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 الدولى للكاراتيه الموحد  اإلتحادل : لواعد المسابمات فى والجزء األ

 

 : هيكل المسابمات 1مادة 

 .كاتا وكومتٌه  إلىات الكاراتٌه الموحد تنمسم مسابم 1-1

المسابمة         أواناث (  –تنمسم منافسات الكاتا والكومتٌه فئات مختلفة سواء حسب الجنس ) ذكور  1-2

 جماعى ( . –) فردى 

 . إلىفئات عمرٌة مختلفة وفماً للجدول الت إلىتنمسم منافاسات الكاتا والكومتٌه  1-3

 مالحظات مريةالفئة / الفئات الع المسابمة م

 -- سنة  12-11سنوات /  10-9سنوات /  8-6 براعم 1

 سنة 15تحت  سنة 14-13 اطفال 6

 سنة 18تحت  سنة 17-15 ناشئٌن 3

 سنة 21تحت  سنة 20-18 شباب 4

 سنة 36تحت  سنة 35-21 أنساترجال /  5

 -- سنة فما فوق 36 ) االساتذة ( الرواد 6

 

جوجو  –شوتوكان المراحل العمرٌة وفمأ ألسلوب المدارس االساسٌة )   تنظم مسابمات الكاتا لجمٌع 1-4

تشى أو) جمٌع االنماط معاً ،  و فئة " الرنجوكاى " شورٌن رٌو ( –وادو رٌو  –شٌتو رٌو  -رٌو 

 رٌو ، كٌوكو شنكاى ،شوكوكاى ،جو سكو رٌو ، بودوكان ، ... الخ ( .

 مٌع االنماط مجتمعة .استثناء : فئة البراعم واالساتذة تكون من ج

                                                            إذا كان احد األنماط المحددة فى فئة " الرنجو كاى "تنطبك علٌه الشروط الواردة فى الجزء الثانى مادة                                  1-4-1

 فٌتم ادراجه كنمط فى فئة منفصلة . 2-1

 تنظم منافسات الكاتا ) الفردى والفرق ( وفماً لثالث جوالت التالٌة : 1-4-2

 الجولة الثانٌة . إلىمتنافس  12ٌتم تصعٌد أعلى  لى :والجولة األ

 الجولة الثالثة . إلىمتنافسٌن  6ٌتم تصعٌد أعلى  : الثانيةالجولة 

 اكز والمٌدالٌات .ٌتم اختٌار أعلى ثالث متنافسٌن للحصول على المر : الثالثةالجولة 

 وفماً للكاتات المخصصة لدرجات أحزمة الكٌو . للبراعم واالطفالتنظم منافسات الكاتا    1-4-3
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اساتذة ( " فئة مفتوحة " ) كل الفئات وكل  –( أنسات)رجال /  –شباب  –تنظم منافسات الكاتا ) ناشئٌن  1-4-4

  االحزمة معاً ( .

 : إلىتنمسم منافسات الكومتٌه  -1-5

 دورى   -الفرق  –( وتتطبك فى منافسات ) الفردى  إٌبوناراة من نمطة واحدة ) شوبو مب

 (. الفرٌك 

 .  مباراة من نمطتٌن ) شوبو نٌهون ( وتطبك فى منافاسات الفردى فمط 

  دورى  -الفرق  –مباراة من ثالث نماط ) شوبو سانبون ( وتتطبك فى منافسات ) الفردى

 الفرٌك(.

( واالطفال فى  12 - 11كومٌتٌه بالنسبة للبراعم فى المرحلة السنٌة من ) منافسات ال  1-5-1

 أ 3( سنة ٌتم تمسٌم الالعبٌن وفماً لفئتٌن من االطوال ) انظر الجزء  14 – 13المرحلة السنٌة من ) 

 (. 1و ب مادة 

 

   األشتران: لواعد  6مادة 

أندٌة على المستوى   أوهٌئات  4دول )  4ٌن على االلل من العب 8تمام منافسات الكاتا الفردى فى حالة اشتران  2-1

أندٌة على المستوى المحلى (  أوهٌئات  3دول )  3المحلى ( اما منافسات الكاتا الجماعى ) الفرق ( أربع فرق من 

بح فئة الفرق فٌتم الدمج مع فئة أخرى وتص أووفى حالة عدم توفر الشروط السابمة سواء فى منافسات الكاتا الفردى 

 . مجمعة ) اى تضم أكثر من فئة (

 المدرسة . أوتمام منافسات الكاتا فى حالة وجود لاضى واحد معٌن فى المنافسة على االلل ٌتبع نفس االسلوب  2-1-1

أندٌة على المستوى   أوهٌئات  3دول )  3العبٌن على االلل من  4تمام منافسات الكومتٌه فى حالة اشتران  2-2

 .ى حالة عدم توفر الشرط السابك فٌتم الدمج مع الرب فئةالمحلى ( وف

منافسات  أوكومتٌه  ٌبونفى منافسات اإل األشترانٌجب على المشتركٌن فى مسابمات الكومتٌه االختٌار بٌن  2-2-1

 السانبون كومٌتٌه وال ٌجوز المزج بٌن الفئتٌن .

درجة  –وزن  -طول -فى فئاتهم فمط من حٌث ) عمر األشترانٌجب على جمٌع المنافسٌن فى جمٌع المنافسات  2-3

 ولون الحزام ......الخ ( مع وجود بعض االستثناءات والتى سٌتم ذكرها أدناه .

 وبالنسبة للحاالت الخاصة سٌتم تفسٌرها من لبل اللجنة التنفٌذٌة .

 االستثناءات : 

 باالساتذة .الكومتٌه الخاصة  افساتفى من نساتأ ( ال ٌمكن ان ٌنافس المنافسون من  فئة الرجال / األ

واٌضا ٌمكن لفرٌك االساتذة  نساتفى منافسات الرجال / األ األشترانب( ٌمكن للمنافس من فئة االساتذة 

 . نساتفى منافسات فئة الرجال / األ األشتران

 على متنافس من فئة االساتذة . نساتج( ٌمكن ان ٌتضمن فرٌك الرجال / األ



 

7 
 

كومتٌه ( ٌمكن ان ٌستكمل الفرٌك بمتنافس من الفئة العمرٌة األلل مع األخذ  أوفرق ) كاتا د( فى منافسات ال

فى االعتبار أن المتنافس المخالؾ للفئة العمرٌة ال ٌمكن ان ٌشترن اال فى فرٌك واحد فمط  سواء فى فئته 

 الفئة االعلى ولٌس فى الفئتٌن . أوالعمرٌة 

متنافس من فئة الشباب و متنافس من فئة الناشئٌن     2مكن أن ٌتكون من على سبٌل المثال : فرٌك الشباب ٌ

 سنة (. 18سنة تحت  15-17) 

منافسٌن فردى بحد  6هٌئة رٌاضٌة على المستوى المحلى ( تسجٌل فرٌمٌن جماعى و أو) نادى  إتحادٌمكن لكل  2-4

 كالهما . أوالكومتٌه  أوألصى فى كل فئة من الكاتا 

 

   البطولةالم : ط 3المادة 

 تحادات الدولٌة للكاراتٌه دو الموحد ) اللجنة التنفٌذٌة لإلتحادٌتم تعٌنة من لبل اللجنة التنفٌذٌة لإل مدير البطولة : 3-1

الدولى للكاراتٌه الموحد (. وٌموم بالتأكد من سٌر العمل وتطوٌره داخل البطولة ولكنه ال ٌتدخل فى لواعد التحكٌم وٌتم 

 الى طالم البطولة .نته من بأومع

الدولى للكاراتٌه الموحد وٌموم بالعمل واالشراؾ على  تحادٌتم تعٌنة من لبل اللجنة التنفٌذٌة لإل طبيب البطولة :  3-2

جمٌع النواحى الطبٌة بالبطولة . وٌموم بتسجٌل االصابة على النموذج الخاص باالصابة . وٌموم بإبداء الرأى فى كون 

 المنافسة ككل .  أوالدور  أو ٌصلح الستكمال التنافس فى المباراة ال أوالمتنافس ٌصلح 

 المرض . أونة طبٌب البطولة فى حالة االصابة أوٌموم بمع لية :وفريك االسعافات األ 3-3

 ٌموم بمنع وجود ؼرباء ودخالء فى منطمة المنافسة، وٌتم تعٌنهم من لبل الدولة المضٌفة . فريك األمن : 3-4

 لٌة .والمنافساة اال فى حضور طبٌب البطولة وطالم االسعافات األ أون بدء البطولة ال ٌمك 3-5

 

 الزى الرسمى:  4المادة 

 الزى الرسمى للحكام :

الدولى  اإلتحادب ) المنظمة ( لجنة التوجٌه على جمٌع الحكام والمضاة ارتداء الزى الرسمى المصمم من لبل 4-1

 ت والدورات واالختبارات .للكارتٌه الموحد فى جمٌع البطوال

 وٌتكون الزى الرسمى للحكام من : 4-2

 . جاكٌت ازرق ؼامك ) كحلى ( بزرارٌن فضى 

 الدولى للكاراتٌه الموحد ( . اإلتحادلمٌص أبٌض ) خاص ب 

 الدولى للكاراتٌه الموحد ( . اإلتحادرابطة عنك حمراء ) خاص ب 

 . بنطلون رمادى فاتح 

 . شراب أسود 

 ود .حذاء رٌاضى اس 
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دبوس  –التلٌفونات المحمولة  –األلالم  -رأواالس –ٌمنع على طالم البساط من حكام ولضاة إرتداء) الساعات  4-3

 أى اشٌاء اخرى لد تتسبب فى احداث اصابة للمتنافسٌن (.  أو –رابطة العنك 

 : للمتنافسينالزى الرسمى 

 ة .على جمٌع المتنافسٌن ارتداء بدلة كارتٌه بٌضاء نظٌف 4-4

على  اإلتحاد( على الكم األٌمن من الجاكٌت ، واٌضاً شعار   2سم 10ٌسمح بوضع شعار الدولة ) بحد ألصى  4-5

سم      X 15سم  30( ، وشعار المنظم على الظهر فى ارتفاع االكتاؾ بمماس  1االجانب األٌسر من الصدر ) شكل 

 ( . 2) شكل 

 

 إلىل الخصر بالحزام ٌجب ان ٌتدلى منها طول ٌؽطى الفخذ وال ٌصل عند تثبٌت جاكٌت بدلة الكاراتٌه حو 4-6

 الركبة .

الركبة بعد ربط الحزام  إلىسم بحد ألصى وال ٌصل  30 إلىسم  15ٌجب أن ٌتدلى الطرفٌن بطول من  7 -4

 بالطرٌمة الصحٌحة حول الخصر .

 الٌد ، وكذلن ال ٌتم ثنٌها .أسفل نصؾ الساعد وال تزٌد عن رسػ  إلىأكمام الجاكت ٌجب ان تصل  4-8

 عظمة الكاحل . إلىالبنطلون ٌجب ان ٌكون بطول كافى بحد أدنى ٌؽطى ثلثى الساق ) المصبة ( وال ٌصل   4-9

 شادور. أوالمسلمات ارتداء طرحة بٌضاء  نساتٌمكن لأل 4-10

 . فمط نساتٌجب ارتداء تى شٌرت ابٌض سادة تحت جاكٌت البدلة وذلن بالنسبة لأل 4-11

 ٌجب على المنافسٌن فى منافسات الكاتا ارتداء الحزام الخاص بدرجاتهم . 4-12

 فى منافسات الكاتا ٌؤدى المنافس الكاتا وفماً لمدرسة واحدة فمط . 4-13

فى منافسات الكومتٌه ومنافسات الكاتا بنظام األعالم ٌرتدى أحد المتنافسٌن حزام أحمر والمتنافس االخر حزام  4-14

 ٌتم التمٌٌز بٌنهم .أبٌض ل

الدولى للكاراتٌه الموحد ، ٌموم الحكم بمنح الالعب  اإلتحادفى حالة ان زى المتنافس ٌخالؾ الشروط الخاصة ب 4-15

دلٌمة واحدة لتؽٌر الزى ، وفى حالة  تعذر المتنافس عن تؽٌر الزى خالل المهلة المحددة ٌعلن الحكم انسحاب الالعب 

 الدولى للكاراتٌه الموحد .  اإلتحادوعلى مدر المتنافس التأكٌد بأنى الزى مناسب لشروط من المبارة والمنافسة ، 

 : للمدربينالزى الرسمى 

بنطلون وتً شٌرت  أواثناء المنافسة ، ٌجب على جمٌع المدربٌن ارتداء السترة الرٌاضٌة الخاصة ببالدهم )  4-16

 ع له والشعار الخاص بهم .التاب اإلتحاد أوالبلد ( وٌكتب علٌهم اسم الدولة 
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 الحكام لبل الجلوس على مماعدهم . طاولةٌجب على جمٌع المدربٌن إعطاء الشعار الخاص بهم ل 4-16-1

أى  أوتعدٌل بدلة الكاراتٌه  أوفور نزول المتنافس على البساط ال ٌسمح للمدربٌن بمساعدة المتنافس فى ارتداء  4-17

 رتدى أثناء المنافسة .شئ ٌ  

فى حالة مخالفة زى المدرب لما هو منصوص علٌه بالمانون ٌمنح دلٌمة للتؽٌر وإال ال ٌسمح له بالجلوس  4-17-1

 على البساط .

متنافس ال  أواستبعاد أى مسئول  أومدٌر البطولة الصاء  أوالدولى للكاراتٌه الموحد  اإلتحادٌحك لمسئولوا  4-18

 ٌمتثل ) ال ٌلتزم ( للوائح السابمة .

 

 أدوات ووسائل الحماية:  5ة الماد

 : أدوات الحماية

 :الدولى للكارتٌه الموحد ٌمكن استخدام وسائل الحماٌة التالٌة  اإلتحادفى منافسات 

 ( . أكاابٌض للحزام االبٌض ) شٌرو ( ، احمر للحزام األحمر )  المفازات )والى اليد ( : 5-1

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادب ) المنظمة ( لتوجٌهلجنة ا ٌمكن ارتداء لفازات خاصة بعد موافمة 5-1-1

ٌستخدم والى ذو لون واحد بخالؾ اللون األحمر ، وعلى المتنافسٌن الذٌن ال ٌستطٌعون  : والى اللثة 5-2

 ارتداء والى اللثة تمدٌم شهادة طبٌة توضح اسباب عدم االرتداء .

 اتٌه .ٌجب ارتدائه اسفل بدلة الكار والى الخصية : 5-3

 وٌكون ابٌض اللون . ناثٌستخدم فى منافسات كومتٌه اإل : الصدروالى  5-4

ٌستخدم فى منافسات الكومتٌه ) مبارٌات النمطتٌن بالنسبة للبراعم ( وٌكون والصدر :  الرأسوالى  5-5

 أبٌض اللون وٌفضل ذو اللونٌن ابٌض / احمر وفماً للون الحزام المخصص للجولة .

الدولى للكارتٌه الموحد على جمٌع أدوات الحماٌة وفماً  اإلتحادب ) المنظمة ( لجنة التوجٌه مةٌجب مواف  5-6

 للمواعد التالٌة : 

 االدوات األجبارية : 5-7

 الدولى للكاراتٌه الموحد  اإلتحادنماط ، والتصمٌم الخاص ب 3والى الٌد ) فى مبارٌات النمطة الواحدة و

 حدة ( .بالنسبة لمبارٌات النمطة الوا

  نماط ( . 3والى اللثة ) مبارٌات 

 نماط (.  3والى الخصٌة )فى مبارٌات النمطة الواحدة و 

 . ) والى الصدر ) فى مبارٌات البراعم واإلناث 

  فى مبارٌات النمطتٌن (. الرأسوالى ( 
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 االدوات المسموح بها : 5-8    

 . ) والى اللثة ) مبارٌات النمطة الواحدة والنمطتٌن 

 ى الخصٌة )فى مبارٌات النمطتٌن (.وال 

 تحادالعدسات الطبٌة اللٌنة والنظارات الطبٌة الخاصة وكذلن األدوات الموصى بها من اللجنة الطبٌة لإل 

الدولى للكاراتٌه الموحد ٌمكن ارتداؤها على مسئولٌة المتنافس وذلن بعد الحصول على موافمة مسبمة من 

 للكاراتٌه الموحد .الدولى  تحاداللجنة التنفٌذٌة لإل

 المسموح بها : غير االدوات 5-9    

 . النظارات ) الزجاج والبالستٌن الصلب ( فى مبارٌات الكومتٌه 

 . والى المصبة فى مبارٌات النمطة الواحدة 

 . والى مشط المدم 

 والضمادات والشعر، معدنية، أجسام ألظافر،ا

 أووالمدم وعدم ارتداء االشٌاء المعدنٌة التى لد تتسبب فى اصابتهم ٌجب على جمٌع المتنافسٌن تملٌم أظافر الٌد  5-10

 اصابة الخصم .

 على كال المتنافسسٌن الحفاظ على شعرهم نظٌفا وبطول مناسب بحٌث ال ٌعرلل على سٌر المباراة . 5-11

 ٌمكن ارتداء ماسن شعر ) ؼٌر معدنى ( بالنسبة لإلناث فى مسابمات الكاتا . 12 -5

 اربطة ضاؼطة اال بتصرٌح من طبٌب البطولة . أوسمح للمتنافسٌن بإرتداء اى ضمادات جروح ال ٌ 5-13

 ر .أوال ٌسمح للمتنافسٌن بارتداء رابطة الشعر ) الهاشٌماكى ( والسالسل واالس 5-14

ً المواعد السابمة ، ٌموم الحكم بمنح المتنافس د إلىفى حالة حضور المتنافس  5-15 لٌمة واحدة منطمة اللعب مخترلا

ً لمواعد  الدولى للكاراتٌه الموحد ، وفى حالة انمضاء المهلة المانونٌة ٌعلن الحكم لرار  اإلتحادلتؽٌر وضعه وفما

 االنسحاب لهذا المتنافس ، ومدرب المتنافس هو المسئول على تأكٌد عدم اختراق المتنافس للمواعد السابمة .

 

 مساحات منطمة اللعب:  6المادة 

 ( . 3وضع بساط على أرضٌة الملعب بمساحات كما هو موضح فى  ) شكل ٌجب  6-1

م فى مسابمات الناشئٌن والشباب والرجال / السٌات و االساتذة  X 8م  8الكومتٌه : تكون منطمة الملعب بمساحة  6-2

 م أمان حول منطمة الملعب . 1م فى منافسات االطفال . مع إضافة مساحة  X 6م  6وبحد ادنى 

 عوائك . أوالكاتا : ٌجب ان تكون مساحة الملعب كافٌة ألداء الكاتا بدون تولؾ  6-3
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  البطولة: أدوات  7المادة 

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادالبطولة ٌتم تجهٌزها بواسطة الدولة المضٌفة واللجنة المنظمة من لبل أدوات  7-1

 نوع وكمية األدوات :       

 .أعالم على االلل لكل منطمة لعب ( 5بٌضاء ) أعالم حمراء /  7-2

 .على االلل لكل منطمة لعب ( لوحات 5)  لوحات درجات الكاتا 7-3

 .( ورق النتٌجة ، نماذج التسجٌل ، الالم ، االت حاسبة ، الخ ...)  ادوات التسجٌل 7-4

 أحزمة حمراء / بٌضاء . 7-5

الدولى للكاراتٌه الموحد . وضمان سالمة نمله وعمله بشكل صحٌح  داإلتحاالخاص ب لىاإللتزام بنظام الحاسب اإل 7-6

 من لبل الدول المنظمة .

