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مولف  :استاد مهدی قشالقی
بنیانگذار و رئیس گروه اسپرت کـمـانـدو
محوطه مسابقه مبارزات سالح سرد
سسس سردسرد
 )1محوطه مسابقه بایستی مسطح و صاف بوده تا مبارزه گران به خطر نیفتند.
 )2مساحت زمین مسابقه  ۸*۸متر مربع بوده که با تشکهای فشرده پوشیده است.
 )3همچنین زمین مسابقه بهتر است از سطح زمین کمی باالتر باشد و دو طرف آن با تشک پوشیده شود که به
مبارزه گران آسیبی وارد نشود.
 )4در فاصله یک متری تشک از چهار بند خط قرمز رنگی به عرض  ۱۰سانتی متر به عنوان هشدار ترسیم گردیده
شود.
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 )5دو خط موازی هر یک به طول یک متر و عمود بر روی زمین در فاصله  1.5متری در مرکز محوطه مسابقه
برای بازیگران باید رسم شود.
 )6در دو ضلع از تشک بطوریکه دو ضلع روبروی هم قرار گرفتند در صورتیکه از تشک یک متر فاصله داشته
باشند با دو رنگ مختلف محل استراحت مبارزه گران را مشخص می کنیم.
 )7محل استقرار مبارزه گران باید طوری باشد که هم ضلع با میز هیئت ژوری نباشد.
 )8به خارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله نیم متری خطهایی برای استقرار داورها باید کشیده شود.
 )9در یک ضلع (خارج) تشک به فاصله نیم متری هیئت ژوری قرار میگیرد.
)10

در مقابل میز هیئت ژوری در آن ضلع (خارج) تشک پزشک مسابقه در فاصله  ۲متری قرار میگیرد
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محل استقرار داور کنار

هیئت ژوری

محل استقرار داور کنار

( 0.5متر)

( 0.5متر)

( 0.5متر)

B

A
محل استراحت

محل استراحت
مبارزه گر

 1/5متر

(یک متر)

مبارزه گر
(یک متر)

محل استقرار داور کنار

پزشک مسابقه

محل استقرار داور کنار

( 0.5متر)

(  2متر )

( 0.5متر)
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لباس رسمی داوران و شرکت کنندگان

 -١داوران و مبارزه گران باید از لباس رسمی که به شرح ذیل اعالم میگردد در محوطه مبارزه
حضور می یابند.
▪ پیراهن سفید آستین بلند
▪ شلوار ساده مشکی
▪ جوراب سفید
▪ کفش مشکی بدون بند و پاشنه
 -۲لباس شرکت کنندگان در مسابقه.
▪ لباس رسمی مصوب سبک و یا رشته ورزشی شرکت کنندگان
▪ کمربندها در مسابقه نباید آویزان باشد باید بصورت چسبی انجام گیرد و در نبود چسبی بودن از گره
کوتاه
▪ باید استفاده شود.
▪ بستن کمربند درجه مجاز نیست و فقط یکی از کمربندها یا کالهها قرمز و دیگری سفید می باشد تا امتیاز
دادن داوران صحیح انجام گیرد (جهت مسابقات مبارزات نانچاکو).
▪ لباس شرکت کنندگان باید تمیز و مرتب باشد.
▪ کاله و نانچاکو اسفنجی مصوب سبک کماندو (جهت مسابقات مبارزات سالح های سرد)
▪ کاله  ،دستکش و ضربه گیر سینه  ،ضربه گیر بیضه و لثه (جهت مسابقات مبارزات آزاد)
▪ نانچاکو آلومینیوم مصوب سبک کماندو (جهت مسابقات نمایشی نانچاکو)
7

▪ اگر شرکت کننده ای بدون لباس رسمی سبک و یا بدون لباس رسمی رشته ورزشی و یا با لباس نامناسب
وارد محوطه مسابقه شود به او یک فرصت داده می شود تا به رفع اشکال لباس خود بپردازد.
▪ مربیان تیم بایستی با لباس ورزشی بوده و بایستی نام خود را خوانا روی مقوای کوچک نوشته و در سمت
چپ سینه خود نصب کند.
▪ سر داور می تواند از حضور هر مقامی یا هر مسابقه دهنده ای که مطابق مقررات رفتار ننماید ممانعت
کند.
سازماندهی مسابقات

