برخورد را در تکنیک،مبارزة واقعی بوده

.به نمایش بگذاردنیز استحکام، قدرت و سرعت، زیبایی هرچه تمامتر، ریتم و تعادل را 
. باشـد ورد مـی مـ حـین اجـراي بونکـاي مناسـب نبـوده و بـی      بازي نقش شخص بیهـوش شـده در   .2

یک زانوي خـود را بلنـد کـرده و یـا از جـاي خـود       )درازکش شدن(پس از افتادن باید کنندهشرکت
.1برخاسته و بایستد

بایسـتند و کاتـا را   سـرداور در هنگام اجراي کاتاي تیمی کلیه افراد تیم باید در یک جهت و روبروي .3
.اجرا نمایند

.آهنگ باشندرا اجرا و بخوبی هم2بایست تمامی موارد خواسته شدهعضاي تیم میا.4
ـر بهشدهاعالم کاتاي از اطمینان )در صورت غیبت مربی(کنندهشرکتو یا ي مربیتنها وظیفه.5 رانـ

.باشدمطابق با دور مسابقات می
ولـی اجـراي آن بـه روي    باشد در بونکاي ممنوع می3هرچند که اجراي تکنیک قیچی کردن گردن.6

.باشدبدن مجاز می
کننـدگان در مسـابقه اصـلی    شـود، امتیـاز شـرکت   زمانیکه مسابقه جهت شکستن تساوي برگزار می.7

که در کنندگان در مسابقه شکست تساوي تغییري در امتیاز رسمی امتیاز شرکت. محفوظ خواهد ماند
.به ثبت رسیده نخواهد دادمسابقه اول 

:کاتایک ایج ارزیابی نتبرايمثالی .8

نتیجهفاکتورجمع7قاضی 6قاضی 5قاضی 4قاضی 3قاضی 2قاضی 1قاضی
0/82/88/78/74/84/82/84/247/010/17اجراي فنی

8/72/88/72/82/84/84/86/243/038/7اجراي ورزشی
48/24:جمع کل

و یا المپیک نبوده تعداد قضات براي داوري مسابقات کاتـا  WKFدر مسابقاتی که در رنکینگ جهانی.9
قاضی تنهـا امتیـازات دو   چهاردر این موارد به جاي حذف امتیازات . قاضی تقلیل یابد5تواند به می

.ترین امتیاز حذف خواهند شدیعنی باالترین و پایینقاضی

کنندگان به این نکته توجه داشته باشند حتما و باید یک زانو بلنـد شـده باشـد و یـا بالفاصـله از جـاي خـود بلنـد شـوند در غیـر           شرکت1
.روبرو خواهند شداینصورت با واکنش قضات در امتیازدهی

.نکات ذکر شده در اجراي فنی و ورزشی2
کانی باسامی٣
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برگزاري مسابقات)       6خش ب

تقسیم ) نفره12و یا نهایتا (هاي هشت نفره به گروه)هاو یا تیم(کنندگان ، شرکتبه ازاي هر تاتامی)1
.خواهند شد

ها موظف هستند که نام کاتاي انتخابی خود را کنندگان و یا تیمقبل از آغاز هر دور از مسابقه شرکت)2
ـراز طریق  کاتـا  ي بـراي اجـرا  کنندگان ترتیب شرکت.مسابقات به اطالع مسئول رایانه برسانندرانـ
در دور اول حـذفی  2گیرد، مگـر اینکـه بـازیکنی ممتـاز    توسط سیستم صورت می1ادفیتصبصورت 

.حضور داشته باشد
. ایستندو به موازات یکدیگر میقضاتروبروي هاکنندگان یا تیمهر دور از مسابقه، شرکتدر شروع )3

، )رينـی اُتاگـاي (بـه هیئـت قضـات    از آن و پـس  )رينـی شـومن (جایگاه رسـمی  پس از احترام به 
. خواهند نمودمحوطه مسابقه را ترك کنندگان شرکت

شود، آنان وارد تاتامی شده و در محل شـروع کاتـاي خـود    کننده یا تیمی فراخوانده میوقتی شرکت)4
.قرار خواهند گرفت

.محل مسابقه باشدتواند پیرامون هر جایی از ي خاصی براي شروع کاتا وجود ندارد و مینقطه)5
. کنداجراي خود را آغاز بایست نام کاتا را بطور واضح اعالم و کننده میشرکت)تعظیم(س از احترام پ)6
پـس  . ماندمیرأي قضات کننده منتظر خود در انتهاي کاتا تعظیم کرده و شرکتپس از اتمام اجراي )7

.کندمیمجدداً احترام به جا آورده و تاتامی را تركاعالم رأي،از 
کنندة نتایج نام چهار نفر اول کـه بـه   کنندگان آن دور از مسابقه به خط شده و اعالمدر پایان شرکت)8

نام چهار نفر اول در صفحه نمایشگر نیز بـه نمـایش عمـوم    . کنداند را اعالم میدور بعد صعود کرده
اتامی را ترك خواهنـد  کننده تعظیمی دیگر کرده و محوطه تسپس نفرات شرکت. گذارده خواهد شد

.نمود
کننده نفر اول از دو گروه شرکت3کننده نتایج اسامی قبل از آغاز مسابقات جهت کسب مدال، اعالم)9

.خواهد نموداند را اعالمهاي کسب مدال صعود کردهکه به رقابت)نفر6مجموعاً (

توضیحات

.تاتامی خواهد بودي همحل شروع و اجراي کاتا داخل محوط.1
هـاي مختلـف مسـابقات کاتـا کـه طبـق       کننده در گروهگیري نفرات شرکتبراي درك بهتر از جاي.2

.این کتاب مراجعه نمایید16شود به ضمیمه برگزار میWKFقوانین

1 Random
2 Seeded
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اعتراض رسمی)       7بخش 

.را نخواهد داشت1هیچکس حق اعتراض به نحوه قضاوت اعضاي پنل داوري)1
ي رسمی کننده یا نمایندهوت موردي بر خالف قوانین مالحظه شد، مربی آن شرکتاگر در نحوه قضا)2

.توانند رسماً اعتراض نماینداو، تنها کسانی هستند که می
در مواردي که . اعتراض باید رسماً و کتباً با ذکر دقیق مورد اعتراض سریعاً بعد از مسابقه تسلیم شود)3

آمـده را  نین اداري شود، مدیر تاتامی شخصاً باید مـورد پـیش  منجر به عملکرد نادرست در اجراي قوا
.رفع نماید

این هیئت، اعتراض را بررسی و با توجـه بـه   . تسلیم شود2تجدید نظراعتراض باید به نمایندة هیئت )4
هیئت تجدید نظر در خصوص سـؤال کـردن از   . حقایق و شواهد موجود گزارشی را تهیه خواهد کرد

.اض، اختیار تام خواهد داشتافراد ذیربط با اعتر
اجراي کاتاي اجراي قوانین باید ظرف کمتر از یک دقیقه بعد از پایان هر اعتراضی در خصوص نحوه)5

بعد از آن مربی باید فرم اعتراض رسمی را از مدیر تاتامی گرفته و ظـرف  . از سوي مربی اعالم شود
کتوب و پس از امضاء همراه با مبلغ مصوب دقیقه اعتراض خود را در آن برگه م4مدت زمان حداکثر 

مدیر تاتامی نیز مدارك اعتراض را بدست نماینده هیئـت تجدیـد نظـر    . به مدیر تاتامی تسلیم نماید
.رسانده تا بررسی و حداکثر ظرف پنج دقیقه نتیجه را اعالم کنند

جدید نظـر تسـلیم   به نماینده هیئت تWKFنامه بایستی همراه با مبلغ مصوب هیئت اجراییاعتراض)6
.شود

شـوند تشـکیل   ؛ از سه داور ارشد که بوسیله کُمیته داوران انتخاب میترکیب هیئت تجدید نظر)7
عالوه بر این سه نفر، سـه نفـر دیگـر از    . اعضاي این هیئت نبایستی از یک کشور باشند. یافته است

کننـده  مواقعی که اعتـراض شوند تا در البدل انتخاب میاعضاي کمیته داوران به عنوان اعضاي علی
هموطن یکی از اعضاي هیئت تجدید نظر و یا خویشاوندي سببی و یا نسبی با آنـان داشـت سـریعاً    

در هنگام اعتراض، پنل داوري در خصوص اعتراض و عمل رخ داده بایسـتی نظـر   . جایگزین گردند
.خود را شفاف و صریح اعالم دارد

دار مبلغ اعتراض نیز باید تحویل خزانـه (ائه اعتراض، ؛ در هنگام ارنحوه عمل هیئت تجدید نظر)8
این هیئت سریعاً تشکیل جلسه داده و تحقیقات الزم را در خصـوص اعتـراض   )فدراسیون شده باشد

هر یک از اعضاي سه نفره هیئت تجدید نظر باید رأي قاطع خود را اعـالم  . نمایدروي داده آغاز می
.دباشرأي ممتنع قابل قبول نمی. دارد

؛ اگر اعتراضی غیرقابل قبول تشخیص داده شد یکی از اعضأ هیئت شفاهاً بـه  رد شدن اعتراض)9
اعضاي هیئت باید کلمه . معترض اعالم خواهد نمود که اعتراض وي مورد موافقت قرار نگرفته است

قضات یک تاتامی1
ژوري2
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قبـل از تحویـل مبلـغ اعتـراض بـه      . ي اعتراض نوشته و آن را امضـاء کننـد  را بر روي برگهمردود
.دار باید مراتب به اطالع دبیر فدراسیون جهانی نیز برسدانهخز

؛ اگر اعتراض مورد موافقت قرار گرفت، هیئت منصفه با کمیتـه برگـزاري و   قبول شدن اعتراض)10
کمیتـه داوران در خصـوص   . کمیته داوران تماس گرفته و مراتب را به اطـالع آنـان خواهنـد رسـاند    

:یم خواهد گرفتاعتراضات با توجه به شرایط زیر تصم

برگرداندن رأي قضات مسابقه در جایی که برخالف قانون رأي صادر شده باشد.
ي داورانتوصیه و پیشنهاد به کمیته داوران در جهت ارزیابی و بهبود داوري و یا جریمه.

