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 (الكوميتيه)قانون الكاراتيه 
 منطقة ملعب الكوميتيه:  1المادة 

 .ٌجب أن ٌكون الملعب مستوي ومسطحاً تماماً وخالً من أي شٌا قد ٌشكل خطر على المتبارٌن -1
ن ٌجب تحدٌد ولسالمة الالعبٌ( تقاس من الخارج ) أمتار مربعه ( ثمانٌة )  8مربع الشكل بمساحة ( البساط ) ـ ٌجب أن ٌكون الملعب 2

كما ٌجب ان ال ٌرتفع عن متر واحد كحد أقصى من سطح األرض .الملعب بمترٌن إضافٌٌن من خارجه من كل جانب من جوانب الملعب
 .متر على األقل من كل جانب كً ٌشمل مساحة الملعب وكذلك منطقة األمان 12   فتكون المساحة الملعب. 
 .ن من المنتصؾ لٌكون موقع لحكم الساحةسم وعلى بعد مترٌ 50ٌجب رسم خط بطول  -3
 .ٌجب رسم خطٌن متوازٌٌن طول كل منهما متر واحد على بعد متر ونصؾ المتر من المنتصؾ-4
 .وٌكون لدى كل منهم علم أزرق وأخر أحمر .ٌجلس قضاة الساحة فً منطقة األمان واحد وراء كل العب وواحد مقابل حكم الساحة-5
على كرسى وطاولة صؽٌرة فً منطقة االمان خلؾ الحكم وعلى ٌساره وٌزود بعلم  (arbitrator) (الكانسا)ٌجلس مراقب المباراة  -6

 .أحمر أو عالمة حمراء وصفارة
 .مراقب المسجلٌن ٌجلس على طاولة التسجٌل الرسمٌة بٌن المسجل والمٌقاتً -7
 .حدود البساط ٌجب أن ٌكون بلون مخالؾ للبساط -8

 :الشرح 
 .فً مسافة أقل من متر من نهاٌة منطقة األمان  وخالفه جدرانٌكون هناك أي إعالنات أو أسوار أو  ٌجب اال -1
البساط المستخدم ٌجب أن ٌكون من النوع الؽٌر قابل للتزحلق وعلى أن ٌكون مالمس لألرض جٌداً وذو معامل احتكاك قلٌل فً  -2

 .ث أنها تحد من الحركة فً الكاراتٌهسطحه العلوي وٌجب األ ٌكون بنفس سمك أبسطة الجودو حٌ
االبسطة . حٌث أن الفواصل قد تكون مصدر خطر. ٌجب على الحكم أن ٌتؤكد من نوع البساط بحٌث ٌكون ثابت وال ٌتحرك أثناء المباراة

 .ٌجب أن تكون من النوع المعتمد تصمٌمه من االتحاد الدولً للكاراتٌه
 
 الزي الرسمي:  2المادة 
 .متنافسٌن ومدربٌهم أن ٌرتدوا الزي الرسمً المحدد فً هذه المادةٌجب على ال -1
 .اللوابحداري أو متنافس ال ٌتقٌد بهذه إٌجوز للجنة التحكٌم طرد أي - 2

 المدربون    |   المتنافسون   |    الحكام 

 :الحكام
 .هذا الزي فً جمٌع المنافسات والدورات التدرٌبٌةوٌجب لبس . ٌجب أن ٌرتدي الحكام والقضاة الزي الرسمً الذي تحدده لجنة الحكام- 1
 :ٌكون الزي الرسمً كالتالً- 2

 .ذات صؾ واحد من األزرار بها زرارٌن فضًٌ اللون( جاكٌت كحلً بحري) بدلة زرقاء -      
 .قمٌص أبٌض بؤكمام قصٌرة-      
 .ربطة عنق رسمٌة تلبس بدون دبوس تثبٌت-      
 .تح سادة بدون ثـنٌات لألعلى بالرجلبنطلون رمادي فا-      
 .جوارب سادة بلون أزرق ؼامق أو أسود وحذاء سهل الخلع الستعماله بساط المباراة-      
 .لبس ربطات الشعر  ٌجوز للحكمات والقاضٌات-      

  
 :المتنافسون

. و ٌجوز لبس الشعار الوطنً أو علم البلد. ة تزٌٌنٌجب أن ٌرتدي المتنافسون بدلة كاراتٌه بٌضاء لٌس بها عالمات وال خطوط أو أشرط- 1
ٌجوز (. ملم 100× ملم 100)    وٌجب أن ٌلبس الشعار أو العلم فً الجانب األٌسر للبدلة وأال ٌتعدى حجمه الكلً عشرة سنتمترات مربعة

كان الذي ٌكون مقبوالً عادة، أي، الزاوٌة وٌجب أن تكون فً الم. عرض بطاقات التعرٌؾ األصلٌة للجهات الصانعة فقط على بدلة الكاراتٌه
. باإلضافة إلى ذلك ٌمكن لبس الرقم التعرٌفً الذي تصوره اللجنة المنظمة على الظهر. السفلى الٌمنى للبدلة ومنطقة الخصر على البنطلون

لحزامٌن األحمر واألزرق حوالً خمس ٌجب أن ٌلبس أحد المتنافسٌن حزاماً أحمراً والمنافس اآلخر حزاماً أزرقاً ، وٌجب أن ٌكون عرض ا
 .سنتمترات وأن ٌكون طوله كافٌاً لتوفٌر خمسة عشر سنتمتراً حرة على جانبً العقدة

أعاله، ٌجوز للجنة الموجه أن تصرح بعرض بطاقات تعرٌؾ خاصة أو عالمات تجارٌة لجهات راعٌة ( 1)على الرؼم من الفقرة - 2
 .معتمدة

وٌجوز . لطول البدلة عند شدها حول الخصر ساتراً للفخذ ولكن ٌجب أن ال ٌزٌد على ثالثة أرباع طول الفخذٌجب أن ٌكن الحد األدنى - 3
 .تحت بدلة الكاراتٌه( T-Shirt)للسٌدات لبس القمص 

( الجاكٌت )ة وال ٌجوز طوي أكمام البدل. ٌجب أن ال ٌزٌد الحد األقصى لطول أكمام البدلة عن رسػ الٌد وال أقل من نصؾ طول الساعد- 4
 .إلى أعلى

 .ٌجب أن ٌكون طول البنطلون كافٌاً لتؽطٌة ثلثً الساق على األقل وال ٌجوز طٌه إلى أعلى- 5
هاشً )وال ٌسمح بلبس شرٌط الرأس . ٌجب أن ٌحافظ المتنافسون على نظافة شعرهم وقصه إلى طول ال ٌعرقل أدابهم لجولة المباراة- 6

وبالنسبة لمبارٌات . أو ؼٌر نظٌؾ ٌجوز له شطب المتنافس من جولة المباراة/ر أي من المتنافسٌن طوٌالً ووإذا قرر الحكم أن شع(. ماكً 
 .وٌسمح فً رٌاضة الكاتا باستعمال مشبك الشعر. القتال الكومٌتٌه ٌمنع استعمال مشابك الشعر وكذلك مثبتات لشعر المعدنٌة

وٌجب اعتماد مشابك األسنان . ٌرتدوا أشٌاء معدنٌة أو أشٌاء أخرى قد تجرح منافسٌهم ٌجب أن تكون أظافر المتنافسٌن قصٌرة وٌجب أال- 7
 .وعلى المتنافس تحمل كامل المسبولٌة عن أٌة إصابة. المعدنٌة من قبل الحكم الطبٌب الرسمً

 .قبل االتحادٌلزم اتحاد الكاراتٌه الدولً ارتداء أحد المتنافسٌن قفازاً أحمراً واآلخر أزرقاً معتمداً من - 8
 .لبس درع اللثة إلزامً- 9
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 .وال ٌسمح بلبس الواقٌات التً تؽطً أمشاط القدمٌن. ٌسمح بلبس واقٌات الٌدٌن والساقٌن- 10
 .ٌمكن لبس العدسات الالصقة الناعمة ولكن على مسبولٌة المتنافس. ال ٌسمح بلبس النظارات - 11

وٌجوز للمتنافسات ارتداء المعدات الواقٌة اإلضافٌة المصرح بها مثل واقٌات . ح بها ٌمنع ارتداء المالبس أو المعدات ؼٌر المصر- 12
 .الصدر

 .ٌجب أن تكون جمٌع المعدات الواقٌة مجازة من قبل اتحاد الكاراتٌه الدولً- 13
 .طبٌباستعمال الضمادات واللبدات والدعامات بسبب اإلصابة ٌجب ان ٌعتمد من قبل الحكم بعد التشاور مع ال -14

 :المدربون
 .ٌجب أن ٌرتدي المدرب خالل جمٌع أوقات المنافسة الرداء الخاص ذو األكمام واألرجل الطوٌلة وأن ٌعرض بطاقة التعرٌؾ الرسمٌة- 1
 :الشرح
ٌجب عدم ارتداء " . آو"وأزرقاً بالنسبة لالعب " أكا "ٌجب أن ٌرتدي المنافس حزاماً واحداً، سٌكون لون الحزام أحمراً بالنسبة لالعب - 1

 .أحزمة الدراجات أثناء جولة المباراة
ال ٌسمح باستعمال حامً األعضاء التناسلٌة سرٌعة االنزالق أو الشبٌه بالكوب .حامً األسنان واللثة ٌجب ان ٌكون مالبم لفم الالعب- 2

 .وللحكم إٌقافهم عن المباراة.عتبرون مخالفٌن للنظامواألشخاص الذٌن ٌكتشؾ أنهم ٌستعملونها ، ٌ البالستٌكً الذي ال ٌوفر الحماٌة الكافٌة 
واألشخاص الراؼبٌن، حسب تعالٌم دٌنهم، فً لبس ما قد ٌفسر على . قد تكون هناك أسس دٌنٌة الرتداء أشٌاء معٌنة مثل العمابم والتمابم- 3

ٌقوم مجلس الحكام بفحص كل طلب حسب وس. نحو آخر على أنه مالبس ؼٌر مصرح بها ٌجب علٌهم إشعار مجلس الحكام قبل المنافسة
 . لألشخاص الذٌن ٌحضرون فً نفس الٌوم وٌتوقعون أن ٌشاركوا لن توفر مناقشة تسوٌة الخالفات بشؤن المالبس الدٌنٌة . استحقاقه

ن ذلك ٌعطً دقٌقة واحدة إذا حضر المتنافس إلى مكان المباراة وهو ال ٌرتدي مالبسه بطرٌقة جٌدة فلن ٌحرم فوراً من المشاركة وبدالً ع- 4
 . لٌصحح وضعه

 .للتخفؾ إذا وافقة لجنة الحكام ( الجاكٌت)ٌجوز لمسبولً التحكٌم أن ٌخلعوا بدالتهم - 5
 
 تنظيم منافسات الكوميتيه:  3المادة 
تصنٌؾ المبارٌات الفردٌة الى  تتكون بطوالت الكاراتٌه من منافسات كومٌتٌه وكاتا، وتنقسم مبارٌات الكومٌتٌه الى فرق وأفراد ،كما ٌمكن- 1