 الولت . إشاراتجرس على شكل لرص إلعالن  أوصافرات،أجراس،  7-7

 

 على المرار ومراجعة المرار : األحتجاجات:  8المادة 

 مضاة .ال ٌحك للمتسابمٌن االحتجاج بصفة شخصٌة على لرارات الحكم وال 8-1

ٌحك لمدرب الفرٌك المشارن فمط تمدٌم االحتجاج على المرار لرئٌس الحكام ، عندما ٌعتمد أن هنان لرار خاطئ  8-2

الحكام  طاولةالمضاة مخالؾ لمواعد المباراة والتحكٌم ، وبالرؼم من ذلن ال ٌحك للمدرب ان ٌولؾ عمل  أومن الحكم 

 طلب تفسٌرات وهكذا . أوت المستندا أولالستفسار عن جدول المشاركات 

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادٌحك للمدرب تمدٌم احتجاج خطى مكتوب للجنة حكام  8-2-1
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 اجراءات االحتجاج 

 على المدرب اعالم رئٌس الحكام بأنه سوؾ ٌمدم احتجاج رسمى وذلن فور االنتهاء من المباراة . 8-3

 رٌات الجولة واعالم لجنة الحكام بذلن .ٌموم رئٌس الحكام بإٌماؾ كافة مبا 8-4

الدولى للكاراتٌه الموحد .  اإلتحادلبل لٌام المدرب بتمدٌم االحتجاج ٌموم بدفع رسوم االحتجاج ألمٌن صندوق  8-5

 وٌتم استرداد هذه الرسوم فى حالة لبول وتأٌٌد االعتراض . 

لجنة  إلىرئٌس الحكام الذى ٌموم بدوره بتمدٌمه  إلىمه بعد انتهاء المدرب من كتابة نموذج االعتراض ٌموم بتمدٌ 8-6

 الحكام .

 أوتموم لجنة الحكام بالنظر فى االحتجاج الممدم وبحث كافة األدلة المؤٌدة له ، وٌمكن ان تستعٌن برئٌس الحكام  8-7

 المضاة . أوحكم البساط 

 لخطأ وتعدٌل المرار .اذا وجدت لجنة الحكام أن المرار ؼٌر منطمى فتموم بطلب تصحٌح ا 8-8

 المدرب هو المسئول تمدٌم األدلة المؤٌدة لالحتجاج . 8-9

الدولى للكاراتٌه  اإلتحادب ) المنظمة ( وبعد موافمة لجنة التوجٌه لرار نهائى إلىبعد وصول لجنة الحكام  8-10

 ى للجنة .تموم بابالغ رئٌس الحكام الذى ٌموم بدوره بإبالغ المدرب بالمرار النهائ الموحد ،

 ٌمكن للجنة الحكام ان تموم بمجازاة الحكم المتسبب فى االحتجاج . 8-11

 ٌحك المدرب ان ٌخطر رئٌس حكام البساط بأى خطأ ادارى فور حدوثه . 8-12

 الحكام لبل مؽادرة الملعب .  طاولةلتملٌل االخطاء ٌموم كل فائز بتأكٌد اسمه بعد المباراة لدى  8-13

 ذ بتسجٌل الفٌدٌو اذا كان واضحاً وضوح ال ٌثٌر الشن .ٌمكن أن ٌأخ 8-14

 

 : حاالت أخرى:  9المادة 

ٌتم  معٌنة، حالة على المواعد هذه انطباق مدى حول شنوجود حالة  أو ؼٌر متولع  مولؾ وجود حالة فى 9-1

 .لهذه الحالة حل إلٌجاد بٌنها فٌما رأوتشلل الحكام من فرٌك تشكٌل 

  

الدولى للكاراتٌه  اإلتحادب ) المنظمة ( ولجنة التوجٌه م الموافمة على المرار من لبل لجنة الحكام ٌجب ان تت  9-1-1

 الموحد . وٌتم اعالم الجهات المعنٌة بذلن وٌتم اعالنه للجمٌع .

افسٌن ، أى شخص له عاللة بالمتن أوعلى جمٌع أفراد الكاراتٌه بما فى ذلن المتنافسٌن ، المدربٌن  ، االدارٌٌن،  9-2

الدولى للكاراتٌه الموحد من حسن التصرؾ وبذل الجهد  اإلتحادالمضاة ، اللجان الرسمٌة ٌجب ان ٌمتثلوا لمرارات 

 وااللتزام بأداب السلون وضبط النفس .

الكاراتٌه سوؾ ٌتم  إلىأى شخص له عاللة بالمتنافسٌن لد ٌسئ  أواى سلون ٌصدر من المدربٌن ، االدارٌٌن  9-3

 الفرٌك . أوعدم أهلٌه للمتنافس  أوموبة تطبٌك ع
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 الجزء الثانى : لواعد التحكيم

 : لواعد عامة  1مادة 

ً لمواعد  1-1 الدولى للكاراتٌه الموحد وٌتم تنسٌمها من خالل الجنة  اإلتحادجمٌع انشطة الحكام ٌتم تنظٌمها وفما

 7،  5،  3من عدد فردى من الحكام ) الدولى للكاراتٌه الموحد . وتتكون اللجنة  اإلتحادالدولٌة للحكام ب

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحاد،......الخ ( وتكون هذه اللجنة تحت رئاسة رئٌس اللجنة الدولٌة للحكام ب

 فى حالة ؼٌاب رئٌس لجنة الحكام سٌتولى نائب رئٌس اللجنة كافة واجبات ومسئولٌات رئٌس اللجنة . 1-1-1

كام تحدٌد وتسجٌل اسماؤهم فى اى نظام لتحكٌم الكومتٌه سواء شوبو لبل كل مسابمة ٌجب على جمٌع الح 1-2

 . سانبونشوبو  أو إٌبون

حكام . حٌث ال ٌمكن ان ٌكون  أوفى المسابمات بصفتهم العبٌن  األشترانعلى جمٌع الحكام االختٌار بٌن  1-3

 العب وحكم فى نفس المسابمة .

د ( ٌمكنهم  التحكٌم فى بطولة االساتذة بعد انتهاء الٌوم : المتسابمٌن فى مسابمات االساتذة ) الروا استثناء 1-3-1

 المخصص للمسابمة الخاصة بهم .

. بلد أو به الخاصة اإلتحاد من المتسابك كان إذا الكومٌتٌه مباراة تحكٌم تجنب كانساالوٌجب على الحكام والمضاة  1-4

 أوالماضى  أوالحكم  استبدال ماالحك ئٌسللر ٌجوز لحالة،وفى هذه ا. الوضع هذا عن ماالحك رئٌس ٌبلػ أن ٌجب

 .ٌكون لراره ابماء الوضع على ما هو علٌه أو( أمكن إن) محاٌد احد معالكانسا 
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 ل : طالم التحكيم والفصل األ

والماضى  ،(شوشن)حكم البساط : من الحكام لجنة وتتكون. على البساط على بنزاهة المواعد هذه ٌجب ان تطبك

 .مذٌعو ،مٌماتى ،مسجل لاضً، الحكام وتتكون من  طاولةو. لضاة الركان أو والكانسا ،(نفوكوش)

 

 : التعينات  1مادة 

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادب ) المنظمة ( التوجٌهٌعٌن رئٌس الحكام من لبل الجنة  1-1

     لجنة التوجٌه من لبل علٌها موافمةبتشكٌل اللجنة وتمدٌم تمرٌر بها للحصول على  ماالحك لجنة رئٌسٌموم  1-2

 .الدولى للكاراتٌه الموحد  اإلتحادب ) المنظمة (

 ٌعٌن رئٌس الحكام وطالم التحكٌم لكل بساط من لبل رئٌس لجنة الحكام . 1-3

ٌعٌن حكم البساط ) شوشن ( و الماضى ) فوكوشن ( والكانسا ولضاة االركان من طالم التحكٌم من لبل رئٌس  1-4

 فى ولتها . أواراة الحكام لبل كل مب

 ) المنظمة ( لجنة التوجٌه الحكام من لبل الدولة المنظمة بعد الحصول على موافمة طاولةٌتم تعٌٌن طالم   1-5

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادب

 

 : الواجبات العامة للحكام والمضاة  6مادة 

 طاولةوكوشٌن ( والكانسا ولضاة االركان وعلى كالً من رئٌس الحكام وحكم البساط ) شوشٌن ( ولاضى المرأة ) ف

 الحكام االمام بالواجبات التالٌة :

 الدولى للكارتٌه الموحد . اإلتحادالعلم بـ ومعرفة لواعد مسابمات الكاراتٌه الخاصة ب  2-1

 ان ٌكون لدٌهم موضوعٌة وحٌاد ونزاهة .  2-2

 إظهار االحترام والتفاهم . 2-3

 ضح للتمٌٌم .ان ٌكون لدٌهم نطاق وا 2-4

 ٌجب اظهار االحترام فى التعامل مع الالعبٌن وكافة أعضاء اللعبة . 2-5

ٌجب ان تكون التحركات أثناء المباراة تتصؾ بالنشاط والحٌوٌة والسرعة والرشالة والثمة بشكل ٌلٌك بمسئول  2-6

 الدولى للكاراتٌه الموحد . تحادتابع لإل

على  صحٌح بشكل والحكم بعناٌة متسابك كل ومرالبة المباراة،أثناء  مالتا أن ٌحافظ على التركٌز وٌجب 2-7

 .المتسابمٌن 

التابعة  ماالحك ولجنة المتسابمٌن و مضاةالو ،رئٌس الحكام سوى شخص مع أى  المباراةعدم التحدث أثناء  2-8

 .الدولى للكاراتٌه الموحد  تحادلإل
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 : مسئوليات وواجبات رئيس الحكام  3مادة 
 موم رئٌس البساط بتنظٌم وتنسٌك واالشراؾ على كافة االحداث التى تحدث على البساط .ٌ 3-1
 مسئول مسئولٌة مطلمة عن المرارات . 3-2
 ٌبنً أن فعلٌه عادي، ؼٌر أمر أي حدث وإذا المسابمة لمواعد وفما المبارٌات تجرى أن ضمان عن مسؤوال ٌكون 3-3

 .المواعد هذه على لراره
أى لرار ال ٌتفك مع  أوموم بإٌماؾ المباراة وٌطلب من طالم التحكٌم اعادة النظر فى لرار خاطئ ٌمكن ان ٌ 3-4

 المواعد .
 لٌادة وإرشاد الحكام والمضاة . 3-5
 ٌموم بتعٌن طالم التحكٌم لبل كل مباراة . 3-6
 إضاعة للولت .اذا دعت الضرورة استبدال أحد افراد طالم البساط ٌموم بتعٌٌن البدٌل فوراً دون  3-7
 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادٌتبع رئٌس البساط  لجنة الحكام ب 3-8
 التحكٌم على البساط ولكن ٌمكن ان ٌتدخل فى حالة عدم تطبٌك المواعد . أوال ٌتدخل فى التمٌم  3-9
 .بساطه التى حدثت على( وجدت إن) الخاصة واالحداث الحكام عن الٌومً تمرٌرٌموم بكتابة ال 3-10
 

 : مسئوليات وواجبات حكم البساط ) شوشن ( 4مادة 
 ٌكون له صالحٌة المٌام باألتى :          

 ادارة المبارٌات بما فى ذلن البدء والتولؾ . 4-1
 إعالن لرارات طالم المضاة . 4-2
 عند الضرورة ٌموم بشرح وتوضٌح العوامل التى تم اتخاذ المرارات علٌها . 4-3
 . (المباراة وبعد وأثناء لبل) التحذٌرات وإصدار األخطاء عالنإ 4-4
 (.مباراةال على المتسابك تعلٌك/  رفض المثال سبٌل على) أخرى تأدٌبٌة إجراءات اتخاذ 4-5
 .لضاة الركن  أو الكانسا أو مرآةلاضى ال من والمعلومات المشورة على حصولال 4-6
 طالم التحكٌم . تحدٌد الفائز بناء على لرار األؼلبٌة من 4-7
 تمدٌد مدة المبارة ) المباراة اإلضافٌة ( . 4-8
 استشارة رئٌس البساط فى حالة مواجهة صعوبات فى اتخاذ المرارات . 4-9
 

 : مسئوليات وواجبات لاضى المرآة ) فوكوشن ( ولضاة األركان والكانسا  5مادة 
 لمساعدة حكم البساط . 5-1
 ء المباراة .التصوٌت على المرارات اثنا 5-2
 تمٌٌم اداء المتسابمٌن . 5-3
مالحظة أفعال المتسابمٌن بعناٌة فى نطاق رؤٌتهم .وعلٌهم اعالم حكم البساط بإشارة واحدة بوضوح عن طرٌك  5-4

 الٌد ألبداء رأٌهم وذلن فى الحاالت التالٌة : أوالصافرة  أوالعلم 
 كم البساط لها.مالحظة وجود اصابة لدى المتسابك لبل مالحظة ح 5-4-1
 وزارى . أو إٌبونعند مالحظة تسجٌل ٌستحك  5-4-2
 المٌام بفعل محظور . أوعند مالحظة أن المتسابك على وشن المٌام  5-4-3
 كالهما خارج منطمة الملعب . أوعند خروج أحد المتسابمٌن  5-4-4
 عند الحاجة للفت انتباه حكم البساط . 5-4-5
 المستمر للروح المتالٌة للمتسابمٌن واالبداء برأٌهم محاٌد ومستمل . ٌجب على المضاة التمٌٌم 5-5
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 الكانسا 
 مسئول عن النتٌجة الرسمٌة للمباراة . 5-6
 االحتفاظ بتسجٌل واضح وصحٌح  للنماط والجزاءات . هذا التسجٌل سوؾ ٌرفك مع لائمة الجولة . 5-7
 حالة طلب حكم البساط . ٌموم بمتابعة المباراة بتركٌز وٌبدى رأٌه فى 5-8
 الحكام والتحمك من لٌامهم بتسجٌل النماط والجزاءات . طاولةٌموم بمتابعة  5-9
بصوته إذا لم ٌنتبه حكم البساط  أوثانٌة ) اتوشى براكو ( سواء بالصافرة  30ٌعلن ان المتبمى من الولت  5-10

 الحكام . طاولةإلشارة 
 لمائمة الدور ) البولة ( لبل بدء الجولة .التأكد من حضور الالعبٌن وفماً  5-11
 السلون . أوئٌس الحكام بأى مشاكل فى االنضباط رٌخبر  5-12

 

 الحكام  طاولةمسئوليات وواجبات  : 6مادة 

 ، المسجل ، الميماتى ، المذيع ( . طاولةلاضى ال) 

الدولى  اإلتحادموانٌن منافسات ال بد ان ٌكون شخص مؤهل لدٌة المدرة والمعرفة الكافٌة ب طاولةلاضى ال 6-1

 للكاراتٌه الموحد .

 الحكام عن اسم كل متنافس لكل مباراة وتأكد وجود المتنافس الصحٌح على البساط . طاولةتعلن  6-2

الحكام خالل كل مباراة بتسجٌل النماط لكل متنافس والتحذٌرات والجزاءات المعطاة لكل متنافس  طاولةتموم  6-3

 دلٌك للمباراة وولتها ..... الخ .واالحتفاظ بسجل 

 لائمة الجولة واالطالع علٌه خالل كل جولة . إلىالحكام ارفاق كشؾ االصابات  طاولةعلى  6-4
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  اإلشاراتالفصل الثانى : المصطلحات و

 المستخدمة  اإلشارات: معنى المصطلحات و 1مادة 

 ة خالل مبارٌات الكومتٌه وفماً لما ٌلى :) التعلٌمات ، الجزاءات المعلنة ( المستخدم

: بداٌة المباراة . ٌمؾ الحكم على الخط الرسمى الخاص به وٌعلن  هاجمى/ نٌهون / سانبون (  إٌبون)  شوبو .1

 بدء المباراة .

 : بداٌة المبارة االضافٌة . ٌمؾ الحكم على الخط الرسمى الخاص به وٌعلن بدء المباراة .شوبو هاجمى  .2

جرس (  –ثانٌة . ٌعلن المٌماتى بإشارة صوتٌة ) صافرة  30: الولت المتبمى من المباراة  كواأتوشى بار .3

 فٌموم الحكم بإعالن اتوشى باراكو .

 : اٌماؾ مؤلت للمباراة . ٌموم الحكم بعمل اشارة لاطعة بٌد واحدة . وٌموم المٌماتى بإٌماؾ الولت . ياميه .4

كم بتنبٌه المتنافسٌن ان المتال مستمر وذلن فى حالة تولؾ الخاطئ من استمر بالمتال . ٌموم الح :تسوزوكتيه  .5

 المتنافسٌن عن اللعب بدون اعطاء الحكم اشارة ٌامٌه  .

.حٌث ٌموم الحكم بإرجاع أحد المدمٌن للخلؾ  ياميهاستئناؾ المبارة بعد التولؾ بإشارة  :تسوزوكتيه هجمى  .6

صدر المتنافسٌن ثم ٌموم بعودة راحة الٌدٌن لممابلة  إلىمتجهة  متخذاً وضعٌة الزنكتسو داتشى  وراحى الٌدٌن

 بعضهما  البعض .

 .بمد الذراع للفصل بٌن المتسابمٌن  الحكمٌموم . المباراة نهاٌة :سوريماد  .7

: العودة للمكان األساسى . حٌث ٌموم المتنافسٌن والحكم والمضاة بالولوؾ على الخط  تشىأوموتونو  .8

 نهم .الرسمى الخاص بكل م

 المضاة بذراع واحد . إلى. حٌث ٌموم الحكم باإلشارة  : استدعاء المضاةشوجو  .9

إعطاء رأى . حٌث ٌموم الحكم بطلب لرار من المضاة فٌموم بإصدار صافرة فٌموم  أو: اصدار لرار  هانتى. 10   

 باألعالم فور سماع الصافرة . أوالمضاة بإعطاء لرارهم بأٌدٌهم 

 ة كاملة . ٌموم الحكم برفع ذراعه اعلى الكتؾ تجاه المتنافس الذى احرز النمطة .:  نمط إيبون. 11 

 ٌموم الحكم باإلشارة بذراعه لألسفل تجاه المتنافس الذى احرز النمطة . : نصؾ نمطة . وزارى.12 

 . إٌبون: اثنٌن وزارى تعادل واحد  إيبونازيت أو. 13

 ٌوجد احتساب لنماط .حٌث ٌموم الحكم ممابلة لبضتى ٌده أما صدره . : التسجٌل فى نفس الولت . التشى أواى . 14

 .الخارج إلىوراحة ٌدٌه  للٌال األسفل إلىو جانب جسمه إلى ذراعٌه دبم الحكم: تعادل . ٌموم  هيكى واكى.15

ذراعه  : فوز المتنافس االحمر ) االبٌض ( . حٌث ٌموم الحكم برفع المتنافس االحمر ) األبيض ( نوكاتشى. 16

 مفرودة تجاه المتنافس الفائز .