رهم از دیگر وظایف هیئت تجدید نظر، احضار قضات و توضیح خواستن از آنان در مورد اعمالی که باعث ب
این . خوردن نظم مسابقات شده باشد و نیز ارائه پیشنهاداتی در خصوص حذف موارد ذکر شده خواهد بود

هیئت یکی از اعضاي خود را به طور شفاهی مأمور خواهد کرد که به اطالع معترض برساند که اعتـراض  
شـد و قبـل از   نوشـته خواهـد  قبـول آنان مورد موافقت قرار گرفته است و بر روي برگـه اصـلی کلمـه    

دار، برگۀ اعتراض بایستی توسط کلیه اعضـاي هیئـت امضـاء و بـه     برگرداندن مبلغ اعتراض توسط خزانه
.تسلیم شودرئیس کمیته داوران

؛ گـــام بعـدي هیئت تجدید نظر تهیـه گـزارش و ثبت آن با احضـار پنل داوري و گزارش واقعه)11
در این گزارش علل رد و یا قبول شدن اعتراض . استامضاء آن توسط کلیه اعضاء هیئت تجدید نظر 

تسـلیم  ریـیس کمیتـه داوران   گزارش باید توسط این هیئت امضاء شده و بـه  . باید توضیح داده شود
.گردد

اجرایـی  گیرنده خواهد بود و فقط هیئت ؛ هیئت تجدید نظر تنها مرجع نهایی تصمیمقدرت و اجرا)12
. تواند تصمیمات آن را تغییر دهدمی

وظیفۀ آنها ارائـه رأي خـود بـه شـوراي     . تواند جریمه یا تنبیهی را اعمال کندهیئت تجدید نظر نمی)13
.نهایی استداوران و کمیته اجرایی براي یک تصمیم

توضیحات

قضات تاتامی و جزئیات دقیق مورد اعتراض به نام کنندگان، در برگۀ اعتراض بایستی نام شرکت.1
گویی در مورد اتفاق رخ داده در برگه اعتراض قابـل  ض عمومی و کلیاعترا. وضوح نوشته شود

.جا به عهده معترض خواهد بودمسئولیت قانونی اعتراض بی. باشدقبول نمی
هیئت، مدارك ارائه شده از سـوي  . گیرداعتراض توسط هیئت تجدید نظر مورد بررسی قرار می.2

ي مسـابقه را بـازبینی کـرده و    هکند و ممکـن اسـت تصـاویر ضـبط شـد     معترض را بررسی می
.تاتامی جهت رسیدن به یک نتیجه نهایی پرسش نمایندقضاتهمچنین سؤاالتی را از 
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. 1اگر اعتراض توسط هیئت یاد شده مورد تأیید قرار گرفت، رأي مناسب را صـادر خواهـد کـرد   .3
. متذکر خواهد شدبعالوه تمام موارد را نیز جهت جلوگیري از رویدادي مشابه در آینده مطالعه و 

.گردددار به معترض مسترد میمبلغ اعتراض توسط خزانه
اگر اعتراض مورد قبول واقع نشد، مبلغ اعتراض به حساب خزانۀ فدراسیون جهانی واریز خواهد .4

.شد
اي ایجـاد شـود و   در هنگام بررسی اعتراض در روند طبیعـی مسـابقات نبایـد هیچگونـه وقفـه     .5

است که از روند برگزاري )1قاضی (سرداور هاياین از مسئولیت. ه باشدمسابقات باید ادامه داشت
.مسابقات، براساس قوانین مطمئن شود

توانـد مسـتقیماً   مسابقات، مربـی مـی  رگزاريـبدر صورت مشاهدة هـرگونه نقصی در خصوص .6
.اهد دادداور مواردي را تذکر خوسرمدیر تاتامی را آگاه سازد و در صورت لزوم مدیر تاتامی به 

.اعتراض قبول است1
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اصطالحات)       1ضمیمه 

Shobu Hajimeگذاردبعد از اعالم، داور قدمی به عقب میمسابقه را شروع کنیدشوبو هاجیمه.

Ato Shibarakuنگهدار زنـگ  ثانیه پایانی مسابقه، وقت15در وقت کمی باقیماندهباراکواَتو شی
.کندیاد شده را ادا میزده و داور جمله

Yameداور  با دست عالمـت  یامههمزمان با گفتن بایستیدیامه ،
.دهدرا نیز مییامه

Motono Ichiداور و مبارزین به محل اولیه خود برگشته و تان برگردیدبه جاي اولموتونو ایچی
.ایستندمی

Tsuzuketeتهادامهسوزوک

ان قطع مسـابقه  ادامه مبارزه در زمانیکه فرم
یا در زمانیکه داور مشـاهده  نشده استداده 

کنندگان فعـالیتی در جهـت   کند که شرکت
کسب امتیاز ندارند با اداي ایـن کلمـه از آن   

خواهد که هرچه سـریعتر امتیـاز کسـب    می
. نمایند

Tsuzukete Hajimeته هاجیمهادامه مبارزه را شروع کنیدسوزوک

ستاده و در حالیکـه  ایذنکوتسوداچیداور در 
هـا را بـاز کـرده و    گوید، دسـت میسوزوکته 

کننـدگان  کف دسـتان را بـه سـمت شـرکت    
ــی ــه م ــد و هنگامیک ــهچرخان را ادا هاجیم

کند همزمان کف دسـتان را چرخانـده و   می
به سرعت به هم نزدیـک کـرده و در همـان    

.کشدلحظه پاي جلو را به عقب می

Shugoفراخوانی قضاتشوگو
ــا در   داور، ــابقه و ی ــان مس ــات را در پای قض

فــرا شــیکاکوهنگــام مشــورت بــراي انجــام 
.خواندمی

Hanteiیگیريرأيهانت

نتیجـۀ یـک   گیري در پایان بـی جهت نتیجه
. کنـد مسابقه، داور از قضات تقاضاي رأي می
کـردن  بعد از دمیدن به سوت، قضات با بلنـد 

یز دارند و داور نپرچم، رأي خود را اعالن می
بطور همزمـان رأي خـود را بـا بلنـد کـردن      

کنندة مورد نظـر  دست خود به سوي شرکت
.داردخویش اعالن می

Hikiwakeمساويواکهکیهی
در هنگام تساوي، داور دسـتان خـود بـا بـه     
حالت ضـربدري گرفتـه و سـپس آنهـا را در     
حالیکه کف دستان رو به جلو قرار دارند بـاز  

.کندمی
Aka no (Ao no)
Kachi درجـه بـه   45داور دست خـود را در زاویـه   برنده است)آبی(قرمز کاچی)آئو نو(آکا نو

.اوردسمت برنده مسابقه باال می

Aka (Ao) Ippon گیردامتیاز می3) آبی(قرمز ایپون)آئو(آکا
داور دســت خــود را بــه ســوي مبــارزي کــه 

درجه بـاال  45کسب امتیاز نموده و در زاویه 
.دآورمی

Aka (Ao) Waza ari داور دست خـود را مـوازي بـدن بـه سـمت      گیردامتیاز می2)آبی(قرمز وازاري)آئو(آکا
.آوردمبارزي که کسب امتیاز کرده باال می
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Aka (Ao) Yuko گیردامتیاز می1)آبی(قرمز یوکو)آئو(آکا
داور دست خود را به سوي مبارزي که 

درجه 45یه کسب امتیاز نموده و در زاو
.آوردپایین می

Chukokuــته  اخطارچوکوکو ــاي دس ــت خط ــا 1داور عالم ــه 2ی را ب
.دهدخاطی نشان می

Keikokuیاخطارکوکوک
را 2یـا  1عالمـت خطـاي دسـته    ابتدا داور 

نشان داده و سپس با انگشت سبابه در زاویه 
ــاي خــاطی نشــانه   45 ــه ســمت پ درجــه ب
.رودمی

Hansoku Chuiجریمهاخطار براي نسوکو چوییها
)اخراج نمودن(

را 2یـا  1داور در ابتدا عالمت خطاي دسته 
نشان داده و سپس با انگشت سبابه و موازي 

.رودمیبدن خود به سمت خاطی نشانه 

Hansokuــههانسوکو ــراج، (جریمـ ــدم اخـ عـ
)صالحیت ادامه مبارزه

را 2یـا  1داور در ابتدا عالمت خطاي دسته 
داده و سپس با انگشت سبابه در زاویه نشان

درجه بـه سـمت صـورت خـاطی نشـانه      45
کنـد و پـس از آن  میهانسوکورفته و اعالم 

.کندبرنده اعالم میحریف مقابل را 

Jogaiجوگاي
ــابقه  ــه مس ــروج از محوط خ

تالش حریـف  نباید به واسطه(
)مقابل باشد

داور با انگشت سبابه خود مبارزي کـه خـط   
.دهدتاتامی را قطع کرده نشان میبیرونی

Senshuاولین امتیاز کسب شدهسنشو

بعد از اعالم معمول رأي توسـط داور،  بطـور   
دسـت  سنشـو )آئـو (آکا همزمان با اعالم 

خود را نیز باال آورده بطوریکـه از آرنـج خـم    
شده و کف دست بسمت صورت داور باشـد،  

.به شرکت کننده اشاره دارد

Shikkakuاخراجکاکوشی
)محوطه را ترك کن(

داور در ابتدا با انگشت سبابه خاطی را نشان 
داده و سپس حرکت دست را تـا پشـت سـر    

و همزمـان ایـن جملـه را    دهدخود ادامه می
و متعاقبـا کـاکو شی) آئو(آکا : کنـد ادا می

.کندیحریف مقابل را برنده اعالم م

Torimasenابطالماسنتوري
داور . گـردد صـادره ابطـال مـی   امتیاز یا رأي

)و یا پـرچم (کومیته و یا سرداور کاتا دستان 
خود را در سینه بصـورت ضـربدر در آورده و   

.کندبه پایین هدایت می

Kikenنکیگیريکنارهک
درجـه بـه   45داور با انگشت سبابه در زاویه 

را یا تـیم  سمت زمین و محل ایستادن مبارز 
.دهدنشان می

Mubobiخود را به خطر انداختنوبوبیم
داور با دست صـورت خـود را لمـس کـرده،     
سپس دست خود را به جلو آورده و به عقـب  

.بردو جلو می
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Wakare teاز هم جدا شویدواکاره ته

کننـدگان  حرکتی از سوي داور براي شـرکت 
بـه  و یا سینهخوردهآنان بهم گرههنگامیکه 

بـا گفـتن   انـد  ي یکـدیگر قـرار گرفتـه   سینه
و همزمان بـا اشـاره دسـتان خـود    ه تواکاره

بصورتی که کف دستان رو به خـارج بـوده و   
از آنـان  ، کننددستها نیز به خارج حرکت می

.که از یکدیگر دور شوندخواهدمی
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و اشاراتعالئم)      2ضمیمه 

داور

شومن نی ري
بگذاریدبه جایگاه احترام 

.کشدهاي خود را جلو میداور کف دست

اُتاگاي نی ري
به یکدیگر احترام بگذارید

خواهد که به یکدیگر احترام داور از مبارزین می
.بگذارند

شوبو هاجیمه
شودمسابقه شروع می

.گذاردپس از اعالم، داور یک قدم به عقب می
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یامه
بایستید