 .وبنسبة لمبارٌات الفرق فهً مبارٌات فردٌة بٌن فرٌقٌن. أوزان ووزن مفتوح ، وتقام التصفٌات الخاصة بكل وزن
 . ال ٌجوز استبدال متنافس بآخر فً المبارٌات الفردٌة- 2
" وٌعتبرون ؼٌر مإهلٌن باالنسحاب .من المشاركة فً تلك الفبةالمتنافسون األفراد أو الفرق التً ال تحضر عند استدعابها سٌتم حرمانها - 3

 "كٌكن 
تتكون فرق الرجال من سبعة أعضاء خمسة منهم ٌتنافسون فً . فً مبارٌات الفرق ٌجب أن ٌكون لكل فرٌق عدد فردي من المتنافسٌن - 4

 .أما فرق النساء فتتكون من أربعة أعضاء تتنافس ثالث منهن فً كل لقاء. كل لقاء
 . وال ٌوجد احتٌاطً ثابت. ٌعتبر المتنافسون جمٌعاً أعضاء فً الفرٌق - 5
قبل كل مباراة ٌجب على ممثل الفرٌق أن ٌسلم فً الطاولة الرسمٌة استمارة توضح لألسماء وترتٌب طرٌقة المشاركة بالنسبة ألعضاء - 6

ٌق الكامل المكون من السبعة أو األربعة وترتٌب طرٌقة قتالهم فً كل لقاء وٌمكن تؽٌٌر المشتركٌن الذٌن ٌتم اختٌارهم من الفر. فرٌق المنافسة
 .على أن ٌتم أوالً اإلشعار بترتٌب نظام المشاركة الجدٌد، ولكن عندما ٌتم اإلشعار ال ٌمكن تؽٌٌره إلى أن ٌنتهً ذلك اللقاء

 .لنزول الالعبٌن دون إبالغ سابق قبل بدء مبارٌات الدورٌعتبر الفرٌق ؼٌر مإهل إذا قام أحد األعضاء أو المدرب بتؽٌٌر الترتٌب  -7
 :الشرح
وفً نهاٌة الكومٌتٌه التً ٌطبق فٌها . هو مرحلة منفصلة من المنافسات تإدي فً النهاٌة إلى تحدٌد المتنافسٌن فً المباراة النهابٌة" الدور" - 1

وفً هذا . كمتنافسٌن" الباي "متنافسٌن مع حساب المتنافسٌن الثانوٌٌن نظام اإلقصاء، ٌتم خالل الجولة إقصاء خمسٌن فً المابة من عدد ال
المباراة "أو " الدوري"وفً جدول المنافسة. السٌاق ٌمكن أن تنطبق الجولة بنفس القدر على المرحلة فً اإلقصاءات األولٌة أو النهابٌة

 . رة واحدةٌسمح لجمٌع المتنافسٌن فً المجموعة بالمشاركة فً الجولة م" المستدٌرة
 .لذا ٌجب تحدٌد أرقام للمتنافسٌن واستعمالها. ٌسبب استعمال أسماء المتنافسٌن مشاكل فً النطق والتعرٌؾ أحٌاناً - 2
وال ٌتم تضمٌن الالعبٌن االحتٌاطٌٌن أو المدربٌن، وعلٌهم . عند الوقوؾ فً صؾ قبل المباراة، على الفرٌق تقدٌم المشاركٌن الفعلٌٌن- 3

 .منطقة تخصص لهمالجلوس فً 
وإذا قام المدرب بتسلٌم االستمارة فٌجب . ٌمكن أن ٌقدم المدرب استمارة ترتٌب مشاركة الالعبٌن أو أن ٌقدمها أحد المشاركٌن من الفرٌق- 4

لحزام المعٌن وٌجب أن تتضمن القابمة اسم الدولة أو النادي ولون ا. فٌجوز رفض االستمارة  أن ٌتم تحدٌده بوضوح على أنه المدرب وإال
كما ٌجب تضمٌن كل من اسم ورقم المتنافس وٌوقع المدرب أو الشخص المعٌن . للفرٌق فً تلك المباراة ونظام ترتٌب مشاركة أعضاء الفرٌق

 .على االستمارة
وللحد من . ن نتٌجتهاالمباراة الؼٌة بصرؾ النظر ع/إذا حدث عن طرٌق الخطؤ فً الجدول أن شارك المتنافسون الخطؤ تعتبر تلك الجولة-  2

 .المباراة تؤكٌد فوزه على طاولة المراقبة قبل مؽادرة ارض الملعب/مثل هذه األخطاء، على الفابز فً هذه الجولة
 

 طاقم التحكيم:  4المادة 
 )كانسا)وحكم عام ( فوكوشن) وثالثة قضاة ( شوشن)ٌنبؽً أن ٌتكون طاقم التحكٌم لكل مباراة من حكم واحد - 1
  .اللقاء أو القضاة ٌجب أن ال ٌكونوا من جنسٌة أي من الالعبٌنحكم - 2
  .ومعلنٌن ومدونً سجل ومشرفً مجموع النقاط" مٌقاتً"باإلضافة إلى ذلك، ولتسهٌل إدارة المبارٌات ، ٌتم تعٌٌن عدة مراقبً وقت - 3
 :الشرح
وعلى ٌمٌنه ٌقؾ  2ورقم  1إلى ٌسار الحكم القاضٌان رقم  وٌقؾ. فً بداٌة مباراة الكومٌتٌه ٌقؾ الحكم على طرؾ الملعب الخارجً- 1

 . 3الكانسا والقاضً رقم 
بعد تبادل التحاٌا الرسمٌة من قبل المتنافسٌن ولجنة التحكٌم ٌرجع الحكم خطوة للوراء وٌدخل القضاة والكانسا إلى داخل الحلبة ٌسبب - 2

 .مكانه وبعد ذلك ٌرجع كل واحد منهم إلى .وٌإدون جمٌعهم التحٌة
ٌحٌون . عند تؽٌٌر لجنة التحكٌم بؤكملها ٌتقدم المسإولون المؽادرون خطوة واحدة إلى األمام وٌدورون وٌواجهون لجنة التحكٌم الجدٌدة- 3

 .)ووجوههم فً نفس االتجاه)بعضهم بؤمر من الحكم الجدٌد وٌؽادرون أرض الحلبة فً صؾ واحد 
 .حكم الجدٌد إلى الحكم المؽادر وٌإدٌا التحٌة لبعضهم وٌتبادالن المواقععندما ٌتم تؽٌٌر أحد الحكام ٌذهب ال- 4
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 مدة المباراة:  5المادة 
ودقٌقتان لإلناث والشباب ( بالنسبة للفرق واألفراد)ٌحدد زمن مباراة الكومٌتٌه بثالث دقابق بالنسبة لالعبً الدرجة األولى من الذكور - 1

 .والناشبٌن
 . "ٌامً"عندما ٌعطً الحكم إشارة البداٌة وٌوقؾ المٌقاتً حساب الزمن فً كل مرة ٌنادي فٌها الحكم بكلمة  ٌبدأ توقٌت المباراة- 2
أو " ثانٌة 30بقً من زمن الجولة "على مراقب الوقت إعطاء إشارات واضحة عن طرٌق الجرس القرصً أو الكهربابً موضحاً أنه - 3
 . لى نهاٌة المباراةع" انتهى الوقت"وتدل عبارة ". انتهى الوقت"

 
 تسجيل النقاط:  5المادة 
  :النقاط كالتالً -1

 .سانبون ثالث نقاط - أ                                
 .نٌهون نقطتان -ب                                
 .إٌبون نقطة واحدة -ج                                

  :بة وفقاً للمعاٌٌرالفنٌة التالٌةتمنح النقطة عندما ٌتم تنفٌذ الضرـ 2
 .األداء الجٌد وفقاً للمقاٌٌس الفنٌة المقررة - أ                                
 .السلوك الرٌاضً -ب                                
 .التطبٌق الحٌوي والفعال -ج                                
 .)زانشن)اإلدراك والتركٌز والتٌقظ  -د                                
 .التوقٌت الجٌد -ه                                

 .المسافة الصحٌحة -و                                
  :كالتالً( سانبون)تمنح ثالث نقاط ـ 3

 .ركالت فً منطقة الجودان - أ                                
  .قذؾ الخصم أو سحب رجل الخصم ٌتبع ذلك ضربة فنٌة إلحراز نقطة -ب                                

  :كالتالً( نٌهون)تمنح نقطتان ـ 4
 .ركالت فً منطقة الشودان - أ                                
 .اللكمات المسددة الى الظهر -ب                                
 .هجوم مركب بالٌد ألكثر من أسلوب ،بحٌث ٌحرز كل أسلوب بموجبها نقطة صحٌحة -ج                                
  .اإلخالل بتوازن الخصم وإحراز نقطة -د                                

  :كالتالً( إٌبون)تمنح النقطة واحدة ـ 5
 .ن أو الجودانللكمات المسددة الى منطقة الشودا - أ                                
  .أي تسدٌد بؤسلوب أوتشً -ب                                

  :تقتصر الهجمات على المناطق التالٌةـ 6
                                .الجناب -زالظهر  -و الصدر -هـالبطن  -دالرقبة  -جالوجه  - ب الرأس - أ                                

وال تحتسب الضربة الفنٌة حتى . ب الضربة الفنٌة الفعالة التً تحدث فً نفس الوقت الذي تصدر فٌه اإلشارة بانتهاء الجولةٌتم احتسا -7
 .ولو كانت فعالة عندما تحدث بعد األمر بإٌقاؾ أو توقؾ الجولة نقطة ، وٌمكن احتساب الجزاء على المتنافس المخالؾ

حتى وإن كانت صحٌحة من الناحٌة الفنٌة، إذا حدثت عندما تكون المنافسات خارج الملعب ، ال ٌتم احتساب أي ضربة فنٌة، ٌجلس  -8
فإنه ٌتم " ٌامً"ؼٌر أنه، إذا حدث من أحد المتنافسٌن ضربة فنٌة فعالة عندما ال ٌزال داخل حلبة المنافسة وقبل أن ٌنادي الحكم بكلمة 

 .احتساب الضربة الفنٌة نقطة
( أٌوشً)بة الفنٌة الفعالة إلحراز نقطة تحدث من كال المتنافسٌن فً وقت واحد للمتنافس الذي ٌكون فً جانب ال ٌتم احتساب الضر -9

 .اآلخر
 
 :الشرح  
ٌسمح باستخدام أسالٌب المسك والرمً بشرط أن ٌسبقها هجوم بؤحد أسالٌب الكاراتٌه وٌمكن استخدام المسك والرمً فً حالة الهجوم  -1

 .ضد أحد أسالٌب الخصمالمضاد بعد الدفاع 
ألسباب السالمة تمنع أنواع الرمً التً ٌتم فٌها رمً الخصم بدون أن ٌتم تثبٌته أو ٌرمى بطرٌقة خطرة أو أن تكون نقطة المحور  -2

