
 

 

  

 ردني للكراتيهتحاد األاإل

 1/1/2112و المعمول به من  WKF ون المباراياتناملخص تعديالت ق

 ةي قضاةاليجلس عحيث  .(  REFREEللحكم البرئيسي ) ضاة ( عاإل  JUDGES) برعة األ اةعتماد نظام القضإتم   -1

حاء الملةب عأكمله، عما ةي أنالتحبرك ةي جميع ويجوز للحكم   .يواعز كل قاض   و ما عمنطق  األو برعة زوايا الملةب األ

 التي يجلس ةيها القضاة. ما ذلك منطق  األ

 ل  التسجيل البرسمي .واةي مواجه  ط ( TATAMIالعساط ) عجانب ما   خابرج منطق  األوالمدبرع يجلس  -2

 لمتساعقات. لجميع ا اث إجعابرينلإلقي الصدبر وا أ ، كما و لجميع المتساعقي  إجعابري الجسمواقي  -3

م ـكـلحل. قلاأل ىلـاة عـضـقـ  الـم إثني  برابرـق عإعتمادوعات ـةقـالالتسجيل واط ـإب نقـسـحتإتم ـي  -4

 إعطاء)أي ةي حال   ما عي  القضاة ةي الحاالت التي تتطلب كسبر التةادل ةقط الحق ةي التصويت (REFREE)البرئيسي

تهاء نإ عند(   HANTEIةضليه )األ تحديد وجوب ، و ةي حال آلخبري (قضاة لقبرابر مخالف لقبرابر القاضيي  اإثني  م  ال

 أو عدو  تسجيل نقاط.عالتةادل  ةوقت المعابرا

 إيقافيجب على الحكم  . معابراةيوقف الحكم ال أ قعل  ةقوع ال أو نذابراإل أوعالتسجيل  إشابرة إعطاء قضاةلليجوز  – 5

  .المتساعقلنفس  عقوع  أو إنذابر أوط اجيل نقتسع كثبرأ أو ةالقضا م  إثني  أشابر إذا معابراةال

 أ تظابر قبرابر القضاة قعل نإعليه يجب قبرابر، ولك  عأي   إشابرةيةطي القضاة  أ المعابراة قعل  إيقافالحكم يستطيع   -6

 عقوع . أو إنذابر أوأي نقاط تسجيل يةل  

 إذا و ذلكالزائد القوي الضبرب وألتحام إلةي قبرابرتهم  ةي حاالت اعادة النظبر إ قضاةيطلب م  ال أ الحق عللحكم  -7

 .ةحص المتساعق صاع  عةدإوجود تعي  

 .حتساب القبرابري إالحكم ، ةةلى عالتسجيل م  قضاة إثني  لكل منهما على قبرابر ا ساعقالمت حن  م  أ  ةي حال   – 8

 إ ة ساعقلنفس المت C1عجزاء  ا خبراآل قاضيا ال أشابرو ساعقي حد المتألقضاة تسجيل م  ال  اإثن ح  ن  م  أ  ةي حال    -9

 أةضل لتقييم الحاله .موقع ةي  ه يكو نألالنتيج  يحدد هو م   البرئيسيالحكم 

ن   إذا -11  التسجيل دبرجهنقاط حتساب إلنفس المتساعق ةيجب على الحكم  تي مختلفتسجيل  تيجنتي ثنا إ قاضيا  ح  م 

قبرابر االغلعي  هو ما ، ةإ  غلعيهألالقضاة نتيج  عا ح  من  عندما ي   أما .الةقوعاتو اتنذابراإل على يضا  إوهذا ينطعق  .دنىاأل

 .ةقوع ال أونذابراإلأو التسجيل دبرج مستوى  حددي



 

 

 

عند  تساعقي د المـحأل  ليـةضح األـعمن  دد النتجيـوتح ،(SAI SHIAI) ادلـ  التةـاةي ةي حالـضوقت اإلـاللغاء إتم   -11

  إة (النقاطمجموع ع وأيات االمعابر)إما عةدد  ةي نهاي  لقاء جماعيوةي حال  التةادل  .(HANTEI) انتهاء وقت المعابراة 

  ةضليعمنح األهذه المعابراة ةتحدد نتيج   تهت عالتةادلنإوةي حال واحدة ضاةيه إ معابراةل متساعقختيابر إعلى كل ةبريق 

 .و التي تحدد عالتالي نتيج  اللقاء الجماعي (HANTEI)تساعقي  د المحـأل

م ك  ح  عدال  م  الم   (MATCH SUPERVISOR) مشبرف المعابراةليصعح  (KANSAسا )ناالك تةبريف مسمىتم تغييبر . 12

(ARBITRATOR) مديبر ال ىال لعساط امبراقب ى ممستةبريف . وتم تغييبر( عساطTATAMI MANAGER). 

 ئها.برك عأدايشاأ   معابراةمشبرف اللولم يةد ةقط  ةعلى الحكم والقضا  التحيأداء قتصبر ي. 13

 مك  ذلك .أماكنهم ةي معابرايات الجماعي كلما أ ةب الحكم والقضاوايتن. 14

 .جماعييات الامعابر ةيالمناةس  عاتللفائز عةقونقاط  8 منحستثناء إع عقوع أو إنذابر إعطاءأي نقاط عند حتسب ت. ال 15

 .(C2 HC) معاشبرة يسكو تشيوناه C2  عاإلصاع  هيلمعالغ  انتيج   للةقوع . الحد األدنى 16

عشبرة  11آخبر أثناء الجبري  أوضاع  الوقت إتةمد  أوتجنب القتال  إذا( C2 HCمعاشبرة عةقوع  ) ساعقالمت يةاقب. 17

 (.ATOSHI BARAKU) م  المعابراة    اثو

قعضتي   ادوبرالجديدة م  خالل  شابرةاإل إعطاءالحكم ع ويقوم ،ةةال الممنوع األ الى السلعي  ةي اللةب إضاة تم . 18

حول عةضها الى الداخل مع دوبرانها عالم ألعايشيبرو  هم نإةالقضاة ما أو ،مام صدبرهأ و م  يديه حول عةضها العةض

 العةض.

كحد  (  CHUKOKUشوكوكو )  إنذابر ساعقالمت يةطى ةيها (JOGAI)للمتساعق م  الملةب خبروج   حالأول ةي . 19

  . C2مخالف    برتكاب أيإحتى لو لم يتم دنى أ

فحص لدعت اإلصاع   إذا الإ(  TATAMIم  قعل الطعيب خابرج العساط )  ساعقي ةحص المتيتم كقاعدة عام ، . 21

 العساط.داخل  المتساعق

 ميات النقاط كالتالي : ستةتمد ت. 21

 ةواحد  وهي نقط  IPPON  تحل محل ايعو     YUKO يوكو  

   اوهي نقطت   NIHONتحل محل  نيهو   WAZA-ARI وزابري 

 نقاط   وهي ثالث   SANBONعو ناتحل محل س IPPON  يعو  إ

، ةإ  (  YAME) ةلمعابرالالحكم  إيقافمبركب ( قعل  م  الحبركات ) تكنيكمجموع  عالتسجيل ع المتساعق قام إذا. 22

عاليد،   صحيحعالقدم عةد تسجيل لكم  صحيح  تم تسجيل بركل   إذاأي  -على حبركه المستحق  أل النقاط المتساعق يمنح

 .األعلىذات النقاط  لبركل  القدم التسجيل نقاطالمتساعق  منحةيتم 