داور دست خود را با سرعت در لحظه اعالم فرمان، 
.سازدبه پایین حرکت داده و مسابقه را متوقف می

سوزوکته هاجیمه
ادامه مسابقه را آغاز کنید

گوید یک پاي خـود را  داور زمانیکه که سوزوکته می
به عقب بـرده و دسـتان را بـه سـمت حریفـان بـاز       

در . چرخـد کند و کف دستان رو به دو حریف میمی
ي هاجیمه کف دستان به سمت حریفان و هنگام ادا

.کندهمزمان پا نیز به عقب حرکت می
رود کـه داور در  زمـانی بکـار مـی   سوزوکتهفرمـان  

تاتــامی و در حرکــت بــوده، و بــا اداي ایــن کلمــه و 
خواهـد  همزمان با اشاره دستان خود از بازیکنان می

.که تحرك نشان داده و کسب امتیاز نمایند

یوکو
یازیک امت

درجه به سمت 45داور دست خود را در زاویه 
.دهدگیرنده امتیاز حرکت می
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وازاري
دو امتیاز

به سمت گیرنده امتداد شانه و داور دست خود را در 
.دهدامتیاز حرکت می

ایپون
سه امتیاز

درجه به باال و به 45داور دست خود را در زاویه 
.کندسمت امتیاز گیرنده بلند می

ماسنتوري
)بطال رأيا(

داور به سمت مبارز چرخیده و در حالیکه اعالم آکا 
نماید، دستان خود را باز کرده و به حالت می) آئو(

کف دستان رو . بردضربدر باال آورده و به پایین می
به پایین بوده و نشان از پاك کردن امتیاز و یا خطا 

.را دارد

سنشو
)کسب اولین امتیاز(

مبارز با اشاره دست که کردن به نگاهدر حینداور 
از آرنج شکسته شده و کف دست را به سمت خود 

کندگرفته اولین امتیاز کسب شده را اعالم می
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کاچی
برنده

کاچی )آئو نو(در پایان مبارزه داور با گفتن آکا نو 
درجه به باال و به سمت 45دست خود را در زاویه 

.کندد میمبارز برنده بلن

کیکن
گیريکناره

داور با نشان دادن خط شروع مسابقه، کیکن را 
.کنداعالم داشته و حریف حاضر را برنده اعالم می

کاکوشی
!اخراج، محوطه را ترك کن

درجه خاطی را نشان و سپس 45داور ابتدا در زاویه 
) آئو(آکا : گویدحرکت را با انگشت ادامه داده و می

و پس از آن حریف مقابل را پیروز اعالم ! کاکوشی
.کندمی
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واکههیکی
مساوي

)فقط در مسابقات تیمی و یا مسابقات نوبتی(

زمانیکه امتیاز مبارزین برابر باشد، داور دستان خود 
را بصورت ضربدر باال آورده و سپس همزمان با 

آورد، کف دستان واکه آنرا به پایین میگفتن هیکی
.باشدبه حریفان میرا رو

واکاره ته
جدا شوید

کنندگان هنگامیکه حرکتی از سوي داور براي شرکت
ي یکدیگر قرار به سینهخورده و یا سینهآنان بهم گره

و همزمان با اشاره دستان ته واکارهبا گفتن . اندگرفته
خود بصورتی که کف دستان رو به خارج بوده و دستها 

خواهد از آنان می،کنندخارج حرکت میبه از داخل نیز 
.که از یکدیگر دور شوند

چوکوکو
)1از نوع دسته (اخطار 

داور دستان باز خود را بصورت ضربدر روبروي سینه 
کلمه ) آئو(دهد و پس از گفتن آکا خود قرار می

.کندچوکوکو را ادا می

چوکوکو
)2از نوع دسته (اخطار 

ورت شکسته نگه داشته و با داور دست خود را بص
به صورت فرد خاطی نشانه رفته وسبابهانگشت 

.کندکلمه جوکوکو را ادا می) آئو(آکا پس از گفتن 
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کوکوکی
اخطار

با 2یا 1داور پس از نشان دادن عالمت خطا دسته 
درجه پاي حریف خاطی 45انگشت سبابه در زاویه 

.دهدرا نشان می

هانسوکو چویی
خطارا

با 2یا 1داور پس از نشان دادن عالمت خطا دسته 
حریف خاطی را شکم ،انگشت سبابه به حالت افقی
.دهدنشان می

هانسوکو
فاقد صالحیت الزم براي ادامه مبارزه

با 2یا 1داور پس از نشان دادن عالمت خطا دسته 
درجه صورت خاطی را 45انگشت سبابه در زاویه 

پس حریف وي را برنده اعالم نشان داده و س
.کندمی

عدم فعالیت

داور دستان خود را بصورت مشت شده روبروي 
سینۀ خود گرفتن و حول یکدیگر به چرخش در 

خطاي الزمه را نشان 2آورده و سپس از دسته 
.دهدمی
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از حد مجازاصابت بیش

داور به قضات و مبارز خاطی این عالمت را نشان 
اخطار الزمه را نشان و 1از دسته داده و سپس

.کنداعالم می

دیدگیتمارض به آسیب

اعالم از داور کف دست را به صورت گذاشته و 
.نمایدمی2خطار از دسته ا

دیدگیبه آسیبتظاهر

ان خود را مقابل یکدیگر و کنار صورت داور کف دست
.نمایدمی2اخطار از دسته خود نگه داشته و اعالم

جوگاي
خروج از محوطه مسابقه

داور با انگشت سبابه و سمت مبارز خاطی به قضات 
.دهدخط بیرونی محوطه مسابقه را نشان می
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موبوبی
خود را به خطر انداختن

دست داور صورت خود را با دست لمس کرده سپس
و از راست به سمت چپ صورت را به جلو آورده

اي موبوبی را نشان قضات خطخود حرکت داده و به
.دهدمی

فرار از مبارزه

اي فرضی رسم کرده و از داور با انگشت سبابه دایره
.نمایدمی2قضات تقاي اخطار از دسته 

گرفتن، هل دادن، بغل کردن
جویی بدون اجراي تکنیکیا برتري

داور دستان مشت شده خود را جمع کرده و با 
درخواست اخطار از آوردن دستان به جلو از قضات 

.نمایدمی2دسته 

حمله خطرناك
اجراي تکنیک بدون کنترل

داور مشت خود را از کنار سر خود رد کرده، سپس 
.نمایدرا می2تقاضاي اخطار از دسته 
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حمله با سر، زانو و آرنج

داور پیشانی، زانو یا آرنج خود را نشان داده و سپس 
.هددرا نشان می2خطا از دسته 

صحبت یا توهین کردن
و یا نمایش حرکتی ناشایست

لب خود گذاشته و سپس داور انگشت سبابه را روي 
.دهدرا نشان می2خطاي دسته 

شوگو
فراخوانی قضات

داور، قضات را در پایان مسابقه و یا در هنگام 
.خواندکاکو فرا میگیري براي انجام شیتصمیم
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قاضی
o2پرچم قرمز رنگ را در دست راست نگه داشته و قضات 4و 1قضات شماره میته در بخش کو

. پرچم قرمز را در دست چپ نگه خواهند داشت3و 

یوکووازاري

ایپون
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1خطا از دسته 
ها به حالت ضربدر روي هم و به سمت مبارز پرچم

.قرار خواهند گرفتخاطی 
)چم مبارز خاطی در جلو قرار داردپر(

2خطا از دسته 
.شودباشد به سمت مبارز خاطی اشاره میدر حالیکه آرنج کمی خم می

جوگايکوکوکی
.شودفرد خاطی به آرامی به زمین زده میپرچم
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چوییهانسوکوهانسوکو

طرز نشستن قضات
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هاي الزم براي داوران و قضاتراهنمایی)       3ضمیمه 

.این بخش از کتاب به داوران و قضات جهت داوري، قضاوت و درك بهتر مطالب کمک خواهد کرد

اصابت بیش از حد
اي خطا حریف را مـورد اصـابت قـرار    هنگامی که مبارزي امتیازي را کسب نمود و بالفاصله با ضربه

مگر آنکه (و یا وي را جریمه نمایند )1از دسته ( نل داوري بجاي امتیاز باید به خاطی اخطار الزم را داده داد، پ
.)حریف مقابل، خود مقصر باشد

تماس بیش از حد و تمارض
مقبـولی رود که از خود رفتـار  کنندگان در مسابقات انتظار میکاراته یک هنر رزمی است و از شرکت

اي که داراي تماس سـطحی بـوده دریافـت    اي ضربهکنندهابل قبول نخواهد بود زمانیکه شرکتق. ارائه نمایند
ي خود را بـه  لثهکند صورت خود را گرفته، این طرف و آن طرف رفته، تلوتلو بخورد، خم شود و یا محافظمی

يهتقاعد ســازد کـه جریماي که وانمود شود که این ضربه بسیار شدید بوده تا داور را مبیرون تُف کند بگونه
کنـد و  ارزش مـی ورزش ما را بـی کهفریبکاري است نوعیاین رفتار. بیشتري را براي حریفش در نظر بگیرد

.بایست بسرعت خاطی را جریمه نمودمی
پنـل داوري کند تکنیکی با تماسی بیش از حد به وي اصابت کرده اسـت  زمانیکه مبارزي وانمود می

شرط الزم براي کسب 6ا این سؤال را از خود بکنند که آیا تکنیک اجرا شده داراي کنترل و بایست در ابتدمی
را بـراي  تظـاهر يآیا به مجري امتیاز بدهند و جریمـه امتیاز بوده است یا خیر؟ پس از آن تصمیم بگیرند که 

ریـف امتیـازدار و   زمانیکه براي قضات کامالً مشخص باشد کـه تکنیـک ح  .کنندة خاطی اعمال نمایندشرکت
هانسوکوترو در برخی شرایطی سختچوییهانسوکوحداقل تظاهرصحیح براي جریمۀ بدون خطا بوده است، 

.خواهد بودشیکاکویا 
در اثر ضربۀ حاصل از طرف مقابل نتوانـد بـه درسـتی    (باشد اي که نفسش حبس شده کنندهشرکت

شـوند، قبـل از ادامـه    ه از طریق ضربه دچار حبس نفس میکنندگانی کشرکت. شودنباید جریمه)نفس بکشد
.مسابقه باید به آنان فرصت داده شود که تنفس معمولی خود را باز یابند