الف  -مسابقات به اشکال زیر انجام می گیرد :
در بخش مسابقات مبارزات سالح های سرد :
▪ یک روز قبل از مبارزات ،مبارزه گران وزن کشی می شوند تا جدول مسابقه برای کار آماده شود و
میتوان همان روز مسابقه این کار را انجام داد (.با هماهنگی قبل)
▪ مسابقات به صورت تیمی و هر تیم می تواند متشکل از  ۱۰نفر باشد و در توافق با مسئول برگزاری
مسابقات میتوان کمتر یا بیشتر باشد.
▪ هر تیم در اوزان مختلف و در پنج رده سنی خردساالن و نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان
انجام می گیرد.
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در بخش مسابقات نمایشی سالح های سرد :
▪ بصورت نمایشی  :که زیبایی تکنیکها در سرعت و با بنکن (شکستن اجسام) میباشد و بصورت فردی
انجام می گردد.
▪ هر تیم در پنج رده سنی نونهاالن و نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان) انجام میگیرد.
در بخش مسابقات مبارزات آزاد :
▪ یک روز قبل از مبارزات ،مبارزه گران وزن کشی می شوند تا جدول مسابقه برای کار آماده شود و
میتوان همان روز مسابقه این کار را انجام داد(.با هماهنگی قبل)
▪ مسابقات به صورت تیمی و هم بصورت فردی که هر تیم می تواند متشکل از  ۱۰نفر باشد و در توافق
بامسئول برگزاری مسابقات  ،میتوان کمتر یا بیشتر باشد.
▪ هر تیم در اوزان مختلف و در پنج رده سنی خردساالن و نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان
انجام میگیرد.
ب  :در هر مسابقه نماینده تیم بایستی فرم رسمی را که در آن فرم نام اعضای تیم ( تیمی یا فردی ) را مشخص
کرده و به مسئول برگزاری مسابقه تحویل دهند و پس از ارائه آن تغییر مجدد امکان پذیر نیست.
ج  :یک تیم در صورتیکه اعضاء با مربی آن ترکیب تیمی را بدون ارائه فرم تغییر دهند فاقد صالحیت مسابقه
دادن شناخته خواهند شد و مسئول برگزاری مسابقه میتواند تیم را حذف نماید.
د  :اگر در اثر اشتباه در جدول مسابقات دو شرکت کننده به اشتباه با یکدیگر مسابقه دهند بدون در نظر گرفتن
نتیجه آن مسابقه باطل و فاقد اعتبار اعالم خواهد شد و برای کاهش احتمال بروز اینگونه اشتباهات برنده هر مسابقه
بایستی پیروزی خود را با اخذ تائیدیه از میز هیئت ژوری قبل از خروج از محوطه مسابقه قطعی سازد.
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ه  :هر مسابقه دهنده یا هر تیمی که قبل از شروع رسمی مسابقه نتواند خود را به محل مسابقه برساند فاقد صالحیت
شرکت در مسابقه می باشد.
و  :در صورتیکه هر مسابقه دهنده ای یا تیمی که متقاضی شرکت در مسابقه بوده است بدون دلیل موجه در آن
مسابقه حاضر نشود و یا بدون آنکه از قبل با مسئول برگزاری مسابقات هماهنگی نماید از انجام مسابقه خود داری
کند و یا صحنه را ترک کند شورای داوران پس از دریافت پیشنهادات سر داور نسبت به اخذ تصمیم در مورد
تنبیهات انضباتی اقدام خواهد کرد.
تعداد داوران
▪ هر مسابقه چهار داور کنار  ،یک داور وسط (مبارزات سالح های سرد) و یک قاضی(سرداور) و کمک
قاضی نیز نیاز دارد.
▪ در کنار سرداور وقت نگهدار  ،ثبات جدول و گوینده قرار دارند.
وظایف سرداور
▪ حصول اطمینان از تدارک صحیح از نظر آماده سازی محوطه مسابقه  -تهیه و نصب تمامی تجهیزات و
ملزومات الزمه ،نظارت بر اداره مسابقات  ،پیش بینی تدابیر ایمنی و غیره ،ضمن مشورت با کمیته داوران
و مسئول برگزاری مسابقات.
▪ ارنج کردن داوران و همچنین آماده سازی ترتیبات الزم برای تشکیل و اداره کمیسیون داوران آنچنان
که این کمیسیون بتواند بر نحوه عملکرد داوران نظارت نمایند.
▪ تعیین جانشین برای خود در موقع لزوم
▪ اتخاذ تصمیم نهایی در باب موضوعاتی که از نظر تکنیکی ممکن است در طول یک مسابقه بوجود آید
در حالی که این مورد در مقررات پیش بینی نشده باشد.
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▪ مسئولیت و هدایت وقت نگهدار همچنین مشخص کردن ثبات و گوینده
▪ قطع مسابقه در صورت صالحدید با مشورت با مسئول برگزاری مسابقه و داوران.
▪ اعالم وقت اضافی برای مسابقه.
▪ سر داور نظرات داوران کنار را از طریق جدولهای مربوطه گرفته و بعد از بررسی ،امضاء و نتیجه نهایی
را اعالم
▪ می نماید( .نظر سرداور نهایی میباشد)
▪ مساعدت و همکاری صمیمانه با داوران و تیم برگزاری مسابقه.
وظایف کمک سرداور
▪ در صورتی که در مسابقه به دالیلی قاضی(سر داور) حضور نداشته باشند تمام وظایف قاضی به کمک
سر داور (کمک قاضی) محول می گردد.
وظایف داور وسط
▪ دعوت مبارزه گران به محوطه مسابقه
▪ چک کردن وضعیت محافظ مبارزه گران ( کاله و اینکه سالح های سرد از جنس سخت نباشد تا آسیب
برساند) وهمچنین لباسهای آنها
▪ کنترل مبارزه و اجرای فرامین درست و بموقع ( کجا امتیاز بدهد و کجا مسابقه را قطع کند)
▪ تصمیم گیری درباره سه امتیازیها و اعالم سریع آن به داورهای کنار که آنها سه امتیازی را ثبت کنند آن
هم باید با عالئم مخصوص داوری باشد( .البته داورهای کنار می توانند در صورت اشتباه بودن سه امتیازی
با سرداور قبل از اعالم نتیجه مشورت نمایند
▪ تصمیم گیری درباره فولهایعنی ضربه غیر مجاز یا محل غیر مجاز
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▪ حفاظت از مبارزین از مجروح شدن و زخمی شدن
▪ اعالم نتیجه مسابقه و بردن دست برنده به باال
▪ داور وسط میتواند تذکر بدهد ،جریمه کند و اخطار بدهد (چه قبل از مسابقه ،چه در طی مسابقه یا در
پایان مسابقه).
▪ اگر داور وسط دید که مبارزه گر نمی تواند به ادامه دهد با مشورت سر داور می تواند مسابقه را قطع
نماید.
وظایف داور های کناری
▪ بطور مستقل و جدا از هم امتیازات را که براساس قوانین میباشد بدهند.
▪ نشان دادن راکت (یا صفحه رنگی) بطور همزمان با عالمت دادن سر داور (جهت مسابقات مبارزات
سالح های سرد و مبارزات آزاد).
▪ توضیح دادن یکسری از امتیازات یا خطاها و غیره که داور وسط نسبت به آنها شک داشته باشد بطور
مثال در مسابقات مبارزات سالح سرد  ،سالح سرد به ساق پای نفر خورده ،داور وسط می تواند از داور
کتار که نزدیکتر بوده سوال کند و یا خارج شدن از زمین
▪ پر کردن فرم مخصوص که شامل امتیازات می باشد و امضاء کردن فرم وتحویل آن توسط رابط به میز
و هیئت ژوری
▪ اگر الزم باشد مبنای قضاوت و حکم صادر شده خود را توضیح بدهد بیان نماید این توضیح فقط می
تواند به سرداور یا کمیته داوران باشد داور به هیچ کس دیگر نباید توضیح بدهد.
▪ از داور وسط یا سرداور در صورت نیاز نظرخواهی کند .در جایی که شک داشته باشد)
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▪ قبل از شروع مسابقه باید در جای تعیین شده بنشیند و به هیچ عنوان بدون هماهنگی نباید داور از جای
خود بلند شود و محل قضاوت را ترک کند.
▪ در هنگام داوری نباید با هیچ کس صحبت نماید و یا اینکه دید خود را از صحنه مسابقه خارج کند.
▪ یک داور خوب با دقت به صحنه مسابقه می نگرد ،خوب ثبت می کند و به موقع اعالم می نماید.
وظایف وقت نگهدار
▪ چک کردن لوازم وقت نگهدار (سوت یا زنگ ،کورنومتر )... ،
▪  ۱۰ثانیه به مسابقه باقیمانده سوت کوتاهی را به صدا در آورد.
▪ در پایان مسابقه سوت یا زنگ به صدا در آورد
▪ در پایان دو راند سوت یا زنگ را بصدا در آورد (جهت مسابقات مبارزات نسالح های سرد).
▪ نگهداشتن وقتهای مرده
وظایف ثبات
▪ ثبت فرم امتیازاتی را که از داوران کنار گرفته میشود و ثبت آن در جدول مسابقه.
▪ تعیین نفرات برتر در جدول
وظایف گوینده
▪ اعالم نفرات  ۵دقیقه قبل از شروع مسابقه
▪ اعالم نفرات برنده بعد از اعالم نتیجه توسط سرداور.
▪ اعالم توضیحات در خصوص مسابقه یاغیره با هماهنگی سرداور و بدون هماهنگی چیزی را اعالم ننماید
که باعث اخالل در محوطه مسابقه شود.
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ماده ی  : ۴کوچینگ
▪ یک کوچ ویک کمک با پوشش ورزشی مناسب باید در کنار رینگ فایترها را با توجه به قوانین ،در
راندها راهنمایی کمک کنند  .کوپ و کمک حق ندارند به داور اعتراض کنند و باید طوری فایترها
را راهنمایی کنند که برای مسابقه مزاحمت ایجاد نکند فقط می توانند به صورت ( سیگنال ) فایترها
راهنمایی نمایند و در صورت عدم تمایل به ادامه ی بازی می توانند حوله و یا اسفنج فایتر را به طرف
کف رینگ بطوریکه برای داور کامال قابل مشاهده باشد  ،پرتاب کنند که در این صورت داور پایان
بازی را اعالم می کند و فایتر مذکور بازنده حساب می شود.
▪ کوچ باید از آخرین قوانین داوری مطلع باشد و حضور وی در کالس توجیه ی داوری قبل از مسابقه
بالمانع است.
▪ چنان چه کوچ نکات انضباطی را رعایت نکند از سالن مسابقات اخراج می شود .
ماده ی  : ١۵وظایف جدول نویس و گوینده
▪  -۱قرعه کشی و نوشتن جدول مسابقات همراه با قید شماره برای تمام بازی ها ( با حضور نمایندگان
تیمها )
▪  -۲اسامی ورزشکاران توسط مسئول جدول همراه با رنگ کاله مسابقه دهنده ثبت می گردد.
▪  -٣جدول نویس موظف است قبل از شروع هر مسابقه برگه های مربوط به داوران کنار و سر داور را
با ذکر نام و وزن و شماره بازی  ،آماده و در اختیار سر داور قرار دهد.
▪  -۴کامل کردن جدول بعد از هر بازی و ثبت کردن نام نفر برنده .
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ماده ی  : ١۷وظایف پزشک مسابقه
▪ -1حضور پزشک و یا پزشکان قبل از شروع مسابقه در محل سالن الزامی می باشد.
▪  -۲پزشک هنگام آسیب دیدگی ورزشکار ضمن مداوا باید تشخیص دهد که بازیکن قادر به ادامه ی
بازی می باشد یا خیر .چنانچه فایتری بر روی بریدگی ؛ زخم؛ و پارگی پانسمان داشته یا روی فرق سر
؛ صورت شامل بینی و گوش دارای ورم و خونریزی باشد .در مواردی که فایتر دچار زخم یا پارگی
است اجازه استفاده از هیچگونه پانسمانی مگر پنبه یا نواراستریل را ندارد.
▪ این تصمیمات باید روز مسابقه توسط پزشک مسابقات اخذ شود( .بر طبق قوانین فایتر بایستی قبل از
معاینات پزشکی کامال اصالح کرده باشد و اجازه داشتن ریش و سبیل ندارد) همچنین در طول مسابقه
نیز نباید هیچگونه ضمائم تزیینی مانند گوشواره ،حلقه بینی و مشابه آن در بدن داشته باشد .در کلیه
مسابقات فایترهای باردار اجازه شرکت در هیچ رقابتی رانداشته و بایستی اظهارنامه عدم بارداری را
امضاء کنند.
▪ نکته  :اگر پزشک اول مسابقه تشخیص دهد که بازیکن توانایی ادامه بازی را ندارد و پزشک دوم
تأیید کند که شخص قادر به ادامه ی بازی است فایتر می تواند به مسابقه ادامه دهد و کلیه ی مسئولیت
فایتر به عهده ی پزشک دوم مسابقات می باشد.
▪ نکته  :اگر دفعات مراجعه به پزشک یک ورزشکار در یک مسابقه بیش  ٣بار باشد (به دلیل اینکه که
جریان بازی را مختل می کند) داور میتواند با هماهنگی با سر داور مسابقه را یک طرفه به پایان رسانیده
و آن فایتر را بازنده اعالم نماید .تحت هیچ شرایطی نبایستی از اکسیژن مکمل برای فایتر در طول مسابقه
استفاده شود.
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مسابقات مبارزات سالح سرد
قسمت های مجاز در مبارزه  :کلیه قسمتهای سر ،بدن ،پاها (بجز ساق و روی پا)
قسمتهای ممنوع و رفتار های ممنوع
 .1ضربه به گلو بطور مستقیم.
 .2پشت سر حریف در صورتی که پشت کرده باشد.
 .3میان پاها (بیضه).
 .4ساق و روی پا و مفاصل.
 .5ضربه ممتد به صورت
 .6گرفتن حریف.
 .7بلند کردن حریف.
 .8عمدا به حریف آسیب برساند.
 .9حمله به حریفی که زمین خورده.
.10استفاده از دستی که سالح ندارد  ،استفاده از پاها و یا اعضای دیگر بدن.
.11پرتاب سالح یا گرفتن سالح از حریف.
.12تظاهر به مصدومیت برای گرفتن امتیاز.
.13کنترل ضربه به مناطق امتیاز آور باید به میزان مناسب باشد  ،تکنیکهایی که نواحی امتیاز آور را تنها لمس
می کند می توان امتیاز آور به شمار آورد اما تکنیکهایی که موجب جراحت واقعی می شوند نه تنها امتیاز
آور نیستند بلکه بخاطر فقدان کنترل دارای جریمه هم می شوند.
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.14مربی در تمام طول یک مسابقه باید بر جای خود باقی مانده و موجب وقفه در مسابقه نشود و اگر عملی
یا کالمی را که موجب اختالل در جریان روند مسابقه شود بر زبان آورد با تشخیص سرداور و کمیته
داوران  ،شرکت کنندگان وی حذف و مجازات می شوند.
.15حرکاتی که موجب اتالف وقت می شود حرکاتی هستند مثل دور زدنهای بیمورد (بی هدف) که در طی
آن یکی از مسابقه دهندگان یا هر دو آنان در مبارزه شرکت نمیکنند و وقفه ایجاد میکنند که در این
صورت تذکر و یا جریمه میشوند.
.16مبارزه گران در هر حال باید به فرمان داور وسط بوده و با دقت و احترام به فرامین آنها گوش دهند.