لعادٌة وتشمل االستثناءات الحركات الفنٌة لسحب الساق ا. وٌعد من المخالفات وسٌصدر بشؤنه إنذاراً أو جزءاً  أعلى مستوى من الوسط
براي وكو أوشو باري وكانً وازا وما إلى  –فً لعبة الكاراتٌه التً ال تتطلب اإلمساك بالخصم عند تنفٌذ الضربة مثل ضربة دي آشً 

 .وبعد تنفٌذ الرمٌة سٌسمح الحكم للمتنافس بثانٌتٌن أو ثالث ثوان ٌحاول خاللها القٌام بتكنٌك إلحراز نقطة. ذلك من الحركات
ة الفنٌة المتضمنة لألداء الجٌد الذي ٌإدي وفقاً للمقاٌٌس الفنٌة المقررة تكون فٌه مٌزات تتعارض مع الفعالٌة المحتملة الحركٌجب  -3

 .ضمن إطار المفاهٌم التقلٌدٌة للعبة الكاراتٌه
ذ الحركة الفنٌة للحصول على الموقؾ الرٌاضً هو أحد مكونات األداء الجٌد وٌشٌر إلى عدم الموقؾ الماكر للتركٌز الكبٌر خالل تنفٌ -4

 .نقطة
 .ٌحدد التطبٌق القوي قوة وسرعة الحركة الفنٌة والرؼبة الواضحة لنجاحها -5
هو حالة االلتزام . هو ذلك المعٌار الذي ؼالباً ما ٌتم التقاضً عنه عند تقٌٌم األسلوب الحتساب نقطة( زانشن)لوعً أو الٌقظة  -6

ال ٌدٌر المتنافس وجهة . فس على التركٌز الكامل والمراقبة وإدراك إمكانٌة الخصم للقٌام بهجوم مضادالمستمرة التً ٌحافظ فٌها المتنا
 .بعٌداً خالل تنفٌذ الضربة الفنٌة وٌبقى مواجهاً للخصم فٌما بعد التنفٌذ

 .التوقٌت الجٌد ٌعنً تنفٌذ حركة فنٌة عندما تكون نتٌجتها إحراز أكبر تؤثٌر محتمل -7
الصحٌحة تعنً بنفس القدر تنفٌذ حركة فنٌة فً مسافة محددة حٌث ٌكون لها أكبر أثر محتمالً، وإذا نفذت الحركة الفنٌة على المسافة  -8

 .خصم ٌتحرك بسرعة بعٌداً فسٌقل المفعول األثر المحتمل لتلك الضربة
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فإن اللكمة أو الركلة . صابت الهدؾ أو كانت بالقرب منهقٌاس المسافة ٌتعلق أٌضاً بالنقطة التً تكون فٌها الحركة الفنٌة المكتملة قد أ -9
ؼٌر أن . سنتمترات من الوجه قد تحسب على أنها كانت فً المسافة الصحٌحة 3سنتمتر أو  2التً تحدث ما بٌن لمس الجلد وعلى بعد 

أو تفادٌها تسحب نقطة شرٌطة أن  لكمات الجودان التً تكون ضمن مسافة معقولة من الهدؾ والتً ال ٌقوم الخصم بؤٌة محاولة لصدها
 .تستوفً الحركة الفنٌة المعاٌٌر األخرى

والحركة الفنٌة التً تإدى . األسلوب الرديء ٌعتبر حركة عدٌمة القٌمة بصرؾ النظر عن المكان الذي نفذت فٌه وكٌفٌة تنفٌذها -10
 .بطرٌقة سٌبة أو تفتقر إلى القوة لن تحتسب نقطة

ؼٌر أنه . تعتبر الرقبة منطقة هدؾ وكذلك الحلق. بات الفنٌة التً تقع تحت الحزام طالما أنها فوق عظم العانةقد ٌتم احتساب الضر -11
ال ٌسمح بؤي تالمس مع الحلق على الرؼم من أنه ٌجوز احتساب نقطة مقابل الضربة الفنٌة المحكمة بطرٌقة دقٌقة بشرط أن ال تالمس 

 .الحلق
والجزء من الكتؾ الذي ال تحتسب مقابله نقطة هو مفصل العظم العلوي . ة الكتؾ قد تحتسب نقطةالضربة التً تكون على لوح -21

 .للذراع مع لوحة الكتؾ والترقوة وهً من االفعال الممنوعة
اراة شٌر جرس إنهاء الوقت إلى نهاٌة احتمال احتساب النقاط فً تلك المباراة حتى إذا أهمل الحكم بشكل ؼٌر متعمد إٌقاؾ المب -31

وٌجوز تطبٌق الجزاءات من لجنة التحكٌم لؽاٌة النقطة التً ٌؽادر فٌها . وال ٌعنً جرس انتهاء الوقت عدم تطبٌق الجزاءات. فوراً 
 .المتنافسون الملعب بعد انتهاء الجولة وٌمكن تطبٌق الجزاءات بعد ذلك ولكن ال ٌطبقها إال لجنة الحكام

ط أن ٌتم تنفٌذ ضربتٌن فنٌتٌن فً آن واحد ولكن ٌجب أن تكونا ضربتٌن فنٌتٌن قانونٌتٌن ولكل لٌس فق. اإلٌوشات الحقٌقٌة نادرة -14
قد تنفذ ضربتان فنٌتان بطرٌقة جٌدة ولكن نادراً ما تكونا، إذا لم تكن أحدتهما . منهما أداًء جٌداً وفقاً للمقاٌٌس الفنٌة المقررة وما إلى ذلك

 .نقطتٌن فعالتٌن
حكم كما تستبعد ضربة األٌوشً الحالة التً تكون فٌها واحدة فقط من الضربتٌن اللتٌن تحدثان فً آن واحد هً النقطة ٌجب أال ٌستبعد ال
 .التً تحتسب فعالً 

 معايير اتخاذ القرار:  7المادة 

د حصل على أكبر عدد من تم تحدٌد نتٌجة المباراة عن طرٌق حصول المتنافس على تقدم واضح قدره ثمان نقاط أو عند نهاٌة الوقت ٌكون ق
 .أو عن طرٌق هانسوكو أو شٌكاؼو أو كٌكن تطبق بحق المتنافس اآلخر( هانتاي)النقاط أو ٌكون قد حصل على قرار الفوز بالترجٌح 

اتخاذ القرار ، وٌتم (هنتاي)عندما تنتهً المباراة بتعادل النقاط أو بدون نقاط ٌتم تحدٌد الفابز عن طرٌق التصوٌت من قبل لجنة الحكام  -1
 : على األساس التالً

 .السلوك وروح القتال والقوة التً ٌبدٌها المتنافسون - أ                                
 .إبداء تفوق التكتٌكات والمهارات الفنٌة -ب                                
 .ة الحركات الهجومٌةأي المتنافسٌن قد بادر بؤؼلبٌ -ج                                

 –أنشو (. سن –انشو )فً المبارٌات الفردٌة، إذا كان هناك تعادل فً النقاط المحرزة، ٌجوز عمل تمدٌد للمباراة ال ٌتجاوز دقٌقة واحدة  -2
تنافس األول الذي والم. سن عبارة عن تمدٌد للمباراة وٌتم فٌها أجتساب جمٌع الجزاءات واإلنذارات التً كانت فً بداٌة الوقت األساسً

سن، سٌتم اتخاذ قرار من  –وفً حالة عدم احراز أي من المتنافسٌن نقطة، خالل أنشو . ٌحصل على نقطة صحٌحة سٌعلن على أنه هو الفابز
 .وسٌكون القرار الذي ٌتخذ فً صالح أي من المتنافسٌن إلزامٌاً (. هنتاي)الفابز عن طرٌق التصوٌت النهابً من قبل لجنة الحكام 

 .فً حالة التعادل( سن –أنشو )وفً منافسة الفِرق ال ٌكون هناك وقت إضافً  -3
وإذا أحرز الفرٌقان نفس عدد االنتصارات ففً هذه الحالة . ٌكون الفرٌق الفابز هو الفرٌق الذي أحرز انتصارات أكثر فً المبارٌات -4

 .مع األخذ فً االعتبار مبارٌات الفوز والخسارةسٌكون الفرٌق الفابز هو الفرٌق الذي لدٌه أكبر عدد من النقاط 
داً إذا كان للفرٌقٌن نفس عدد انتصارات الجوالت والنقاط، ففً هذه الحالة تقام مباراة فاصلة، وفً حالة استمرار التعادل سٌكون هناك تمدٌ -5
حالة عدم إحراز نقاط سٌتم اتخاذ القرار عن طرٌق وفً . ال ٌتجاوز دقٌقة واحدة، وسٌفوز المتنافس الذي ٌحصل على أول نقطة( سن –أنشو )

 .)هانتاي)التصوٌت 
بالنسبة لمبارٌات فرق الرجال ٌكون الفرٌق الذي ٌحرز تقدماً بانتصاره فً ثالث جوالت هو الفرٌق الفابز فً تلك المنافسة أو فً حالة  -6

 .ل المبارٌات الباقٌةوال حاجة إلكما. فرق النساء ٌكون هنا من تقدماً باالنتصار فً جولتٌن
 

 :الشرح 
( هانتاي)ٌنتقل الحكم إلى الخط الخارجً للملعب وٌنادي بكلمة ( هانتاي)عندما ٌتم تحدٌد نتٌجة المباراة عن طرٌق التصوٌت ٌجب  -1

اعه عالمهم كما سٌوضح الحكم فً نفس الوقت صوته عن طرٌق رفع ذرأسٌوضح الحكام وجهات نظرهم عن طرٌق . تعقبها صافرتان
 . ٌطلق الحكم صافرة قصٌرة وٌعود إلى موقعه األصلً ثم ٌعلن الفابز. فً اتجاه المتنافس األفضل

 .إذا كان منطبقاً ( سن –أنشو )وٌبدأ الوقت االضافً ( هٌكٌوٌك)فً حالة حدوث تعادل ٌعلن الحكم أن نتٌجة المباراة هً التعادل  -2
ٌعود الحكم إلى مكانه فً الملعب وٌعلن الفابز ، بوضع أحد ذراعٌه متقاطعاً ( سن –نشو أ)فً حالة التعادل فً الوقت اإلضافً ٌجب  -3

ثم بعد ذلك ٌعلن المتنافس الفابز . مع صدره ثم ٌرفع ذراعه األخرى فً اتجاه المتنافس األفضل لٌوضح أنه قد استعمل صوته المرجح
  .بالطرٌقة العادٌة

 معايير اتخاذ القرار:  8المادة 

  . 2والفبة  1بتان من األفعال الممنوعة، الفبة هناك ف
 

 1:الفئة 
الضربات الفنٌة التً ٌنتج عنها تالمس مفرط مع مراعاة منطقة إحراز النقاط التً تتم مهاجمتها والضربات الفنٌة التً تتالمس مع  -1

 .الحلق
 .القدمٌن الهجمات على الذراعٌن أو الساقٌن أو األعضاء التناسلٌة والمفاصل وأمشاط -2
  .الهجمات على الوجه بالضربات الفنٌة للٌد المفتوحة -3
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  .الرمٌات الفنٌة الخطرة أو الممنوعة التً تسبب اإلصابة -4
 