ـا شـرایط سخت کنـد و  اي ضربۀ شدیدتري را دریافت مـی کنندهتــر زمـانــی است کــه شرکتامـ
داور و . افتدو مجدداً روي زمین می)ثانیه10زمان براي متوقف کردن(خیزد افتد و دوباره برمیروي زمین می

ها باشد و هرچه تیمامتیاز می3دیگر قضات باید این نکته را به یاد داشته باشند که لگد به ناحیۀ جودان داراي 
یابند به جوایز مادي بیشتري نیـز خواهنـد   هاي بیشتري دستکنند به مدالو افرادي که با یکدیگر رقابت می

. د و در اینجا است که وسوسۀ استفاده از رفتار غیر اخالقـی و غیر ورزشی نیز بیشتر و شدیدتر خواهد شـد رسی
.هاي مناسب نیز استفاده کنیدبسیار مهم است که این نکته را به خاطر داشته باشید و از تنبیهات و جریمه
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موبوبی
سبب خطا و یا غفلـت از دفـاع،   مبارز به که شودمیاخطار و جریمه موبوبی هنگامی اعمال 

ها ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که مبارز در یک لحظه به حریف خود پشـت  این آسیب. خود آسیب ببیند
کند، با چودان گیاکو زوکی بلند بدون توجه به ضد حملۀ جودان حریف حمله کند، توقف قبل از یامه داور، گارد 

و قصور یا خـودداري در دفـاع مناسـب در مقابـل حمـالت حریـف       را باز کردن، تمرکز خود را از دست دادن 
آمده است؛18، بند 8تر در توضیحات بخش توضیح کامل. تواند منجر به خطاي موبوبی گرددمی

اگر متخلف تماس بیش از حدي دریافت نماید که موجبات جراحت وي را نیز فراهم سازد، در ایـن  "
) مجـري ضـربه  (داده و از دادن جریمه بـه حریـف وي   2یا جریمه از دسته حالت داور باید به خاطی اخطار و 

"نمایدنظرصرف

دیدگی گشته و نیز ضـمن تظـاهر کـردن سـعی در گمـراه      مبارزي که بر اثر خطاي خود دچار آسیب
دو بـار  بدین معنـی کـه وي بایـد    . بایست با جریمه شدیدتري مواجه گرددکردن پنل داوري داشته باشد می

.ي بیش از حدیکی به خاطر کوتاهی در دفاع از خود و دیگري در خصوص تظاهر به صدمه. شودجریمه
توان امتیـاز داد حتـی اگـر بـه ناحیـه امتیـازدار       هاي با اصابت بیش از حد، نمیباید توجه داشت که به تکنیک

.اصابت کرده باشد

ذانشین
بعضـی از  . شـود حملـه، ذانشـین گفتـه مـی    مبارز در مقابله و ضدهوشیاريبه ادامه تمرکز، دقت و 

گردانند ولی در این حالت نیز حریـف را زیـر نظـر    مبارزین بعد از اجراي تکنیک صورت خود را از حریف برمی
قضات بایستی به خوبی تفاوت این نوع از . داشته و براي ضدحمله و مقابله با حمله حریف آمادگی الزم را دارند

.تمرکز در دفاع به موقع و ادامه مبارزه را درك و به موقع تصمیم بگیرندحرکت و افتادن گارد و عدم

گرفتن لگد چودان
اي که مبارزي اجرا کرده و قبل از آنکه بتواند آن را به عقـب برگردانـد،   گريآیا به ضربۀ لگد چودان

حریف آن را گرفته باشد، باید امتیاز داد؟
ط بر اینکه ذانشین و سایر شروط کسب امتیاز را نیز داشته دلیلی وجود ندارد که به این تکنیک مشرو

اي کـه از سـوي   بصورت تئوري شاید گفته شود که در مبارزة واقعی یک ضـربۀ پـاي قـوي   . باشد، امتیاز نداد
توان گرفت، اما اگر تکنیک پا کنترل شده اجرا شود بررسی شش شـرط الزم  حریف نواخته شده است را  نمی

.اي تصمیم در دادن امتیاز و یا عدم امتیاز خواهد بودبهترین فاکتور بر



2020نسخه قوانین داوري در مسابقات کاراته

٨٦
ariansaeid@gmail.com@KarateWorld)زادهتن(د آرین سعی: ترجمه

پرتاب و صدمه
گرچه گرفتن و پرتاب حریف با رعایت قوانین ذکر شده در مسابقات آزاد است ولـی مربیـان بایـد بـا     
تمرینات الزم، شاگردان خود را به نحوي آموزش دهند که آنها بتوانند اَُفت را به خوبی انجام دهنـد و صـدمه   

.ینندنب
را بـه خـوبی   8و 6هـاي هر مبارزي که قصد پرتاب حریف را داشته باشد باید کلیه موارد ذکر شده در بخش

اگر مبارزي بر اثر پرتاب حریف صدمه ببیند و این صدمه از ضعف تکنیکی خود باشد و نتواند بـه  . رعایت کند
مواقع حریف به جاي اُفـت صـحیح بـا    بعضی . جریمه نخواهد شدبوده مجري فن ی کهخوبی اُفت کند، حریف

خورد و یا قصد دارد مجري فن را گرفته و او را با خود به زمین بزند ایـن  ساعد دست و یا با آرنج به زمین می
.عمل ممکن است موجبات صدمه دیدن وي را نیز فراهم سازد

از پشت به زمین یکی از موارد خطرناك حالتی است که مبارز هر دو پاي حریف را گرفته و حریف را
زند و یا مبارزي که خم شده و بدن حریفش را گرفته و قبل از اینکه او را پرتاب کند کامالً از زمین بلند می
؛آمده استچنین 8بخش توضیحات 11بند در .کندمی

"مبارز باید در تمام مدت پرتاب، حریف را گرفته و از اُفت سالم و بدون خطر او مطمئن شود"

در بخش اعمال هایی این چنین ، پرتاباستبسیار دشوار بدلیل اینکه نان از اُفت سالم حریف اطمی
.دنگیرممنوعه قرار می

اي که به زمین افتاده کنندهامتیازگرفتن از شرکت
اُفتد و یا پاهاي وي درو شود و  امتیازي از او در زمانیکه  باال تنـۀ وي  اي بیکنندههنگامیکه شرکت

قضـات بـه ایـن مـورد     .ایپون خواهد بودبه روي تاتامی است کسب شود، این امتیاز)حتی قسمتی از آنو یا (
باشد بـراي آن امتیـاز در نظـر    اي به واسطۀ اجراي تکنیکی در حال سقوط کنندهتوجه داشته باشند اگر شرکت

.گرفته و در غیر اینصورت آن تکنیک امتیازي نخواهد داشت
در حال سقوط، نشسته، به زانو، ایسـتاده و یـا   (اي به روي زمین نباشد کنندهشرکتهنگامیکه باالتنۀ 

اي نواخته شود با توجـه بـه مـوارد مشـروحه در     و در این حال به هر نقطۀ امتیازآور ضربه)در حال پرش باشد
:امتیاز ثبت خواهد شد6بخش 

 ایپون(لگدهاي جودان، سه امتیاز(
 وازاري(لگدهاي چودان، دو امتیاز(
 یوکو(ضربات زوکی و اوچی، یک امتیاز(

هاي اعالن رأيروش
ي دسـت،  گیرد با اعالم یامه و نیز همزمـان بـا اشـاره   هنگامی که داور تصمیم به توقف مسابقه می

در مورد امتیـاز و یـا   داور به محل مشخص خود بازگشته، قضات نیز نظرات خود را . کندمسابقه را متوقف می
قضـات  با درخواسـت او بود پس از آنمیاگر اعتقاد داور به اخطار و یا جریمه رچم اعالن داشته و با پجوگاي 

از . رأي اکثریـت را اعـالم خواهـد کـرد    پـرچم قضـات  داور پس از مشـاهده .دارندنیز نظر خود را اعالن می
شــاهد مبــارزة ي مســابقه باشــد و مســتقیماً توانــد در محوطــهآنجاییکــه داور تنهــا شخصــی اســت کــه مــی
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بایست قبل از اینکه باشد، قضات میبوده و نیز بطور مستقیم با پزشک مسابقات در ارتباط میکنندگان شرکت
با عالئم دسـت  (دارد تصمیم نهایی خود را اعالن دارند کامالً و بطور جدي به آنچه که داور به آنها اعالن می

.نخواهد بود1تقاضاي تجدید نظر در رأيي جایی برا، چرا که دیگر توجه کنند)دهدنشان می
بـه  )به نوبت(در مواردي که براي توقف مسابقه بیش از یک دلیل وجود داشته باشد، داور بـه ترتیب 

اي یک تکنیک امتیازداري را اجرا و در مقابـل  کنندهبطور مثال؛ شرکت. هر یک از موارد رسیدگی خواهد نمود
ب شـده باشـد و یـا در مــواردي کـه خطـاي موبـوبی رخ داده باشـد،         ي خطـایی را مرتکـ  حریف وي ضـربه 

. نیز بنمایدتمارضي خاطی کنندهشرکت
تواننـد  شود، اعضاي پنل بازبینی در صورتی مـی در مواردي که منجر به بازبینی تصاویر ویدیویی می

، نتیجه بالفاصله براي اعالم بعد از بازبینی.رأي پنل داوري را تغییر دهند که رأي هر دوي آنان یکسان باشند
. شوددر اختیار داور گذاشته می

جوگاي
قضات توجه داشته باشند که براي اعالن جوگاي نوك پرچم را به تناوب به زمین بزننـد و هنگـامی   

را با پرچم به 2که داور مسابقه را براي اعالم جوگاي قطع کرد و به محل خود بازگشت عالمت خطا از دستۀ 
.ی نشان دهندسمت خاط

نشان دادن خطا
ها را به حالت ضربدري پرچمقضات باید ، اگر آکا خطا کرده باشد 1براي نشان دادن خطایی از دسته 

نشـان  )پرچم آبی در جلو(کنندة آئو به سمت شرکتو اگر آئو خطا کرده باشد )پرچم قرمز در جلو(به سمت آکا
.به وضوح رأي قضات را در خصوص مبارز خطاکار ببینداین عمل باعث خواهد شد که داور وسط. دنده

1 Re-consideration
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عالئم مورد استفاده جهت ثبت امتیازات و خطاها)       4ضمیمه 

سه امتیاز○ایپون
دو امتیاز○○وازاري
یک امتیاز○یوکو
دارنده امتیاز سنشوسنشو
برندهکاچی
بازندهماکه

ساويمواکههیکی
اخطارC1Cاخطار چوکوکو1از دسته 
اخطارC1Kکوکواخطار کی1از دسته 

اخطار عدم شرایط براي ادامۀ مبارزهC1HCاخطار هانسوکوچویی1از دسته 
عدم شرایط براي ادامۀ مبارزهC1Hجریمه هانسوکو1از دسته 