زمان مسابقه

▪ مسابقه  ۲راندو به مدت  ۲دقیقه میباشد که مابین هر راند  ٣۰ثانیه استراحت و در صورت مساوی به راند
 ٣و بعد از آن به اخطارها توجه میشود.
▪ مسابقه زمانی شروع می شود که داور عالمت شروع بدهد و زمانی پایان می یابد که داور ضمن نشان
دادن عالمت مخصوص و هدایت آنها به جایگاهای استراحت انجام پذیرد.
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اوزان مسابقه
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برنده یک راند یا یک مسابقه
▪ ادامه ندادن یک مبارزه گر در میدان و داور این موضوع را تشخیص دهد البته با مشورت داوران کنار و
سر داور
▪ حریف حالت ناک دان داشته باشد یا از زمین بلند شود ،اما حالت ادامه مسابقه را نداشته باشد.
▪ حریف به وسیله ضربه خطا حریف مقابل را از کار بیاندازد آنکس که ضربه را زده است بازنده اعالم می
شود.
▪ اگر حریف در یک راند  ۲بار از محوطه مسابقه خارج شود آن راند را باخته است
▪ اگر حریف  4حرکت ٣ ،امتیازی بگیرد آن راند را برده است یعنی در هر راند  4امتیاز  ٣ ،امتیازی بگیرد.
▪ حریف بر زمین بخورد و ظرف  ۱۰ثانیه نتواند ادامه مسابقه را بدهد یا پزشک مسابقه بگوید که نمی تواند
مسابقه بدهد در آنصورت نفر مقابل برنده است.
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امتیــــازات
ضربات یک امتیازی :
▪ ضربات به سر و گردن.
▪ حریف مقابل تذکر بگیرد.
▪ مبارزه گر از حمله کردن خوداری نموده در آنصورت داور وسط  ۸ثانیه به او مهلت می دهد تا حمله
کند اگر حمله نکرد یک امتیاز به فرد مقابل می دهند.
▪ بیش از دو بار حریف را بگیرد.
▪ زمین خوردن حریف در حمله کردن
ضربات دو امتیازی :
▪ کلیه ضربات در بدن و پشت بدن ( به استثنای پشت سر)
▪ کلیه ضربات در کمر و ران پا ( از زانو به پایین ممنوع است)
▪ حریف مقابل اخطار بگیرد.
ضربات سه امتیازی :
▪ انداختن حریف از محوطه مسابقه بر اثر حمله درست و قانونی
▪ ضربات پیچشی بدن و سالح سرد
▪ تکنیکهای ابتکاری که زیبایی خاصی داشته باشند.
بی امتیازیها :
▪ توام با هم ضربه بزنند (هر دو ضربه یک نوع امتیاز داشته باشد).
▪ همزمان از محوطه مسابقه بیرون برود.
▪ تکنیک اجرا شده مشخص نباشد.
▪ در حالت گرفتن ضربه بزند.
▪ ضربات ناقص باشد.
▪ با هم زمین بخورند.
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تـذکـر ها
▪ دیر حاضر شدن حریف در مسابقه.
▪ کامل نبودن وسایل مسابقه.
▪ حمله به نقاط ممنوع برای اولین بار.
▪ هول دادن حریف برای اولین بار
▪ در محوطه مسابقه مبارزه گر حمله نکند و بی تحرک باشد (برای اولین بار)
▪ به تذکر داور وسط گوش ندهد.
▪ رها شدن سالح سرد از دست.
▪

اخـطـار هـا

▪ کلیه تذکراتی که داور وسط بیش از یکبار به مبارزه گر می دهد بعد از آن تبدیل به اخطار می گردد.
▪ گرفتن حریف بیش از  ۲ثانیه.
▪ بی احترامی به داوران و سر داور مثل ( پرتاب کاله و یا سالح و )...
▪ پرتاب سالح و یا گرفتن سالح از حریف
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گروه اسپرت کـمـانـدو
جدول امتیازات داوران کنار
شماره :

وزن :
راند دوم

راند اول

تعداد
سه
امتیازی امتیازات

نتیجه

تاریخ :

نتیجه

سه
امتیازی

تعداد
امتیازات

نام
باشگاه

نام مبارز

رنگ
کمربند
قرمز
سفید

توضیحات :

امضا داور کنار:
گروه اسپرت کـمـانـدو
جدول جمع امتیازات سرداور
شماره:
نتیجه هر
راند

وزن:
سه
امتیازی

داور
کنار4

داورکنار3

تاریخ:
داور
کنار2

داور
کنار1

تذکر

اخطار

راند
اول
دوم

نتیجه :
امضا سر داور

نام مبارز برنده
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حرکات اشاره ای و فراخوانی توسط داور وسط

(تصویر  )1درخواست داور از حریفان برای ورود به زمین مسابقه :

(تصویر  )۲اشاره آماده و شروع مبارزه :
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(تصویر )۳عالمت توقف مسابقه :

(تصویر )4حالت شمارش :

(تصویر  )5حالت  ۳امتیازی :
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(تصویر )۶حالت حمله موافق :

(تصویر  )۷عالمت زمین خوردن یکی از مبارزان :

(تصویر  )۸عالمت زمین خوردن همزمان طرفین :
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(تصویر  )۹عالمت تذکر :

(تصویر )۱۰عالمت اخطار :

(تصویر )۱۱بی کفایتی :
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(تصویر )۱۲معالجه اضطراری :

(تصویر  )۱۳بیرون افتادن یکی از مبارزین :

(تصویر  )14بیرون افتادن هر دو حریف :
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(تصویر )۱۵هدایت مبارزین برای استراحت :

(تصویر )۱۶اعالم برنده :

(تصویر )۱۷اعالم مساوی یا مسابقه بدون برنده :
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محوطه مسابقات نمایشی سالح سرد
محوطه مسابقه بایستی مسطح و صاف بوده.
▪ مساحت زمین مسابقه  ۸*۸متر مربع بوده که با تشکهای فشرده پوشیده است.
▪ خارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله نیم متری خطهایی برای استقرار داورها باید کشیده شود.
▪ در یک ضلع(خارج) تشک به فاصله نیم متری هیئت ژوری قرار میگیرد.
▪ در مقابل میز هیئت ژوری در آن ضلع (خارج) تشک پزشک مسابقه در فاصله  ۲متری قرار میگیرد.
هیئت ژوری
( 0.5متر)
محل استقرار

محل استقرار

داور کنار

داور کنار

( 0.5متر)