 :2الفئة 
 .أو المبالؽة فٌها(التظاهر باإلصابة ) اإلصابة المختـلقـة  -1
 .)جوقاي)الخروج المتكرر من ملعب المنافسة  -2
طرٌق الدخول فً السلوك الذي ٌعرض المتنافس لإلصابة من قبل الخصم أو اإلخفاق فً اتخاذ مقاٌٌس  المخاطرة الشخصٌة عن -3

  .)موبوباي)دقٌقة للوقاٌة الشخصٌة 
  .تفادي القتال لتضٌٌع الوقت أو كوسٌلة لمنع الخصم من أخذ الفرصة إلحراز النقاط -4
قٌام أوالً بهجمة حقٌقٌة ما عدا عندما ٌقوم الخصم بالمحاولة باإلمساك أو الرمً إلمساك بالخصم أو محاولة رمٌه أو اإلحاطة به قبل ال -5

 .أوالً والحركات الفنٌة للرمً عندما تكون النقطة المحورٌة فوق مستوى الحوض
 .المسك أو االلتحام الؽٌر ضروري أو الدفع أو القبض ؼٌر الضروري بدون محاولة تسدٌد ضربة فنٌة -6
ٌة التً ٌتم تطبٌقها وال ٌمكن التحكم فٌها لسالمة الخصم والهجمات الخطرة التً ٌصعب التحكم فٌها إذا أصابت أم لم األسالٌب الفن -7

  .تصب الهدؾ
 .الهجمات بالرأس أو الركبة أو المرفق -8
حكٌم أو المحاوالت األخرى التحدث إلى الخصم أو إثارته أو التقصٌر المتثال أوامر الحكم أو السلوك الؽٌر البق تجاه مسبولً الت -9

 .الخارجة عن أصول اآلداب العامة
 

 :الشرح 
منافسة الكاراتٌه هً . األسالٌب الفنٌة التقلٌدٌة للعبة الكاراتٌه التً تإدى بقوة تامة قد تسبب إصابة خطرة جداً وقد تإدي إلى الوفاة -1

الالعبٌن المدربون . خطرة، كما ٌجب التحكم فً جمٌع الضربات الفنٌةعبارة عن رٌاضة ولهذا السبب لقد تم منع أكثر األسالٌب الفنٌة ال
ٌمكنهم امتصاص الضربات القوٌة نسبٌاً فً مناطق العضالت مثل البطن ولكن تبقى الحقٌقة أن الرأس والوجه والرقبة واألجهزة 

فإن أي ضربة فنٌة تنشؤ عنها إصابة قد ٌصدر بحقها وعلٌه . التناسلٌة والمفاصل هً المناطق القابلة التعرض لإلصابة من الناحٌة العملٌة
وإذا لم ٌمكن المتنافسون من ذلك، فإنه . ٌجب أن ٌنفذ المتنافسون جمٌع الضربات الفنٌة بتحكم وأداًء جٌداً . جزاء ما لم ٌتسبب فٌها المتلقً

 .اًء بحق المتنافس المخطابصرؾ النظر عن الضربة الفنٌة التً أُسًء استعمالها، فٌجب إصدار إنذار أو تطبٌق جز
 .للكبار والشباب المتنافسٌن –مالمسة الوجه 

ولكن )النسبة للمتنافسٌن الكبار والشباب ٌسمح بمالمسة الوجه والرأس والرقبة التً ال تسبب إصابة والخفٌفة والتً ٌتم التحكم فٌها  -2
( شكوكو)نها ال تقلل من فرص المتنافس للفوز ٌجوز إعطاء إنذار وبالنسبة للمالمسة التً ٌعتبرها الحكم قوٌة جداً لك .(لٌس فً الحق

أما . تعطى الخصم( نقطة واحدة)أما المالمسة الثانٌة تحت نفس الظروؾ سٌصدر جزاًء بشؤنها عن طرٌق كاٌكوكو وإٌبون . بشؤنها
األخرى فسٌنشؤ عنها الحرمان من المشاركة  أما المخالفات(. نقطتان(المخالفة الثالثة فسٌعطى المتنافس المصاب هانسوكو شوي ونٌهون 

 .عن طرٌق هانسوكو
 .لناشبٌن –مالمسة الوجه 

وإذا المس القفاز الهدؾ . بالنسبة للناشبٌن ٌجب أن ٌتم التحكم فً جمٌع حركات الٌد الفنٌة الموجهة للوجه والرأس والرقبة تحكماً تاماً  -3
وفً حالة . ركالت الفنٌة على الرأس والوجه والرقبة للمالمسة الخفٌفة للجلد فقطوٌسمح بال. لن تمنح لجنة الحكام المتنافس نقطة 

سٌصدر إنذاراً أو . الضربات الفنٌة التً تجعل المالمسة تعتبر أكثر من القفاز أو مالمسة الجلد فإن لجنة الحكام ستعطً إنذاراً أو جزاءً 
  .ب إصابة بصرؾ النظر عن درجة خفتها ما لم ٌتسبب فٌها المتلقًجزاءاً لقاء أي ضربة فنٌة للرأس أو الوجه أو الرقبة تسب

جب على الحكم مراقبة الالعب المصاب باستمرار، والتؤخٌر لفترة قصٌرة فً إصدار الحكم ٌسمح بتطور أعراض اإلصابة مثل  -4
واألمثلة على ذلك  .رض مٌزات تكتٌكٌةكما أن المراقبة تكشؾ عن أي جهود ٌقوم بها الالعب لتفاقم اإلصابة الخفٌفة بؽ. نزؾ األنؾ

 .الكلمات القوٌة فً األنؾ المصاب أو مسح الوجه بخشونة
قد ٌنتج عن اإلصابة السابقة أعراضاً خارج جمٌع النسب لدرجة المالمسة المستعملة وٌجب على الحكام أخذ ذلك فً االعتبار عندما  -5

ما ٌبدو مالمسة خفٌفة نسبٌاً قد ٌنشؤ عنه عدم تمكن المتنافس من االستمرار فً : ٌقرروا الجزاءات الخاصة بالمالمسة الزابدة، فمثالً 
اة المباراة بسبب التؤثٌر التراكمً لإلصابة التً تعرض لها فً مباراة سابقة، وقبل بداٌة المباراة أو الجولة ٌجب على مراقب ملعب المبار

 .طبٌاً للقتال ؟ ٌجب إبالغ الحكم إذا كان المتنافس معالج من إصابةفحص البطاقات الصحٌة والتؤكد من أن المتنافسٌن البقٌن 
سٌتم إنذار المتنافسٌن الذٌن ٌبالؽون فً رد الفعل للمالمسة البسٌطة مثل مسك الوجه والتماٌل أو السقوط بطرٌقة ال توجب السقوط فً  -6

  .سهممحاولة منهم لجعل الحكم ٌعاقب خصمهم فوراً أو إنزال الجزاء علٌهم أنف
وسٌتم تطبٌق عقوبة شٌكاكو على المتنافس الذي ٌتحاٌل . ٌعتبر التحاٌل بوجود إصابة ؼٌر موجودة مخالفة شدٌدة لقواعد اللعبة -7

تعتبر المبالؽة . باإلصابة، أي إن حدوث أشٌاء مثل االنهٌار أو التدحرج على األرضٌة الذي ال ٌإٌده إثبات باإلصابة ٌقررها طبٌب محاٌد
  .وٌجب تطبٌق إنذار أو جزاء مقابل اإلصابة المبالػ فٌها. بة ؼٌر موجودة أقل خطراً فً إصا

سٌتم نقل المتنافسٌن الذٌن ٌتلقون شٌكاكو مقابل التحاٌل باإلصابة من ملعب المنافسة وٌسلموا مباشرة اللجنة الطبٌة التابعة التحاد  -8
وستقدم اللجنة الطبٌة تقرٌرها قبل نهاٌة البطولة إلى مجلس الحكام ألخذه فً . افسللمتنالكاراتٌه الدولً ، التً ستقوم فوراً بعمل فحص 

والمتنافسون الذٌن ٌتحاٌلون باإلصابة سٌكونون عرضة ألشد الجزاءات قد تصل إلى حد الفصل مدي الحٌاة بالنسبة للمخالفات . االعتبار
 .المتكررة

 .مسة الخفٌفة سٌصدر بشؤنها إنذار أو جزاء ما لم تكن اإلصابة بسبب خطؤ من المتلقًالحلق بالتحدٌد منطقة قابلة لإلصابة فحتى المال -9
أسالٌب الكنس العادٌة المعروفة فً لعبة الكاراتٌه مثل دي آشً باراي وكو أوشس قاري : تنقسم أسالٌب الرمً الفنٌة إلى نوعٌن  -10

مساك به أوالً واألسالٌب التً تتطلب اإلمساك بالخصم أثناء تنفٌذ حركة وما الى ذلك ، حٌث ٌفقد الخصم توازنه أو ٌتم رمٌه بدون اإل
وٌمكن تنفٌذ مثل هذه األسالٌب بعد محاولة قانونٌة فقط عند القٌام أوالً بهجوم فنً أو كرد معاكس لهجوم الخصم الذي . القذؾ بالخصم

رٌة فوق الوسط، وٌجب اإلمساك بالخصم تماماً حٌث ٌمكن ٌحاول اإلمساك أو االلتفاؾ ، وٌجب أن ال تكون نقطة إسقاط الخصم المحو
القٌام بتسدٌد ضربة بشكل مؤمون، والضربات فوق الكتؾ مثل ساٌو ناقً وكاتا قاروما وؼٌرها تمنع بشكل صرٌح ألنها تسمى ضربات 

حدد لجنة الحكام ما إذا سٌتم وإذا أصٌب الخصم نتٌجة لضربة فنٌة ست. مثل ضربة تومً ناقً وسومً قاٌشً وما إلى ذلك" التضحٌة"
  .تطبٌق جزاء
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  .أسالٌب الٌد المفتوحة الفنٌة ممنوعة نظراً لما ٌتعرض له المتنافس من خطر -11
وهناك . تتعلق حركة جوقاي بالحالة التً تكون فٌها قدم المتنافس أو أي جزء آخر من جسمه مالمساً لألرض خارج حلبة المباراة -21

 .ع المتنافس أو ٌقذؾ به الخصم خارج الحلبةاستثناء عندما ٌتم دف
تكون مفٌدة فً تحدٌد ما إذا كانت قد حدثت حركة جوقاي صحٌحة، إذا أحرزت حركة أكا " ٌامً"عندما ٌنادي فٌها الحكم بكلمة  -13

روج خارج وقت فً حالة إحراز نقطة ثم ٌحدث الخ" ٌامً"ضربة فنٌة ناجحة ثم حدث بعدها خروج فوري فٌما بعد فٌجب أن ٌحدث 
وٌتم تسجٌل الخروج، وإذا حدث " ٌامً"إذا كانت محاولة أكا إلحراز نقطة ناجحة ال ٌنادي بكلمة . الجولة وقد ال ٌقع على المتنافس جزءاً 