اخطارC2Cاخطار چوکوکو2از دسته 
اخطارC2Kوکوکاخطار کی2از دسته 

اخطار عدم شرایط براي ادامۀ مبارزهC2HCاخطار هانسوکو چویی2از دسته 
عدم شرایط براي ادامۀ مبارزهC2Hجریمه هانسوکو2از دسته 

اخراج از مسابقاتSکاکوشی
گیري از مسابقهکنارهKKکیکن
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داوران در مسابقات کومیتهاندازه تاتامی و محل استقرار)       5ضمیمه 

ابعاد تاتامی در مسابقات کومیته

کنندگان و نحوه استقرار پنل داوري، ناظر، شرکت
مربیان در مسابقات کومیته
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محل استقرار قضات در مسابقات کاتا)      6ضمیمه 

کنندگانمحل استقرار شرکت

ضات در مسابقات کاتاقو کنندگانشرکتمحل استقرار 
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پیراهن کاراته)       7ضمیمه 
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و شرایط برگزاري مسابقات جهانیاوزان ها، گروه)       8ضمیمه 
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راهنماي رنگ شلوار داوران و قضات)       9ضمیمه 

.در نظر گرفته شده استطوسی براي شلوار داوران و قضات رنگطیف ازدر جدول زیر سه 
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سال 14زیر افرادقوانین مسابقات براي )       10ضمیمه 

شوند برگزار میWKFجوانانو همینطور لیگهارعایت این بخش از قوانین در مسابقاتی که در کمپ
بدین منوال قوانین اي و ملی نیز یشنهاد را دارد که در مسابقات قارهفدراسیون جهانی کاراته این پ. الزامی است

.اجرا شوند

سال14سنی زیر هاي مختلف در گروهجات دسته

سال12کومیته پسران زیر 
)سال11و 10(

سال12کومیته دختران زیر 
)سال11و 10(

سال14پسران زیر کومیته
)سال13و 12(

سال14کومیته دختران زیر 
)سال13و 12(

کیلوگرم–42کیلوگرم–40کیلوگرم–30کیلوگرم–30
ك گ–47ك گ–45ك گ–35ك گ–35
ك گ+ 47ك گ–50ك گ–40ك گ–40
ك گ–55ك گ+40ك گ–45
ك گ+ 55ك گ+ 45

سال12ران زیر ـکاتا پس-
سال12کاتا دختران زیر -
سال14زیر ران ـکاتا پس-
سال14کاتا دختران زیر -

سال14ي سنی زیر تغییر و اصالح قوانین جهت برگزاري مسابقات رده

سال14تا 12مسابقات کومیته براي رده سنی 
 باشدمجاز نمی)جودان(اجراي تکنیک به روي سر و گردن.
دباشاساساً خطا می1ي جودان، حتی سطحی و مختصردر منطقههر نوع تماس.
 10به روي هر یک از مناطق امتیازآور بدن با حفظ فاصله حداکثر یک تکنیک درستاجراي

.سانتیمتر تا هدف شامل امتیاز خواهد بود
 محاسبه خواهد شدیک و نیم دقیقه براي این گروه سنی زمان مسابقه.
باید به تأیید مورد استفاده محافظتی لوازمWKFرسیده باشد.
که به تأیید و محافظ سینه ماسک محافظ صورت و نیز استفاده ازWKFرسیده باشد.

تماس پوستی ١
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سال 12مسابقات کومیته براي رده سنی زیر 
 کنترل ،دار در ناحیه جودان و چودان باید با رعایت فاصله نسبت به هدفهاي امتیازتکنیکتمامی

.شده باشد
باشدمیي جودان، حتی سطحی و مختصر اساساً خطا هر نوع تماس در منطقه.
 10اجراي درست یک تکنیک به روي هر یک از مناطق امتیازآور بدن با حفظ فاصله حداکثر

.سانتیمتر تا هدف شامل امتیاز خواهد بود
در صورت تماس، امتیازي نخواهد داشت)ناحیه چودان(هاي کنترل شده به بدن حتی تکنیک.
 دباشنمیدروي پا و یا هرگونه تکنیک از این دست مجاز.
زمان مسابقه براي این گروه سنی یک و نیم دقیقه محاسبه خواهد شد.
 متر 8×8تواند از می)تاتامی(مبارزه منطقه ابعاد ،ته برگزاري مسابقاتکمیتمایلامکان و در صورت

.متر کاهش یابد6×6به 
بایست حداقل در دو رقابت شرکت داشته باشندکنندگان در مسابقه میشرکت.
افظتی مورد استفاده باید به تأیید لوازم محWKFرسیده باشد.
 که به تأیید و محافظ سینه و نیز استفاده از ماسک محافظ صورتWKFرسیده باشد.

هـاي دو  بدین صورت خواهد بود که رقابت بـین گـروه  سال10مسابقات کومیته براي کودکان زیر 
اي را بصـورت نمایشـی  مبارزه)یک و نیم دقیقه(نی و هر گروه در مدت زمان قانوخواهد شدبرگزار 1نفره

گذارنـد بـوده و   قضاوت در این بخش بین کار گروهی که نفرات از خود به نمایش مـی . اجرا خواهند کرد
هـاي  هـا یـا تـیم   بایست در این مرحله یکی از گروهقضات می. شودبرنده این رقابت با هانتی تعیین می

. برنده اعالم کنند2در هانتیارزیابیهايتوجه به مالكدونفره را با 

سال 14مسابقات کاتا براي رده سنی زیر 
کنندگان محدودیتی در اجراي رکتو شوجود ندارد ي خاصی خارج از قوانین تبصرهدر این بخش 

.اجرا نمایندنیز کاتاهاي نه چندان پیشرفته را طبق لیست توانند نخواهند داشت و میکاتا

سال 12کاتا براي رده سنی زیر مسابقات
کنندگان محدودیتی در اجراي ي خاصی خارج از قوانین وجود ندارد و شرکتدر این بخش تبصره

.توانند طبق لیست کاتاهاي نه چندان پیشرفته را نیز اجرا نمایندکاتا نخواهند داشت و می
ود نشود، بدون اینکه امتیازي از این موفق به اتمام کاتاي خبه هر دلیل اي کنندهدر صورتیکه شرکت

.اتاي خود را اجرا نمایدکبراي بار دوم شود که این فرصت داده میبابت از وي کسر شود 

١Pair
تکار عمل در مبارزهاب) 3نمایش برتري تکنیک و تاکتیک) 2حالت جنگندگی، روحیه مبارزه و نمایش قدرت) 21
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1بازبینی تصاویر ویدئویی)       11ضمیمه 0

هاي کومیتۀ انفرادي و تیمیرقابتتصاویر ویدئویی براي در بازبینی WKFقوانین 

ویر ویدئوییتیم بازبینی تصا
رقابت جهت کسب مدالهاي حذفیرقابتکلمه اختصاريشرح

VRT22و چکئمیز وید
VRS22و چکئناظر وید

CS12ناظر مربیان

در بازبینی نظارتجهت )RAبا درجه (نفر از داوران خود را 2؛ مدیران تاتامی پیش از آغاز مسـابقه )1
پشـت  نفرات انتخاب شده . کندمیهر تاتامی انتخاببراي)VRSناظر ویدئو چک (تصاویر ویدئویی 

بـه دو  ناظران این . قرار دارند خواهند نشستدر جایی که سیستم ویدئو چک و صفحه نمایشگر میز 
تتوانند پشـ فقط این دو ناظر می. مجهز خواهند بود)مردود(و دیگري قرمز )قبول(کارت، یکی سبز 

.اشته باشندمیز حضور د
خواهـد  را تحویـل مربیـان داده و بـین آنـان     کنترلهايکلید،)CS(؛ ناظر مربیان در طول رقابت)2

یـک مربـی   شود و هر کدام در کنـار  به کار گرفته میناظر بعنوان در مسابقات فینال دو نفر . نشست
و در سمت چپ نشانگر بر روي تابلوي الکترونیک ثبت امتیازات . د نمودنانجام وظیفه خواهو نشسته 

و نـاظر ویـدئو چـک    دو نـاظر مربیـان   . شودمشاهده میVRامتیازات، کادري نارنجی رنگ با نوشتۀ 
در صورت بـروز اخـالل در کـار    .هستند)تاکیواکی(جهت ارتباط با یکدیگر مجهز به سیستم رادیویی 

، )آئو(و کارت آبی )آکا(، سیستم سنتی کارت قرمزمربیانو به جهت اعالن اعتراض هاي کنترلکلید
.کنترل خواهد شدهايجایگزین کلیدباشد که در دست ناظر مربیان می

کنندة او نادیده شرکتتکنیک گیرد که مربی بر این باور باشد که امتیاز زمانی ویدئو چک صورت می)3
ض مسئول این است که در کمترین زمان ممکنه بـه اعتـرا  VRSناظر ویدئو چک . گرفته شده است

.رسیدگی کند تا از توقف بیش از حد مسابقه پرهیز شود
قبـل از  )یـا آنـان  (شود کـه تکنیـک وي   امتیاز داده می)هر دوي آنانیا (ايکنندهشرکتبه هنگامی)4

. نواخته شده باشدر، از سوي داوتوقف مسابقه
تاتامی برعهـده  چند تصاویر ویدئویی، هنگامیکه تیم بازبینی مسئولیت ویدئو چک را برايیدربازبین)5

.)توجه کنیدهادوربینقرارگیريلطفاً به تصاویر (. دوربین نصب خواهد شد2بگیرند، در هر تاتامی 

.مترجم-استفاده خواهد شد ویدئو چکدر این کتاب از کلمه ١
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ها جهت مراقبت از چند تاتامینصب دوربین

ت دوربین به همـراه ادوا 4، 1نمایندهاي خود فقط از یک تاتامی مراقبت میزمانیکه تیم بازبینی با دوربین
قـرار  ها در چهـار گوشـه تاتـامی و در منطقـه ایمـن     دوربین. د شدنخواهمستقر و متعلقات مربوطه در تاتامی 

.بکار گرفته خواهند شدمتصدي ویدئو چکاین ادوات توسط . گیرندمی

ها جهت مراقبت از یک تاتامینصب دوربین

. بطور مثال در بازیهاي المپیک و یا بازیهاي المپیک جوانان١
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در بازبینی تصاویر ویدئوییکارروال)6
ویدئو چک کرده و کلید کنترل زده مربی درخواست -

شود، صداي زنگ از تابلو ثبت امتیاز بلند شده و می
در کـادر نـارنجی رنـگ    VRبطور همزمان نوشـتۀ  