( 0.5متر)

محل استقرار

محل استقرار

داور کنار

داور کنار

( 0.5متر)

( 0.5متر)

پزشک مسابقه
(  2متر )
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زمان مسابقه
زمان مسابقه برای مسابقات نمایشی  ۲دقیقه و برای سنین پائین می تواند حداقل  ۱دقیقه انجام پذیرد هر فرد در این
مدت زمان هر مقدار امتیاز بگیرد یعنی از تعداد تکنیکهای بیشتری استفاده کند می تواند برنده مسابقه باشد.
امتیــــازات
حرکات نیم امتیازی :
کلیه حرکات آکروباتیک مثل :پشتک زدن ۱۸۰ ،زدن ،پرشهای بلند و غیره ...و هر حرکت یک بار امتیاز داده
می شود ( یعنی اگر  ۵بار پشتک بزند یک بار امتیاز داده می شود).
حرکات یک امتیازی :
کلیه حرکاتی که جنبه انتقالی و چرخشی که بصورت ساده انجام پذیرد یک امتیاز دارد مثل  :حرکات باالی سر
و گردن ،حرکات میان تنه و حرکات پائین تنه هر کدام یک امتیاز دارد و هر قسمت فقط یک امتیاز دارد(.انتقالی
 +چرخشی ساده).
حرکات دو امتیازی :
کلیه حرکات دوار(چرخشی) که توام با پرش سالح صورت گیرد دو امتیاز دارد ولی اگر حرکات دوار
(چرخشی) باشد ولی پرش نداشته باشد جزء یک امتیازیها قرار می گیرد .کلیه حرکات تکراری فقط یک بار
امتیاز داده می شود(.چرخشی  +پرشی).
حرکات سه امتیازی :
کلیه حرکات داور(چرخشی) توام با پرش و مجددا ادامه تکنیک با چرخش انجام گیرد سه امتیاز تعلق می
گیرد(.چرخشی  +پرشی  +چرخشی).
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خـطـاهـا

افتاد سالح از دست فرد به هر دلیل دو امتیاز از فرد کم می گردد و برای بار دوم هم به همین منوال ،ولی اگر
سالح برای بار سوم از دست فرد رها شود و به زمین بیافتد فرد مسابقه را با هر امتیازی که داشته باشد واگذار می
کند.
گروه اسپرت کـمـانـدو
جدول داوری مسابقات نمایشی سالح سرد
استان :

تاریخ :

شهرستان :

شماره :

نام ونام خانوادگی

سه امتیازی

خطا

جمع امتیازات

توضیحات

نام و امضا داور
ماده ی  : ۲وسایل برگزاری مسابقه

 -۱سه میز و صندلی که جهت نشستن  ٣داور در سه طرف رینگ و یک میز و  ٣صندلی جهت نشستن سر
داور و وقت نگه دار و ثبات طراحی شده است.
 -۲برگه های داوری که توسط داوران کنار ( سه داور ) تنظیم می گردد.
 -٣ساعت های اندازه گیری زمان ( کرنومتر)
 -۴عالمت پایان وقت که وسیله ای قابل شنود میباشد مانند زنگ یا سوت.
 -۵میز و صندلی پزشک مسابقات ( همراه با تجهیزات کمکهای اولیه برانکاد )
 -۶میز و صندلی های جدول نویس و گوینده ( میکروفون.جداول )
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ماده ی  : ۳لباس ورزشکار  ،تجهیزات ایمنی و بهداشت
پوشش  :ورزشکاران باید ازشلوار و تیشرت های مخصوص این رشته استفاده کنند (و در بخش آقایان باال تنه
بدون پوشش باشد بالمانع است .
لوازم ایمنی  :شامل کاله ( که به رنگ های آبی یا قرمز می باشد )  -محافظ لثه  -دستکش بوکس  ۱۰کاپ -
رو پابند  -ساق بند ( در استایل لوکیک اختیاری ) و محافظ سینه ( در بخش بانوان که اختیاری میباشد ) باند
بوکس ،نباید بلند تر از  4.5متر و کوتاه تر از  2.5متر باشد.
در صورت بلند بودن موی سر بستن آن قبل از پوشیدن کاله الزامی است.
در صورت بلند بودن ناخن های پای ورزشکار از مسابقه وی جلوگیری بعمل می آید.
در صورت چرب یا خیس بودن بدن ورزشکار از مسابقه وی جلوگیری بعمل می آید.

گروه اسپرت کـمـانـدو
جدول جمع امتیازات سر داور
نام برنده :
نتیجه

رده سنی :
داور کنار 4

داور کنار2

داور کنار 3

توضیحات
امضا سر داور

31

شماره :
داور کنار1

تاریخ :
خطا

محوطه مسابقات مبارزات آزاد
 .1محوطه مسابقه بایستی مسطح و صاف بوده تا مبارزه گران به خطر نیفتند.
 .2مساحت زمین مسابقه  ۸*۸متر مربع بوده که با تشکهای فشرده پوشیده است.
 .3همچنین زمین مسابقه بهتر است از سطح زمین کمی باالتر باشد و دو طرف آن با تشک پوشیده شود که
به مبارزه گران آسیبی وارد نشود.
 .4در فاصله یک متری تشک از چهار بند خط قرمز رنگی به عرض  ۱۰سانتی متر به عنوان هشدار ترسیم
گردیده شود.
 .5دو خط موازی هر یک به طول یک متر و عمود بر روی زمین در فاصله  ۵/۱متری در مرکز محوطه
مسابقه برای بازیگران باید رسم شود.
 .6در دو ضلع از تشک بطوریکه دو ضلع روبروی هم قرار گرفتند در صورتیکه از تشک یک متر فاصله
داشته باشند با دو رنگ مختلف محل استراحت مبارزه گران را مشخص می کنیم.
 .7محل استقرار مبارزه گران باید طوری باشد که هم ضلع با میز هیئت ژوری نباشد.
 .8خارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله نیم متری خطهایی برای استقرار داورها باید کشیده شود.
 .9در یک ضلع (خارج) تشک به فاصله نیم متری هیئت ژوری قرار میگیرد.
.10در مقابل میز هیئت ژوری در آن ضلع (خارج) تشک پزشک مسابقه در فاصله  ۲متری قرار میگیرد.
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تعریف رینگ استاندارد
تعریف استاندارد رینگ :
ابعاد رینگ از خارج ) (7 × 7بوده و از داخل طناب ) (6/10 × 6⁄10و حداقل فضای داخل رینگ
میتواند ) (4⁄90 × 4⁄90باشد و ارتفاع ستون های رینگ در چهار گوشه ی رینگ 𝑚𝑐  210می
باشد و ارتفاع از زمین تا کف رینگ 𝑚𝑐  (91 … 122)100می باشد و همچنین چهار طناب با ضخامت
𝑚𝑐  4در اطراف رینگ با این ترتیب که اولین طناب 𝑚𝑐  40.6و فاصله طناب های بعدی به ترتیب
𝑚𝑐  71.11 , 101.6 , 132.1از کف رینگ را احاطه میکنند.
كف رینگ :
کف رینگ از چوب تشکیل شده و ضخامت چوب ها 𝑚𝑐  3می باشد و کف رینگ بایستی با نمد؛
الستیک؛ یا دیگر مواد مورد تایید مناسب و یا موادی که خواص ارتجاعی مشابه داشته باشند پوشیده شود.
در چهار گوشه ی رینگ چهار تشک نصب گردیده که به رنگ های قرمز  ،آبی و دو تشک سفید (که مقابل
هم نصب گردیده) میباشند  .همچنین سه پلکان  ،که دو پلکان برای ورود فایترها که به رنگ های ( آبی و قرمز
) می باشد و پلکان دیگر برای ورود داور و پزشک طراحی شده است  .بالشتک های گوشه بایستی به ترتیب
زیر قرار گیرند در گوشه نزدیک طرف چپ مقابل میز سر داور قرمز ،در گوشه طرف چپ دور سفید در گوشه
طرف راست دور آبی ،و در گوشه طرف راست نزدیک سفید .اندازه تاتمی  ۸در ۸
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محل استقرار داور کنار

هیئت ژوری

محل استقرار داور کنار

( 0.5متر)

( 0.5متر)

( 0.5متر)

B

A
محل استراحت

محل استراحت
مبارزه گر

 1/5متر

(یک متر)

مبارزه گر
(یک متر)

محل استقرار داور کنار

پزشک مسابقه

محل استقرار داور کنار

( 0.5متر)

(  2متر )