 : تمدٌد زمن المبارة . حٌث ٌمؾ الحكم على الخط الخاص به وٌعلن شوبو هاجمى .إنشو سين . 17



 

18 
 

 : ؼٌر ممبول كتسجٌل . مثلها مثل اشارة الهٌكى واكى ولكن راحة الٌد للداخل . تورى ماسين. 18

لموى ( . حٌث ٌموم الحكم بوضع لبضة ٌد فى راحة الٌد األخرى : تحذٌر خاص ) جزاء نتٌجة التصادم ا أتيناى. 19

 أمام صدره فى مواجهة المتنافس المخطئ .

 درجة . 45ٌة أو: جزاء ادارى . ٌشٌر الحكم بإصبع السبابة تجاه صدر المتسابك المخطئ  بز تشوى. 20

 المخطئ وٌعلن فوز المتسابك االخر . ٌشٌر  الحكم بإصبع السبابة تجاه وجه المتسابك : عدم أهلٌة . هانسوكو. 21

حدود الملعب فى جهة  إلىدرجة  45ٌة أو: الخروج خارج منطمة الملعب . ٌشٌر بإصبع السبابة بز جوجاى. 22

 المتسابك المخطئ .

 : اسلوب تم صده . ٌموم الحكم بلمس الكوع ٌد بالٌد األخرى .كى ايمسى أو. 23

 م تمرٌر ٌد مؽلمه امام الجسم .: اسلوب فائت . ٌمونوكتيه ايمسى . 24

 األسفل . إلى: اسلوب ضعٌؾ جداً . ٌموم الحكم بإنزال الٌد مفتوحة  يواى. 25

 : اسلوب تسجٌل اسرع . ٌموم الحكم بمالمسة أصابع الٌد مفتوحة فى راحة الٌد األخرى . ىاهاي. 26

 ٌن بشكل متوازى عمودٌاً على األرض .: مسافة ؼٌر صحٌحة . ٌموم الحكم بوضع راحتى الٌد متمابلت ياىما. 27

ٌة أو: تحذٌر نتٌجة افتمار المتنافس الحفاظ على سالمته . . ٌشٌر الحكم بإصبع السبابة فى الهواء وبز موبوبى. 28

 درجة تجاه المتنافس المخطئ . 60

 : انسحاب : ٌشٌر الحكم بإصبع السبابة تجاه لدم المتسابك المنسحب . كيكن. 29

 الخلؾ خارج الملعب . إلى: شطب ) عدم اهلٌة ( . ٌشٌرالحكم بإصبع السبابة تجاه وجه المتسابك ثم  شيكاجو. 30
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 (  4ٌجب انت تكون واضحة ) شكل   حكم البساط إشارات:  6مادة 
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 ( 4) شكل 
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 ( 5ة  ) شكل ٌجب ان تكون لصٌرة وسرٌعة وحاسمة وانسٌابٌ  لاضى المرآة إشارات:  3مادة 

 

 ( 5)شكل 
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  اإلشارات:  4مادة 

 باالعالم و الصافرة . أوالصافرة  أوممكن ان تكون باألعالم  اإلشارات

 ( : 6كومتٌه ) شكل  ٌبوناالعالم الخاصة بالمضاة فى مسابمات اإل إشارات 4-1

 ( 6) شكل 
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 (  7الحكام فى مبارٌات الكاتا ) شكل  إشارات 4-2

 ( 7) شكل 

 الشارة بالصافرة تستخدم بواسطة الحكم ولها مفهومٌن : 4-3

 أ ( طوٌلة وطبٌعٌة + لصٌرة ولوٌة = هانتى ) طلب لرار ( .

 لوحات الدرجات  . أوب( لصٌرة ولوٌة = لخفض األعالم 
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 الفصل الثالث : المرارات 

 

 المضاة من بموافمةو للماضً ٌمكن معٌنة، مسألة ًف والمضاة الحكم بٌن الرأي فً اختالؾ وجود حالة فً 3-1

  . األؼلبٌة لبل من النهائً المرار اتخاذ وسٌتم.  الحكم من الصادر المرار ومعارضة اآلخرٌن،

فى جمٌع الحاالت خالل الجولة عندما ٌتخذ المتنافس محل متنافس أخر ) بسبب الضوضاء ، االعالن الخاطئ ،  3-2

لخ ( تلؽى نتٌجة المباراة . وتعاد الجولة من نمطة الخطأ وسوؾ تشمل فمط المتنافسٌن الذٌن سهو المتنافسٌن .... ا

 تأثرو بحدوث الخطأ . ولكن فى حالة انتهاء الجولة ال ٌمكن تؽٌٌر النتٌجة .

 فً للجدول الموضح  هذه المرارات  تخضع المضاة، من الصادرة اإلشارات أساس على لرارا الحكم ٌتخذ عندما 3-3

 8 الشكل

 جدول المرارات  3-4

 تعادل –فوز  –مٌناى ) عدم رؤٌة ( ........... ابٌض / احمر  –هزٌمة   -وزارى 

فى حالة اثنٌن من المضاة أعطوا نمطة لألبٌض ) أحمر ( ولاضى أعطى ال تسجٌل ولاضى أخر أعطى مٌناى ، هنا 

عد ذلن ٌطلب من المضاة اعادة المرار ، وبعد ذلن ٌعلن ر مع المضاة الذٌن احتسبوا النمطة ، بأوٌجب على الحكم التش

 الحكم المرار النهائى .
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 ( 8) شكل 

 

 ٌطلب أن الحكم على ٌجب ،جزاء أو تسجٌل حول ولاضى المرآة الحكم هنان اختالؾ فى المرار بٌن  كان إذا 3-5

 بٌة .وفماً لألؼل النهائً المرار وٌتم اتخاذ. رأٌه عن كانساال من

لرارات ؼٌر واضحة ٌتم منالشتها مع الحكم والمضاة مع رئٌس الحكام ومع لجنة  أوفى حالة وجود اختالؾ  3-6

 الدولى للكاراتٌه الموحد ، وفى حال التوصل لمرار ٌتم اعالم كافة األطراؾ المعنٌة وٌتم اإلعالن العام . اإلتحادحكام 
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 واعد الكومتيه الجزء الثالث : ل

 مسائل عامة

 مبارة الكومتيه إنهاء –تولف  –: بدء 1مادة  

ً فى بداٌة الجولة ، ولو كان هنان متسابك ؼٌر موجود ٌتم اإلعالن  1-1 ٌجب على المتسابمٌن االصطفاؾ جمٌعا

  النه انسحاب ) كٌكن ( .‘عن اسمه مرتٌن فى المٌكرفون ، ولو لم ٌحضر فور النداء علٌه ، فٌتم ا

 بدءال 1-6

مباراة الكومتٌه ٌصطؾ طالم الحكام على الحافة الخارجٌة للبساط . وبعد تبادل التحٌة بٌن الحكام  فى بداٌة

تجاى نى رى ( ، ٌأخذ الحكم أو –الحكام ) شومٌن نى رى  طاولةوبعضهم والمتنافسٌن وبعضهم وتحٌة 

 مولعه على البساط .  إلىخطوة للخلؾ وٌتحرن كل حكم 

األربع لضاة  أون الماضى المرأة والكانسا فى مبارٌات الشوبو سانبون " نظام المرأة " حٌث ٌتخذ كال م

" نظام األعالم " أماكنهم فى األركان خارج منطمة اللعب ، كما هو  إٌبوناألركان فى مبارٌات الشوبو 

 . 9موضح فى الشكل رلم 

 

 ( 9) شكل 

 البساط لبل البدء فى المباراٌات . حالة ولوؾ طالم التحكٌم والالعبٌن على ٌوضح الشكل

 هاجمى . إٌبونتبدأ المباراة فى حالة اعالن حكم البساط شوبو سانبون / نٌهون / 
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  الكومتيه اةتولف مبار 1-3

 أماكنهم . إلىٌتم تولؾ المبارة عندما ٌعلن حكم البساط " ٌامٌه " وعندها ٌعود كال المتسابمٌن 

 إعالن حكم البساط " تسوزكتٌه هاجمى " .وٌتم االستمرار فى اللعب مرة أخرى ب

 اتوشى باراكو  1-3-1

ذلن بإشارة واحدة مستخدماً ) الجرس  إلىثانٌة ٌموم المٌماتى اإلشارة  30فى حالة أن الزمن المتبمى من زمن المباراة 

 الصافرة ( . أوالجرس العادى  أوعلى شكل لرص 

  الكومتيه اةمبار إنهاء 1-4

ً ) الجرس على شكل لرص  إلىة ٌموم المٌماتى اإلشارة عند انتهاء زمن المبارا  أوذلن بإشارة مزدوجة مستخدما

الصافرة ( . فٌموم حكم البساط بإعالن " ٌامٌه " ثم ٌعلن ) سورمٌد ( أى انتهاء الولت ، ثم بعد ذلن  أوالجرس العادى 

لن المرار النهائى . وبعد تبادل التحٌة بٌن الحكام وٌع طاولة أوٌموم بمراجعة النتٌجة ) نماط وجزاءات ( مع الكانسا 

 تجان رى ( تعتبر المباراة منتهٌة .أو –المتسابمٌن وبعضهم وطالم التحكٌم ) شومان رى 

 

 والوزارى : يبون: معايير احتساب اإل 6مادة 

 شروط التالٌة :فى حالة اداء االسلوب بدلة وبموة حاسمة وفماً لمعاٌر احتساب النماط وفماً لل يبونيمنح اإل 2-1

  االتزان ( . –الوضع الجٌد  –التولٌت الجٌد  –الوضع الجٌد ) االسلوب الجٌد 

 . ) بؤرة الموة ) الكٌمٌه 

 . الوضع الرٌاضى للجسم 

 . ) التركٌز حتى انتهاء التسدٌد ) زن شٌن 

 . التولٌت المناسب 

 . المسافة الصحٌحة 

 للشروط التالية :وفماً  إيبونيمكن احتساب االساليب التالية ك 2-2

 السجٌل الناجح أثناء هجوم الخصم . 2-2-1

 اخالل توازن الخصم والتسجٌل . 2-2-2

 تسدٌد أكثر من اسلوب بحٌث ٌعد كل منهما صحٌح . 2-2-3

 استخدام اسالٌب الٌد والمدم معاً . 2-2-4

 استخدام اسالٌب الٌد والمدم والناجى .  2-2-5

 السجٌل فى منطمة الظهر . 2-2-6

 التسجٌل الصحٌح مع عدم وجود دفاع من الخصم . 2-2-7
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 اسالٌب المدم فى الوجه . 2-2-9

ً  ٌبونتحتسب الوزارى بنفس شروط احتساب اإل:   الوزارى 2-3 . وعلى  ( ٌبون% من اإل90) الوزارى =  تمرٌبا

 ثم الوزارى فى الممام الثانى . ٌبونل لإلوطالم التحكٌم  النظر فى الممام األ

 : ريمة اعالن التسجيل ط 2-4

 مع االلتزام بالترتٌب : إلىٌموم الحكم بإعالن التسجٌل على النحو الت

 النمطة . –نوع األسلوب  –منطمة التسجٌل  –المنافس المائم بالتسجٌل 

 ( . إٌبونتشى .... وزارى / أو/ شٌرو .... جودان / شودان ....تسوكى / جٌرى /  أكاعلى سبٌل المثال ) 

 

 الهزيمة  أو: النصر  3مادة 

 / سانبون . إٌبونالفوز بالنماط  -1

 الفوز بالترجٌح ) هانتى ( . -2

 الهزٌمة نتٌجة خطأ جسٌم بجزاء هانسكو . -3

 الهزٌمة نتٌجة اإلنسحاب . -4

 :الفوز بالنماط ابيون / سانبون  3-1

نماط  3 أو – إٌبونٌات الشوبو وزارى ( فى مبار 2 أو( )  إٌبون 1الً نمطة كاملة ) أوٌعلن فوز المتسابك الذى ٌحرز 

 .والوزارى ( فى مبارٌات الشوبو سانبون  ٌبونالمزج بٌن اإل أووزارى ( )  6 أو)  ( إٌبون 3كاملة ) 

 : لفوز بالترجيح ) هانتى (ا 3-2

هزٌمة أحد المتسابمٌن نتٌجة لتصعٌد الجزاء بمرار  أو –فى حالة عدم تسجٌل نماط من كال المتسابمٌن  3-2-1

انسحاب أحد المتسابمٌن بمرار ) كٌكن ( ،  خالل الولت األصلى للمباراة ٌتم اتخاذ لرار" هانتى " وفماً  –نسوكو( )ها

 لالعتبارات التالٌة :

 فى حالة أن نماط أحد المنافسٌن أعلى من الخصم بوزارى واحد ٌعلن الحكم مباشرةً فوزه ) كاتشى ( . 3-2-2

 وزارى عن منافسه ولكن عنده جزاءات ترتمى لـ تشٌوى . ال ٌمكن إالن إالن 1بـ  فى حالة ان المتسابك متمدم 3-2-3

ٌتعادل فى الترجٌح ولكن ال ٌعلن هزٌمته فى  أوفوزه مباشرةً ، والمرار ٌكون ترجٌح " هانتى " وهو ممكن أن ٌفوز 

 الترجٌح .

 بٌن الرأي فً اختالؾ وجود حٌث ٌمكن. بحٌادٌة رأٌهم إعطاءالمضاة  ٌموم ،"هانتى" حكم البساط طلب عند 3-2-4

بناًء على  النهائً المرار اتخاذ وسٌتم. البساط حكملمرار  معارض وٌكون المرار ،فى المرار فً والمضاة حكم البساط

 رأى األؼلبٌة .

 : كيفية أداء لرار ال " هانتى " 3-6-5

هانتى " ثم ٌصدر صافرة حادة وفى حٌنها ٌموم  حافة البساط وٌعلن على المضاة كلمة " إلىٌموم حكم البساط بالخروج 

ٌضع ٌدٌه أمام رأسه فى وضع متماطع فى حالة  أوابٌض  أوحكم البساط برفع ٌده تجاه الالعب الفائز سواء أحمر 
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مكانه داخل منطمة الملعب وٌعلن المرار النهائى وفماً  إلىالتعادل وكذلن المضاة برفع األعالم ، ثم ٌعود حكم البساط 

 ؼلبٌة لأل

 : معايير ال " هانتى "  3-6-6

 إٌبون أو وزارى هنان كان إذا. 

 تحذٌرات هنان كانت إذا. 

 المباراة منطمة خارج الهروب مرات عدد.  

 المتال ممارنة التمٌز فى اسالٌب.  

 والمهارة المدرة.  

 المتالٌة والروح الحماس درجة.  

 الهجمات عدد.  

 ممارنة التمٌز فى الخطط المتالٌة.  

 النظٌؾ اللعب . 

 : عدم األهلية –الهزيمة نتيجة لـ لألخطاء والمخالفات  3-3

 المتسابك هزٌمة ٌعلن حكم البساط أن  على ٌجب التالٌة، الحاالت من أي تحت ٌندرج فعلب المتسابكٌموم  ندماع

 : المخالؾ

موم حكم البساط بإعالن هزٌمته فٌ ،لد حذر عنها من لبل أعمال أو أفعال راكربت متسابك ،لٌام ال حالة فً 3-3-1

 .نتٌجة لتصعٌد الجزاءات

 عدم األمتثال لمرارات حكم البساط . 3-3-2

 على سالمة المتنافس . أوزٌادة حماس الخصم الذى ٌعتبره الحكم افتمار الالعب الحفاظ على سالمته  3-3-3

 الموانٌن .لٌام المتسابك بأفعال محظورة متعمداً من شأنها اختراق اللوائح و 3-3-4

أى أعمال من شأنها اختراق لوانٌن المباراة ، وأى سلون ؼٌر مناسب من األشخاص الذٌن لهم صلة بالالعب  3-3-5

 الفرٌك . أولرار عدم األهلٌة للمتسابك  إلىمثل المدرب ، االدارى ، المشجعٌن ، فكل هذا ٌؤدى 

الجزاءات فى حالة لٌام أحد المتنافسٌن بفعل من ل مرة دون تسلسل أوٌمكن إعطاء لرار " هانسوكو " من  3-3-6

الركبة ...  أواإلصبع  أوشأنه خفض كفاءة المنافس األخر بشكل كبٌر مثل اصابة الوجه ، كسر األنؾ ، كسر الٌد 

 الخ.

 أوفرٌك ٌحصل على لرار شطب " شٌكاكو " فى المباراة النهائٌة ال ٌحصل على مركز  أوأى متسابك  3-3-7

 مٌدالٌة.
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 :  إلنسحابالهزيمة نتيجة لـ 3-4

الذى ٌنسحب من المباراة ٌعلن  أوالمتسابك الذى ال ٌستطٌع االستمرار فى المنافسة ألسباب أخرى بخالؾ اإلصابة 

 الحكم هزٌمته باإلنسحاب " كٌكن " .

 

  : مناطك وأساليب التسجيل  4مادة 

 تمتصر مناطك التسجٌل على المناطك التالٌة : 4-1

 البطن .  -                           . الرأس -

  . الرلبة - الوجه .                            -

 الظهر ) باستثناء األكتاؾ ( . -االجناب .                         -

 منطمة الحلك لٌست منطمة تسجٌل ، وٌحظر الهجوم علٌها . 4-1-1

 تسجٌل سلٌم وٌتم احتسابه . التسجٌل الصحٌح لحظة اعالن صافرة النهاٌة ٌعتبر 4-2

 التسجٌل الصحٌح بعد انتهاء الولت واعالن صافرة النهاٌة  ال ٌعتبر تسجٌل وال ٌتم  احتسابه . 4-3

 التسجٌل خارج منطمة الملعب ال ٌعتبر صحٌحاً . 4-4

ة الملعب اما فى حالة اذا كان التسجٌل داخل منطمة الملعب والتسجٌل صحٌح  وبعد تم الخروج خارج منطم 4-5

ً وٌتم احتسابه ، وذلن ألن العبرة بإعالن الحكم " ٌامٌه " على التسجٌل ولٌس الخروج  ٌعتبر التسجٌل صحٌحا

 "جوجاى" .