.کندشروع به چشمک زدن می
.کنندها نیز تصویربرداري را متوقف میداور بالفاصله مسابقه را متوقف کرده و دوربین-
رد اعتراض مربی را توسط رادیوي خود به نـاظرین ویـدئو چـک    و بالفاصله ناظر مربیان موضوع مو-

امتیازي که به نادیده گرفته شدن آن (سپس تابلوي ثبت امتیاز مورد درخواست شده . دهدتوضیح می
اگر بطور همزمان دو اعتراض . کنندة معترض را نشان خواهد دادمربوط به شرکت)اعتراض شده بود

.هر دو را همزمان نشان خواهد داداعالم شده بود تابلو امتیازات

.ویدئو چک نوار تصاویر را برگردانده تا مورد بازنگري شودناظرین-
. خواهند رسیددر کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه ناظرین تصاویر را بررسی، تحلیل و -
مردود رخواست دبراي اعطاي امتیاز الزم است تا ناظرین با یکدیگر هم رأي باشند در غیر اینصورت -

را بلنـد  )نـه (و یا قرمـز  )آري(نتیجه یکی از ناظرین ایستاده و کارت سبز نبراي اعال. شوداعالم می
بایست رأي را اعالم نمایـد و همزمـان در   در صورت اعالن رأي توسط کارت سبز، داور می. کندمی

بول واقع شده بود در تابلوي ثبت در دنباله اگر ویدئو چک مورد ق.تابلوي ثبت امتیاز به نمایش در آید
امتیاز در کنار امتیاز مورد بحث تیک سبز رنگ به معناي قبول به نمایش در خواهد آمد و در صورت 

.رد اعتراض ضربدري به رنگ قرمز در کنار امتیاز مورد اشاره به نمایش در خواهد آمد
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اگر مورد ویدئو چک مردود اعـالن شـود تصـویر    -
ارنجی رنـگ بـروي تـابلوي ثبـت امتیـاز      کارت ن

انس مجـدد تقاضـاي  خاموش شـده و مربـی شـ   
کننــده و در آن چــک را بــراي آن شــرکتیــدئوو

در ءبطـور اسـتثنا  مگـر  از دست خواهد داد1گروه
هاي نیمه نهایی و یا مسابقه جهـت کسـب   رقابت

.گرداندمیا به آنان باز در اینصورت ناظر مربیان، کلیدهاي کنترل یا کارت مربیان ر. مدال باشد
شانس درخواست ویـدئو چـک را از دسـت داده باشـد در صـورت      حذفیدورکه در اي کنندهشرکت-

.داده خواهد شدحق درخواست ویدئو چک مجدداً به وي ،رسیدن به رقابت براي کسب مدال
کند ولی بنـا بـه دالیـل    در مواقعی که مربی درخواست ویدئو چک می-

اهده آن نباشد، ناظر ویدئو چک از پشت میز برخواسته و فنی امکان مش
هـاي خـود   بـا دسـت  (. دهدرا نشان می2نايمهبا دستان خود عالمت 

کارت ویدئو چک به مربی و نیز) پوشاندها را به عالمت ندیدن میچشم
.بازگردانده خواهد شد

ي دیگـر  کنندهاي درخواست ویدئو چک نماید و مربی شرکتاگر مربی-
بایسـت قبـل از آغـاز    م مـی ویدئو چک داشته باشد، مربـی دو یز براي همان دلیل مشابه درخواست ن

کارت درخواست خود را بلند کرده باشد تا حق درخواست وي براي آن مورد مشابه ضایع ویدئو چک
.پروسه ویدئو چک زمانی آغاز خواهد شد که داور عالمت دهد. نشود

، مربـی دیگـر حـق    شـد اگر اعتراض مردود اعالن شود،برگزار تینوبزمانیکه مسابقات طبق جدول )7
کنندة مربوطـه بـه  درخواست ویدئو چک را براي آن شرکت کننده نخواهد داشت، مگر اینکه شرکت

.داشته باشدرقابت جهت کسب مدال راه یابد تا این شانس را مجدداًنیمه نهایی و یا
تـیم ایـن اجـازه را خواهنـد     ت سسرپرک، مربی یا در صورت مردود شدن اعتراض مربی در ویدئو چ)8

.داشت تا در چهارچوب قوانین که در بخش یازده ذکر شده، رسماً اعتراض خود را تسلیم نمایند
از مربی خود بخواهد تا درخواست ویدئو چک شفاهاً و یا با اشارهاي در طول مسابقهکنندهاگر شرکت)9

. قرار گرفته و مشمول اخطار یا جریمه خواهد شد2دسته ، عمل وي در زمره اعمال ممنوعه ازنماید
در این مورد حتی اگر مربی درخواست ویدئو چک نماید و مراحل ویدئو چک طی طریـق شـود، بـاز    

.، اخطار یا جریمه دریافت خواهد نمود2کنندة خاطی از دسته شرکت
ننماید چرا کـه تکنیـک او بـه    اي به مربی خود اشاره کند که درخواست ویدئو چک کنندهاگر شرکت)10

قرار گرفته و مشمول اخطار یـا  2ي کافی خوب نبوده، این نیز در زمره اعمال ممنوعه از دسته اندازه
. جریمه خواهد شد

مربی کلید کنترل را بعنوان اعتراض بفشارد و بالفاصله از کار خود پشـیمان شـود، پروسـه کـار     اگر )11
.چک رسیدگی خواهد شدانجام خواهد شد و به درخواست ویدئو

کاتاگوري١
٢Mienai-شودی نیز گفته میئنامی(ناي مه(
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اگر مربی درخواست ویدئو چک نمایـد و همزمـان   )12
کننده امتیاز دهند، کارت حداقل دو قاضی به شرکت

الکترونیکی نارنجی رنگی که در تابلو ثبت امتیازات 
.1باشد، روشن باقی خواهد ماندمی

ري ایـن تکنیـک بـیش از    اگر مربی براي تکنیکی درخواست ویدئو چک نماید که به اعتقاد پنل داو)13
باشـد، کـارت   جـرائم مـی  1اندازه قوي و غیرقابل کنترل بوده و مستلزم اخطار یـا جریمـه از دسـته    

.خواهد شد، روشن باقی کنندة خاطیالکترونیکی نارنجی رنگ مربوط به شرکت
ا بـازنگري  ، تیم بازبینی تصاویر ویدئویی نتواند فیلم مسـابقه ر 2در مواقعی که بعلت بروز اشکال فنی)14

ایـن بخـش   2لطفاً به نکتۀ شـماره  . ، حق درخواست ویدئو چک به مربی برگردانده خواهد شدنماید
.رجوع کنید

از آنهـا  ویدئو چک ناظرین که هاي ویدئو چک است حداقل اندازه کارت)سانتیمتر21×14(A5سایز )15
. باشندکه همانند طرح زیر مینماینداستفاده می

اعـالن نماینـد در   امتیـاز یوکـو  ) یا بیش از آن(ري اجرا نماید و دو قاضی اگر آکا ضربه جودان زوکی نواخته و بعد از آن بالفاصله چودان گ1
و اینجا ممکن است مربی براي امتیاز ندادن به چودان گري اعتراض نماید، اگر اعتراض مردود اعالم شد داور امتیاز یوکـو را بـراي آکـا اعـالم    

.ت خود استفاده نمایدتواند از کارمربی نیز کارت خود را پس خواهد گرفت یعنی مجددا می
.آیدها، جابجایی دوربین یا هنگ کردن کامپیوتر که بعضاً پیش میاشکاالت از قبیل قطع شدن برق دستگاه٢
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مربیان از آنها اسـتفاده  هاي ویدئو چک است که ناظرکارتحداقل اندازه)سانتیمتر21×14(A5سایز )16
.باشندنمایند که همانند طرح زیر میمی
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فرم اعتراض رسمی)       12ضمیمه 
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شیکوزندر دفعاتتکرار
از ترازویی که براي ایـن کـار در نظـر    ،کشیتوانند یک ساعت قبل از شروع رسمی وزنکاران میورزش

کشی دفعات وزنتکرار در گونه محدویتی در کشی هیچقبل از شروع وزن. گرفته شده به کرّات استفاده نمایند
.کشی نمایندوزنتوانند بارها میکنندگان شرکتوجود نداشته و 

شی رسمیکوزن
با توجـه بـه امکانـات    . کننده وزن ورزشکاران همیشه در یک مکان مستقر خواهند بودتیم کنترل:مکان

. ورزشکاران خواهد بوديهکنندگان و یا دهکدمیزبان این مکان در محل مسابقات، هتل محل استقرار شرکت
.کشی مهیا کنندجداگانه براي مردان و زنان جهت وزنهایی بایست اطاقکننده مسابقات میبرگزار

رقمی بوده کـه  4ترازوها . هاي دجیتال مهیا کندبایست به اندازة کافی ترازوفدراسیون میزبان می:ترازو
ترازوهـا در  . )کیلـوگرم 6/154کیلـوگرم و یـا   9/51: بطور مثـال (نشان دهندة یک عدد اعشار نیز خواهند بود 

. ح و غیر مفروش قرار خواهند گرفتمکانی صاف، مسط
هاي آن وزن صورت گیرد مگر بایست یک روز پیش از آغاز رقابتکشی در هر گروه وزنی میوزن:زمان

کشـی در  شـروع رسـمی وزن  . د بـود نـ که از این قانون مسـتثنی خواه بخصوصیبطور مشخص در مسابقات 
در دیگر . می مسابقات اعالن شده، آغاز خواهد شدبه موقع و سر ساعتی که پیشتر در بولتن رسWKFمسابقات

ایـن  . تر از طریق کانال ارتباطی کمیته المپیـک در اختیـار گذاشـته شـده اسـت     این اطالعات پیش1هارقابت
اي کـه در زمـان مقـرر بـه     کننـده شـرکت . اطالعات توجه داشته باشـند ورزشکاران است که به این يهوظیف
نام کـرده بـود قـرار نـدارد از     کشی مشخص شود در گروه وزنی که پیشتر ثبتزنکشی نرسد و یا بعد از ووزن

.خواهد شد)کیکن(ادامه کار محروم 
.خواهد بود)گرم200(کیلوگرم 2/0حداکثر مقدار پذیرش بعنوان درصد خطاي ترازو :درصد خطا

بعنـوان نـاظر   کشـی  در هنگـام وزن WKFبا توجه به جنسیت، الزم است که حداقل دو داور :روش کار
آنان را بازدید و دیگري، وزن دقیق ورزشکار ي کارت صادر شدهیکی از داوران گذرنامه و 2.حضور داشته باشند