( 0.5متر)
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قسمتهای مجاز در مبارزه
کلیه قسمتهای سر ،بدن ،پاها ( بجز ساق و زانو )
قسمتهای ممنوع و رفتار های ممنوع
 .1ضربه به گلو بطور مستقیم
 .2پشت سر حریف در صورتی که پشت کرده باشد
 .3میان پاها (بیضه).
 .4ساق و روی پا و مفاصل.
 .5ضربه ممتد به صورت
 .6گرفتن حریف.
 .7بلند کردن حریف.
 .8عمدا به حریف آسیب برساند.
 .9حمله به حریفی که زمین خورده.
.10تظاهر به مصدومیت برای گرفتن امتیاز
.11کنترل ضربه به مناطق امتیاز آور باید به میزان مناسب باشد  ،تکنیکهایی که نواحی امتیاز آور را تنها لمس
می کند می توان امتیاز آور به شمار آورد اما تکنیکهایی که موجب جراحت واقعی می شوند نه تنها امتیاز
آور نیستند بلکه بخاطر فقدان کنترل دارای جریمه هم می شوند.
.12مربی در تمام طول یک مسابقه باید بر جای خود باقی مانده و موجب وقفه در مسابقه نشود و اگر عملی
یا کالمی را که موجب اختالل در جریان روند مسابقه شود بر زبان آورد با تشخیص سرداور و کمیته
داوران  ،شرکت کنندگان وی حذف و مجازات می شوند.
.13حرکاتی که موجب اتالف وقت می شود حرکاتی هستند مثل دور زدنهای بیمورد بی هدف) که در طی
آن یکی از مسابقه دهندگان یا هر دو آنان در مبارزه شرکت نمیکنند و وقفه ایجاد میکنند که در این
صورت تذکر و یا جریمه میشوند.
.14مبارزه گران در هر حال باید به فرمان داور وسط بوده و با دقت و احترام به فرامین آنها گوش دهند.
زمان مسابقه
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نوجوانان "3*1

خردساالن " 1/30

آقایان " 3 * 1/5

بانوان "٣*۱

▪ که بین هر تایم مسابقه  ٣۰ثانیه استراحت وجود دارد تا هنرجو خود و حریف را بررسی نماید.
▪ مسابقه زمانی شروع می شود که داور عالمت شروع بدهد و زمانی پایان می یابد که داور ضمن نشان
دادن عالمت مخصوص و هدایت آنها به جایگاههای استراحت انجام پذیرد.
اوزان مسابقه

اوزان مسابقات آقایان
نونهاالن

-25

-30

-40

-45

نوجوانان

-35

-40

-45

-50

45
-55

جوانان

-45

-50

-55

-60

-65

بزرگساالن

-55

-60

-63

-69

-74

55
-70

-75

-79

-84

78
-89

-94

94

اوزان بانوان
نونهاالن

-20

-25

-30

-35

-40

-45

45

نوجوانان

-35

-40

-45

-50

-55

جوانان

-45

-48

-51

-54

-57

50
-60

-70

بزرگساالن

-54

-57

-60

-65

-70

-75

-80

70
-85

برنده یک راند یا یک مسابقه

▪ ادامه ندادن یک مبارزه گر در میدان و داور این موضوع را تشخیص دهد البته با مشورت داوران کنار و
سر داور.
▪ حریف حالت ناک دان داشته باشد یا از زمین بلند شود ،اما حالت ادامه مسابقه را نداشته باشد.
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▪ حریف به وسیله ضربه خطا حریف مقابل را از کار بیاندازد آنکس که ضربه را زده است بازنده اعالم می
شود.
▪ اگر حریف در یک راند  ۲بار از محوطه مسابقه خارج شود آن راند را باخته است.
▪ اگر حریف  ،حرکت ٣ ،امتیازی بگیرد آن راند را برده است یعنی در هر راند  4امتیاز  ٣ ،امتیازی بگیرد.
▪ حریف بر زمین بخورد و ظرف  ۱۰ثانیه نتواند ادامه مسابقه را بدهد یا پزشک مسابقه بگوید که نمی تواند
مسابقه بدهد در آنصورت نفر مقابل برنده است.
امتیــــازات
ضربات نیم امتیازی :
کلیه ضربات دست به صورت به نحوی که خطا نباشد.
ضربات یک امتیازی :
▪ کلیه ضربات پا به صورت به نحوی که خطا نباشد.
▪

کلیه ضربات در قسمت ران پا

▪ حریف مقابل تذکر بگیرد
▪ هر گونه ضربه ای که حریف را از نظر فیزیکی کمتر از  ۵ثانیه غافلگیر نماید و احساس درد را نشان دهد.
▪ مبارزه گر اگر از حمله کردن خودداری نموده در آن صورت داور وسط  ۸ثانیه به او مهلت میدهد تا
حمله کند
▪ اگر حمله نکرد یک امتیاز به فرد مقابل می دهد
▪ بیش از دو بار حریف را بگیرد
▪ زمین خوردن حریف در هنگام حمله کردن
ضربات دو امتیازی :
▪ کلیه حرکات پا در میان تنه که با نشست کامل همراه باشد.
▪ حریف مقابل اخطار بگیرد.
37

▪ خالی کردن زیر پای حریف بطوریکه بدن فرد به زمین اثابت نکرده باشد.
ضربات سه امتیازی :
▪ کلیه ضربات پا بصورت چرخشی که همراه با پرش باشد بصورت حریف .
▪ هر گونه ضربه ای که حریف را از نظر فیزیکی کمتر از  ۵ثانیه غافلگیر نماید و احساس درد را نشان دهد.
▪ انداختن حریف از محوطه مسابقه بر اثر حمله درست و قانونی  - .تکنیکهای ابتکاری که زیبایی خاصی
داشته باشد .
بی امتیازیها :
▪ توام با هم ضربه بزنند (هر دو ضربه یک نوع امتیاز داشته باشد).
▪ همزمان از محوطه مسابقه بیرون برود.
▪ تکنیک اجرا شده مشخص نباشد.
▪ در حالت گرفتن ضربه بزند.
▪ ضربات ناقص باشد.
▪ با هم زمین بخورند.
تـذکـر هـا

▪ دیر حاضر شدن حریف در مسابقه.
▪ کامل نبودن وسایل مسابقه.
▪ حمله به نقاط ممنوع برای اولین بار.
▪ هول دادن حریف برای اولین بار
▪ در محوطه مسابقه مبارزه گر حمله نکند و بی تحرک باشد (برای اولین بار)
▪ به تذکر داور وسط گوش ندهد.
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اخـطـار هـا
کلیه تذکراتی که داور وسط بیش از یکبار به مبارزه گر می دهد بعد از آن تبدیل به اخطار می گردد.
▪ گرفتن حریف بیش از  ۲ثانیه.
▪ بی احترامی به داوران و سر داور مثل ( پرتاب کاله و )...
▪ ضربه زدن با زانو ،آرنج ،ساعد ،کف دست و پشت دست
گروه اسپرت کـمـانـدو
جدول امتیازات داوران کنار
شماره :

وزن :

راند سوم
تعداد
سه
نتیجه
امتیازی امتیازات

تاریخ :

راند دوم
نتیجه

سه
امتیازی

راند اول
تعداد
امتیازات

نتیجه

سه
امتیازی

تعداد
امتیازات

نام
باشگاه

نام
مبارز

رنگ
کمربند
قرمز
سفید

توضیحات :

امضا داور کنار :
گروه اسپرت کـمـانـدو
جدول جمع امتیازات سر داور
شماره :
نتیجه هر
راند

وزن :
سه
امتیازی

داور کنار4

داورکنار3

تاریخ :
داور کنار2

داور کنار1

تذکر

اخطار

راند
اول
دوم
سوم

نتیجه :

نام مبارز برنده

امضا سر داور
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محوطه مسابقات یک به چند و دفاع شخصی
نمایشی ( استایل ویژه ی اسپرت کماندو کاران )

محوطه مسابقه بایستی مسطح و صاف بوده.
▪ مساحت زمین مسابقه  ۸*۸متر مربع بوده که با تشکهای فشرده پوشیده است.
▪ خارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله نیم متری خطهایی برای استقرار داورها باید کشیده شود.
▪ در یک ضلع(خارج) تشک به فاصله نیم متری هیئت ژوری قرار میگیرد.
در مقابل میز هیئت ژوری در آن ضلع (خارج) تشک پزشک مسابقه در فاصله  ۲متری قرار میگیرد
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قوانین و مقررات مسابقات یک به چند و دفاع شخصی
نمایشی ( استایل ها ی ویژه ی اسپرت کماندو کاران )