 اذا لام لام كال المتنافسٌن بالتسجٌل فى نفس اللحظة ، ال ٌحتسب تسجٌل وٌعلن الحكم " أٌوتشى " . 4-6

 

  زاءات: األفعال الممنوعة والتحذيرات والج 5مادة 

 جمٌع االفعال الممنوعة تندرج تحت الفئات األربعة  التالٌة :

 . أتٌناى -1

 موبوبى . -2

 جوجاى . -3

 شٌكاكو . -4

 : ناىيأت 5-1

 األفعال واالسالٌب التالٌة تعتبر ممنوعة ومحظورة وسٌتم العماب علٌها :

 ٌل ( .منطمة التسج أواالسالٌب الؽٌر مسٌطر علٌها ) االسالٌب التى تتخطى الهدؾ  5-1-1

 االسالٌب ذات الموة المفرطة بؽض النظر عن منطمة التسجٌل . 5-1-2

 المدم . وأمشاط الركبة، ومفصل الفخذ مفصل والسفلٌة، العلوٌة األطراؾ الهجوم على 5-1-3

 ( والحلك . الخصٌةالهجوم على المنطمة أعلى الفخذ )  5-1-4
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 تشى .أواألتاما  أوبة ، والهٌزا جٌرى ، واألمبى اسالٌب الٌد المفتوحة فى الوجه والحلك والرل 5-1-5

 (.شًأو ٌوراكن أو جٌري ٌوكو توبً مثل) المافزة األسالٌب 5-1-6

 (.ٌتبعه مباشرة اسلوب تسجٌل لم ما) الجذب والشد  5-1-7

اضاعة الولت . واالمتناع عن المتال ، والهروب من الخصم ،تكرار تعطٌل المبارة عن طرٌك احتضان  5-1-8

 اى إلتحام جسدى مع الخصم . أولخصم ا

اسالٌب الكنس المدم الخطرة ) اشى براى ولم ٌتبعها أحد اسالٌب التسجٌل ، والكنس من أعلى المدم والتى لد  5-1-9

 تتسبب فى اصابة الركبة ( .

 الرمٌات الخطرة ) بدون تأمٌن سموط أمن للخصم ( . 5-1-10

ؼٌر الرٌاضى ... الخ ( ورد الفعل ) مثل ادعاء اإلصابة ، المٌام بحركات االفعال المبالػ فٌها ) السلون  5-1-11

 وإٌماءات مسٌئة وبذٌئة ، التحدث بألفاظ نابٌة ، اإلفراط فى رد الفعل نتٌجة االلتحام بالخصم ، السموط بدون داع ( .

 (.المتسابكب لاتصا على شخص وأي واإلدارٌٌن المدربٌن ٌشمل) لكاراتٌها ٌسٌئ لسمعة سلون أي 5-1-12

اى تصرفات تملل من احترام االخرٌن وؼٌر ضرورٌة على اإلطالق ) مثل رمى المفازات على األرض ،  5-1-13

 رفض أداء التحٌة فى نهاٌة المبارة ... الخ ( .

 لٌام المتسابك بتجنب المتال . 5-1-14

 . والجزاء ." أتٌناى " .. –/ شٌرو  أكااإلعالن : ٌموم حكم البساط بإعالن  5-1-15

 ( 10التالمس " أتٌناى " . )شكل  أوإشارة التصادم   5-1-16

 

 

 

 

 

 الجزاءات التى ٌمكن منحها  : 5-1-17

 ل  : أتٌناى .أوتحذٌر  -1

 تحذٌر رسمى : أتٌناى تشوى . -2

 عدم أهلٌة ) طرد ( :أتٌناى هانسوكو . -3

  موبوبى : 5-6

 سالمة المنافس . أوالمته الموبوبى تعنى : افتمار الالعب الحفاظ على س 5-2-1

 األفعال األتٌه تجازى بمرار موبوبى :

 فى الممدمة . الرأسالهجمات الؽٌر حذرة الهجوم و 5-2-2
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 منطمة التهدٌؾ . إلىالهجمات بدون النظر  5-2-3

ابك ؼٌر لادر وٌكون المتس. ألسلوب التسدٌد الحكم انتباه للفت( تمثٌلٌة أو تكتٌكٌة كحركة) هجومال بعد اإللتفاؾ 5-2-4

 .على الدفاع مما ٌجعل ظهره مكشوؾ ومعرض للخطر

 " موبوبى " ... والجزاء . –/ شٌرو  أكااإلعالن : ٌموم حكم البساط بإعالن  5-2-5

 ( 11إشارة " موبوبى " . )شكل   5-2-6

 

 

 

 

 

 

 

 الجزاءات التى ٌمكن منحها  : 5-2-7

 ل: موبوبى .أوتحذٌر  -1

 . تحذٌر رسمى : موبوبى تشوى -2

 عدم أهلٌة ) طرد ( :موبوبى هانسوكو . -3

 الجوجاى : 5-3

 الجوجاى تعنى : لمس أى جزء من أجزاء الجسم للمنطمة خارج منطمة الملعب . 5-3-1

ال تعتبر جوجاى لو أن المتسابك خرج خارج منطمة الملعب نتٌجة الدفع من المنافس ، ولكن تحتسب جوجاى  5-3-2

 لتجنب هجوم من الخصم . أوالملعب متعمداً إذا خرج المتنافس خارج منطمة 

 داخل البساط مرة اخرة . إلىاذا تلمى احد المتنافسٌن تسجٌالً وخرج لحظة التسجٌل والعودة  5-3-3

فى حالة إذا كان هنان تسجٌل صحٌح تعلن " ٌامٌه " على التسجٌل والخروج ٌكون خارج زمن المباراة وال  5-3-4

 ٌجازى علٌه .

 لة التسجٌل ولكن التسجٌل ؼٌر صحٌح فال ٌجب اعالن " ٌامٌه " وٌجازى بجوجاى .أوم الالعب بمحاذا لا 5-3-5

فى حالة لٌام أحد المنافسٌن بالخروج خارج البساط فور تسجٌل ناجح من المتنافس األخر تعلن " ٌامٌه " فوراً  5-3-6

 على النتٌجة وال ٌسجل جوجاى للمتنافس الذى خرج .

خرج خارج البساط ولام الالعب األخر بالتسجٌل لحظة خروجه  أوحد المتنافسٌن خارج البساط اذا خرج ا 5-3-7

خارج البساط ) مع بماء المتنافس الذى لام بالتسجٌل داخل البساط ( ٌحتسب تسجٌل للمتنافس الذى لام بالتسجٌل 

 وجوجاى لالعب الذى خرج خارج البساط .

 "  هى التى تحدد ما إذا كان هنان جوجاى . اللحظة التى ٌعلن فٌها " ٌامٌه 5-3-8
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وبعد إعالن " أتوشى باراكو " ٌجب أن ٌعالب الالعب الذى لام بالخروج على  مباريات الشوبو سانبونفى  5-3-9

 االلل بـ " جوجاى تشوى " .

  تشٌوى". مرتٌن فإنه سٌعالب بـ " جوجاى  أوفى حالة إذا كان المتنافس لدٌه خروج خارج منطمة الملعب مرة 

  اما فى حالة أن المتسابك لدٌه " جوجاى تشٌوى " لبل " اتوشى براكو " ولام بالخروج بعد إعالن " اتوشى

 باراكو " فسٌعالب بـ " جوجاى هانسوكو " .

 " موبوبى " ... والجزاء . –/ شٌرو  أكااإلعالن : ٌموم حكم البساط بإعالن  5-3-10

 ( 12إشارة " جوجاى " . )شكل   5-3-11

 

 

 

 

 

 

 

 : إلىأى هروب خارج منطمة الملعب ) جوجاى ( سوؾ ٌعالب كالت 5-3-12

 : فى مباريات السانبون كوميتيه 

 تحذٌر : جوجاى . –ل مرة والخروج أل -1

 تحذٌر : جوجاى . –الخروج لثانى مرة  -2

 تحذٌر رسمى : جوجاى تشٌوى . –الخروج لثالث مرة  -3

 : جوجاى هانسوكو .عدم أهلٌة ) طرد (  –الخروج لرابع مرة  -4

  كوميتيه : يبوناإلفى مباريات 

 تحذٌر : جوجاى . –ل مرة والخروج أل -1

 تحذٌر رسمى : جوجاى تشٌوى . –مرة  لثانىالخروج  -2

 عدم أهلٌة ) طرد ( : جوجاى هانسوكو . –الخروج لثالث مرة  -3

ولكن كل منهم فى صندوق الموبوبى ( مع بعضها  –الجوجاى   -ال ٌمكن تجمٌع الجزاءات ) االتٌناى  5-3-13

 منفصل .

 فى درجة الجزاء المفروض . زٌادةب تكرار الخطأ  ٌرتبط أن ٌجب 5-3-14

 الدولى للكاراتٌه الموحد ( . اإلتحاد)أعلى جزاء فى  : شيكاكو 5-4

 :  التالٌة الحاالت فً منحه وٌتم ) شطب ( بأكملها المسابمة من االستبعاد وهو

 باتباع تعلٌمات الحكم . عدم لٌام المتنافسن 5-4-1
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 أخرى باعمال  المٌام  ٌتم عندما أو ، لكاراتٌها واحترام  هٌبة من تنالبافعال تمس و لٌام المتسابمٌن  عندما 5-4-2

 .لكاراتٌها وروح المواعد وخرق النتهان

 عند المٌام بافعال بذٌئة ومهٌنة . 5-4-3

 . اآلخر المتسابك مصلحة فً التفكٌر دون من ضار، بشكل تصرؾ لد المتنافس أن الحكم ٌرى عندما 5-4-4

 " شٌكاكو ". –/ شٌرو  أكااإلعالن : ٌموم حكم البساط بإعالن  5-4-5

 ( 13إشارة " شٌكاكو " . )شكل   5-4-6

 

  

 

 

 

 

 

 ر مع رئٌس البساط ثم لجنة الحكام .أولبل أن ٌعلن حكم البساط لرار " شٌكاكو " ٌجب ان ٌتش 5-4-7

 .فئةال/  الجولة تلن فً لبل منفاز بها   التى المراكز كل خسرٌ شٌكاكو " على " ٌحصل الذي سابكالمت 5-4-8

 : تحذيرات وجزاءات المدربين 5-5

سواء  عدوانٌةالتصرؾ ب صابات،اإل إدعاء اللفظٌة، زاتأوالتج) السٌئ السلون على المدربٌن ٌعالب سوؾ 5-5-1

 ال عبٌهم . ضد أو فى البطولة المسئولٌن ضد( جسدٌة.... الخ أولفظٌة 

 هانسوكو (. –تشٌوى  –التحذٌرات والجزاءات الخاصة بالمدربٌن تنحصر فى ثالث خطوات وهى ) اتٌناى  5-5-2

 سٌتم اتخاذ لرار تولٌع جزاء على المدرب من لبل طالم التحكٌم ورئٌس الحكام . 5-5-3

على ظهر بطالة المدرب وٌعتمد ذلن  Xوضع عالم بعد لرار الجزاء على المدرب ٌموم رئٌس الحكام ب 5-5-4

 بتولٌعه .

الدولى للكاراتٌه الموحد بمنعه من التصرؾ كمدرب  اإلتحاد( الثالثة تموم اللجنة المنظمة ب Xبعد العالمة )  5-5-5

 خالل هذه البطولة ) ٌتم استبعاده كمدرب من البطولة ( .

الدولى للكاراتٌه  اإلتحادالمدرب لفترة زمنٌة من جمٌع مسابمات  وٌمكن أٌضاً للجنة الحكام التراح اٌماؾ 5-5-6

 الموحد .

اللجنة المنظمة ودفع رسوم  إلىٌحك للمدرب االعتراض على الجزاء وذلن بكتابة اعتراض رسمى مكتوب  5-5-7

 ٌورو . 100االعتراض ولٌمتها 
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  اإلصابات والحوادث:  6مادة 

 نفس فً و المصاب المتسابك ةساعدوم ،اٌماؾ المبارة فوراً  الحكم على ٌجب لمتسابك، إصابة حدوث حالة فً

 البطولة . طبٌب استدعاء الولت،

 :لرارات الطبيب  6-1

 البدنٌة الحالة أو والحوادث اإلصاباتب المتعلمة األمور جمٌع بشأن لرارات تخاذا فمط البطولة  طبٌبمن حك  6-1-1

 للمتنافسٌن .

 أخرى مرةأن ٌنافس  ٌمكن ال بسبب التسبب فى االصابة الخصم خسارة نتٌجة  مباراة فً وزٌف الذي المتسابك 6-1-2

) فى حالة الفوز باإلصابة ال ٌمكن أن ٌستكمل اللعب مرة أخرى بدون إذن  .البطولة الطبٌب إذن دون المنافسة فً

 طبٌب البطولة ( .

طبٌب البطولة . ٌجب  إلىس الحكام بإرساله مع لاٍض فى حالة فوز أحد المتنافسٌن نتٌجة لإلصابة ٌموم رئٌ 6-1-3

الحكام وٌتم  طاولة إلى( . بعد استكمال نموذج اإلصابة ٌسلم  15على طبٌب البطولة استكمال نموذج االصابة ) شكل 

لتالٌة الحكام مسئولٌة متابعة المتسابك الذى فاز نتٌجة لإلصابة فى الجولة ا طاولةارفاله مع كشؾ الجولة . وتمع على 

 كان إذا الحكم ٌمرروعرض نموذج اإلصابة على حكم البساط . وبناًء على التعلٌمات الموجودة فى نموذج اإلصابة 

  .البطولة فً المنافسة فً ٌستمر أن ٌمكن ال أو ٌمكن المتسابك

 . جدا طفٌفة اإلصابة كانت لو حتى خصمه، المتسابك اصاب أحد إذا نمطة أي منح ٌجوز ال 6-1-4

 : الحادث أوالفوز والهزيمة بعد اإلصابة  6-6

المباراة  إنهاء أوب الالعب الذى حدثت له إصابة طفٌفة ولٌست خطٌرة عدم االستمرار فى المباراة عندما ٌطل 6-2-1

 فٌموم الحكم بإعالن هزٌمته بمرار اإلنسحاب " كٌكن " .

 اسم رئٌس البساط  رلم البساط الولت التارٌخ

        

 ة اإلصابةطبٌع البلد اإلتحاد اسم المتسابك

        

 تولٌع / خاتم الطبٌب االستمرار التوصٌات مالحظات الطبٌب

   نعم / ال    

( 15شكل   ) 
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أن المتسابمٌن ٌعانون من إصابة سابمة ،  أواذا تعرض كال المتسابمٌن للضرر نتٌجة اصابة كالً منهما لألخر  6-2-2

 :  إلىب البطولة بعدم لدرتهما على المنافسة فتكون نتٌجة المباراة كالتوألر طبٌ

 ٌفوز المتسابك األعلى فى النماط . -1

 ت النماط ٌعلن الحكم " هانتى " لتحدٌد من الفائز .أوإذا تس -2

     فى منافسة الكومتٌه الجماعى ٌعلن الحكم تعادل " هٌكى واكى" ، واذا كانت المبارة مباراة فاصلة          -3

 " انشو سٌن" من فئة مسابمات الكومتٌه الجماعى فٌكون لرار الحكم " هانتى " .

إصابات حدثت خالل مباراة الكومتٌه ولٌست بسبب اى من المتسابمٌن وفى حالة  أوفى حالة وجود إصابة  6-2-3

 : إلىإصابة كال المتنافسٌن فى نفس الولت بنفس االسباب ٌكون المرار كالت

 ذى ٌنسحب من المبارة ٌعلن هزٌمته بمرار " كٌكن " .المتسابك ال -1

لتحدٌد النتٌجة ٌكون المرار " هانتى "  ولٌست بسبب اى من المتسابمٌنلكال المتسابمٌن  فى حالة وجود إصابة  -2

 .النهائٌة 

 جسمانٌة ابأسب أي أو إصابة بسبب المباراة فً االستمرار على لادر ؼٌر المتسابك فٌها ٌكون التً الحالة فً 6-2-4

 من المصاب المتسابكنتٌجة  وتعلٌك المباراة إنهاء الحكم على ٌجب ،البطولة  الطبٌب رأى أساس على أخرى،

  : إلىالت النحو على الفوز ٌتحدد وسوؾ المباراة

 إذا كانت اإلصابة بسبب المتنافس األخر ٌعلن فوز الالعب المصاب . -1

 ر ٌعلن هزٌمة الالعب المصاب .إذا كانت اإلصابة لٌست بسبب المتنافس األخ -2

 :االصابات الخطرة  6-3

  الدولى للكاراتٌه الموحد فرض جزاءات إضافٌة . اإلتحادٌجوزللجنة التأدٌب فى 

 الملحك 5 الجزء فً الحاالت تلن فً المطبمة اإلجراءات على االطالع وٌمكن . 
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 السانبون كومتيه  –أ 

 نبون كومتيه الفصل الرابع : مسابمات فردى سا

 إٌبون 3 أووزارى  6نماط كاملة )  3ل كال المتسابمٌن إحراز أو" وٌح شوبو سانبون" مسابمات الفردى تمرر  -

 مزٌج بٌنهم ،لبل الخص ، وخالل الزمن المحدد للمباراة . أو

 وفى نظام السانبون كومتٌه ٌتم العمل بنظام المرآة فى تحكٌم المبارٌات  . -

 

 مسموح بها : الفئات ال 1مادة 

 ( سانبون) شوبو  نماط الثالثمنافسات الكومتيه الفردى بنظام مباريات 

 كومتيه ذكور
 

 كومتيه إناث

 ( إلىبرتم -احزمة ) أبٌض  9-7أطفال كٌو          
 

 ( إلىبرتم -احزمة ) أبٌض  9-7أطفال كٌو 

 الطول العمر الفئة م
 

 الطول العمر الفئة م

 ــ
1 

 م 1.65حتى  عام ( 14 - 13عام )  15حت ت أطفال فئة )أ(
 

 ــ
1 

 عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 1.55حتى 
 م

 ــ
2 

 م 1.65فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(
 

 ــ
2 

 م 1.55فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(

         
 سود (أ -دان احزمة ) أخضر  1-6أطفال كٌو 

 
 أسود ( -دان احزمة ) أخضر  1-6أطفال كٌو 

 الطول العمر الفئة م
 

 الطول العمر الفئة م

 ــ
1 

 م 1.65حتى  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 

 ــ
1 

 عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 1.55حتى 
 م

 ــ
2 

 م 1.65فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(
 

 ــ
2 

 م 1.55فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(

         
 جمٌع االحزمةناشئٌن 

 
 جمٌع األحزمةناشئات 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 جمك 60حتى  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )أ( ناشئٌن
 

 ــ
1 

 كجم 50حتى  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )أ( ناشئات

 ــ
2 

 جمك 65حتى  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )ب( ناشئٌن
 

 ــ
2 

 كجم 55حتى  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )ب( ناشئات

 ــ
3 

 كجم 70حتى  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )ج( ناشئٌن
 

 ــ
3 

 كجم 55فوق  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )ج( ناشئات

 ــ
4 

 كجم 75 حتى عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )د( ناشئٌن
 

 ــ
4 

----- ----- ----- 

 ــ

5 
 كجم 75فوق  عام ( 17 - 15عام )  18تحت  فئة )هـ( ناشئٌن

 
 ــ
5 

----- ----- ----- 
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 جمٌع االحزمةشباب 
 

 جمٌع األحزمةشابات 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 جمك 60حتى  عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شباب فئة )أ(
 