مباشرة على إحراز النقطة وال ٌسجل " ٌامً"بعد إحراز نقطة عن طرٌق أكا مباشرة بهجمة ناجحة فً هذه الحالة سٌحدث  آوخروج 
ٌتم منح نقطتً أكا ( مع بقاء أكا داخل الملعب)أو خرج عندما تم إحراز نقطة بحركة أكا  آوإذا حدث خروج .آوالخروج من حركة 

 .آووٌطبق جزاء جوقاي 
. صة إلحراز نقطة أو إٌقاع جزاء علٌهجب إنذار المتنافس الذي ٌتراجع باستمرار بدون هجوم معاكس فعال وال ٌعطً الخصم فر -14

إذا حدثت المخالفة وتبقى للجولة عشر ثوان أو أكثر ٌقوم الحكم بإنذار المنافس مرتكب . وٌحدث ذلك دابماً خالل الثوان األخٌرة للجولة
 .مخالفةسٌنشؤ عنها جزاء ٌطبق بحق المتنافس مرتكب ال 2وإذا كانت هنالك مخالفة سابقة من نوع الفبة . المخالفة

وإذا بقً أقل من عشر ثوان للجولة ٌقوم الحكم بإنذار المتنافس مرتكب المخالفة بجزاء كاٌكوكو وٌمنح إٌبون للخصم، وإذا كانت هناك 
ؼٌر أنه ٌجب على الحكم أن ٌتؤكد من أن المتنافس لم . سٌتلقى المتنافس الجزاء التالً فً جانب الجزاءات 2مخالفة سابقة من نوع الفبة 

  .تراجع ألن الخصم ٌتعامل بتهور أو بطرٌقة خطرة ففً هذه الحالة ٌجب إنذار المتنافس المهاجم أو تطبٌق جزاء علٌهٌ
ٌدخل بعض المتنافسٌن أنفسهم . فً الحالة التً ٌقوم فٌها المتنافس بهجوم متعمد دون االكتراث للسالمة الشخصٌة : مثال للموبوباي  -15

وتشكل هذه الهجمات المفتوحة حركة موبوباي وال ٌمكن إحراز نقطة .  ٌكونوا قادرٌن على منع المهاجمفً حركات هجومٌة طوٌلة وال
وٌهملون وضعهم . ، ٌنسحب بعض المهاجمٌن بعٌداً فوراً فً حركة سرٌعة تدل على سٌطرته على الموقؾ لٌظهر إحرازه لنقطة. منها

وهذه أٌضاً حركة واضحة . نسحاب بعٌداً هو لجذب انتباه الحكم لضرباتهم الفنٌةإن الهدؾ من اال. الدفاعً وإدراكهم إلسقاط حق الخصم
وإذا تعرض المتنافس الذي ٌرتكب مخالفة إلصابة واعتبر الخطؤ من قبل المتلقً ٌجوز للحكم أن ٌرفض تطبٌق جزاء على . للموبوباي 

  .الخصم
ي إلى حرمان المتنافس من المشاركة كامل الفرٌق أو حرمان الوفد من أي سلوك ؼٌر محترم ٌصدر من عضو فً الوفد الرسمً قد ٌإد -16

  .إكمال الدورة
  

 الجزاءات:  9المادة 
  .ٌجوز تطبٌقه على المتنافس الذي ٌرتكب مخالفة بسٌطة أو أول حادث لمخالفة بسٌطة( شوكوكو(

 :اإلنذار 
ق كاٌكوكو للمخالفات البسٌطة التً ٌصدر بحقها إنذار من قبل تلك وٌطب. إلى نقاط الخصم( إٌبون)هذا جزاء تضاؾ بجانبه نقطة واحدة 

  : كاٌكوكو. شوي –المباراة أو مخالفات ال تكون شدٌدة بالقدر الكافً إلصدار هانسوكو 
شوي عادة على المخالفات التً صدر بموجبها كاٌكوكو -وٌطبق هانسوكو. إلى نقاط الخصم( نٌهون)هذا جزاء تضاؾ بموجبه نقطتان 

  :هانسوكو شوي. من قبل فً تلك الجولة على الرؼم من أنه ٌجوز تطبٌقه مباشرة على التعدٌات الشدٌدة التً ال تستحق بموجبه هانسوكو
ٌنشؤ عن هذا الجزاء عدم تؤهٌل . شوي من قبل –ٌطبق هذا الجزاء بعد ارتكاب مخالفة شدٌدة جداً أو عندما ٌكون قد صدر هانسوكو 

وفً مبارٌات الفرق ٌحصل المتنافس المصاب على ثمان نقاط إضافٌة باإلضافة إلى نقاط الخصم إذا كان ذلك أعلى  ,المتنافس وحرمانه
  :هانسوكو. من نقاطهم

. ولكً ٌتم التمكن من تعرٌؾ حد شٌكاكو ٌجب استشارة مجلس الحكام. هذا جزاء بالحرمان وعدم التؤهٌل للدورة أو المنافسة أو المباراة
ذ شٌكاكو عندما ٌحدث إخفاق بشكل مستمر لالنصٌاع ألوامر الحكم أو التعامل بعدوانٌة أو ارتكاب فعل ٌإثر على احترام وٌمكن تنفٌ

  .وشرؾ لعبة الكاراتٌه أو عندما تعتبر األفعال األخرى على إنها مخالفة للوابح وروح الدورة
على ثمان نقاط إضافٌة إضافة إلى نقاط الخصم إذا كان ذلك أكبر وفً مبارٌات الفرق إذا تلقى عضو الفرٌق شٌكاكو سٌحصل المتنافس 

 :شٌكاكو .من نقاط الفرٌق
 :الشرح 

 .مع بعضها 2و  1ال ٌجب جمع جزاءات الفبة  -1
ٌمكن تطبٌق الجزاء مباشرة بسبب مخالفة القانون ، ولكن بمجرد إصدار الجزاء فٌجب أن ٌصحب تكرار مخالفات تلك الفبة تشدد فً  -2

لٌس من الممكن على سبٌل المثال، إصدار إنذار أو جزاء للمالمسة المستمرة ثم إصدار إنذار آخر لحادث المالمسة . ٌق الجزاءاتتطب
  .المستمرة

من )عندما ٌتم ارتكاب مخالفة بسٌطة للقانزن بشكل صرٌح إال أن احتمال فوز المتنافس بالمباراة لم ٌضمحل ( شكوكو)تصدر اإلنذارات  -3
 .بسبب مخالفات الخصم( جهة نظر لجنة الحكامحٌث و

حسب )وٌطبق كاٌكوكو عادة عندما ٌتضاءل احتمال فوز المتنافس قلٌالً . ٌجوز توجٌه الجزاء كاٌكوكو مباشرة بدون إعطاء إنذار أوالً  -4
  .بسبب مخالفات الخصم (وجهة نظر لجنة الحكام

من )إنذار أو كاٌكوكو وٌستخدم عندما ٌضمحل احتمال فوز المتنافس بشكل كبٌر  تشوي مباشرة أو بعد إعطاء –ٌجوز توجٌه هانسوكو  -5
 .بسبب مخالفات الخصم (حٌث وجهة نظر لجنة الحكام

ٌستخدم عندما ٌتدنى احتمال فوز المتنافس . ٌطبق هانسوكو بسبب الجزاءات التراكمٌة كما ٌمكن تطبٌقه مباشرة للمخالفات الشدٌدة للوابح  -6
  .بسبب مخالفات الخصم( حسب وجهة نظر لجنة الحكام)الصفر إلى نقطة 

أي متنافس ٌتلقى هانسوكو لتسببه فً إصابة لتسببه فً إصابة وٌكون من حٌث وجهة نظر لجنة الحكام ومراقب المباراة قد تصرؾ بتهور  -7
د الكاراتٌه الدولً سٌتم اإلبالغ عنه لدى مجلس أو خطورة أو ٌعتبر على أنه ال ٌمتلك شروط المهارات الالزمة للدخول فً منافسات اتحا

 .أو للمنافسات الالحقة/وسٌقرر مجلس الحكام ما إذا كان ذلك المتنافس سٌتم إٌقافه لباقً تلك المنافسة و. الحكام
ها هذا الجزاء وٌكون وال ٌتطلب األمر أن ٌرتكب المتنافس أي مخالفة ٌستحق علٌ. ٌجوز تطبٌق شٌكوكو مباشرة بدون إنذارات أٌاً كانت -8

إذا اعتقد الحكم بؤن المتنافس قد . كافٌاً إذا تصرؾ المدرب أو أي عضو من الوفد المتنافس بطرٌقة تإثر على احترام وشرؾ لعبة الكاراتٌه
ي ٌجب تصرؾ بتهور ، بصرؾ النظر عن حدوث إصابة جسدٌة فعلٌة أم ال ، فٌكون إصدار شٌكاكو ولٌس هانسوكو هو الجزاء األصح الذ

 . تطبٌقه
9-  ً  .ٌجب إعالن عقوبة جزاء شٌكاكو إعالناً واضحا
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 اإلصابات والحوادث أثناء المباريات:  10المادة 

 
ٌكون كٌكن هو القرار الذي ٌتم اتخاذه عندما ٌفشل المتنافس أو المتنافسون فً تقدٌم أنفسهم عندما ٌنادى علٌهم بسبب عدم قدرتهم على  -1

 .وقد تتضمن أسباب التخلً اإلصابة التً ال تعزي إلى تصرفات الخصم. لرؼبة فً اللعب أو انسحبوا بؤمر من الحكماالستمرار أو لعدم ا
ذا تسبب إثنان من المتنافسٌن فً إصابة بعضهما أو كانا ٌعانٌان من آثار إصابة سابقة، وأعلن الطبٌب الرسمً أنهما ال ٌستطٌعان ـ 2

 .لتحدٌد نتٌجة المباراة( هانتً)إذا كان عدد النقاط متساوٌاً ٌجري تصوٌتاً . حرز نقاطاً أكثراالستمرار، ٌفوز المتنافس الذي أ
 .المتنافس المصاب الذي ٌقرر الطبٌب أنه ؼٌر البق للقتال ، ال ٌمكنه اللعب فً هذه البطولة مرة أخرى -3
. ال ٌسمح له بالقتال مرة أخرى فً المسابقة بدون إذن الطبٌبالمتنافس المصاب الذي ٌفوز بالمباراة عن طرٌق عدم التؤهل بسبب إصابة  -4

 .وإذا أصٌب قد ٌفوز بمباراة أخرى بسبب عدم التؤهل ولكن ٌمكنه الستمرار فً أي منافسة كومٌتٌه الحقة فً تلك البطولة
 .جة اإلصابة فقطعندما ٌصاب المتنافس ٌقوم الحكم بإٌقاؾ المباراة وٌطلب الطبٌب، وٌصرح للطبٌب بتشخٌص ومعال -5
المتنافس الذي ٌصاب أثناء الجولة وٌحتاج إلى معالجة طبٌة سٌسمح له بثالث دقابق ٌتلقى خاللها العالج ، إذا لم تكتمل المعالجة خالل  -6