 -1زمان مسابقات :
تایم مسابقات از دو دقیقه شروع می شود و بر مبنای تعداد شرکتکنندگان هر تیم یک دقیقه به آن اضافه میشود
و تیم موظف است نمایش خود را متناسب با زمان مشخص شده اجرا نماید و درمسابقات نمایشی یک به چند تایم
مسابقات حداقل  4دقیقه وحداکثر  8دقیقه میباشدکه هرتیم اجرا کننده دراین مدت زمان امتیاز منفی کمتری ازدست
دهد برنده ی مسابقات میباشد .
 -2امتیازات :
مبنای امتیاز دهی به هر اجرا از یک تا ده می باشد و مبنای هر اجرای نمایش صحیح و بدون خطا  ۱۰امتیاز
می باشد که هر خطا در حال اجرای نمایش دارای امتیاز منفی می باشد .
حرکات منفی نیم امتیازی :
کلیه ی بی تعادلی ها  ،لیزخوردن ها  ،زمین خوردن ها  ،کم کاری  ،فراموش نمودن فنون و یا تکنیک ها به
تعداد هربارتکرار نیم امتیاز کسر خواهد شد .
حرکات منفی یک امتیازی :
عدم اجرای صحیح فنون و یا تکنیک ها  ،تکراری بودن مداوم فنون و تکنیک ها  ،نا هماهنگی پوشش اعزای
تیم با موضوع نمایش  ،عدم استفاده از همه اعضای تیم .
حرکات منفی یکونیم امتیازی :
آسیب رساندن در حین اجرای تکنیک  ،طراحی نادرست سناریو نمایش و اجرای آن  ،دراجرای نمایشی مبارزات
یک به چند عدم استفاده از ضربات دست وپا  ،عدم توانایی اجرا و استفاده از بعضی ازفنون و یا دفاع شخصی
های یک به چند  ،عدم و ناتوانی استفاده هم زمان رهایی  ،ضربات دست و پا و دفاع شخصی  ،عدم و ناتوانایی
تشخیص زاویه مورد نظر جهت زیر نظر داشتن کامل مهاجمین  ،فرار جاخالی و حمله ی به موقع  ،عدم توانایی
در استفاده از مهارتهای حمله ای و دفاعی هر سالح سرد آموزشی .
 -3خطاها :
درمبارزات یک به چند نمایشی افتادن سالح سرد از دست مجری نمایش
ضربه زدن به نقاط حیاتی بدن برای کلیه ی اجرا کنندگان
استفاده از سالح سرد کاربردی
درمبارزه ی دفاع شخصی نمایشی حمله همزمان بیش از یک نفر به مدافع
درمبارزه ی یک به چند نمایشی حمله نکردن همزمان بییش از دو مهاجم به مدافع
 - 4شرکت کنندگان :
مسابقات دفاع شخصی نمایشی در  ۴رده سنی نونهاالن  ،نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن ودرمسابقات مبارزات
نمایشی یک به چند در  3رده ی سنی نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن برگزار میشود و هر استان میتواند در
هر رده سنی یک تیم به مسابقات اعزام نماید  .هر تیم شرکت کننده دفاع شخصی نمایشی می تواند  ۲الی ۱۰نفر
ورزشکار و هر تیم شرکت کننده ی مبارزات یک به چند نمایشی  4الی  10نفر ورزشکار داشته باشد .
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 -5روش اجرای مسابقات :
جدول مسابقات جهت اولویت بندی تیم های شرکت کننده به صورت قرعه کشی انجام میشود و تیمها طبق اولویت
اعالم شده روی تاتامی حاضر میشوند و نمایش خود را اجرا می کند .
 -6قوانین مسابقات :
درمسابقات دفاع شخصی نمایشی حمله همزمان چند مهاجم به مجری فن ممنوع و میبایست مهاجمین تک به تک
بالفاصله بعد از اجرای فن مجری  ،به وی حمله نماید .
درمسابقات یک به چند نمایشی مهاجمین میبایست بیش از یک نفر هم زمان به مجری فن حمله نمایند و مجری
فن میبایست توانایی استفاده همزمان از فنون خود را داشته باشد .
 -7تیم های برتر :
تعداد و نوع مدال ها و جمع امتیازات کسب شده مشخص کننده تیم های برتر می باشد و تیم های اول تا سوم کاپ
تیمی دریافت مینمایند .
 -8پوشش شرکت کنندگان :
شرکت کنندگان آزاد می باشد و هر کدام از آنها میتوانند پوشش مناسب با نوع اجرای خود انتخاب
کنند پوشش های نامناسب با اجرا باعث اخذ امتیاز منفی برای تیم می گردد .

(( قوانین و مقررات استایلهای لوکیک  ،فول کنتاکت  ،الیت کنتاکت و سمی کنتاکت ))
تجهیزات رینگ :
 2صندلی
 2چهارپایه برای استراحت مبارزان در بین  2راند 2عدد بطری آب جهت استفاده فایتر ها میز وصندلی برای مسؤلین وداوران زنگ برای به صدا در آوردن و همچنین زمان سنج برگه های داوری بر اساس استایل مشخص شده از سوی فدراسیونمیکروفن برای سیستم صدا جعبه کمک های اولیه مربیان گرمکن پوشیده با حوله وظرف آب برای مبارزان در گوشه رینگ می ایستند.ماده  :1وزن کشی
در مسابقات ملی فایترهاباید روزقبل از مسابقه وزن کشی شوندودرمسابقات استانی ورزشکاران حداقل
دوساعت قبل از مسابقه باید وزن کشی شوند.فایترها تنها درروز وزن کشی می بایست وزن کشی
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شوند و وزن ثبت شده انهاقابل تغییر نخواهد بود .درصورتی که ورزشکار گروه وزنی خویش را
نداشته باشدبه وی اجازه داده میشود دریک وزن باالترشرکت کند .مراسم قرعه کشی پس ازوزن کشی
ورزشکاران انجام می شود.درمسابقات جهانی از هر کشوریک نفر می بایست در مراسم قرعه کشی
شرکت نمایدودرمسابقات ملی نیز از هراستان یک نفربه عنوان نماینده استان می تواند درمراسم قرعه
کشی شرکت داشته باشد .بعد از مراسم قرعه کشی هیچ اعتراضی پذیرفته نمی شود وزن مبارزان
درحالی که بدون لباس هستند نشان داده می شود و می توان از ترازوهای الکترونیکی نیز استفاده
کرد

ماده  :2گواهی سالمت جسمانی
کلیه ورزشکاران وشرکت کنندگان در مسابقه باید برگه گواهی سالمت جسمانی که توسط پزشک تایید
شده راتحویل مسئولین مسابقه دهند
ماده : 3راندها
در کلیه گروه هاوبخش ها تمامی مسابقات مقدماتی برای هرنوع مسابقه اعم از مردان وزنان در 2راند
2دقیقه ای یا 3راند 2دقیقه ای انجام می شود ودر بین راند1دقیقه استراحت در نظر گرفته شده است.
ماده : 4محدوده سنی
مسابقات بزرگساالن والیت کنتاکت محدوده سنی بزرگساالن در استایل لوکیک اعم از مردان و زنان
از 18سال تا 35سال می باشد.
ماده  : 5کوچ وحامی
هرفایتردونفر کوچ یا حامی می تواند داشته باشد که یکی از آنها حق ورود به رینگ مسابقه را خواهد
داشت  .کوچ یامربی می تواندازطرف فایتربنابه صالحدید ادامه مسابقه را متوقف کند که این عمل
باپرتاب حوله به داخل رینگ امکان پذیر است .درطول مسابقه ویا در طول راند هیچ یک از حامیان
حق ورود به رینگ که باعث تاخیر ویا توقف جریان مسابقه می گردد را نخواهد داشت  .قبل از
شروع مسابقه حامی می بایست سطل،حوله و هرچیز شبیه به آنها را از تاتامی مسابقه خارج نمایدودر
صورت لزوم آب ریخته شده برروی تاتامی را تمیز نماید .در حین مسابقه حامیان تنها می توانند
فایترهای خود رابه طور صحیح راهنمائی ودستورات الزم را به وی بدهند .درغیر اینصورت فقط
می توانند آنها را تشویق نماینددر صورت تخطی از این امر داور می تواند به کوچ اخطار داده ویا
وی را اخراج نمایدویا اینکه فایتر مورد نظر را عدم صالحیت نماید.حامی یا کوچ که از مسابقه اخراج
می شوند برای باقیمانده مسابقات صالحیت ایفای نقش خود را به عنوان یک مربی نخواهند داشت– .
ماده  : 6قوانین داوران
 داوران مسابقات استانی باید حداقل حکم داوری درجه  3ملی را داشته باشند. -داوران مسابقات کشور باید حداقل حکم داوری درجه  2ملی را داشته باشند
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ماده  : 7تکنیک های خطا
 گرفتن وپرتاب کردن حریف به هر نوع ممنوع می باشد هرنوع نگه داشتن و بغل کردن حریف ممنوع می باشد هرنوع ضربه آرنج دست ممنوع می باشد هرنوع ضربه با زانو ممنوع می باشد هرگونه ضربه مشت ولگد به پشت ویا قسمت پشت گردن خطا می باشد هرگونه ضربه باسر هرگونه ضربه به مفاصل هل دادن وگاز گرفتن هرگونه رفتار زننده وپرخاشگرانه ضربه چرخشی مشت از پشت(بک پانچ)ارزیابی امتیاز :
 تعدادضربات وارده(در صورت به هم خوردن تعادل حریف و مؤثر ضربه) کارایی حمله توانایی تلفیق(ضربات دست پا) اجرای فنون درست استایل مبارزه درست کارایی دفاع تعادل بین فنون دست وپا -تعداد درست ضربات پای اجرا شده