 ــ
1 

 جمك 55حتى  عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شابات فئة )أ(

 ــ

2 
 جمك 65حتى  عام ( 20 - 18عام )  21تحت  فئة )ب( شباب

 
 ــ
2 

 جمك 60حتى  عام ( 20 - 18عام )  21تحت  فئة )ب( شابات

 ــ
3 

 كجم 70حتى  عام ( 20 - 18 عام ) 21تحت  شباب فئة )ج(
 

 ــ
3 

 كجم 60 فوق عام ( 20 - 18عام )  21تحت  (فئة )ج شابات

 ــ

4 
 كجم 75 حتى عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شباب فئة )د(

 
 ــ
4 

----- ----- ----- 

 ــ
5 

 كجم 80حتى  عام ( 20 - 18عام )  21تحت  فئة )هـ( شباب
 

 ــ
5 

----- ----- ----- 

 ــ

6 
 جمك 80 فوق عام ( 20 - 18عام )  21تحت  ب فئة )و(شبا

 
 ــ
6 

----- ----- ----- 

   

 جمٌع االحزمةرجال 
 

 جمٌع األحزمة أنسات 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ

1 
 جمك 60حتى  عام ( 35 - 21عام )  36تحت  رجال فئة )أ(

 
 ــ
1 

 جمك 55حتى  ام (ع 35 - 21عام )  36تحت  فئة )أ( أنسات

 ــ
2 

 جمك 65حتى  عام ( 35 - 21عام )  36تحت  رجال فئة )ب(
 

 ــ
2 

 جمك 60حتى  عام ( 35 - 21عام )  36تحت  (فئة )ب أنسات

 ــ
3 

 كجم 70حتى  عام ( 35 - 21عام )  36تحت  (جرجال فئة )
 

 ــ
3 

 كجم 60 فوق عام ( 35 - 21عام )  36تحت  (جفئة ) أنسات

 ــ
4 

 كجم 75 حتى عام ( 35 - 21عام )  36تحت  (دفئة ) رجال
 

 ــ
4 

----- ----- ----- 

 ــ
5 

 كجم 80حتى  عام ( 35 - 21عام )  36تحت  (هـرجال فئة )
 

 ــ
5 

----- ----- ----- 

 ــ

6 
 جمك 80 فوق عام ( 35 - 21عام )  36تحت  (ورجال فئة )

 
 ــ
6 

----- ----- ----- 

 

 االحزمة جمٌعاساتذة ) رواد ( 
 

 جمٌع األحزمةأساتذة ) رواد (  

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ

1 
 مفتوح عام 40حتى  36من  اساتذة ) أ (

 
 ــ
1 

 مفتوح عام 40حتى  36من  اساتذة ) أ (

 ــ
2 

 مفتوح عام 45حتى  41من  أساتذة ) ب (
 

 ــ
2 

 مفتوح عام فما فوق 41من  أساتذة ) ب (

 ــ

3 
 مفتوح عام 50حتى 46من  اساتذة ) ج (

 
 ــ
3 

----- ----- ----- 

 ــ
4 

 مفتوح عام فما فوق 51من  أساتذة ) د (
 

 ــ
4 

----- ----- ----- 
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  : زمن المبارة فى مباريات الفردى نظام الشوبو سانبون 6مادة 

 دلائك ) لتال فعلى ( . 3رجال / أساتذة :  2-1

 دلٌمة )لتال فعلى ( . 2:  أنساتاساتذة /  2-2

 دلٌمة ) لتال فعلى ( . 2براعم / اطفال / ناشئٌن / شباب ) ذكور / إناث ( :  2-3

        مرة ٌعلن فٌها الحكم كل فً اٌماؾ الساعة الحكام  طاولة على ٌجب ،"ٌامٌه "  مرة ٌعلن فٌها الحكم كل فً 2-4

 .ٌتم استئناؾ تشؽٌل الساعة " تسوزوكتٌه هاجمى " 

الدولى للكاراتٌه الموحد تعدٌل مدة ) زمن (  اإلتحادفى  ( المنظمة)  التوجه لبل البدء فى المنافسات ٌمكن للجنة 2-5

 المباررٌات.

 

 : التعادل والتمديد ) المبارة اإلضافية (  3مادة 

 التعادل  3-1

 جب طلب الترجٌح " هانتى ".ى النماط ( بعد انتهاء الولت فى مبارة الفردى ٌأوفى حالة التعادل ) تس 3-1-1

". تعادل" تكون أن أو ،(الترجٌح  فً المستخدمة المعاٌٌر إلى استنادا) شٌرو أو أكا فوز المرار ٌكون أن ٌمكن 3-1-2

 . (التمدٌد) ٌتم عمل مبارة إضافٌة " إنشو سٌن " ،تعادل إعطاء تم إذا ،مسابمات الفردى بنظام السانبون كومتٌه  فً

 إلضافية " انشو سين " المباراة ا 3-6

 شوبو هاجمى " لبدء المباراة األضافٌة .  -ٌعلن الحكم " انشو سٌن  3-2-1

 ولت المبارة اإلضافٌة دلٌمة واحدة . 3-2-2

 (.النمطة الذهبٌة ) ٌسجل العب لأو لبل من التمدٌد هذا تحدٌد وسٌتم 3-2-3

 ضافٌة .المباراة اإل إلىجمٌع االلتحذٌرات والجزاءات تنتمل  3-2-4

فى حالة استمرار التعادل فى المباراة اإلضافٌة ٌكون المرار الترجٌح " هانتى" وٌكون الترجٌع على المبارة  3-2-5

 اإلضافٌة .

وفى حالة انتهاء المباراة اإلضافٌة ال ٌمكن إعالن تعادل فى الترجٌح . جمٌع المضاة ) حكم المرآة والكانسا (  3-2-6

 شٌرو . أو أكالترجٌح لـ وحكم البساط ٌموموا با
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 الفصل الخامس : الفرق فى نظام السانبون كومتيه 

ً لمواعد التحكٌم الخاصة بالمبارٌات الفردٌة فى نظام السانبون  ٌتم تحكٌم مبارٌات الفرق كل مباراة على حدى وفما

 كومتٌه .

 

 : الفئات المسموح بها  1مادة 

 جمٌع االحزمةذكور 
 

 مةجمٌع األحزإناث 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئٌن
 

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئات

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شباب
 

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شابات

 ــ

3 
 توحمف عام 35حتى  18من  رجال

 
 ــ
3 

عام 35حتى  18من  أنسات  مفتوح 

 

 : مباراة الفريك فى نظام السانبون كومتيه  6مادة 

 الحكام . طاولة إلىوم مسئول الفرٌك بتمدٌم كشؾ به أسماء الالعبٌن وترتٌبهم فى المباراة ملبل كل مبارة فرق ٌ 2-1

 . تعدٌلال ٌمكن ال فإنه ،خطاراإل بمجرد ولكن جولة، كل الالعبٌن ترتٌب تؽٌٌر ٌمكن 2-1-1

 ٌمكن استخدام الالعب االحتٌاطى فى المبارٌات . 2-1-2

  .الفرٌك استبعاد سٌتم ، المباراة بداٌة لبل الحكام طاولة إخطار دون ،الفرٌك ترتٌب تؽٌٌر تم إذا 2-1-3

 اً .مسبم محددال ترتٌبلل وفما فرٌك كل أفراد بٌن المبارٌات ٌتم لعب 2-1-4

 

 سانبون كومتيه  فى فريكال أعضاء : 3مادة 

 العبٌن اساسٌٌن والعب احتٌاطى . 3ٌتكون الفرٌك من  3-1

. وفماً لرؤٌة المدرب  أوصابات لتبدٌل أحد الالعبٌن فى حالة اإل ، فمط واحد احتٌاطًالعب  فرٌك كلل ٌحك 3-1-1

  .التالٌة الجولة فً فمط التبدٌل ٌتم و

 .الملعب  منطمةعلى حدود  حتٌاطً،اال دونالعبً ( ب 3) فرٌكاؾ الٌجب إصطف ، الجولة بداٌة فً 3-2

العبٌن ( وإال  3ل مبارة فى الجولة ال بد أن ٌكون الفرٌك كامالً ) أولى فمط الفرٌك الذى ٌلعب وفى الجولة األ 3-2-1

 سٌعلن انسحاب الفرٌك .

بعدم لدرته على االستمرار فى المنافسة ،  فى حالة إصابة أحد الالعبٌن خالل الجولة ، وأفاد طبٌب البطولة 3-3

 العب . 2ٌسمح للفرٌك استكمال المبارٌات بعدد 
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 : معايير تحديد الفريك الفائز  4مادة  

 على نتائج المبارٌات الفردٌة للفرٌك . ٌتم تحدٌد الفرٌك الفائز بناءً  4-1

 بالترتٌب ( معاٌٌر تحدٌد الفرٌك الفائز تتم وفماً لألتى : ) مع االتزام 4-2

 . عدد مرات الفوز 

 والوزارى معاً (. ٌبونالنماط التى حصل علٌها كل فرٌك ) بالجمع بٌن اإل إلىإجم 

 أكثر (. إٌبون( التى حصل علٌها كل فرٌك ) الفرٌك الفائز هو الذى حصل على  ٌبونعدد النماط الكاملة ) اإل 

 . لعب مباراة إضافٌة 

االنسحاب فتحتسب نتٌجة هذه المبارة بفوز المنافس  أوخطاء ، عدم األهلٌة ، الفوز نتٌجة الرتكاب الخصم أل 4-3

 ( وٌحتفظ المنافس المهزوم بالنتٌجة المسجلة لحظة إعالن عدم األهلٌة . إٌبون 3األخر بثالث نماط كاملة ) 

 

 : التعادل والمباراة اإلضافية  5مادة 

 أكا فوز لد ٌكون المرار نفإ إلىوبالت. ٌعلن الحكم " هانتى " ق،رالف مبارٌات من مباراة فً تعادل فى حالة وجود 5-1

 .3-5 فً موضح هو ما باستثناء " سٌن-" إنشو وال تمام مبارة إضافٌة. تعادل تكون أو شٌرو، أو

تمام مباراة إضافٌة بٌن  2-4عتبار ما ورد فى النمطة رلم اذا استمر التعادل بٌن الفرٌمٌن بعض االخذ فى اإل 5-2

 عب واحد من كال الفرٌمٌن .ال

ل تسجٌل أوفى حالة انتهاء المباراة اإلضافٌة بالتعادل ٌتم عمل تمدٌد لها ) انشو سٌن ( وٌتم حسم المبارة مع  5-3

صحٌح . اما فى حالة انتهاء الولت مع االستمرار فى التعادل ٌتم عمل " هانتى " وهنا ال ٌمكن اعطاء لرار تعادل 

 شٌرو . أو أكاٌكون فوز ولكن المرار ٌجب ان 
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 ك فى نظام السانبون كومتيه يالفردورى :  السادسالفصل 

ٌتم تطبٌك نفس لواعد المبارٌات الفردٌة فى نظام الشوبو سانبون وٌتم التحكٌم بنظام حكم بساط ولاضى مرآة فى كل  

 مباراة .

 

 : الفئات المسموح بها  1مادة 

عام فأكبر فى منافسات دورى الفرٌك . تنطبك  13ح أعمارهم من أولذٌن تترٌسمح باشتران المتنافسٌن ا 1-1

 علٌهم نفس لواعد الفردى فى نظام الشوبو سانبون . مع وجود بعض االختالفات .

 

 جمٌع االحزمةذكور 
 

 جمٌع األحزمةإناث 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوج ( عام 14-13عام )  15تحت  أطفال
 

 ــ
1 

 مفتوج ( عام 14-13عام )  15تحت  أطفال

 ــ

2 
 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئٌن

 
 ــ
2 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئات

 ــ
3 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شباب
 

 ــ
3 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شابات

 ــ
4 

 مفتوح معا 35حتى  18من  رجال
 

 ــ
4 

عام 35حتى  18من  أنسات  مفتوح 

 ــ
5 

 مفتوح عام 36فوق  اساتذة
 

 ــ
5 

 مفتوح عام 36فوق  اساتذة

 

 زمن المباراة:  6مادة 

 دلائك لتال فعلى . 6فى دورى الفرٌك زمن مباراة الكومتٌه    2-1

 ٌتولؾ الولت فمط فى حالة طلب الحكم اٌماؾ الولت "تاٌم " . 2-2

 

 : أعضاء الفريك فى دورى الفريك  3مادة 

ثانٌة خالل الولت المحدد  15ٌجب أن ٌشترن الالعب ضمن الفرٌك على األلل لمرة واحدة ولمدة ال تمل عن  3-1

 دلائك ( . 6للفرٌك ) 

دلائك ( وكان هنان العب من أعضاء الفرٌك لم ٌشترن فى اللعب فٌتم إعالن  6فى حالة انتهاء ولت المباراة )  3-2

 دم أهلٌة الفرٌك بمرار ) هانسوكو ( .ع

ٌحك لكل فرٌك تسجٌل العب واحد إحتٌاطى كبدٌل لإلصابات إذا رؼب المدرب فى ذلن وٌتم استبدال الالعب  3-3

 ٌاطى فى الجولة التالٌة . تالمصاب باإلح
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 : معايير تحديد الفريك الفائز 4مادة 

 ال ٌوجد حد ألصى لعدد النماط المسجلة . 4-1

 . دلائك 6 خالل وفماً لمدرة العبٌة على التسجٌل النماط من العدٌد فرٌكٌسجل كل  4-2

 دلائك . 6النماط ( من الفرٌك األخر خالل  إلىالفرٌك الفائز هو الفرٌك الذى أحرز عدد نماط أكثر ) اجم 4-3

مزٌج بٌنهم(  أووزارى  6 أو ونإٌب 3نماط )  6وبالرؼم من ذلن إذا تمدم أحد الفرٌمٌن على الفرٌك األخر بفارق  4-4

 ٌعلن فوزه .

 

 : التعادل فى مباريات دورى الفريك 5مادة 

دلائك ( ، ٌعلن فوز الفرٌك الذى حصل على نماط كاملة           6اذا كان هنان تعادل بعد انتهاء زمن المبارة )  5-1

 ( أكثر . إٌبون) 

دلٌمة ) انشو سٌن ( والفرٌك الذى ٌحرز أول نمطة سٌعلن  2مدتها  اذا ظل التعادل لائماً سٌتم عمل مباراة اضافٌة 5-2

فوزه . وعلى كل مدرب اختٌار العب من فرٌمه لبدء المباراة اإلضافٌة . وهذا الالعب ٌمكن تبدٌله بعد بداٌة المباراة 

 االضافٌة .

 المباراة اإلضافٌة . إلىٌتم ترحٌل الجزاءات من المباراة األصلٌة  5-3

ٌعلن حمم البساط طلب الترجٌح " هانتى " وفى هذه الحالة الة استمرار التعادل فى مباراة األنشو سٌن فى ح 5-4

 أو للشٌرو وٌتم إعالم الفرٌك الفائز . كاآة والكانسا بالتصوٌت إما لألرسوؾ ٌموم كال من حكم البساط ولاضى الم

 

  : التبديل فى مباريات دورى الفريك 6مادة 

وٌحمل الحكام  طاولةنة بماضى فى مبارٌات دورى الفرٌك وٌموم بالجلوس خارج البساط فى ممابلة سوؾ ٌتم االستعا

 علمٌن )واحد أحمر واألخر أبٌض ( 
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دلائك ( ٌحك لكل مدرب إجراء العدٌد من التبدٌالت بٌن الثالث العبٌن المكونٌن  6خالل زمن المباراة )  6-1

تبداله ٌمكن أن ٌعود للعب مرة أخرى خالل نفس المباراة فى نفس الجولة ، وٌتم التؽٌٌر للفرٌك، والالعب الذى ٌتم اس

 كلما طلب المدرب .

أدوات  جمٌعوٌكون جاهز ب ،تام للعب فى أى ولت  استعداد على تكون أن ٌجب استبدالهٌتم  الذي الالعب  6-2

 . البساط على له الحكم استدعاء عندالخاصة به  الحماٌة

 لتبديالت :إجراء ا

 ٌجلس المدربٌن على الكراسى المخصصة لهم  على جانبى  الماضى اإلضافى ) انطر الشكل ( . 6-3

العب ( جاهزٌن بكل أدوات  2أثناء وجود احد الالعبٌن على البساط ٌجب ان ٌكون بالى أعضاء الفرٌك )  6-4

 الحماٌة الخاصة بهم للنزول فوراً على البساط عند استدعاؤهم .

 عندما ٌرٌد المدرب اجراء تبدٌل الالعبٌن ٌطلب تؽٌر من الماضى األضافى . 6-5

ثانٌة على األلل من  15ان التبدٌل تم بعد مرور ٌجب على الكانسا التحمك من خالل اللوحة الرسمٌة للتسجٌل  6-6

 اللعب .

 بإٌماؾ الولت للسماح بالتؽٌر . ٌشٌر الكانسا لحكم البساط عن طرٌك الصافرة بأن هنان تؽٌر لٌموم حكم البساط 6-7

ثوان ، وفى حالة  3عندما ٌموم حكم البساط بإٌماؾ الولت للتبدٌل ال بد أن تتم عملٌة التبدٌل فى ولت ال ٌتجاوز  6-8

التجاوز ٌموم الحكم باستئناؾ المباراة المائمة وٌرفض التؽٌٌر وٌمكن أن ٌولع جزاء على الفرٌك المتسبب فى إضاعة 

 الولت .

 بل أن ٌتم استبداله مرة أخرى .ثانٌة ل 15ٌلعب الالعب على األلل بعد إتمام عملٌة االستبدال ٌجب أن  6-9

ال ٌمكن استبدال كال الالعبٌن الموجودٌن على البساط فى ولت واحد وٌجب على الكانسا مالحظة من طلب  6-10

 التبدٌل أوال ً .

 

 : الجزاءات فى مباريات دورى الفريك 7مادة 

 ٌتحمل الفرٌك بكافة الجزاءات التى تحدث من العبٌه وتستمر خالل ولت المبارة . 7-1

مثال إذا تم معالبة العب بجزاء " تشوى " نتٌجة للتصادم الموى ، الالعب الذى ٌلٌه نتٌجة للتبدٌل ٌكون لدٌه  7-2

 تبدال على مدى المباراة .جزاء " تشوى " من الالعب السابك له ، وأى جزاء فعله سوؾ ٌضاؾ وهكذا خالل االس

اذا تم معالبة أحد أعضاء الفرٌك بجزاء " هانسوكو "ال ٌتم استبعاد هذا الالعب فمط وإنما ٌتم استبعاد الفرٌك  7-3

 بأكمله .