 .اً لوقت المعالجةأو ٌمنح تمدٌد( 13من المادة  9الفقرة )الوقت المسموح به سٌقرر الحكم ما إذا كان سٌعلن عن عدم لٌاقة المتنافس للقتال 
أي متنافس ٌسقط أو ٌرمى به أو ٌطاح به على األرض وال ٌتمكن من الوقوؾ على رجلٌه خالل عشر ثوان ٌعتبر ؼٌر البق لمواصلة  -7

لضربة فً حالة سقوط المتنافس أو رمٌه على األرض أو وقوعه با. القتال وسٌتم سحبه تلقابٌاً من جمٌع منافسات الكومٌتٌه فً تلك المسابقة
القاضٌة ولم ٌتمكن من استعادة وقوفه على رجلٌه فوراً ٌعطً الحكم عالمة لمراقب الوقت للبدء فً العد التنازلً للعشر ثوان عن طرٌق 

 .ٌقوم مراقب الوقت بإٌقاؾ الساعة عندما ٌرفع الحكم ٌده. إطالق صافرته، وفً نفس الوقت ٌطلب الطبٌب إذا طلب األمر 
 

 :الشرح 
وٌجب أن ٌكون عدم اللٌاقة . ٌعلن الطبٌب أن المتنافس ؼٌر البق طبٌاً ٌجب إجراء اإلدخال المناسب فً بطاقة متابعة المتنافسعندما  -1

 .واضحاً بالنسبة للجان التحكٌم األخرى
ابة خطٌرة فإن فوزاً وإذا لم ٌتعرض الفابز إلص .1ٌجوز للمتنافس الفوز عن طرٌق عدم تؤهل الخصم بسبب تراكم المخالفات من الفبة  -2

آخر لنفس األسباب ٌجب أن ٌإدي إلى االنسحاب على الرؼم من أن المتنافس قد ٌكون البقاً من الناحٌة البدنٌة وقادر على االستمرار فً 
  .القتال

 .ٌجب على الحكم استعداء الطبٌب فقط عندما ٌصاب المتنافس وٌحتاج إلى معالجة طبٌةتصدر  -3
  .زماً بؤتباع قواعد السالمة كما هو منصوص علٌها فً التعلٌمات الطبٌة الخاصة بهذا الالعب المصابٌكون الطبٌب ملت -4
ٌتم إصدار إنذار بعد مرور سبع ثوان . عند تطبٌق قانون العشر ثوان ٌتم مراقبة الوقت من قبل المٌقاتً الذي ٌعٌن لهذا الؽرض خصٌصاً  -5

وٌوقؾ مراقب الوقت . وال ٌبدأ مراقب التوقٌت فً تشؽٌل الساعة إال بعد تلقٌه اإلشارة من الحكم . ان ٌعقبه إنذار نهابً عند انتهاء العشر ثو
 .الساعة عند ٌقؾ المتنافس مستقٌماً تماماً وٌرفع الحكم ذراعه

  .تقرر لجنة الحكام الفابز على أساس هانسكو أو كٌكن أو شٌكاكو وذلك حسب الحالة -6
تلقى عضو الفرٌق كٌكن سٌكسب الخصم ثمان نقاط إضافٌة تضاؾ إلى نقاطه إذا كان ذلك أعلى من نقاط الفرٌق  فً مبارٌات الفرق إذا -7

  .التً حققها
 

 االعتراض الرسمي:  11المادة 
 
 .ال ٌجوز ألي شخص االعتراض على التحكٌم لدى عضو من أعضاء لجنة الحكام -1
 .لوابح ٌكون ربٌس االتحاد أو الممثل الرسمً هو الجهة الوحٌدة المسموح لها باالعتراضإذا أتضح أن إجراًء تحكٌمٌاً قد تعارض مع الـ 2
االستثناء الوحٌد عندما ٌكون االعتراض  (.ٌكون االعتراض على شكل تقرٌر مكتوب ٌقدم فوراً بعد المباراة التً ٌنشؤ عنها االعتراض  -3

 .)وٌتم البحث فً السوء اإلداري ٌجب إشعار مراقب المباراة فوراً  .متعلقاً بسوء إداري
وباألخذ فً . ٌجب تقدٌم االعتراض إلى ممثل لجنة االستبناؾ، وستقوم اللجنة بمراجعة الظروؾ التً أدت إلى اتخاذ قرار االعتراض -4

 .لةتقوم اللجنة بعمل تقرٌر ٌتم بموجبه التفوٌض باتخاذ إجراء حسبما تستدعٌه الحا. االعتبار جمٌع الحقابق المتاحة
وٌجب تقدٌمه خطٌاً . ٌجب أن ٌكون االعتراض ٌتعلق بتطبٌق اللوابح وفقاً إلجراءات الشكاوى المحددة من قبل اتحاد الكاراتٌه الدولً -5

 .وتوقٌعه من قبل الممثل الرسمً للفرٌق أو المتنافسٌن
من قبل اتحاد الكاراتٌه الدولً وٌجب أن تقدم الشكوى مع  ٌجب أن ٌتم تسدٌد رسوم اعتراض مقابل تقدٌم الشكوى وفقاً لما تم االتفاق علٌه -6

 .االعتراض إلى ممثل لجنة االستبناؾ
 .تتكون لجنة االستبناؾ من ممثل واحد من كل من مجلس الحكام واللجنة الفنٌة واللجنة الطبٌة -7

 
 :الشرح 

ة المنافسة والتفاصٌل المحددة للشًء الذي تم االعتراض علٌه، ٌجب أن ٌتضمن االعتراض أسماء المتنافسٌن ولجنة الحكام التً تقوم بإدار -1
 .وال ٌتم قبول الشكاوى العامة عن اإلجراءات الشاملة على اعتراض قانونً، وٌتحمل المدعً مسبولٌة إثبات قانونٌة االعتراض

دراسة الدلٌل المقدم تؤٌٌداً لالعتراض، وٌجوز تتم مراجعة االعتراض من قبل لجنة االستبنافات وكجزء من هذه المراجعة وستقوم اللجنة ب -2
  .للجنة أٌضاً أن تدرس أشرطة الفٌدٌو واستجواب المسبولٌن فً محاولة لفحص قانونٌة االعتراض بطرٌقة موضوعٌة

ٌع اإلجراءات لتفادي إذا أثبتت لجنة االستبنافات قانونٌة االعتراض سٌتم اتخاذ اإلجراء المناسب، باإلضافة إلى ذلك سٌتم اتخاذ جمتصدر  -3
 .تكرار ذلك فً المنافسات المستقبلٌة، وستعٌد الخزٌنة الرسوم التً تم إٌداعها

  .إذا أثبتت لجنة االستبناؾ عدم قانونٌة االعتراض سٌتم رفضه وتحول الرسوم إلى اتحاد الكاراتٌه الدولً -4
التؤكد من أن المباراة قد ) الكانسا(ٌكون من مسبولٌة المحكم . ٌجب ضمان عدم تؤخٌر المبارٌات حتى إذا تم إعداد اعتراض رسمً  -5

 .أجرٌت وفقاً لقواعد المنافسة
  .فً حالة حدوث سوء إداري خالل إحدى المبارٌات ٌجوز للمدرب إشعار مراقب ملعب المباراة بإشعار الحكم -6
 

  السلطات والواجبات:  12المادة 
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 :لجنة الحكام

 :ة الحكام كالتالًتكون سلطات وواجبات لجن
ات التؤكد من اإلعداد الصحٌح لكل دورة منافسات بالتشاور مع اللجنة المنظمة فٌما ٌتعلق بترتٌب مكان المنافسة وتقدٌم وتجهٌز جمٌع المعد -1

 .والمرافق الالزمة وتشؽٌل المبارٌات واإلشراؾ علٌها واحتٌاطٌات السالمة وما إلى ذلك
وتجهٌزهم فً أماكنهم المحددة واتخاذ القرار حسبما ٌلزم عن طرٌق تقارٌر مراقبً مالعب ( رإساء الحكام)تعٌٌن مراقبً المبارٌات ـ 2

 .المبارٌات
 .اإلشراؾ على األداء الكلً لمسبولً التحكٌم وتنسٌقه -3
 .ترشٌح المسبولٌن البدالء حسبما ٌتطلب األمر -4
ة الفنٌة التً قد تنشؤ خالل مباراة معٌنة وال توجد نصوص خاصة بها فً مواد قانون البت فً الحكم النهابً بالنسبة لألمور ذات الطبٌع -5

 .التحكٌم
 :مراقبو ساحة المباريات

  :تكون سلطات وواجبات مراقبً ساحة المبارٌات كالتالً
 .اقبتهمتفوٌض وتعٌٌن واإلشراؾ على الحكام والقضاة لجمٌع المبارٌات التً تتم فً المناطق التً تكون تحت مر -1
  .مالحظة أداء الحكام والقضاة الذٌن فً منطقتهم والتؤكد من أن المسبولٌن الذٌن تم تعٌٌنهم قادرون على المهام المناطة بهم -2
 .على وجود خرق لقواعد المنافسة )الكانسا(إصدار الحكم بإٌقاؾ المباراة عندما ٌشٌر الحكم العام -3
 .مسبول تحت إشرافهم مع تقدٌم توصٌاتهم، إن وجدت، إلى مجلس الحكامإعداد تقرٌر خطً ٌومً عن أداء كل  -4

 :الحكام
 :تكون سلطات الحكم كالتالً

 .سلطة تنفٌذٌة للمبارٌات تتضمن إعالن بداٌة المباراة وإٌقافها ونهاٌتها" شوشن"ٌكون للحكم  -1
  .منح النقاط -2
 .بناؾ، إذا كان ضرورٌاً، أسس إصدار الحكمٌشرح لمراقب المبارٌات أو مجلس الحكام أو لجنة االست -3
  .تطبٌق الجزاءات وإصدار اإلنذارات قبل المباراة وخاللها وبعدها -4
 .الحصول على وجهات نظر القضاة والعمل بمقتضاها -5
 .إعالن فترات التمدٌد لوقت المباراة -6
 .وإعالن النتٌجة( هانتاي)تنفٌذ تصوٌت لجنة الحكام  -7
  .بزإعالن الفا -8
 .ال تقتصر سلطة الحكم على ملعب المنافسة فقط بل على جمٌع حدوده المباشرة -9

 .عطً الحكم القرارات وٌقوم بجمٌع اإلعالنات -10
 :القضاة

 :كالتالً( فوكوشن)تكون سلطات القضاة 
 .مساعدة الحكم عن طرٌق اإلشارة باالعالم -1
ٌنبؽً أن ٌقوم القضاة بالمراقبة الدقٌقة لحركات المتنافسٌن وٌقدموا إلى الحكم وجهة . هممارسة حق التصوٌت على القرار الذي ٌتم اتخاذـ 2