نحوه به دست آوردن پیروزی :
 پیروزی از طریق امتیاز=P پیروزی از طریق تسلیم شدن=SUR آسیب دیدگی=RSC پیروزی از طریق فاقدصالحیت شدن=DIS44

 تعطیلی مسابقه به هر دلیل =NC پیروزی از طریق حاضر نشدن حریف =WA عدم توانائی یااعالم توسط کوچ= AB تغییر تصمیم نحوه دادن اخطار وامتیاز منفی اگر فایتری به واسطه خطا از داور وسط اخطار بگیردداوران کنار به حریف مقابل یک امتیاز خواهد داد و داوران اخطار را در برگه امتیاز باحرفwکه
نشانگر خطای فایتر است درج خواهند کرد.اگر فایتر دومین اخطار رابگیرد داوران باید دو امتیلز به
حریف مقابل دهند وسومین اخطار مساوی است با امتیاز منفی....بالفاصله پس از خاتمه راند یک
امتیاز از کل امتیاز فایتر ثبت شده در کارت امتیازات از خاطی کسر می نمایند.در صورتی که
اخطارسوم را در یک راند یا مجموع راندها بگیرد یک اخطار منفی می گیرد که از کل امتیازات
یعنی از  10کسر می گردد ودر صورت اخطار بعدی بازی به نفع حریف خاتمه می یابد.
 مبارزه نامناسب ودر گیری مداوم جاخالی و پشت کردن تکنیک های بسیار کم پااخطار :
 هر گونه تخطی از قوانین مسابقهتذکرها :
 -1عدم حضور به موقع مبارز دررینگ بعد از 2بار اعالم(1دقیقه فرصت برای بار اول و30ثانیه
برای بار دوم)
 -2درصورت اتالف وقت
 -3در صورت درگیری
 -4پشت کردن وامتناع از مبارزه به حریف در طول راندها
 -5اقدام به زدن ضربه به حریف زمین خورده
 -6سروصدای بیش از حد{کوچ} در زمان مسابقه
 -7انداختن لثه مکررا
 -8اطاعت نکردن از داور وسط
 -9عدم رعایت شئونات اسالمی
تغییر تصمیم :
تمامی تصمیم ها عمومی قطعی هستندتغییر نمی کنند مگر ....
 -1اشتباه در محاسبه امتیازات وجودداشته باشد
45

 -2یکی از قاضیان اشتباه کرده باشد و تغییری در امتیازات مبارزان بدهد
 -3تخطی آشکارااز قوانین
تبصره  :سر داوررینگ به طور دقیق روند مسابقه را دنبال می کند ودر صورت امکان تصمیمات
درست را اعالم می کند :::
ماده  : 8قوانین امتیاز بندی و امتیاز دهی
امتیازات در هر راند داده می شود درپایان هر راند بهترین مبارز10امتیاز می گیرد وحریفش
،9زمانیکه هر دو مساوی باشند به هر دو 10امتیاز می دهند()10-10وفایتری که تکنیک های بهتری
را نشان داده باشد برنده است(.بلوکه کردن،جاخالی،دفاع مناسب) واگر باز هم مساوی بودند.تذکرها
واخطارها را محاسبه می کنندهمچنین ()KDناک دانی امتیاز تنها بر اساس ضربات مشخص وارده بر
قسمت های زیر داده می شود :
 ضربات مجاز مشت به قسمت های مجاز بدن وسر  1امتیاز ضربات پا به قسمت های مجاز بدن 1امتیاز افت پا{سوئیپ}در صورتی که تعادل حریف را بر هم زده و وی را نقش بر زمین کند  1امتیاز ضربات مجاز پا به قسمت های مجاز سر  2امتیاز ضربات پرشی پا به بدن  2امتیاز ضربه پرشی پابه سر  3امتیازبرای دادن امتیاز کلیه ضربات می بایست به طور مستقیم وبدون مواجه شدن با دفاع به نقاط مجاز
بدن وارد شوند .در صورت تساوی امتیازات بعد از مسابقه اخطارها و تذکرها بررسی می شود در
غیر این صورت یک راند اضافه برگزار می شود .
ماده  : 9قوانین شمارش ناک دان
 .1داور وسط برای مبارزی که در اثر ضربه حالت گیجی دارد وهنوز به همان حال باقی است شروع
به شمارش می نماید .هر وقت که یک مبارز ناک دان شد داور وسط باید حریف او را به گوشه رینگ
فرستاده وبه آن سمت اشاره نموده و بالفاصله برای شروع شمارش باالی سر مبارزه ناک دان شده
حاضر وبا صدای رسا شمارش ها را یکی پس از دیگری اعالم کرده وگذشت ثانیه ها را با حرکت
دست نشان دهد.
 .2هربار یک مبارز ناک دان شد داور وسط باید خود به خود اقدام به شمارش اجباری 8ثانیه ای نماید
ودر صو رتی که بعد ازشمارش،مبارز قادر به ادامه بازی باشد اجازه بازگشت و شروع مجدد بازی
را صادر نماید.
 .3در صورتی که مبارزی 3باردر طی یک راند باضربه ناک دان شود داور وسط باید مبارزه را
متوقف کند وحریف را برند اعالم نماید
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 .4اگر فایتری در طول یک مسابقه 4بار ناک دان شود داور وسط باید مبارزه را متوقف کند وحریف
را برند اعالم نماید
 .5در مورد مبارزی که زمین خورده وقبل از پایان رسیدن 10شمارش بلند شده باشد اما مجددا به
صورت ناگهانی و بدون دریافت هیچ ضربه ای زمین بخورد ،داور وسط باید شمارش را از همان
جایی که قطع کرده بود از سر بگیرد.
 .6در موردی که زمان یک راند قبل از به پایان رسیدن شمارش ناک دان به پایان برسد ،مبارز زمین
خورده باید قادر باشد تا قبل از 10شماره بلند شود واعالم آمادگی نماید ودر غیر این صورت ناک
اوتی محسوب می شود
 .7چنانچه فایتری شمارش ناک دان را دریافت کرد هریک از داوران بالفاصله پس از اتمام آن راند
یک امتیلز از وی کسر خواهند کرد .داوران در کارت امتیازات لین فایتر حرفkرا زیر عبارتkdکه
نشانگر ناک دان شدن فایتر می باشد را ثبت خواهد کرد.
ماده  : 10قوانین ناک دان
 .1اگر مبارزی در اثر دریافت ضربه شمارش دریافت کند و تا زمان شمارش عدد10روی زمین باقی
بماند ونتواند به پاخیزد ناک اوت محسوب شده و داور وسط باید با تکان دادن هر دو بازویش نشان
دهد که مبارز ناک اوت شده وحریفش را به عنوان برنده اعالم نماید.
 .2در مسابقه پس از ناک اوت شدن که منجر به بیهوشی فاتر می گردد فقط داور وسط و پزشک
معالج در داخل رینگ خواهند بود
 .3فایتری که در اثر ضربه بیهوش می شود داور وسط تا3به شمارش ادامهمی دهد پس مسابقه را
تمام شده اعالم می نماید.
روند کار پس از ()koناک اوتی
 زمانی که فایتری بر اثرضربه ناک دان شود داوروسط تاشمارش8می شمارد واگر فایتر قادر بهادامه مسابقه نبود تا10می شمارد وپس از آن koاعالم می شود
 چنانچه مبارزی درحین مبارزه بیهوش بماند تنها دکتر و داور حق دارند در رینگ بمانندمگر آن کهدکتر به کمک دیگری احتیاج داشته باشد.
 فایتری که در پی ضربه به سر ناگ اوت می شود وبر اثر شوک شدید ضربه به سر پس از koحقشرکت در مسابقه حداقل تا  4هفته را ندارد .دکتر مسابقات دکتر ورزشی در سراسر مسابقه حضور
داشته باشد وقبل از پایان آخرین مسابقه مبارز که در مسابقه شرکت می کند حق ترک جایگاهش
راندارد همچنین اورژانس در طول مسابقه باید در ورزشگاه باشد.
محدویت فنی مبارزان
در استایل لوکیک (آقایان) مبارزان در مسابقات بین المللی-جهانی وقاره ای رده سنی 18تا  45سال
حق شرکت دارند.
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ماده  : 11نحوه به دست آوردن پیروزی
 .1پیروزی بر اساس امتیازبیشتر=p
 .2پیروزی به واسطه اعالم توقف مبارزه توسط پزشک :
در صورتی که یکی از فایتر ها صدمه ببیند در آن صورت داور مبارزه را تمام کرده و حریف را به
عنوان برنده معرفی می کند.
 . 3تسلیم شدن :در صورتی که فایتری داوطلبانه به دلیل دیگری خواهان خاتمه مسابقه باشد در آن
صورت حریف وی به عنوان برنده اعالم خواهد شد
 .4پیروزی به واسطه اعالم توقف مبارزه توسط داور
 :در صورتی که فایتری امتیاز باال داشته باشد وسالمت حریفش در خطر باشد داور می تواند مسابقه
را خاتمه دهد.
 .5پیروزی به واسطه عدم حضور حریف :در صورتی که یکی از فایتر ها در رینگ مسابقه حضور
داشته و فایتر دیگر پس از اعالم نامش توسط بلند گو در رینگ حاضر نشود.در این صورت داور
وسط به سر داور اشاره کرده واز آن ها در خواست 1دقیقه فرصت برای شروع را خواهد کرد .اگر
چنانچه آن فایتر پس از  1دقیقه وقت در نظر گرفته شده همچنان در رینگ مسابقه حضور نیابد در آن
صورت خاتمه مسابقه توسط وقت نگهدار اعالم خواهد شد.سپس داور وسط فایتری را که قبال در
رینگ حضور یافته به واسطه حضورش برنده اعالم خواهد کرد.
ماده : 12اعتراض
در هر مسابقه بازرس ویا مسؤل کمیته انظباتی وجود دارد که مرجع رسیدگی به اعتراض می باشد ،
اعراض باید به صورت کتبی به همراه مبلغی که مسؤل مسابقه تعیین می کند به مسؤل مربوطه داده
شود  .امتیاز داده شده توسط داوران قطعی می باشد امتیاز در مورد رای داده شده تنها زمانی مورد
قبول می باشد که قوانین مسابقه به طور کامل وصحیح به کار گرفته نشده باشد ؛رای داده شده در
نتیجه کلی مسابقه یا رای اعالم شده الزو االجرا خواهد بود مگر سر داور ویا کمیته داوران رخداد
موارد زیر را تایید نمایند:
 توطئه ای در کار بوده باشد که نتیجه را تغییر داده باشد جمع امتیازات کارت غلط باشد یا داور در مورد گوشه ها(آبی وقرمز) اشتباه کرده باشد واین همباعث پیروزی فایتر بازنده گردد
 ***** مبلغ اعتراض برای مسابقات  30000تومان وبرای فینال هیچگونه اعتراض پذیرفته نمیشود ودر صورت قبول شدن اعتراض کل مبلغ به سرپرست تیم مسترد می گردد***** .
دستورالعمل انظباتی مسابقات کیک بوکسینگ فدراسیون بخش لوکیک :
 .1مسابقات کیک بوکسینگ بخش لوکیک فدراسیون تحت نظر کمیته مسابقات فدراسیون انجام خواهد
شد
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 .2کلیه ارکان مسابقه (داوران -مربیان -ورزشکاران)شامل این آیین نامه خواهند بود .
 . 3رعایت احترام داوران ومسؤلین برگزاری برای همه فایتر ها وسرپرست های تیم ها الزامی بوده
و تخلفات مشمول تنبیهات انظباتی زیر خواهد شد::
 .1اخطار
.2اخراج
.3محدودیت تخلفات و خطاهای داوران حسب مورد مشمول تنبیهات زیر خواهد بود:.
 تذکر کتبی محرومیت اخراج در صورت عدم حضور به موقع بر روی رینگ مسابقات وهر نوع سهل انگاری در انجام وظایفداوری
 برخورد تند وغیر اصولی با ورزشکاران ،مربیان  ،سرپرستان ،ودست اندرکاران مسابقه سرپیچی از دستورات کمیته داوران انجام اشتباهات مکرر اعم از عمدی وغیر عمدی قضاوت غیر عادالنه وطرفداری از یک ورزشکار تحریک ورزشکاران ویا وابستگی به یکی از شرکت کنندگان تحریک ورزشکار یا تماشاچیان که موجب درگیری و برهم زدن نظم مسابقات می گرددماده : 13تجهیزات فایتر ها
در مسابقات الیت کنتاکت لباس فایترها عبارت است از شلوار همانند فول کنتاکت وتی شرت استین
کوتاه به اضافه تجهیزات مربوطه زیر:
 استفاده ازمحافظ سینه در مسابقات زنان برای تمامی گروه های باالی 10سال. کاپ برای کلیه مردان وزنان شرکت کننده. محافظ روی پا وساق پا . محافظ سر(کاله)که می بایست باالی سرمحافظت شده باشد. محافظ دندان ها(لثه). باند دست حداکثر2/5متر. سایز دستکش برای کلیه اوزان 10انس می باشد. کلیه فایتر هاموظف هستندلوازوم وتجهیزات خیش راهمراه داشته باشند.49