فى مبارٌات دورى الفرٌك وفى حالة معالبة أحد الالعبٌن " بشٌكاكو " فإنه ٌتم استبعاد الفرٌك بأكمله من  7-4

 لٌام حكم البساط بإعالن لرار " شٌكاكو " ٌموم بالتشاور مع رئٌس الحكام ولجنة الحكام . البطولة. ولبل
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  النيهون كومتيه –ب 

وزارى ( لبل المتنافس األخر خالل  4)  إٌبون 2مباراة من نمطتٌن كاملتٌن : ٌحاول كال المتنافسن الحصول على 

 سنة فٌوم البطولة . 12سنوات حتى  6ر من زمن المباراة . وتمام تلن المنافسات لالعبٌن فى عم

 

 : الفئات المسموح بها 1مادة 

 كومتيه ذكور
 

 كومتيه إناث

 ( إلىبرتم -احزمة ) أبٌض  9-7كٌو  أحزمة          
 

 ( إلىبرتم -احزمة ) أبٌض  9-7كٌو  أحزمة

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوح سنوات 8و  7و  6 براعم فئة )أ(
 

 ــ
1 

 مفتوح سنوات 8و  7و  6 براعم فئة )أ(

 ــ

2 
 مفتوح سنوات 10و  9 فئة )ب( براعم

 
 ــ

2 
 مفتوح سنوات 10و  9 فئة )ب( براعم

 ــ
3 

 م 1.50حتى  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(
 

 ــ
3 

 م 1.50حتى  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 ــ

4 
 م 1.50فوق  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 
 ــ

4 
 م 1.50فوق  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 ( أزرق - أخضراحزمة )  6-4كٌو  أحزمة 
 

 ( أزرق - أخضراحزمة )  6-4كٌو  أحزمة 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ

1 
 مفتوح سنوات 8و  7و  6 براعم فئة )أ(

 
 ــ

1 
 مفتوح سنوات 8و  7و  6 براعم فئة )أ(

 ــ
2 

 مفتوح سنوات 10و  9 فئة )ب( براعم
 

 ــ
2 

 مفتوح سنوات 10و  9 فئة )ب( براعم

 ــ

3 
 م 1.50حتى  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 
 ــ

3 
 م 1.50حتى  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 ــ
4 

 م 1.50فوق  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(
 

 ــ
4 

 م 1.50فوق  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 ( أسود - بنىاحزمة )  دان 1-3كٌو  أحزمة 
 

 ( أسود - بنىاحزمة )  دان 1-3كٌو  أحزمة 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوح سنوات 8و  7و  6 براعم فئة )أ(
 

 ــ
1 

 مفتوح سنوات 8و  7و  6 براعم فئة )أ(

 ــ

2 
 مفتوح سنوات 10و  9 فئة )ب( براعم

 
 ــ

2 
 مفتوح سنوات 10و  9 فئة )ب( براعم

 ــ
3 

 م 1.50حتى  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(
 

 ــ
3 

 م 1.50حتى  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 ــ

4 
 م 1.50فوق  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 
 ــ

4 
 م 1.50فوق  سنة 12و  11 براعم فئة )ج(

 

  : زمن المباراة 6مادة 

 دلٌمة ) لتال فعلى (  2زمن المباراة :  2-1

 فى العموم نظام تحكٌم المبارٌات فى نظام الشوبو نٌهون نفس نظام تحكٌم الشوبو سانبون ما عدا : 
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 أدوات الحماية :  3مادة 

 ، والى الصدر ، المفازات . الرأسأدوات الحماٌة اإلجبارٌة : والى  3-1

 الى الخصٌة .أدوات الحماٌة المسموح بها ) اختٌارٌة ( : والى اللثة ، والى المصبة ، و 3-2

 

  : التالمس واألساليب الممنوعة 4مادة 

 . الرأسوالى  أو الوجه على الزائد التالمس 4-1

، وعدم إحداث رجوع للخلؾ بالنسبة سواء بالٌد أو بالمدم  الرأسمسموح باللمس الخفٌؾ للوجه أو والى   4-1-1

 للرأس وإذا حدث رجوع للرأس للخلؾ البد من احتساب جزاء .

 التسدٌد الموى فى الصدر .   4-2

 إذا كان هنان تالمس واضح وترن عالمة  على الحكم مجازاة المتسبب . 4-2-1

 أسالٌب الناجى ) واالشى براى ... الخ ( . 4-3

 الجذب والتصارع والرمٌات الخطرة ؼٌر مسموح بها . 4-4
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 كومتيه يبوناإل –ج 

وزارى لبل  2ن نمطة واحدة . ٌجب أن ٌحرز أحد الالعبٌن نمطة كاملة أو كومتٌه هى مباراة م ٌبونمبارٌات اإل

 خصمه خالل الزمن المحدد  لتحمٌك الفوز .

 كومتيه إيبونالفصل السابع : مسابمات فردى 

 وتعنى مباراة من نمطة واحدة . إٌبونمبارٌات الفردى تسمى بـ شوبو 

 

 : : الفئات المسموح بها لالشتران 1مادة 

 ( إيبونالكومتيه الفردى بنظام مباريات النمطة الواحدة ) شوبو  منافسات

 كومتيه ذكور
 

 كومتيه إناث

 ( إلىبرتم -احزمة ) أبٌض  9-7أطفال كٌو          
 

 ( إلىبرتم -احزمة ) أبٌض  9-7أطفال كٌو 

 الطول العمر الفئة م
 

 الطول العمر الفئة م

 ــ
1 

 م 1.65حتى  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 

 ــ
1 

 عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 1.55حتى 
 م

 ــ
2 

 م 1.65فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(
 

 ــ
2 

 م 1.55فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(

         
 أسود ( -دان احزمة ) أخضر  1-6أطفال كٌو 

 
 أسود ( -دان احزمة ) أخضر  1-6 أطفال كٌو

 الطول العمر الفئة م
 

 الطول العمر الفئة م

 ــ
1 

 م 1.65حتى  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 

 ــ
1 

 عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )أ(
 1.55حتى 
 م

 ــ
2 

 م 1.65فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال فئة )ب(
 

 ــ
2 

 م 1.55فوق  عام ( 14 - 13عام )  15تحت  ال فئة )ب(أطف

         
 جمٌع االحزمة

 
 جمٌع األحزمة

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئٌن
 

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئات

 ــ
2 

 مفتوح ( عام 20 - 18عام )  21تحت  شباب
 

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شبابات

 ــ
3 

 كجم 70حتى  عام 35حتى  18من  رجال فئة )أ(
 

 ــ
3 

 مفتوح عام 35حتى  18من  أنسات

 ــ
4 

 كجم 70فوق  عام 35حتى  18من  رجال فئة )ب(
 

 ــ
4 

----- ----- ----- 

 ــ
5 

 مفتوح عام 40حتى  36من  اساتذة فئة )أ(
 

 ــ
5 

 مفتوح عام 40حتى  36من  اساتذة فئة )أ(

 ــ
6 

 مفتوح فما فوق 41من  اساتذة فئة )ب(
 

 ــ
6 

 مفتوح فما فوق 41من  )ب( اساتذة فئة
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 : زمن المبارة:  6مادة 

 دلٌمة لعب فعلى . وٌمؾ الولت عند طلب حكم البساط . 2زمن المباراة 

 

 : نظام التحكيم:  3مادة 

 عموماً . إٌبوناألعالم فى مبارٌان الشوبو ٌتم تطبٌك نظام  3-1

ٌتكون طالم البساط فى نظام األعالم من حكم البساط وأربعة لضاة أركان . لضاة األركان ٌشٌرون بمراراتهم  3-2

 ( . 4حكم البساط عن طرٌك األعالم ) انظر الفصل الثانى مادة  إلى

 

 : المباراة اإلضافية:  4مادة 

 ى المبارٌات الفردٌة ٌتم عمل مباراة بنفس زمن المباراة األساسٌة ) ساى شٌاى ( .فى حالة التعادل ف 4-1

المباراة اإلضافٌة ) ساى شٌاى ( . وٌتم  إلىجمٌع النماط والجزاءات الخاصة بالمباراة األساسٌة ال ترحل  4-2

 اعتبارها مبارة جدٌدة .

ٌعلن الحكم لرار هانتى . فٌموم لضاة األركان بالتصوٌت ة اإلضافٌة ) ساى شٌاى ( افى حالة التعادل فى المبار 4-3

 لالعب الفائز بناًء على المباراة اإلضافٌة ) ساى شٌاى ( فمط .

 

 : األفعال واألساليب الممنوعة:  5مادة 

 األفعال واألسالٌب الممنوعة هى :

 الهجوم الؽٌر متحكم فٌه . -1

 عن منطمة التهدٌؾ . االسالٌب ذات االصطدام الزائد والعنٌؾ ، بؽض النظر -2

 الهجوم على األطراؾ العلوٌة والسفلٌة . -3

 اسالٌب الٌد المفتوحة على الوجه . -4

 الهجوم على الفخذ . -5

 الهجوم على مفصل الفخذ ، الركبة ، والمصبة والمدم ومشط المدم . -6

 الجذب ) ما عدا الجذب الذى ٌلٌه اسلوب صحٌح ( أو اى تالحم جسدى . -7

 الرمٌات الخطرة . -8

 الولت . اضاعة -9

 الذى ال الكالم أو واالستفزاز المسٌئة أو البذٌئة واإلٌماءات اللفظٌة اإلساءة مثل رٌاضً ؼٌر سلون أى -10

 .له داعً

 الكاراتٌه ) المدرب ، اإلدارى وأى شخص له صلة بالالعب ( . إلىأى سلون ٌسٌئ -11
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 عدم الحفاظ على سالمة المنافس ) موبوبى ( .-12

 فعال مسٌئة على اإلطالق .ٌحظر فعل أى أ-13

 التظاهر أو التمادى فى اإلصابة وردود األفعال المبالػ فٌها وٌعالب من ٌفعلها . -14

 

 : الجزاءات وعدم األهلية 6مادة 

 لٌام الالعب بفعل خطأ أو لام به فعالً ٌموم حكم البساط بتحذٌر الالعب أو مجازاته .فى حالة  6-1

 للعب فٌموم الحكم بتحدٌره أو مجازاته .عند لٌام الالعب بتجنب ا 6-2

فى حالة لاٌام الالعب بأداء اسلوب من شأنه إهانة المنافس أو عدم الحفاظ على سالمته وسالمة الخصم ٌموم  6-3

 الحكم بتحذٌره أو مجازاته .

عبة ٌحك للحكم ان فى حالة لٌام الالعب بتكرار أفعال لد سبك واخذ جزاءات علٌها أو أى أفعال تنتهن لواعد الل 6-4

 ٌعلن هزٌمته بسبب الجزاءات المولعة علٌه .

 المتسابك هزٌمة ٌعلن الحكم على ٌجب التالٌة، الحاالت من أي تحت ٌندرج فعلب المتسابك فى حالة لٌام 6-5

 :المخالؾ

 عدم إطاعة ) اإلمتثال ( لرارات الحكم . 6-5-1

حماس الزائد والذى من شأنه عدم الحفاظ على سالمته أو سالمة لام المتسابك بالتصرؾ باندفاع نتٌجة لل اذا 6-5-2

 المنافس وٌعتبرها الحكم حركات خطرة .

 اذا لام المتسابك بالمٌام بفعل أو أفعال ممنوعة وفماً للمواعد مما ٌعد انتهان  للمواعد متعمداً . 6-5-3

 أى أفعال أخرى تعد مخالفة للمواعد . 6-5-4

 : إلىت تكون كالتالتحذٌرات والجزاءا 6-6

 تحذٌر خاص : بدون جزاء . -1

 تحذٌر رسمى : تشوى -2

 طرد ) عدم أهلٌة ( : هانسوكو . -3

 فى حالة لٌام المتسابك بتكرارالخروج خارج منطمة الملعب : 6-7

 بعد الخروج األول : بعطى المتسابك تحذٌر خاص ) جوجاى ( . -1

 تشوى ( .بعد الخروج الثانى : بعطى المتسابك تحذٌر رسمى ) جوجاى  -2

 بعد الخروج الثالث : ٌتم طرد المتسابك ) جوجاى هانسوكو ( . -3
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 لد بفعل مشٌن ذلن إلى وما ،المشجعٌن ،اإلدارى المدرب، مثل المتسابك،ة بأى شخص له صل لٌامفى حالة  6-8

 . فرٌك أو المتسابك عدم أهلٌة إلى ذلن ٌؤدي

 ال ٌمكن تجمع العموبات التالٌة مع بعضها : 6-9

 هانسوكو . -تشوى – ىأتٌنا -1

 جوجاى هانسوكو . –جوجاى تشوى  –جوجاى  -2

 موبوبى هانسوكو . –موبوبى تشوى  –موبوبى  -3

 هانسوكو ( . –تشوى  – أتٌناىفى حالة تكرار الخطأ ال بد أن ٌكون هنان تصعٌد للجزاء )  6-10

 إصابة الخصم بل ٌعطى جزاء . إلىال ٌمكن إحتساب نماط ألسلوب أدى  6-11
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 كومتيه يبونالفصل الثامن : الفرق فى نظام اإل

 : الفئات المسموح بها 1مادة 

 جمٌع االحزمةذكور 
 

 جمٌع األحزمةإناث 

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئٌن
 

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئات

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شباب
 

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شابات

 ــ
3 

 مفتوح عام 35حتى  18من  رجال
 

 ــ
3 

 مفتوح عام 35حتى  18من  أنسات

 

 كومتيه يبونفى نظام اإل الفرق: مباراة  6مادة 

الحكام ٌتضمن أسماء أعضاء الفرٌك  طاولة إلى ىرسم لبل كل مباراة ٌجب على مسئول الفرٌك تمدٌم كشؾ 2-1

 . وترتٌب النزول على البساط 

الحكام ال ٌمكن  طاولة إلىترتٌب النزول على البساط ٌمكن أن ٌتؽٌر كل جولة ولكن بمجرد تسلٌم الكشؾ  2-1-1

 التؽٌر فٌه .

 ٌمكن اجراء تؽٌر فى كشؾ الالعبٌن واستبدال العب بالالعب اإلحتٌاطى . 2-1-2

سلم ل 2-1-3 الحكام لبل بداٌة المباراة ، سٌعلن عدم أهلٌة  طاولةاذا تم التؽٌر فى ترتٌب نزول الالعبٌن عن الكشؾ الم 

 الفرٌك .

 الحكام لبل المباراة . طاولةوالمسلم ل مسبما محددال ترتٌبلل وفما فرٌك كل أفراد بٌن المبارٌات تتم 2-2

 

 متيهكو يبون: أعضاء الفريك فى اإل 3مادة 

 العبٌن أساسٌن والعب احتٌاطى . 3ٌتكون الفرٌك من  3-1

. صابات أو وفماً لرؤٌة المدرب لتبدٌل أحد الالعبٌن فى حالة اإل ، فمط واحد احتٌاطًالعب  فرٌك كلل ٌحك 3-1-1

  .التالٌة الجولة فً فمط التبدٌل ٌتم و

 .الملعب  منطمةعلى حدود  حتٌاطً،الا دونالعبً ( ب 3) فرٌكٌجب إصطفاؾ ال ، الجولة بداٌة فً 3-2

العبٌن ( وإال  3فى الجولة األولى فمط الفرٌك الذى ٌلعب أول مبارة فى الجولة ال بد أن ٌكون الفرٌك كامالً )  3-2-1

 سٌعلن انسحاب الفرٌك .

ى المنافسة ، فى حالة إصابة أحد الالعبٌن خالل الجولة ، وأفاد طبٌب البطولة بعدم لدرته على االستمرار ف 3-3

 العب . 2ٌسمح للفرٌك استكمال المبارٌات بعدد 
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 كومتيه   يبون: معايير تحديد الفريك الفائز فى نظام اإل 4مادة 

 على نتائج المبارٌات الفردٌة للفرٌك . ٌتم تحدٌد الفرٌك الفائز بناءً  4-1

 .المباراة نهاٌة فً فرٌك لكل ةالفردٌ االنتصارات عدداساس  على ٌموم الفائز الفرٌك تحدٌد معاٌٌر 4-2

 معاٌٌر تحدٌد الفرٌك الفائز تتم وفماً لألتى : ) مع االتزام بالترتٌب ( 4-3

 . عدد مرات الفوز 

 أكثر (. إٌبون( التى حصل علٌها كل فرٌك ) الفرٌك الفائز هو الذى حصل على  ٌبونعدد النماط الكاملة ) اإل 

 ا كل فرٌك ) الفرٌك الفائز هو الذى حصل على وزارى أكثر (.عدد النماط ) الوزارى ( التى حصل علٌه 

 . لعب مباراة إضافٌة 

. ٌتم عمل مباراة إضافٌة  3-4فى حالة استمرارالتعادل بٌن الفرٌمٌن بعد تطبٌك المواعد السابمة الواردة بالنمطة  4-4

لتعادل سٌتم عمل مباراة إضافٌة            جدٌدة بٌن العب من كل فرٌك . وفى حالة انتهاء المبارة اإلضافٌة الجدٌد با

لرار الترجٌح " هانتى " وٌموم طالم التحكٌم بتحدٌد الفائز بناء  إلى) ساى شاى ( وفى حالة التعادل ٌلجأ طالم التحكٌم 

 على المبارة الجدٌدة ) ساى شاى ( .

سب نتٌجة هذه المبارة بفوز المنافس الفوز نتٌجة الرتكاب الخصم ألخطاء ، عدم األهلٌة ، أو االنسحاب فتحت 4-5

 . المرار( وٌحتفظ المنافس المهزوم بالنتٌجة المسجلة لحظة إعالن  إٌبون 1)  بنمطة كاملةاألخر 

، ٌتم احتساب  إٌبونفى حالة لٌام الالعب أثناء المبارة بتسجٌل أسلوب ٌحتسب وزارى ثم أتبعه باسلوب ٌحتسب  4-6

 . إٌبون
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 كومتيه يبونلتاسع : دورى الفريك فى نظام اإلالفصل ا

 

  : الفئات المسموح بها 1مادة 

 –الشباب  –الناشئٌن  –كومتٌه ) األطفال  ٌبونفى مسابمات دورى الفرٌك بنطام اإل األشترانٌسمح للفئات التالٌة ب

 االساتذة ( . –الرجال 

 ( إيبونشوبو منافسات الكومتيه الفردى بنظام مباريات النمطة الواحدة ) 

 جمٌع االحزمة
 

 جمٌع األحزمة

 الوزن العمر الفئة م
 

 الوزن العمر الفئة م

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 14 - 13عام )  15تحت  اطفال
 

 ــ
1 

 مفتوح عام ( 14 - 13عام )  15تحت  أطفال

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 17 - 15عام )  18تحت  ناشئٌن
 

 ــ
1 

 مفتوح ( عام 17 - 15عام )  18تحت  ناشئات

 ــ
3 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شباب
 

 ــ
2 

 مفتوح عام ( 20 - 18عام )  21تحت  شابات

 ــ
4 

 مفتوح عام 35حتى  18من  رجال 
 

 ــ
3 

 مفتوح عام 35حتى  18من  أنسات

 ــ
5 

 مفتوح عام 36فوق  أساتذة
 

 ــ
4 

 مفتوح عام 36فوق  أساتذة

 

 : زمن المباراة 6مادة 

دلائك لتال فعلى و ٌتولؾ الولت فمط فى حالة طلب الحكم اٌماؾ  4فى دورى الفرٌك زمن مباراة الكومتٌه    2-1

 الولت "تاٌم " .