  :نظرهم عن الحاالت التالٌة
 .عندما تكون هناك مالحظة على نقطة تم إحرازها -أ                                 
 .ممنوععندما ٌقوم المتنافس بعمل أسلوب  -ب                                
 .عند مالحظة تعرض أحد المتنافسٌن إلصابة أو مرض -ج                                
 .)جوقاي)عندما ٌتحرك أي من المتنافسٌن أو كلٌهما خارج منطقة المنافسة  -د                                
  .رة لفت انتباه الحكم الٌهافً الحاالت األخرى التً ٌرى ضرو -ه                                

 :الحكم العام
أو القضاة لٌست وفقاً /وإذا كانت قرارات الحكم و. بمساعدة مراقب ساحة المباراة عن طرٌقة مراقبة سٌر المبارٌات ( كانسا)ٌقوم الحكم العام 

احة المباراة بتوجٌه الحكم بإٌقاؾ المباراة وٌقوم مراقب س. للوابح للمنافسة ٌقوم المحكم برفع العلم فوراً أو ٌصدر إشارة وٌدق الجرس
 .وستكون سجالت المباراة التً ٌتم االحتفاظ بها سجالت رسمٌة عمالً بموافقة الحكم العام. وٌصحح الخطؤ

 :مشرفي التسجيل
 . المعٌنٌنٌحتفظ مشرؾ التسجٌل بسجل منفصل للنقاط التً ٌمنحها الحكم وفً نفس الوقت ٌشرؾ على أعمال المٌقاتً والمسجلٌن 

  :الشـــرح
وإذا أخفق . ا بنقطة لنفس المتنافس ٌقوم الحكم بإٌقاؾ المباراة وٌطلب أؼلبٌة التصوٌتآوعندما تصدر نفس اإلشارة من ثالثة قضاة أو ٌ -1

 .الحكم فً إٌقاؾ المباراة ٌرفع الحكم العام العلم األحمر أو ٌطلق إشارة أوٌضرب الجرس
من قاضٌٌن أو ٌشٌران بإحراز نقطة لنفس المتنافس سٌؤخذ الحكم وجهتً نظرهما فً االعتبار لكنه قد ٌرفض  عندما تصدر نفس اإلشارة -2

  .إٌقاؾ المباراة إذا كان ٌعتقد أنهما مخطبان
ٌجوز له أن قد ٌطلب الحكم من القاضٌٌن إعادة النظر فً القرار ولكن ال . ؼٌر أنه عندما توقؾ المباراة سٌتم العمل بؤؼلبٌة األصوات -3

 .ٌصدر قراراً ضد قاضٌٌن ما لم ٌكن لدٌه سند إٌجابً من القاضً اآلخر
ٌجوز للحكم أن ٌطلب من القاضٌٌن إعادة النظر فً قرار عندما ٌعتقد بؤنها مخطبٌن أو عندما ٌكون تنفٌذ القرار فٌه مخالفة للوابح مثل  -4

أو عندما ( جوقاي)مفرطة أو عندما ٌشار بالنقطة للمتنافس الذي خارج منطقة المباراة عندما ٌقوم أحد المتنافسٌن باستخدام العنؾ أو القوة ال
  .ٌؤخذ الحكم فً االعتبار أن النقطة التً أشٌر إلٌها عالٌة جداً أو منخفضة جداً 

 .عندما ٌكون هناك ثالثة قضاة لكل منهم وجهة نظر مختلفة ٌجوز للحكم اتخاذ قرار ٌسانده أحد القضاة -5
ٌكون صوت الحكم ( سن –إٌنشو )وفً حالة تعادل األصوات . ٌكون لكل من الحكم وكل قاضً صوتاً واحداً ( هانتاي ) ً حالة الترجٌح ف -6

 .هو الصوت المرجح
وإذا لم ٌكونوا متؤكدٌن من وصول األسلوب الفنً منطقة الحصول على نقطة فعالً . ٌجب على القضاة احتساب ما ٌرونه من نقاط فقط -7
 .)مٌناي)جب علٌهم اإلشارة بؤنهم لم ٌروها، ٌ
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لٌس له صوت كما أن . وال ٌشكل وجوده قاضٌاً إضافٌاً . ٌكون دور الحكم العام التؤكد من أن المباراة قد نفذت وفقاً لقانون التحكٌم للمنافسة -8
وتنحصر مسبولٌته فً أمور (. جوقاي)حدث لٌس له أي صالحٌة فً مسابل الحكم مثل ما إذا كانت النقطة قانونٌة أو ما إذا كان قد 

  .اإلجراءات
 .فً حالة عدم سماع الحكم لجرس انتهاء المباراة سٌطلق مشرؾ التسجٌل صفارته -9

عند القٌام بشرح أسس الحكم بعد انتهاء المباراة ٌجوز للجنة الحكام أن تتحدث إلى مراقب ساحة المباراة أو مجلس الحكام أو لجنة  -10
 .ولن ٌقوموا بالشرح ألي شخص آخر. االستبناؾ

 
 بدء وإيقاف وإنهاء المباريات:  13المادة 

 .2و  1تكون المصطلحات واإلشارات التً ٌستخدمها الحكم والقضاة فً إدارة المباراة حسبما هً محددة فً الملحقٌن  -1
  .وستبدأ الجولة بعد ذلك" شوبو هاجٌمً"سٌن ٌقوم الحكم بإعالن ٌكون الحكم والقضاة فً أماكنهم المحددة لهم وبعد تبادل التحٌة بٌن المتناف -2
 .)موتو نو إٌتشً)وإذا لزم األمر سٌقوم الحكم بؤمر المتنافسٌن بؤخذ مواقعهم األصلٌة " . ٌامً"ٌوقؾ الحكم الجولة بإعالن  -3
أكا أو )ز نقطة ٌعٌن منحها ٌحدد الحكم المتنافس فً حالة إحرا. ٌعود الحكم إلى مكانه وٌوضح الحكام وجهات نظرهم عن طرٌق اإلشارة -4
و ٌمنح النقطة المناسبة مستعمالً اإلشارة ( توسكً أو أوتشً أو كٌري)واألسلوب الفنً إلحراز النقطة ( شودان أو جودان)ومنطقة التسدٌد ( آو

  .)ً هاجٌمًتسوزوكٌت)، ثم ٌقوم الحكم بإعادة استؤناؾ المباراة بقوله عبارة 2المحددة فً الملحق 
وٌؤمر المتنافسٌن بؤن ٌعودوا إلى ( ٌامً)عندما ٌبدي المتنافس تقدماً واضحاً قدره ثمان نقاط خالل المباراة ٌوقؾ الحكم المباراة بكلمة  -5

ً . خطً البداٌة بٌنما ٌعود هو إلى خطه ( . أكا نوكاتشً/ آو) ثم ٌقوم بعد ذلك بإعالن الفابز وٌشٌر إلٌه برفع الحكم ٌده فً اتجاه الفابز معلنا
 .وتنتهً الجولة عند هذه النقطة

 .(أكا نوكاتشً/ آو)عندما ٌنتهً الوقت ٌتم إعالن المتنافس الذي لدٌه نقاط أكثر بؤنه الفابز ٌشٌر إلٌه الحكم برفع ٌده فً اتجاه الفابز معلناً  -6
 .وتنتهً المباراة عند هذه النقطة

وٌعود إلى مكانه، وٌنتقل الحكم إلى محٌط منطقة ( ٌامً)متعادلة أو لم تمنح نقاط ٌنادي الحكم بكلمة عندما ٌنتهً الوقت وتكون النقاط  -7
وسٌوضح الحكم والقضاة وجهات نظرهم حٌث ٌوضحها القضاة برفع أعالمهم أما الحكم . وٌصدر صافرتٌن( هانتاي)المباراة وٌنادي بكلمة 

ً  (سن –إنشو)وبداٌة الوقت االضافً ( هٌكٌواكً)لحكم التعادل قابالً فً حالة تعادل األصوات سٌعلن ا. فٌرفع ذراعه  .عندما ٌكون ذلك منطبقا
سن شامل عندما ٌجوز للحكم استعمال صوت الترجٌح لكسر  – ٌكون لكل من القضاة والحكم صوتاً واحداً فً الهنتاي باستثناء نهاٌة إنشو -8

  .أي تعادل ٌحدث فٌما بعد
ً ( ٌامً)م الحاالت التالٌة ٌنادي بكلمة عندما ٌواجه الحك -9   :وٌوقؾ الجولة مإقتا
 .عندما ٌكون أي من المتنافسٌن أو كلٌهما خارج منطقة المباراة- أ                                

 .السالمةعندما ٌؤمر الحكم المتنافسٌن بتعدٌل بدلة الكاراتٌه أو معدات الواقٌة و -ب                                
 .عندما ٌخالؾ المتنافس القانون -ج                                
 عندما ٌقرر الحكم أن أحد أو ِكال المتنافسٌن ؼٌر قادرٌن على االستمرار فً اللعب نتٌجة اصابة أو مرض أو  -د                                
 .ذ رأي الطبٌب فً الحالة وٌقرر الحكم اذا كان فً االمكان متابعة المباراةٌؤخ. أسباب أخرى                                
 .عندما ٌمسك المتنافس بالخصم وال ٌنفذ أسلوب فنً أو إسقاط فوراً خالل ثانٌتٌن أو ثالث -ه                                

  .الهما أو ٌقذفان وال تحدث ضربات فنٌة فعالة خالل ثانٌتٌن أو ثالثعندما ٌسقط أي من المتنافسٌن أو ك -و                                
    و محاولة لقذؾ الخصم وهم فً حالةعندما ال ٌكون كال المتنافسٌن لٌس واقفٌن على أرجلهم بعد سقوط أ- ز                                

 .تصارع                                 
 .عندما ٌصدر ثالثة قضاة نفس اإلشارة أو ٌعلنان نقطة لنفس الالعب -ح                                

 
  :الشـــرح

ر إلٌه عند بداٌة المباراة ٌطلب الحكم أوال من المتنافسٌن الذهاب إلى خطً البداٌة، وإذا دخل أحد المتنافسٌن الحلبة قبل األوان ٌجب أن ٌشا -1
ٌجوز للحكم أن ٌطلب . بعضهما بطرٌقة جٌدة وتعتبر انحناءة الرأس السرٌعة ؼٌر محترمة ولٌست كافٌةٌجب أن ٌحًٌ المتنافسان . بالخروج

 .من اللوابح 2من المتنافسٌن أداء التحٌة عندما ال ٌتطوع أحدهم بالتحٌة حسبما هو موضح فً الملحق 
ٌجب تثبٌت . أنهما ٌقفان على خطٌهما وثابتان بشكل جٌدعند إاستؤناؾ المباراة ٌجب على الحكم أن ٌفحص كال المتنافسٌن للتؤكد من  -2

المباراة بؤقل قدر  استبناؾٌجب على الحكم أن ٌعٌد . المتنافسٌن اللذان ٌقفزان إلى أعلى وإلى أسفل أو ٌقومان بحركات عصبٌة قبل بداٌة القتال
  .من التؤخٌر

 
 التعديالت:  14المادة 

ال من قبل اللجنة الرٌاضٌة التابعة التحاد الكاراتٌه الدولً وموافقة لجنة التوجٌه التابعة التحاد ال ٌجوز تؽٌٌر أو تعدٌل هذه اللوابح إ
 .الكاراتٌه الدولً
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 (الكاتا)قانون الكاراتيه 
 حلبة منافسات الكاتا:  1المادة 