( قوانین و مقررات مسابقات استایل الیت کنتاکت وسمی کنتاکت )
ماده : 14تکنیک های مجاز در مسابقات الیت کنتاکت
-

ضربات مجاز دست وپا به بدن{از کمر به باال}وسر

-

سوئیپ کردن از داخل پا ،تمامی سوئیپ پا در زمان کوتاه پذیرفته می شود.سوئیپ بایداجرای

فنی داشته باشد واز ضربه زدن به پای حریف اجتناب شودوتنهاپای حریف را درو کند.یک سوئیپ
موفق  1امتیاز دارد،سوئیپ زمانی موفقیت آمیز است که بخشی از بدن حریف به زمین تماس پیدا
می کند

ماده  : 15سمی کنتاکت (مبارزات با برخورد نیمه )
در این روش که روی
کیوکوشین

انجام

تاتامی انجام شود که شبیه رشته
ماده  : 16ناک اوت همزمان

کیوکوشین انجام میگیرد

 .1ضربات بوکس خطا میباشد و ضربه دست بر روی صورت خطا است.
 .2مشت داخل بدن آزاد است.
 .3ناکاوت و ناکدان آزاد است.
 .4بک پانچ – نیکیک – البو خطا است.
بیرون کردن حریف از تاتامی خطا است و اگر حریف خود برود اخطار دارد امتیازدهی مانند کالسهای
گذشته اما مشت داخل بدن اینجا یک امتیاز دارد و ضربات دست به صورت خطا میباشد.

▪ اگر پس از شمارش تا عدد  ۸هر دو ورزشکار آماده ی ادامه بودند که امتیاز ناک دان محاسبه می شود
ولی اگر پس از شمارش یکی از ورزشکاران اعالم آمادگی کرد و ورزشکار دیگر قادر به ادامه ی
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مسابقه نباشد ورزشکاری که اعالم آمادگی کرده برنده می شود و همچنین اگر هر دو ورزشکار قادر
به ادامه ی مسابقه نباشند مسابقه اگر این اتفاق در مسابقات فینال با ما قبل فینال رخ دهد فایتری که تا
آن لحظه دارای امتیاز باالتری است برنده خواهد بود.
▪ نکته  :چنان چه در حالت ناک اوت همزمان ورزشکاری از بدن ناک اوت شده باشد ویا ناک اوت
تنفسی اتفاق افتاده باشد ورزشکار می تواند در بازی بعد شرکت کند ولی اگر ناک اوت از سر بود
ورزشکار دیگر حق رقابت در آن دوره مسابقات را ندارد .ورزشکاران در اولین باری که ناک اوت
میشوند تا دو ماه حق شرکت در مسابقات را ندارد و در بار دوم تا شش ماه و در بار سوم تا یک سال
حق شرکت در مسابقات را ندارند .اگر پزشک تشخیص دهد ورزشکاری که از بدن ناک اوت شده
آسیب جدی دیده است ورزشکار تا دو ماه حق شرکت در مسابقات را ندارد.
▪ اخطار کم کاری :
▪ اگر فایتری یا فایترها در فایت وقت کشی یا مبارزه نکنند یا در مبارزه فعالیت نداشته باشند به آنها اول
دوبار تذکر و بار سوم اخطار کم کاری داده می شود و در صورت اختار دادن یک امتیاز مثبت به
حریف مقابل داده می شود.
▪ پشت گردن مداوم  :دو تذکر و یک اختار که اختار به منزله یک امتیاز مثبت به حریف مقابل می باشد.

ماده  : 17موارد پیش بینی نشده
▪ موارد خاص پیش بینی نشده در این آئین نامه با تصویب اعضاء کمیته داوران قابل تصمیم گیری و اجرا
می باشد .این مجموعه به منظور ارتقاء دانش داوری داوران عزیز کشورمان و با در نظر گرفتن آخرین
تقییرات قوانین و مقررات بین المللی در  ۲۹ماده تهیه و تنظیم گردیده است.
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