 

 : أعضاء الفريك فى دورى الفريك  3مادة 

 العبٌن والعب احتٌاطى . 3ٌتكون الفرٌك من  3-1

 منافسة .إلامة ال أجل من الفرٌك فً العبٌن ثالثة هنان ٌكون أن ٌجب 3-2

ثانٌة على األلل خالل المدة الزمنٌة المحددة        15ٌجب أن ٌلعب كل العب فى  الفرٌك  ولو لمرة واحد لمدة  3-3

 دلائك ( . 4) 

ٌحك لكل فرٌك تسجٌل العب واحد إحتٌاطى لتبدٌل أحد الالعبٌن فى حالة اإلصابة أو حسب رؼبة المدرب وٌتم  3-4

 ذلن فى الجولة التالٌة .

 15البساط إال بعد أن ٌكون لعب الالعب السابك له مدة ال تمل عن  إلىٌجب أن ال ٌتم دخول الالعب الجدٌد  3-5

 ثانٌة .

دلائك ( وكان هنان أحد المتسابمٌن لم ٌشترن فى المباراة فسٌعلن لرار الطرد للفرٌك  4فى نهاٌة مدة المباراة )  3-6

 " هانسوكو " .
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. ال ٌتركو البساط ولكن ٌجلسون بالمرب منه ألنهم لد ٌشتركوا فى  إٌبونثنٌن سجل فٌهم فى حالة أن العب أو ا 3-7

 مباراة الساى شاى حٌث تعد مباراة جدٌدة .

 

  : احتساب النماط فى دورى الفريك 4مادة 

 وزارى ٌعلن فوزه . 6الفرٌك الذى ٌسجل  4-1

 الذى سجل نماط أكثر من خصمه . دلائك ( الفرٌك الفائز هو الفرٌك 4فى نهاٌة الولت )  4-2

فى حالة انتهاء الولت المحدد ولم ٌحسم أى من الفرٌمٌن النتٌجة بالفوز ٌعلن الحكم " سورٌماد " وبعد ذلن ٌطلب  4-3

أو أو شٌرو  أكاالحكم من المضاة الترجٌح " هانتى " وبناء على لرار المضاة واألؼلبٌة سٌعلن الحكم النتٌجة بفوز 

 وزارى ( . 6دلائك أو  4كى واكى " . وسوؾ ٌكون هنان مباراة إضافٌة ) ساى شاى ( ) التعادل " هٌ

فى حالة انتهاء مباراة الساى شاى بالتعادل ، ٌعلن الحكم طلب الترجٌح " هانتى " وٌجب أن ٌكون لرار  4-3-1

 أو الشٌرو . األكاالمضاة إما فوز 

 ٌعتمد لرار اعالن النتٌجة على األتى :  4-3-2

 ات المسجلة .ٌبوندد اإلع -1

 عدد الوزارى المسجل . -2

 إذا كان هنان جزاءات نتٌجة للتصادم . -3

 إذا كان هنان أى جزاءات نتٌجة الخروج خارج الملعب ) جوجاى ( . -4

 إظهار الروح المتالٌة العالٌة . -5

 عدد الهجمات . -6

 

 : التبديل فى مباريات دورى الفريك 5مادة 

البساط فور سماح الحكم  إلىٌجب على الالعب أن ٌكون مستعداً للدخول فوراً ٌحك للمدرب التبدٌل فى أى ولت و

 له بالدخول .
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 الجزء الرابع : لواعد الكاتا

  : لواعد عامة 1مادة 

فئة الكاتا الجدٌدة الخاصة بـ ) األسالٌب أو المدارس األخرى ( سوؾ ٌطلك علٌها اسم فئة " رٌنجو كاى "     1-1

 ( . 1-4-1/ النمطة  1ل / مادة ) انظر الجزء األو

ٌستخدم ) نظام الدرجات ( فى تحكٌم مبارٌات الكاتا الفردى والفرق والفائز هو صاحب أعلى درجة ،  1-2

 ) نظام األعالم ( .  إلىالدولى للكاراتٌه الموحد التؽٌر  اإلتحادب ( المنظمة)  التوجٌه وٌحك للجنة

 افى .ال عبٌن + العب إض 3عدد العبى الفرٌك ٌكون  1-3

 فى مسابمات كاتا الفرق ) االطفال والناشئٌن والشباب والرجال ( . األشترانٌحك للفئات التالٌة  1-4

 

 تحكيم مباريات الكاتا :  6مادة 

 لضاة ( لكل مباراة . 6لضاة أو  4ٌتكون طالم تحكٌم الكاتا من ) حكم البساط و 2-1

ً حصرالكاتا  مبارٌات جمٌعتدار  2-2  البساط . حكم من اتتعلٌم على بناءً  ٌا

 . طالم تحكٌم البساط لوحة الدرجات وعلمٌن ) أحمر وأبٌض ( كل حكم من ٌجب أن ٌكون مع 2-3

فى نظام األعالم ٌطلب حكم البساط الترجٌح " هانتى" من المضاة و ٌكون المرار ألؼلبٌة أصوات طالم  2-4

 ( . 8التحكٌم .) شكل رلم 

 

  : بدء أداء الكاتا 3مادة 

 الحكام لتسجٌلها فى الكشؾ الرسمى. طاولةجب على المتسابمٌن لبل بداٌة كل جولة تسجٌل اسم الكاتا لدى ٌ 3-1

 ٌمكن للمتاسبمٌن عدم إعادة الكاتا التى تم تأدٌتها فى األدوار السابمة . 3-2

وؾ فى المكان البساط والول إلىعندما ٌعلن المذٌع اسم المتسابك أو المتسابمٌن ٌجب على الفور الدخول  3-3

، وٌعلن اسم الكاتا التى سوؾ ٌموم بأدائها بوضوح لجمٌع المضاة وأداء التحٌة له  المحدد فى مواجهة حكم البساط 

 . وبالنسبة للفرق لائد الفرٌك هو الالعب األلرب لحكم البساط وهو الذى ٌموم بإعالن اسم الكاتا .

 ضوح .ٌموم حكم البساط بتكرار إعالن اسم الكاتا بو 3-4

مكانه األصلى  إلىٌموم الالعب البدء فى الكاتا وبعد االنتهاء من األداء ٌموم بالرجوع بعد إعالن اسم الكاتا  3-5

 وانتظار لرار المضاة .

 على فرٌك الكاتا تشكٌل شكل مثلث على أن ٌكون لائد الفرٌك فى مواجهة حكم البساط . 3-6
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 : نهاية أداء الكاتا 4مادة 

 واحد ولت وفى الفور على. من لضاة األركان  بطلب " هانتى " البساط الحكم ٌموم كاتا،ال من النتهاءا فور 4-1

 بدءاً من بوضوح للمسجل النتٌجة بإعالن المذٌع ٌمومو . برفع لوحة الدرجات ولضاة األركان حكم البساط  ٌموم

 . حكم البساط ثم لضاة األركان

 :  إلىتى أعلنها المذٌع فى الكشؾ الرسمى أمام اسم المتسابك كالتٌموم المسجل بتسجٌل الدرجات ال 4-2

 . تسجٌل الخمس ) أو السبع ( درجات المعلنة 

 . حذؾ أكبر درجة معلنة وألل درجة معلنة 

 . ٌتم تجمٌع الثالث ) أو الخمس ( درجات المتبمٌة 

 الدرجات المحسوبة لالعب . إلىٌموم المذٌع بإعالن إجم 4-3

 الدرجات ٌموم الالعب بتحٌة حكم البساط ومؽادرة منطمة الملعب . إلىإجم بعد إعالن 4-4

 

 : الجوالت 5مادة 

 .للفرق والفردى ( ةنهائٌ) 3 جولة و 2 جولة ،1 جولة: جوالت ثالث على الكاتا اتمسابم تنظٌم ٌتم 

 إلىمتسابك وتصعٌدهم  12ى ( ٌتم اختٌار أعل 7.0حتى  5.0: تبدأ الجولة األولى بدرجات ) من  الجولة األولى 5-1

 الجولة التالٌة .

العب سٌتم استثناء الجولة األولى والبدء من الجولة الثانٌة مباشرة  12فى حالة أن عدد المشتركٌن ألل من  5-1-1

 وتصبح البطول من جولتٌن فمط .

 إلىمتسابمٌن وتصعٌدهم  6لى ( ٌتم اختٌار أع 8.0حتى  6.0: تبدأ الجولة الثانٌة بدرجات ) من  الثانيةالجولة  5-2

 . األخٌرةالجولة 

 على أن ٌكون ترتٌب الالعبٌن كما هو فى الجولة االولى . 5-2-1

فى الدور االخٌر ٌجب أن ٌتم  .  ( 9.0حتى  7.0: تبدأ الجولة الثالثة بدرجات ) من  الثالثة ) األخيرة (الجولة  5-3

 الجولة األولى والجولة الثانٌة . أداء كاتا مختلفة عن الكاتا التى تم أدائها فى

 سوؾ تحدد اللوحة اإللكترونٌة الالعبٌن الذٌن سٌنافسون فى الجولة األخٌرة . 5-4

 

 : التعادل 6مادة 

، ٌتم إضافة ألل فى حالة حدوث تعادل فى الجولة األولى والثانٌة ، ولتحدٌد كشؾ المتسابمٌن فى الجولة الثانٌة  6-1

درجات المعلن فى هذه الجولة ) بعد حذؾ أعلى درجة وألل درجة ( مع العلم اأن الدرجات درجة محسوبة لمجموع ال

 التى تم حذفها لن تأخذ فى الحسبان مطلماً فى أى تصنٌؾ أخر .

 فى حالة استمرارالتعادل ، ٌتم إضافة أعلى درجة محسوبة لمجموع الدرجات المعلن فى هذه الجولة . 6-2
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 هذه أداها فى إلىعن تلن الكاتا  مختلفة إضافٌة كاتا أداء المتسابمٌن على ٌجب ، ادلالتعاستمرار  حالة فً 6-3

 .الجولة

حكم البساط لطلب الترجٌح من المضاة " هانتى " وٌتم الترجٌح بناءاً على أخر ٌلجاء  ، التعادلاستمرار  حالة فً 6-4

 كاتا تم أدائها وٌستخدم كالً من حكم البساط والمضاة األعالم .

 الجولة . فً الفائز لتحدٌد 2 الجولة الكشؾ المرحل فً الواردة فمط األصلٌة النتٌجة ٌتم تسجٌل 6-5

درجات ( خمسةأو ال) الثالث فمط. الجوالت من أي فً النتائج فى تحدٌد هاحذفالدرجات التى تم  استخدام ٌتم لن 5-6

   .المحسوبة 

 

  : النتيجة النهائية 7مادة 

 .النهائٌة لنتٌجةلتحدٌد ا معا الثالثة و الثانٌة الجوالت من ات المسجلة الدرج تضاؾسوؾ 7-1

 .األدوار السابمة أداها فى إلىعن تلن الكاتا  مختلفة إضافٌة كاتا أداء المتسابمٌن على فى حالة حدوث تعادل ٌجب 7-2

 فى هذه الجولة . درجة محسوبة لمجموع الدرجات المعلن أللفى حالة استمرارالتعادل ، ٌتم إضافة  7-3

 فى حالة استمرارالتعادل ، ٌتم إضافة أعلى درجة محسوبة لمجموع الدرجات المعلن فى هذه الجولة . 7-4

ٌلجاء حكم البساط لطلب الترجٌح من المضاة " هانتى " وٌتم الترجٌح بناءاً على أخر  ، التعادلاستمرار  حالة فً 7-5

 بساط والمضاة األعالم .كاتا تم أدائها وٌستخدم كالً من حكم ال
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 الفصل العاشر : منافسات الكاتا للبراعم واألطفال

  : الفئات المسموح بها 1مادة 

 فى منافسات الكاتا للبراعم ال توجد منافسات فرق . 1-1

 . وٌتم تنظٌمها وفماً لفئة واحدة لجمٌع األحزمة  توجد منافسات فرق لألطفالفى منافسات الكاتا  1-1-1

 منافسات الكاتا الخاصة باألطفال ٌتم تشجٌعهم باللعب بالكاتات األساسٌة أوالً ثم الكاتات األعلى . فى 1-2

 منافسات الكاتا الفردى 

 كاتا ذكور
 

 كاتا إناث

 درجة الحزام العمر الفئة م         
 

 درجة الحزام العمر الفئة م

 ــ
1 

 سنوات 8 إلى 6من  براعم فئة )أ(

  8-9كٌو 
  أصفر ( - ) أبٌض

 ــ
1 

 سنوات 8 إلى 6من  براعم فئة )أ(

  8-9كٌو 
 أصفر ( -) أبٌض 

  6-7كٌو 
  أخضر( - إلى) برتم

  6-7كٌو 
 أخضر( - إلى) برتم

  5أعلى من كٌو 
  اسود ( -) أزرق 

  5أعلى من كٌو 
 اسود ( -) أزرق 

        
 

        

 ــ
2 

براعم فئة 
 )ب(

 واتسن 10 إلى 9من 

  8-9كٌو 
  أصفر ( -) أبٌض 

 ــ
2 

براعم فئة 
 )ب(

 سنوات 10 إلى 9من 

  8-9كٌو 
 أصفر ( -) أبٌض 

  6-7كٌو 
  أخضر( - إلى) برتم

  6-7كٌو 
 أخضر( - إلى) برتم

  4-5كٌو 
  ) أزرق (

  4-5كٌو 
 ) أزرق (

  3أعلى من كٌو 
  اسود ( -) بنى 

  3أعلى من كٌو 
 اسود ( - ) بنى

        
 

        

 ــ
3 

 سنوات 12 إلى 11من  براعم فئة )ج(

  7-9كٌو 
  ( إلىبرتم -) أبٌض 

 ــ
3 

 سنوات 12 إلى 11من  براعم فئة )ج(

  7-9كٌو 
 ( إلىبرتم -) أبٌض 

  4-6كٌو 
  أزرق ( -) أخضر 

  4-6كٌو 
 أزرق ( -) أخضر 

  3أعلى من كٌو 
  اسود ( -) بنى 

  3أعلى من كٌو 
 اسود ( -) بنى 

         
 ــ
1 

 أطفال فئة )أ(

 عام ( 14 - 13عام )  15تحت 

  7-9كٌو 
  ( إلىبرتم -) أبٌض 

 ــ
1 

 أطفال فئة )أ(

 عام ( 14 - 13عام )  15تحت 

  7-9كٌو 
 ( إلىبرتم -) أبٌض 

 ــ
2 

أطفال فئة 
 )ب(

 دان - 6كٌو 
  أسود ( -) أخضر 

 ــ
2 

 أطفال فئة
 )ب(

 دان - 6كٌو 
 أسود ( -) أخضر 
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  الكاتات المسموح بها -الجوالت  -: الفئات  6مادة 

 الكاتا الفردى  6-1

 مالحظات جولة ثالثة جولة ثانٌة جولة أولى الحزام الفئة

 براعم فئة )أ( 
 سنوات 6-7-8

  8-9كٌو 
 أصفر ( -) أبٌض 

 ة المهارة ) شٌتاى(كاتا محدود كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( ---
ٌمكن تكرار نفس الكاتا نفس 

 الكاتا فى كل األدوار

  6-7كٌو 
 أخضر( - إلى) برتم

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(
ٌمكن تكرار نفس الكاتا نفس 

 الكاتا فى كل األدوار

  5أعلى من كٌو 
 سود (ا -) أزرق 

 ال ٌسمح بتكرار الكاتا كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى( كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(

  
 

        

 براعم فئة )ب(
 سنوات 9-10

  8-9كٌو 
 أصفر ( -) أبٌض 

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( ---
الكاتا نفس  ٌمكن تكرار نفس

 الكاتا فى كل األدوار

  6-7كٌو 
 أخضر( - إلى) برتم

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(
ٌمكن تكرار نفس الكاتا نفس 

 الكاتا فى كل األدوار

  4-5كٌو 
 ) أزرق (

 ال ٌسمح بتكرار الكاتا كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى( المهارة ) سٌنتاى( كاتا متوسطة كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(

  3أعلى من كٌو 
 اسود ( -) بنى 

 ال ٌسمح بتكرار الكاتا كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى( كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(

            

 براعم فئة )ج(

  7-9كٌو 
 ( إلىبرتم -ض ) أبٌ

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(
ٌمكن تكرار نفس الكاتا نفس 

 الكاتا فى كل األدوار

  4-6كٌو 
 أزرق ( -) أخضر 

 ال ٌسمح بتكرار الكاتا سٌنتاى(كاتا متوسطة المهارة )  كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(

  3أعلى من كٌو 
 اسود ( -) بنى 

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(
 كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى(

 ) شٌتاى أو سٌنتاى (
 كاتا عالٌة المهارة ) توكاى(
 ) شٌتاى أو سٌنتاى أو توكاى (

 ال ٌسمح بتكرار الكاتا

      

 أطفال 
 سنة 13-14

  7-9كٌو 
 ( إلىبرتم -أبٌض ) 

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى( كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(
ٌمكن تكرار نفس الكاتا نفس 

 الكاتا فى كل األدوار

 دان - 6كٌو 
 أسود ( -) أخضر 

 كاتا محدودة المهارة ) شٌتاى(
 كاتا متوسطة المهارة ) سٌنتاى(

 ى () شٌتاى أو سٌنتا
 كاتا عالٌة المهارة ) توكاى(
 ) شٌتاى أو سٌنتاى أو توكاى (

 ال ٌسمح بتكرار الكاتا

 : تذكرة

 بالنسبة لفئة البراعم تنظم منافسات الكاتا وفماً لجمٌع المدارس واالسالٌب معاً . -
 نجو كاى .بالنسبة لفئة االطفال تنظم منافسات الكاتا وفماً لألسالٌب والمدارس المحددة وفئة الرٌ -
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 ) الجماعى (الكاتا فرق  6-6

 أساليب / مدارس  فئة كاتا الفرق ) الجماعى (

 كاتا إناث   كاتا ذكور

 أطفال   أطفال

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

سنة 14-13  شوتوكان  1  سنة 14-13 شوتوكان 1     

سنة 14-13   جوجو رٌو 2 وجو رٌوج 2    سنة 13-14   

سنة 14-13   شٌتو رٌو 3  سنة 14-13 شٌتو رٌو 3     

سنة 14-13   وادو رٌو 4  سنة 14-13 وادو رٌو 4     

سنة 14-13   شورٌن رٌو 5  سنة 14-13 شورٌن رٌو 5     

سنة 14-13   رٌنجوكاى 6  سنة 14-13 رٌنجوكاى 6     
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 سات الكاتا للناشئين و الشبابالفصل الحادى عشر : مناف

 : الفئات المسموح بها 1مادة 

 فردىأساليب / مدارس  فئة كاتا 

 كاتا إناث   كاتا ذكور

 جمٌع األحزمة -ناشئات    جمٌع األحزمة –ناشٌن 

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

سنة 17-16  شوتوكان  1  ةسن 17-16  شوتوكان 1     

سنة 17-16   جوجو رٌو 2 سنة 17-16  جوجو رٌو 2     

سنة 17-16   شٌتو رٌو 3  سنة 17-16  شٌتو رٌو 3     

سنة 17-16   وادو رٌو 4  سنة 17-16  وادو رٌو 4     

سنة 17-16   شورٌن رٌو 5  سنة 17-16  شورٌن رٌو 5     

سنة 17-16   رٌنجوكاى 6  سنة 17-16  رٌنجوكاى 6     

 جمٌع األحزمة -شباب    جمٌع األحزمة –شباب 

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

سنة 20و19و18 شوتوكان  1  سنة 20و19و18 شوتوكان 1       

سنة 20و19و18  جوجو رٌو 2 سنة 20و19و18 جوجو رٌو 2       

سنة 20و19و18  شٌتو رٌو 3  سنة 20و19و18 شٌتو رٌو 3       

سنة 20و19و18  وادو رٌو 4  سنة 20و19و18 وادو رٌو 4       

سنة 20و19و18  شورٌن رٌو 5  سنة 20و19و18 شورٌن رٌو 5       

سنة 20و19و18  رٌنجوكاى 6  سنة 20و19و18 رٌنجوكاى 6       

 

 الكاتات المسموح بها -الجوالت  -: الفئات  6مادة 

 لما ٌلى:بالنسبة للناشئن والشباب تؤدى الكاتات وفماً 

 تؤدى الكاتا من جدول الكاتات محدودة المهارة ) شٌتاى ( أو جدول الكاتات متوسطة المهارة  : الجولة األولى

 ) سٌنتاى ( .