بایست از شش تـن دیگـر بعنـوان    فدراسیون میزبان می. کشی یادداشت خواهد نمودي رسمی وزنرا در برگه
. بایست دوازده صندلی مهیا باشددر هر اطاق می. مایداستفاده نسهولت در این امر کارمندان این بخش جهت 

همانطور که قبالً نیز اشاره شد براي محافظت از حریم خصوصی ورزشکاران، داوران و نیز کارمنـدان همگـی   
.باید از یک جنسیت باشند

.و ورزشکار به ورزشکار انجام شود3بایست گروه به گروهکشی رسمی میوزن.1

.باشدور بازیهاي المپیک میمنظ1
.و آقایان داور براي گروه مردانزنانداور براي گروه بانوان2
)کاتاگوري(گروه وزنی 3

یوزن کشروش )      13ضمیمه 
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.بایست اطاق را ترك کنندکشی، مربیان و دیگر نمایندگان میپیش از آغاز رسمی وزن.2
.باشند تا روي ترازو قرار گیرندکشی رسمی، ورزشکاران فقط یکبار مجاز میدر طول وزن.3
بایست کـارت صـادر شـده از سـوي کمیتـه برگـزاري مسـابقات را در هنگـام         هر ورزشکار می.4

.کندمربوطه ارائه ناظربهمراه داشته و به کشی وزن
.کندشی به روي ترازو دعوت میک، ورزشکار را براي وزنناظرسپس دیگر .5
آقایان فقط زیرپوش (باشند، کشی فقط مجاز به استفاده از زیرپوش میورزشکاران در هنگام وزن.6

اسـتفاده از جـوراب و دیگـر    . )به تن داشته و خانمها عالوه بر زیرپوش، سوتین نیز به تن دارنـد 
.باشدیلوازم مجاز نم

مجـاز  به حداقل یا حداکثر محدودي وزنی خود اطمینان به رسیدن وزنشان جهت از ورزشکاران .7
براي اینکار (هاي خود را از تن در آوردند، در هنگامی که روي ترازوي هستند زیرپوشباشند می

.)یندنباید از ترازو پایین بیا
م و با نمایش یک عـدد اعشـار ثبـت    کشی، وزن کلیه ورزشکاران را به کیلوگرناظر رسمی وزن.8

.خواهد نمود
. ورزشکار در این هنگام از ترازو پایین خواهد آمد.9

این محدودیت شامل .نیستکشی مجاز ي وزنعکسبرداري و تصویربرداري در محدوده:توجه
.شودهاي موبایل و دیگر ادوات نیز میگوشی
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1نوبتیهاي جدولکومیته درهاي رقابت)       14ضمیمه 

شکل مسابقه)1
انـدکی تعـداد  شـوند کـه   زمـانی بکـار گرفتـه مـی    هاي کومیته المپیک و نیز در رقابتنوبتی هاي جدول

کنندگان در یک جدول تـا  این نیز نوعی از رقابت است بدین صورت که شرکت.کننده در جدول باشندشرکت
. با یکدیگر به مبارزه خواهند پرداختآنجایی که برندگان مشخص شوند به ترتیب

کننـدگان در دو جـدول جداگانـه    کند مستلزم آن است که کلیه شـرکت از آن استفاده میWKFنوعی که 
آوران، بـراي مشـخص شـدن مـدال    . گنجانده شده تا رقابت خود را بصورت نوبتی در جدول به پایان برسـانند 

WKFدر نیمه نهایی ،د که نفر اول هر جدول با نفر دوم جدول مقابلکناز این قالب بدین صورت استفاده می
. به مصاف یکدیگر خواهند رفت

هماننـد جـدولی بـا    ها خارج شـود، اي از دور رقابتکنندهدر مواقعی که بدلیل مجروحیت یا کیکن شرکت
بطور کلی اگر . هد بوداین به منزله استراحت دیگر حریفان وي خوافرد برخورد خواهد شد وکنندة تعداد شرکت

اي به هر دلیل مسابقات خود را کامل نکند و از جدول خارج شود به منزله استراحت براي حریفان کنندهشرکت
.، نتیجه مسابقات قبلی وي نیز ابطال و براي حریفان او استراحت در نظر گرفته خواهد شدشودمیوي طلقی 

به ازاي هر برد دو امتیاز، مساوي یک امتیاز و : شوندمینفرات اول و دوم هر جدول بدین صورت شناخته 
برندگان نیمه نهایی جهت کسب مدال طال به مسابقه نهایی راه یافته و بازندگان نیز .باخت برابر است با صفر

. 2هر یک به مدال برنز دست خواهند یافت

3نفرات ممتاز)2

:خواهد شدقرار زیر عمل بهدر جداول نوبتی، کنندگان ممتازشرکتضور در صورت ح
متفاوت قرار گیرند4هايبایست در گروهنفرات اول تا چهارم المپیک می: جهت مسابقات المپیک.
5بنديردهدو نفر اول در : هاجهت دیگر رقابتWKF)  بایسـت در  مـی )تا روز قبل از آغـاز مسـابقات

. هاي متفاوت از هم قرار گیرندگروه

شکست تساوي)3
این . کننده امتیازات برابر باشند، به ترتیب ضوابط زیر عمل خواهد شدشرکت2حداقل که بین در مواردي

اجـراي دیگـر بنـدها    شـود، بدین معنی است که اگر برنده در اولین بندهاي موجود از ضوابط ذیـل مشـخص   
.مورد استبی

.شوداي و یا دوري نیز گفته میر دورههاي دیگدر ورزش١
.باشد و دو مدال برنز خواهیم داشتمشترك می،جایگاه سوم2

3 Seeded
4 Pool

رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته٥
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کنندگانتعداد بردها بین شرکت.1
هاامتیاز کسب شده در کل رقابتبیشترین .2
هامترین امتیاز داده شده در کل رقابتک.3
هادر کل رقابتبیشترین امتیاز ایپون کسب شده.4
هادر کل رقابتکمترین امتیاز ایپون داده شده.5
هادر کل رقابتبیشترین امتیاز وازاري کسب شده.6
هادر کل رقابتکمترین امتیاز وازاري داده شده.7
اهدر کل رقابتبیشترین امتیاز یوکو کسب شده.8
هادر کل رقابتکمترین امتیاز یوکو داده شده.9

بندي المپیک مشـخص  که سیستم رتبه)در هر روز(باالترین رتبه المپیک : در مسابقات المپیک.10
.کندمی

.جهت شکست تساوي)اضافه(برنده مسابقه افزوده : در دیگر مسابقات.11
مرحله بعد را دارند براي شکسـت تسـاوي   نفر یا بیش از آن شرایط صعود به3نفر، 2در مواردي که به جاي 

. 1بایست از ابتداي شروع مسابقات اقدام نمودمی

هاي حذفیکننده در حین رقابتمجروحیت شرکت)4
امتیـازات  هاي حذفی آسیب دیده و دیگر قادر به ادامه مسابقه نباشـد،  اي در حین رقابتکنندهاگر شرکت

، و )نتایج ابطال خواهـد شـد  (صفر منظور خواهد شد مسابقۀ جاري ي او در مسابقات قبلی و نیز درکسب شده
بطور کلی امتیازاتش را از دست خواهد داد مگر اینکه در دور نهایی جدول باشد کـه در اینصـورت امتیـازات و    

.باقی خواهند ماندهنتایج دست نخورد

هاي حذفیدر حین رقابتکنندهصالحیت یک شرکترد)5
شده است ولی امکان این را خواهد داشت که در رقابت )مردود(صالحیت رداي بارزهاي در مکنندهشرکت

امتیـاز یـا کمتـر    4در صـورتیکه  (4-0کنندة خاطی با امتیاز در این مورد رقیب شرکت. همچنان باقی بماند
د ولی دیگر نتـایج  ، برنده میدان خواهد ش)...و 6-0و یا 5-0بطور مثال (و یا بیش از آن)کسب کرده باشد

صالحیت شود در رداي از کل مسابقات کنندهنیز ممکن است شرکت. نخورده باقی خواهند ماندهمچنان دست
و کلیـه  )نتایج ابطال خواهد شـد (صفر منظور خواهد شد اینصورت امتیازات مسابقات قبل و نیز مسابقۀ جاري 
صورت امتیازات و نتایج دسـت  هایی جدول باشد که در اینامتیازاتش را از دست خواهد داد، مگر اینکه در دور ن

.باقی خواهند ماندنخورده 
اي در پایان دیدار حذفی با رفتار غیر ورزشی و یا نشان دادن حرکتی نامناسب منجـر بـه   کنندهاگر شرکت

:)کاکو دریافت نمایدجریمه شی(صالحیت وي شود رد
رنـده را تعیـین کـرد    با رجوع به نتایج جدول به اولین مساوي مراجعه کرده و با توجه به موارد ذکر شده ب: باشد کهمنظور قانونگذار این می١

.کننده نهایی براي دور بعد انتخاب شوندتا در نهایت دو شرکت... و سپس دومین و 
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فینال راه خواهد یافتنهایی مستقیماً به مسابقهحریف وي در نیمه.
نهایی به مسابقه خود خواهند پرداختدو حریف دیگر در آنسوي جدول نیمه.
فقط یک مدال برنز اهداء خواهد شد.