 

 .ٌجب أن تكون منطقة اللعب مسطحة ومستوٌة وخالٌة من األخطار أو العوابق -1

 .حلبة المنافسة ذات مساحة كافٌة تسمح بتنفٌذ الكاتا دون تشوٌش او اعاقةٌجب أن تكون ـ 2
 

 :الشرح 

 .وعادة ٌكون بساط الكومٌتٌه المؽطاة بالفرش هً األنسب. ألداء الكاتا الجٌد ٌلزم توفٌر سطح مستقٌم وناعم  -1
 

 الزي الرسمي:  2المادة 
 

 .من لوابح الكومٌتٌه 2ما هو موضح فً المادة ٌجب أن ٌرتدي المنافسون والقضاة الزي الرسمً حسب -1

 .ٌجوز استبعاد أي شخص ال ٌتقٌد بهذا النظامـ 2
 

 :الشرح 

  .ال ٌجوز خلع زي الكاراتٌه خالل أداء الكاتا -1

 .المتنافسون الذٌن ٌحضرون وال ٌلبسون الزي الصحٌح سٌعطون دقٌقة واحدة لتصحٌح وضعهم -2
  

 كاتاتنظيم مسابقات ال:  3المادة 
 

تتكون مبارٌات الفرق من منافسة بٌن فرق تتكون من ثالثة . ألداء تكون منافسات الكاتا على شكل مبارٌات فرق وأفراد -1
وتتكون مباراة الكاتا الفردٌة من أداء فردي فً فرق رجال أو . وتتكون كل فرٌق من الذكور فقط أو اإلناث فقط. أشخاص

  .نساء منفصلة

  .على ان ٌإدي المتنافسون الكاتا االجبارٌه فً الدور النهابً. ٌة والترضٌهٌطبق نظام التصف -2

ستإدي مبارٌات . االختٌارٌة خالل المنافسة (توكوي)اإلجبارٌة و ( شٌشتاي)ٌتوقع أن ٌإدي المتنافسون مبارٌات الكاتا  -3

بناءاً على أنظمة قوجو وشٌتو وشوتو ووادو، وفً الكاتا وفقاً لمدارس الكاراتٌه المعترؾ بها من قبل اتحاد الكاراتٌه الدولً 

  .7وقابمة الكاتا الممٌزه فً الملحق  6وجدول الكاتا االجبارٌه مضمن فً الملحق . الدورٌن األولٌٌن ال ٌسمح بؤي اختالفات
ؾ فً الكاتا التً ٌتم وال ٌسمح باختال. فً الدورٌن األولٌٌن ٌجوز للمتنافسٌن اختٌار نوع واحد من قابمة الكاتا اإلجبارٌة -4

  .اختٌارها

وٌسمح باالختالفات التً ٌتم  7فً األدوار الالحقة ٌمكن أن ٌختار المتنافسون من قابمة توكوي الواردة فً الملحق  -5

  .اختٌارها حسب فروقات المدارس

  .سٌتم إشعار مسبولً طاولة النقاط والتسجٌل عن اختٌار الكاتا قبل بداء الدور -6

ؼٌر أنه إذا تتطلب األمر تنفٌذ . أن ٌنفذ المتنافسون كاتا مختلفة فً كل دور، وبمجرد تنفٌذ الكاتا فال ٌجوز إعادتها ٌجب  -7
  .جولة تؤهل ابتدابٌة نظراً لألعداد المتنافسة ٌجوز إعادة الكاتا التمهٌدٌة التً ٌتم اختٌارها من القابمة اإلجبارٌة فً الجولة

ة لفرق الكاتا سٌنفذ الفرٌقان المإهالت للنهابٌات الكاتا التً قاما باختٌارها من قابمة توكوي الواردة فً المنافسات النهابٌ -8
والزمن المسموح به  .(بونكاي)وفٌما بعد سٌعرض الفرٌقان شرح لمعنى الكاتا المختارة. بالطرٌقة العادٌة 7فً الملحق 

  .الستعراض البونكاي هو ثالث دقابق
 

 القضاة والتحكيم طاقم:  4المادة 
 

 .ٌقوم مجلس الحكام أو مراقب المبارٌات بتعٌٌن لجنة مكونة من ثالثة قضاة لكل مباراة -1

 .باإلضافة إلى ذلك ٌتم تعٌٌن مسجل النقاط والمذٌعٌنـ 2
 

 :الشرح 

ن فً الجانبٌن األٌسر وٌجلس القاضٌان اآلخرا .ٌجلس ربٌس قضاة الكاتا على الحافة الخارجٌه للملعب مواجهاً المتنافسٌن -1

سٌكون لدى القضاة الثالثة علمٌن أحمر . واألٌمن على بعد مترٌن من خط وسط الحلبة وفً اتجاه نقطة دخول المتنافسٌن
 .وآخر أزرق

 
 معايير اتخاذ القرار:  5المادة 

 

ٌنظر القضاة فً األمور التالٌة . تضمنهاتٌجب أن تنفذ الكاتا بكفاءة وٌجب أن تظهر فهماً واضحاً للمبادئ التقلٌدٌة التً تمنح ـ 1
  :إلجراء تقٌٌم المتنافسٌن أو الفرٌق

 .االداء الواقعً لمعنى الكاتا - أ                                
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 .)بونكاي)فهم األسالٌب الفنٌة المستعملة  -ب                                
 .)كٌمٌه)الجٌد واإلٌقاع والسرعة والتوازن وتركٌز القوة  التوقٌت -ج                                
 .) كٌمٌه)االستعمال الصحٌح والمناسب للتنفس لدعم تركٌز القوة  -د                                

 .والتركٌز( شاكوؼان)التركٌز الصحٌح لالنتباه  -ه                                

  .مع شد جٌد للرجلٌن والقدمان مالصقتٌن لألرض( داتشً)الوقفات الصحٌحة  -و                                

 .بدون هز أعلى الفخذٌن إلى أعلى أو أسفل عند الحركة( هارا)شد جٌد للبطن - ز                                

  .على حسب المدرسة التابع لها( كٌهون)استعراض الهٌبة الصحٌحة لألوضاع والحركات  -ح                                

 .كاتا صعوبة ذلك فً بما أخرى، معاٌٌر االعتبار بعٌن تإخد أن ٌجب -ط                               
  .كفرٌق الكاتا تؤدٌة عند إضافً عامل اشارة بدون التجانس ٌعتبر -ي                               

ؤهل المتنافس الذي ٌعدل فً أداء الكاتا ، والمتنافس الذي ٌتوقؾ أثناء أداء الكاتا أو الذي ٌإدي كاتا فً الدورٌن األولٌٌن ال ٌتـ 2
 .الكاتا المعلنة عنمختلفة 

 
 :الشرح 

الكاتا لٌست رقصة أو أداًء مسرحٌاً، ٌجب أن تتقٌد بالقٌم والمبادئ التقلٌدٌة، كما ٌجب أن تكون واقعٌة من حٌث القتال  -1
التركٌز والقوة والتؤثٌر المحتمل فً أسالٌبها، وٌجب أن ٌتم فٌها استعراض المقاومة والقوة والسرعة باإلضافة واستعراض 

  .إلى الخفة واإلٌقاع والتوازن فً األداء

  .فً مبارٌات فرق الكاتا ٌجب أن ٌبدأ أعضاء الفرٌق الثالثة متجهٌن فً اتجاه واحد نحو ربٌس القضاةـ 2

  .عضاء الفرٌق الكفاءة فً جمٌع نواحً أداء الكاتا باإلضافة إلى التزامن والتناؼم فً الحركاتٌجب أن ٌظهر أـ 3

أوامر بدء األداء أو انتهابه أو ضرب األرض بالقدمٌن أو لطم الصدر أو الذراعٌن أو بدلة الكاراتٌه والزفٌر ؼٌر المناسب ـ 4
  .لقضاة عند اتخاذهم قراراً جمٌعها أمثلة تعتبر تلمٌحات خارجٌة وٌجب أن ٌحتسبها ا

 الدور لهذا مناسبة كاتا آداء لضمان أوالمتنافس للمدرب متروك األمرـ 5
 
 معايير اتخاذ القرار:  5المادة 

 

 ،( آو)األزرق  بالحزام واآلخر( أكا)األحمر  بالحزام أحدهم بؤسمابهم، اإلتنٌن المتنافسٌن منادات عند جولة، كل بداٌة فًـ 1
 .المنافسة بساط داخل ٌتقدم( أكا) دوره، النتضار قلٌلة بخطوات الوراء إلى ٌرجع( آو)  البساط، حافة على للحكام ةالتحٌ ٌإدٌان

( آو) انتهاء موٌنتضر ٌنسحب اإلنتهاء، عند العرض، وٌبدأ سٌإدٌها اتً الكاتا إسم ٌعلن( أكا) للحكام، جدٌد من التحٌة اداء بعد
 .للنتٌجة الحكام اعالن المتنافسٌن ٌنتظر ،األخٌر هدا إنتهاء عند عرضه، من

 القضاة على المنادات حق له الوسط قاضً أخرى، إختالالت وجود عند او القانون مع متطابقة ؼٌر الكاتا تكون عندماـ 2
 .المالبم القرار إلتخاد له المساعدٌن

  .(الكومٌتٌه فً  طورٌماسان) مثل ٌسحبهما و متقاطع بشكل الراٌتٌن ٌرفع الوسط قاضً متنافس، اي إقصاء عندـ 3

 ٌطلق و ،(هانتاي)القرار ٌطلب الوسط حكم. البساط حافة على  اآلخر، بجانب احدهما المتنافسٌن ٌقؾ الكاتا، تنفٌد بعدـ 4
 .الوقت نفس فً ترفع األعالم مختلفتٌن، بنؽمتٌن مرتٌن الصافرة

  .األصوات من عدد أكبر على ٌحصل الذي المتسابق فابز ٌعلن. دلالتعا ٌسمح ال". آو" أو" أكا" لصالح إما القرار ٌتخدـ 5

 .المنافسة بساط من وٌنسحبا التحكٌم، فرٌق تحٌة ثم البعض، لبعضهم التحٌة المتنافسٌن ٌإديـ 6
 

 :الشرح 

  .المنافسة بساط بداخل ٌوجد الكاتا بداٌة خط -1

 الحكام فٌرفع مختلفتٌن، بنؽمتٌن مرتٌن الصافرة ٌطلق و ،(تايهان)القرار ٌطلب الوسط حكم األعالم، استعال ٌتم عندماـ 2
 الحكام ٌخفض قصٌرة، صافرة الوسط حكم ٌطلق األصوات، لحساب االزم الوقت أخد بعد. الوقت نفس فً األعالم

  .أعالمهم المساعدٌن

  .مسبقا المعلنة األخٌرللكاتا هدا آداء دون منافسه فوز ٌعلن ،(كٌكن) إعالن أو علٌه المنادات عند المتنافس تؽٌب إداـ 3
 

 
 
 
 