  تؤدى الكاتا من جدول الكاتات محدودة المهارة ) شٌتاى ( أو جدول الكاتات متوسطة المهارة  الثانيةالجولة :

 المهارة ) توكاى ( . ) سٌنتاى (  أو جدول الكاتات عالٌة

  تؤدى الكاتا من جدول الكاتات محدودة المهارة ) شٌتاى ( أو جدول الكاتات متوسطة المهارة  الثالثةالجولة :

 ) سٌنتاى (  أو جدول الكاتات عالٌة المهارة ) توكاى ( .

 : الممنوعات 3مادة 

 . التعادل حالة فً لو حتى ،تم أداؤها  كاتا تكرار ممنوع
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 لثانى عشر : منافسات الكاتا للرجال والروادالفصل ا

 : الفئات المسموح بها 1مادة 

 سنة . 35سنة وحتى  21أعمارهم بٌن  تتراوحالالعبٌن من فئة الرجال / أنسات  1-1

 سنة . 36الالعبٌن من فئة الرواد ) االساتذة ( أعمارهم أكبر  1-2

 . نساتكنهم المشاركة فى منافسات الرجال / األسنة فما فوق ٌم 36الالعبٌن أصحاب األعمال من  1-2-1

 فردىأساليب / مدارس  فئة كاتا 

 كاتا إناث   كاتا ذكور

 جمٌع األحزمة -أنسات    جمٌع األحزمة –رجال 

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

سنة 35-21  شوتوكان  1  سنة 35-21  شوتوكان 1     

سنة 35-21   جوجو رٌو 2 سنة 35-21  جوجو رٌو 2     

سنة 35-21   شٌتو رٌو 3  سنة 35-21  شٌتو رٌو 3     

سنة 35-21   وادو رٌو 4  سنة 35-21  وادو رٌو 4     

سنة 35-21   شورٌن رٌو 5  سنة 35-21  شورٌن رٌو 5     

سنة 35-21   رٌنجوكاى 6  سنة 35-21  رٌنجوكاى 6     

 جمٌع األحزمة -رواد    جمٌع األحزمة –رواد 

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

سنة ( 40حتى  36رواد أ )  كل األسالٌب والمدارس 1  سنة ( 40حتى  36رواد أ )  كل األسالٌب والمدارس 1      

سنة ( 45حتى  41)  ب رواد كل األسالٌب والمدارس 2 سنة ( 45حتى  41)  رواد ب كل األسالٌب والمدارس 2     

سنة ( 50حتى  46)  جرواد  كل األسالٌب والمدارس 3  ( فما فوق سنة 46رواد ج )  كل األسالٌب والمدارس 3      

( سنة فما فوق 51)  د رواد كل األسالٌب والمدارس 4      --- --- 
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 أساليب / مدارس  فئة كاتا الفرق ) الجماعى (

 اثكاتا إن   كاتا ذكور

 كاتا أنسات   كاتا رجال

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

سنة 35-21  شوتوكان  1  سنة 35-21  شوتوكان 1     

سنة 35-21   جوجو رٌو 2 سنة 35-21  جوجو رٌو 2     

سنة 35-21   شٌتو رٌو 3  سنة 35-21  شٌتو رٌو 3     

سنة 35-21   وادو رٌو 4  ادو رٌوو 4    سنة 21-35    

سنة 35-21   شورٌن رٌو 5  سنة 35-21  شورٌن رٌو 5     

سنة 35-21   رٌنجوكاى 6  سنة 35-21  رٌنجوكاى 6     

 جمٌع األحزمة -رواد    جمٌع األحزمة –رواد 

 العمر سلوب / المدرسةاأل م   العمر سلوب / المدرسةاأل م

ةسن 36رواد فوق  كل األسالٌب والمدارس 1  سنة 36رواد فوق  كل األسالٌب والمدارس 1      

 

 الكاتات المسموح بها -الجوالت  -: الفئات  6مادة 

 تؤدى الكاتات وفماً لما ٌلى:والرواد  بالنسبة للرجال / أنسات

 تؤدى الكاتا من جدول الكاتات محدودة المهارة ) شٌتاى ( أو جدول الكاتات متوسطة المهارة  الجولة األولى :

 ٌنتاى ( .) س

  تؤدى الكاتا من جدول الكاتات محدودة المهارة ) شٌتاى ( أو جدول الكاتات متوسطة المهارة  الثانيةالجولة :

 ) سٌنتاى (  أو جدول الكاتات عالٌة المهارة ) توكاى ( .

  ة المهارة : تؤدى الكاتا من جدول الكاتات محدودة المهارة ) شٌتاى ( أو جدول الكاتات متوسط الثالثةالجولة

 ) سٌنتاى (  أو جدول الكاتات عالٌة المهارة ) توكاى ( .

 : الممنوعات 3مادة 

 . التعادل حالة فً لو حتى ،تم أداؤها  كاتا تكرار ممنوع
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 عشر : معايير اتخاذ المرار الثالثالفصل 

 فئتٌن مختلفتٌن : فً األساسٌة رللعناص وفما الحكم سٌتم ولكن ،ال ٌعتبر األداء جٌد أو سٌئ  كاتا،ال مباراة فً

 

 : معايير أساسية 1مادة 

 : الكاتا أداء فى أنفٌما ٌلى النماط االساسٌة التى ٌجب 

 تسلسل الكاتا . 1-1

 التحكم فى الموة . 1-2

 التحكم فى اإلنمباض واإلنبساط . 1-3

 التحكم فى السرعة والحفاظ على اإلٌماع . 1-4

 اتجاه الحركات . 1-5

 اسالٌب وحركات الكاتا .فهم  1-6

 إظهار الفهم الصحٌح للكاتا ) البونكاى ( . 1-7

 اداء الكاتا بتناؼم وتناسك . 1-8

 الثبات واإلتزان . 1-9

 نمط التولؾ . 1-10

 الصٌحات .  1-11

 التنفس الصحٌح . 1-12

 التركٌز . 1-13

 الروح المتالٌة . 1-14

 

 متمدمة : معايير  1مادة 

 :على راعاة  النماط الهامة ودرجة صعوبة الكاتا المؤداة وٌتم التمٌٌم بناءً ٌجب على المضاة م 

 التمكن والبراعة فى أداء حركات الكاتا . -1

 درجة الصعوبة والخطورة فى أداء الكاتا . -2

 سلون النادى ) المدرسة ( التى تربى فٌها الالعب .-3

 

 

 

 



 

65 
 

 : نماط الخصم 3مادة 

 لتالٌة :سٌتم خصم نماط فى الحاالت ا

 نمطة من الدرجة النهائٌة. 0.1فى حالة التردد اللحظى البسٌط فى الكاتا واستكمال الكاتا سرٌعا ٌجب خصم  -1

 .نمطة 0.2 خصم ٌتم أن ٌجب ملحوظ،فى حالة التولؾ ال -2

 نمطة . 0.2 إلى 0.1فى الكاتا واستكمال الكاتا سرٌعا ٌجب خصم من فى حالة عدم اإلتزان الحظى  -3

 نمطة . 0.1ٌحة ٌتم خصم عدم أداء الص -4

 

 : عدم األهلية 4مادة 

  

 .  (خطأ  كاتا ) ىآخر كاتا ولام بأداء كاتا ام  المتسابك أعلن إذا 4-1

 . (ذلن إلى وما ،وضع أو ولفة أو تؽٌر تمنٌة حركة أو تمنٌة نمص أو زٌادة) كاتاال إختالؾ إذا 4-2

 ثوان . 5إذا تولؾ الالعب فى أداء الكاتا لمدة تزٌد عن  4-3

 الة الفمدان الكلى لإلتزان أو السموط على األرض .فى ح 4-4

 فى حالة أداء الالعب لكات لٌست من مدرسته أو اسلوبه . 4-5

 فى حالة سموط الحزام أو البنطلون أو الشعار إلخ أثناء أدء الكاتا . 4-6

ء أداء ( سواء أثنا 5شٌاء الممنوعة ) انظر الجزء األول / مادة فى حالة اكتشاؾ طالم التحكٌم ألى من األ 4-7

 الكاتا أو فى نهاٌتها .

وذلن بالنسبة لألطفال ) وفماً للجولة ( وتكون الدرجة  7.0/  6.0/  5.0فى حالة عدم األهلٌة تكون الدرجات  4-8

 فى بالى الفئات العمرٌة . 0.0
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ولى للكاراتيه الد اإلتحاد) انظر مولع  الدولى للكاراتيه الموحد تحاد: لائمة الكاتا المعتمدة لإل 5مادة 

 . ( Karate.org-www.wukf الموحد

 

 الدولى للكاراتيه الموحد  اإلتحادلائمة الكاتات المعتمدة من 

 شورين ريو وادو ريو وجوجو ريو شيتو ريو شوتوكان

 شيتاى شيتاى شيتاى شيتاى شيتاى

 5-1بٌنان  5-1بٌنان  ى إٌتشجٌكٌساى دا 5-1بٌنان  5-1هٌان 

 2-1فوكٌو جاتا    جٌكٌساى داى نى    

     ساٌفا    

 شورين ريو وادو ريو وجوجو ريو شيتو ريو شوتوكان     

 سينتاى سينتاى سينتاى سينتاى سينتاى

 وانكان كوشانكو سٌسان ماتسومورا نو روهاى تٌكى شودان

 روهاى ىشىنٌسا ساٌباى نٌهانشى شودان بصاى داى 

 تومارى بصاى جٌون ساٌانشٌن ساٌفا إمبى

 ماتسومورا نو بصاى ) داى( باصاى شٌسوشٌن جوروكو كانكو داى

 اٌتوسو نو بصاى ) شو ( جٌتٌه   بصاى داى جٌون

 وانشو     كوسكون داى هانجٌتسو

 أنانكو     تومارى نو وانشو  

 جٌون     جى إن  

       سٌنشٌن  

       وانشو  

       اوٌاجى  

       مٌوجو  
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 الدولى للكاراتيه الموحد اإلتحادلائمة الكاتات المعتمدة من 

 

 شورين ريو وادو ريو وجوجو ريو شيتو ريو شوتوكان

 توكاى توكاى توكاى توكاى توكاى

 شٌنتو شٌنتو كورونفا جٌون جى إن

 جوجوشوشٌهو  نٌهانشى سوبارٌمبى كوسوكون شو تٌكى نٌدان

 شٌتانٌرا نو كوشانكو روهاى سانسٌرٌو شٌتانٌرا نو كوشانكو تٌكى ساندان

 ماتسومورا نو كوشانكو ) داى(  وانشو   سوتشٌن  جانكاكو

 اٌتوسو نو كوشانكو ) شو( ساٌشان   ماتسومورا نو بصاى  بصاى شو

 أنشو أنان   تومارى بصاى سوتشٌن

 رٌوكو     نٌساٌشى كانكو شو

 شٌنتٌه     سانسٌرٌو نٌجوشٌهو

 جٌتٌه     شٌنتو جوجوشوشٌهو شو

 سوتشٌن     شٌسوشٌن جوجوشوشٌهو داى

       نٌباى بو شٌنتٌه

       كورونفا أونسو

       سٌباى مٌكٌو

       سٌسان وانكان

       جوجوشوشٌهو  جٌتٌه

       انشو  

       سوبارٌمبى  

       أنان  

       ٌهجٌت  

       باتشو  

       هاٌكو  

       باٌكو  
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 الدولى للكاراتيه الموحد اإلتحادلائمة الكاتات المعتمدة من 

 

 جوسكو ريو بودوكان كوكوشنكاى اوتشى ريو

 شيتاى شيتاى شيتاى شيتاى

 كٌهون إٌتش نو كاتا 5-1هٌان  5-1بٌنان  كانشٌفا

 كاتا كٌهون ٌون نو     سٌشٌن

 كٌمى نى نو كاتا     كانشو

 رٌو نو كاتا     سٌرٌو

 اوكى نو كاتا      

 جوسكو ريو بودوكان كوكوشنكاى اوتشى ريو    

 سينتاى سينتاى سينتاى سينتاى

 نى نو كاتا إمبى جٌكاسى داى سٌسان

 كٌمى نو كاتا 2-1تٌكى  تسوكى نو كاتا كانشٌن

 كوجوس بصاى داى ٌانتسو سانسٌرٌو

 جوسكو ٌونٌدان كانكو داى تٌنشو  

   جٌون ساٌفا  

   هانجتسو سانشٌن نو كاتا  

   جى إن    

 جوسكو ريو بودوكان كوكوشنكاى اوتشى ريو    

 توكاى توكاى توكاى توكاى

 دٌنكو جٌتسو مٌكٌو سٌنشٌن كانشٌفا

 رى كٌو تكى سندان كانكو داى سٌشٌن

 اماشىت بصاى شو جٌكساى شو كانشو

 جٌو هاتشى نو تاشى كانكو شو سوشى هو سٌرٌو

 جوسكو جودان جٌتٌه جارٌو سٌسان

 جٌو نو مٌتشى سوتشٌن سٌباى كانشٌن

   أنسو   سانسٌرٌو

   جانكاكو    

   نٌجٌو شٌهو    

   جوجوشوشٌهو شو    

   جوجوشوشٌهو داى    

   شٌنتٌه    

   وانكان    
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 الدولى للكاراتيه الموحد اإلتحادلمعتمدة من لائمة الكاتات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانكوكاى شوكوكاى

 شيتاى شيتاى

 5-1بٌنان  5-1بٌنان 

 كوكوشنكاى اوتشى ريو  

 سينتاى سينتاى

 هٌجى نو كاتا أنانكو

 جى إن جروكونو

 أنانكو جى إن

 شٌنساى نى سٌشاى

 بصاى داى بصاى شو

 سٌنشٌن  

 كوكوشنكاى اوتشى ريو  

 توكاى كاىتو

 موتسوكازى كورونفا

 كوسكون داى بصاى داى

 كورونفا كوسكون شو

 سٌباى سٌباى

 تاجٌما سوبارٌم بى

 جوجوٌون سٌنشٌن

 سانشٌن  

 تٌنشو  

 سٌفا  
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 الجديدةلائمة الكاتات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوكوسان ريو كين ريو نانبودو

 شيتاى شيتاى شيتاى

 شوبى دا 5-1 كين 5-1نانبو 

   6-1كين داى   

 كوكوسان ريو كين ريو نانبودو   

 سينتاى سينتاى سينتاى

 شوبى دا شى نٌدان تسوكيرو اكٌوكو

 شوبى دا جو نٌدان أراشى سٌنشٌن

 فودو دا نى كاساى ٌاكوهاتشى

 فودو دا سان هيكارى شٌن تاجاما

 شٌنجٌتسو رايو أنانكو

 مٌودو أوتاكيبى  

 إٌسو ى جيكيدوسينشا  

 سٌرٌوكو    

 توشى    

 مٌشى    

 جٌكٌو    

 كوكوسان ريو كين ريو نانبودو   

 توكاى توكاى توكاى

 شٌتورى هيزا سٌباى

 مٌشى نٌدان فو يورينو سينشى سامبو شو

 سٌكٌجٌتسو إسويدى كاوا ساندو كاى

 شٌكاتا كيتارو كازى هاجوٌاٌمى

 شٌشو أجيرو ساندوكاى

 جٌنسٌسٌن اراشيك  

 جٌزاٌشٌن    

 كوكو    

 كوجونرو    

 رانشون    

 كاٌن    
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 الجزء الخامس : الملحك

 جدا خطيرة إصابة وجود حالة في اإلجراء

 عموبة  فرض الحكام لجنة ، فمن حك أحد المتنافسٌن فى إصابة خصمه إصابة خطٌرة ٌتسبب عندما -1

 . اإلصابةلالعب المتسبب ؼى إضافٌة على ا

ً  اإلتحادطبٌب البطولة المعٌن من لبل  -2 عن اإلصابة للجنة  الدولى للكاراتٌه الموحد ٌمدم تمرٌراً طبٌا

الدولى للكاراتٌه  اإلتحاد، تموم اللجنة الطبٌة بالحكام،فى حالة أن حالة الالعب المصاب تحتاج لمستشفى 

 اب بعد انتهاء البطولة أو الحدث الرٌاضى وتبلػ به لجنة الحكام .الموحد بمتابعة تمدم حالة الالعب المص

 لجنة الحكام . إلىعلى طالم التحكٌم الذى لام بتحكٌم المبارة التى حدثت فٌها اإلصابة أٌضاً تمدٌم تمرٌر  -3

ى أو الدولى للكاراتٌه الموحد بالحصول على كافة التمرٌر الطبٌة من المستشف اإلتحادتموم اللجنة الطبٌة ب -4

 لجنة الحكام . إلىمن المسسة الطبٌة التى بها الالعب المصاب وترسله 

 ٌبنى لرار فرض عموبة اضافٌة من المائمة التالٌة :وبناءاً على تمرٌر الطبٌب والحكام والتمارٌر الطبٌة ، 4-1

 . تحذٌر مكتوب 

  الدولى  تحادبعة لإلسنة من كافة البطوالت والمحافل الدولٌة التا 2 – 1إٌماؾ لمدة تتراوح من

 للكاراتٌه الموحد .

  حرمان الالعب المتسبب فى اإلصابة من كافة منافسات الكومتٌه فى البطوالت الدولٌة الخاصة

 الدولى للكاراتٌه الموحد . اإلتحادب

 علٌه . الدولى للكاراتٌه الموحد للحصول على الموافمة اإلتحادب ) المنظمة ( لجنة التوجٌه إلىٌتم تمدٌم التمرٌر  -5

 .الالعب الذى تسبب فى اإلصابة  إلىبعد اعتماد المرار ٌتم ارساله  -6

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