توضیحات

. کنندهدول مسابقات نوبتی با ده شرکتمثالی از ج.1

. کنندهجدول مسابقات نوبتی با هشت شرکتمثالی از .2
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سازماندهی مسابقات کاتا در المپیک)       15ضمیمه 

قـوانین  3جهت استفاده در مسابقات کاتاي المپیـک تـدوین گردیـده کـه جـایگزین بخـش       این ضمیمه 
جهـت  )کاتـاگوري (کننده در هر دسته شرکت10قوانین این ضمیمه بر اساس سهمیه . گرددمسابقات کاتا می

هاي کاتا در المپیـک  رقابت.رسیده استIOCالمللی المپیک تنظیم و به تأیید کمیته بین2020المپیک توکیو 
.بر اساس روش زیر اجرا خواهد شد

.کننده در هر دسته به دو گروه تقسیم خواهند شدشرکت10تعداد )1
فـت خواهـد   قاضی ارزیابی و امتیاز خـود را دریا 7کننده اولین کاتاي خود را اجرا و توسط هر شرکت)2

.نمود
قاضی ارزیابی و امتیاز خود را دریافـت خواهـد   7کننده دومین کاتاي خود را اجرا و توسط هر شرکت)3

.نمود
.کنندگان معدل دو کاتاي اجرا شده محاسبه خواهد شدجهت هر یک از شرکت)4
. یدخواهـد رسـ  اي که در این ضمیمه گفته خواهد شد شکسته و بـه نتیجـه  هرگونه تساوي به شیوه)5

.جه شکست تساوي امتیاز اصلی که ثبت گردیده تغییر نخواهد دادتین
کننده با کسب کمترین امتیاز حذف و از هر گروه سـه نفـر وارد دور   ها، دو شرکتدر هر یک از گروه)6

.)در دور سوم نمرات کسب شده در دورهاي قبل احتساب نخواهد شد(سوم مرحله خواهند شد 
اي جهت کاتاي خـود  امتیاز تازه)کنندهمجموعاً شش شرکت(از هر گروه کنندهشرکت3در دور سوم )7

.دریافت خواهند نمود که نفرات اول تا سوم هر گروه از این طریق مشخص خواهند شد
هاي طال گردد، نفرات اول هر گروه جهت کسب مدالدر دور چهارم که جهت کسب مدال برگزار می)8

پرداخت و نفرات دو و سوم هر گروه به صـورت ضـربدري بـراي    و نقره با یکدیگر به رقابت خواهند
.پردازندکسب مدال برنز به رقابت می

قوانین کاتا با آن 3اگر موردي خاص رخ دهد که در این ضمیمه به آن اشاره نشده باشد طبق بخش )9
.برخورد خواهد شد
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توضیحات

.دهدپیک را نشان میمثال زیر بخوبی سازماندهی مسابقات کاتا در الم.1

)رفع تساوي(شکست تساوي 

داراي امتیـازاتی مسـاوي باشـند، بـراي پیـدا کـردن رتبـه آنـان در         )و یا بیش از آن(کننده شرکتدواگر 
.شودد است که در زیر توضیح داده میهایی مختلفی موجوبندي، روشرده

oدهدرا نشان میکنندگان ي شرکتمثالهاي زیر همگی کسب امتیازات مساوي از سو.
82/25=  2کننده شرکت82/25=  1کننده شرکتجمع امتیازات

قدم اول
باالترین امتیاز را در دومین کاتاي خود در دور حـذفی کسـب کـرده    اي خواهد بود که کنندهشرکتبرنده 

.نیز برابر بود به قدم دوم خواهیم رفتباالترین امتیازاگر در دومین کاتا . باشد
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قدم دوم
.، به قرار زیر اقدام خواهد شدهنگامی که جمع کل امتیازات در کاتاي دوم برابر بود

دارنـده بـاالترین امتیـاز    . )7/0(فنی قبل از عمل ضـرب در اجراي جمع کل امتیاز در نظرگرفتن -
.برنده خواهد بود

فنیاجرايامتیاز
)بهترین وضعیت(25،8جمع = 8،68،88،68،48،68،68،2)1کننده شرکت
25،6جمع = 8،88،88،08،88،48،88،0)2کننده شرکت

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میبهتري نسب به دیگر شرکتجایگاه 1کننده در این مورد شرکت

قدم سوم
دارنده باالترین امتیـاز  . )3/0(ي ورزشی قبل از عمل ضرب در در نظرگرفتن جمع کل امتیاز اجرا-

.برنده خواهد بود

امتیاز اجراي ورزشی
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 8،68،88،48،48،68،68،2)1کننده شرکت
25،4جمع = 8،88،48،28،88،28،88،0)  2کننده شرکت

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار مینسب به دیگر شرکتبهتري جایگاه 1کننده این مورد شرکتدر 

قدم چهارم
دارنده باالترین امتیاز برنده خواهـد  .نشده استحذف که امتیاز در اجراي فنی ترینپایینمقایسه -

.بود

فنیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 8،68،88،68،48،68،48،2)1کننده شرکت

25،6جمع = 8،88،68،28،88،28،88،0)  2کننده رکتش

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میبهتري نسب به دیگر شرکتجایگاه 1کننده در این مورد شرکت
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قدم پنجم
دارنده باالترین امتیاز برنده خواهد . نشده استکه در اجراي فنی حذف يامتیازباالترینمقایسه -

.بود

فنیامتیاز اجراي 
25،6جمع = 8،68،88،68،48،68،48،2)1کننده شرکت
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 8،88،88،48،48،48،88،0)  2کننده شرکت

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استشدهنحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میبهتري نسب به دیگر شرکتجایگاه 2کننده در این مورد شرکت

قدم ششم
دارنده باالترین امتیـاز برنـده   . ترین امتیازي که در اجراي ورزشی حذف نشده استمقایسه پایین-

.خواهد بود

امتیاز اجراي ورزشی
)وضعیتبهترین (25،6جمع = 8،68،88،68،48،68،48،2)1کننده شرکت
25،6جمع = 8،88،68،28،88،28،88،0)  2کننده شرکت

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میبهتري نسب به دیگر شرکتجایگاه 1کننده در این مورد شرکت

قدم هفتم
دارنـده بـاالترین امتیـاز برنـده     . مقایسه باالترین امتیازي که در اجراي ورزشی حذف نشده است-

.خواهد بود
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امتیاز اجراي ورزشی
25،6جمع = 8،68،88،68،48،68،48،2)1کننده شرکت
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 8،88،88،48،48،48،88،0)2کننده شرکت

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفیازي که کمترین امت8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8

.باشدبرنده این دیدار میدارد وکننده جایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت2کننده در این مورد شرکت

قدم هشتم
دارنـده  . انـد شـده که در اجـراي فنـی حـذف    اتیامتیازترینبین پایینمقایسه باالترین امتیاز در -

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

فنیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 8،88،88،88،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،6جمع = 8،88،88،48،48،28،88،0)2کننده شرکت

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت

قدم نهم
دارنـده  . انـد الترین امتیازاتی که در اجـراي فنـی حـذف شـده    ترین امتیاز در بین بامقایسه پایین-

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

فنیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،4جمع = 8،88،88،68،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،4جمع = 8،68،68،48،48،48،88،2)2کننده شرکت
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باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4
اندباالترین امتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شده8،8

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1ده کنندر این مورد شرکت

قدم دهم
دارنـده  . انـد ترین امتیازاتی که در اجـراي فنـی حـذف شـده    امتیاز در بین پایینکمترینمقایسه -

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

فنیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،4جمع = 8،88،68،68،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،4جمع = 8،68،68،48،48،48،88،0)2کننده شرکت

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهتیاز بین پایینباالترین ام8،4
اندباالترین امتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شده8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهکمترین امتیاز بین پایین8،2

.باشدو برنده این دیدار میکننده دارد جایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت

قدم یازدهم
دارنـده  . انـد متیازاتی که در اجراي ورزشی حذف شـده ترین امقایسه باالترین امتیاز در بین پایین-

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

ورزشیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 8،88،88،88،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،6جمع = 8،88،68،48،48،28،88،0)2کننده شرکت
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باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استهنشدحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت

قدم دوازدهم
دارنـده  . انـد مقایسه کمترین امتیاز در بین باالترین امتیازاتی که در اجراي ورزشـی حـذف شـده   -

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

ورزشیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،4جمع = 8،88،88،68،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،4جمع = 8،68،68،48،48،48،88،2)2کننده شرکت

باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4
اندامتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین8،8

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت

قدم سیزدهم
دارنـده  . انـد ترین امتیازاتی که در اجراي ورزشی حذف شـده مقایسه کمترین امتیاز در بین پایین-

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

ورزشیامتیاز اجراي 
)هترین وضعیتب(25،4جمع = 8،88،88،68،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،4جمع = 8،88،68،48،48،48،88،0)2کننده شرکت
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باالترین امتیاز8،8
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4
انددهباالترین امتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف ش8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهکمترین امتیاز بین پایین8،2

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت

چهاردهمقدم 
دارنده باالترین . اندمقایسه باالترین امتیاز در بین باالترین امتیازاتی که در اجراي فنی حذف شده-

.امتیاز برنده خواهد بود

فنیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 9،08،88،88،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،6جمع = 8،88،88،48،48،28،88،2)2کننده شرکت

باالترین امتیاز9،0
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4
اندتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین ام8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهکمترین امتیاز بین پایین8،2
اندباالترین امتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شده9،0

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت
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پانزدهمقدم 
دارنـده  . انـد تیازاتی که در اجراي ورزشـی حـذف شـده   مقایسه باالترین امتیاز در بین باالترین ام-

.باالترین امتیاز برنده خواهد بود

ورزشیامتیاز اجراي 
)بهترین وضعیت(25،6جمع = 9،08،88،88،48،48،48،2)1کننده شرکت
25،6جمع = 8،88،88،48،48،28،88،2)2کننده شرکت

باالترین امتیاز9،0
کمترین امتیاز  8،2
استنشدهحذفکمترین امتیازي که 8،4
استنشدهحذفباالترین امتیازي که 8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهباالترین امتیاز بین پایین8،4
اندباالترین امتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شده8،8
اندترین امتیازاتی که حذف شدهکمترین امتیاز بین پایین8،2
اندباالترین امتیاز بین باالترین امتیازاتی که حذف شده9،0

.باشدکننده دارد و برنده این دیدار میجایگاه بهتري نسب به دیگر شرکت1کننده در این مورد شرکت

شانزدهمقدم 
برابر بودند براي رفـع تسـاوي بـه حکـم     هاي قبلی با یکدیگر در قدمموارد اشاره شده تمامی هنگامی که 

.خواهد شداقدام )شیر یا خط(سکه 
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هاي کاتا در لیگ برتررقابت)       16ضمیمه 



Illustration Kata red and blue belts
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1)بصورت دستی(کاتادر مسابقات تابلوي امتیاز)       1اضافه

بایست بـه صـورت   نداشته باشند مییدر صورتیکه قضات دسترسی به دستگاه ثبت امتیاز الکترونیک
هر قاضی تابلویی در دست خواهد داشـت کـه اعـدادي بـه     . کنندگان را اعالن نماینددستی امتیاز شرکت

و گـروه دوم  صحیحگروه اول در سمت چپ اعداد . اندو بطور مجزا به دو گروه تقسیم شدهثبت روي آن 
.  2باشنددر سمت راست اعداد اعشاري می

نقدر بـزرگ کـه   شکل و اندازه اعداد نباید آنقدر کوچک باشند که از آنسوي تاتامی دیده نشوند و نه آ
.باشدسانتیمر می25× 35شود سایز تقریبی که پیشنهاد می. براي نمایش آن قاضی دچار مشکل شود

.مترجم-کتاب در نسخه انگلیسی موجود نیستاین قسمت از 1
، 8، 7، 6، 5د صفر، و  در قسمت اعداد صحیح اعدا8/0و 6/0، 4/0، 2/0با توجه به قوانین جدید، بهتر است در بخش اعشاري اعداد صفر، ٢
.موجود باشند که تابلو نیز سبکتر خواهد شد10و 9


