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 مولف : استاد مهدی قشالقی

 کـمـانـدو  گروه اسپرت بنیانگذار و رئیس
 

 

 .فتندیمسطح و صاف بوده تا مبارزه گران به خطر ن یستیمحوطه مسابقه با (1

 است.  دهیفشرده پوش یمتر مربع بوده که با تشکها  ۸*۸مسابقه  نیمساحت زم (2

  شود که به   دهیباالتر باشد و دو طرف آن با تشک پوش  یکم  نی مسابقه بهتر است از سطح زم  نیزم  نیهمچن (3

 وارد نشود. یبیگران آس مبارزه 

  ده یگرد   میمتر به عنوان هشدار ترس  یسانت  ۱۰به عرض    یتشک از چهار بند خط قرمز رنگ   یمتر   کیدر فاصله   (4

 . شود

سالح سرد   مسابقه مبارزات  محوطه

 سسس سردسرد 
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در مرکز محوطه مسابقه   یمتر  1.5در فاصله    نیزم  یمتر و عمود بر رو  کیبه طول    کی هر    یدو خط مواز  (5

 رسم شود. دی با گرانیباز یبرا

  متر فاصله داشته   کی از تشک   که یهم قرار گرفتند در صورت یدو ضلع روبرو   که یدر دو ضلع از تشک بطور  (6

 .میکن یبا دو رنگ مختلف محل استراحت مبارزه گران را مشخص م باشند

 نباشد. یژور  ئتیه زیباشد که هم ضلع با م یطور  د یمحل استقرار مبارزه گران با (7

 شود. دهیکش دی استقرار داورها با  ی برا ییخطها یمتر میخارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله ن به (8

 .ردیگیقرار م ی ژور ئتیه  یمتر میضلع )خارج( تشک به فاصله ن کی در  (9

 رد یگیقرار م یمتر ۲در آن ضلع )خارج( تشک پزشک مسابقه در فاصله  ی ژور ئتیه زیدر مقابل م (10
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 در محوطه مبارزه  گرددیاعالم م لیکه به شرح ذ  یاز لباس رسم دیداوران و مبارزه گران با -١

 . ابندی ی م حضور

 بلند  نیآست دیسف راهنیپ ▪

 ی شلوار ساده مشک  ▪

 دیجوراب سف ▪

 بدون بند و پاشنه یکفش مشک ▪

 لباس شرکت کنندگان در مسابقه.  -۲

 شرکت کنندگان یرشته ورزش ای مصوب سبک و  یلباس رسم ▪

نبا ▪ بودن از گره    ی و در نبود چسب  رد یانجام گ  ی بصورت چسب  د یباشد با   زانی آو  د یکمربندها در مسابقه 

 کوتاه

 استفاده شود.  دیبا ▪

  از یامتتا  باشد    یم   دیسف  یگر یکالهها قرمز و د  ایاز کمربندها    یکیو فقط    ستیبستن کمربند درجه مجاز ن ▪

 جهت مسابقات مبارزات نانچاکو(. ) ردیانجام گ ح یدادن داوران صح 

 و مرتب باشد. زیتم دینندگان باشرکت ک لباس ▪

 (سالح های سرد )جهت مسابقات مبارزات  کماندومصوب سبک  یکاله و نانچاکو اسفنج  ▪

 و لثه )جهت مسابقات مبارزات آزاد( ضهیب ری، ضربه گ نهیس  ریکاله ، دستکش و ضربه گ ▪

 نانچاکو( یشی)جهت مسابقات نما کماندومصوب سبک  ومینینانچاکو آلوم ▪

 لباس رسمی داوران و شرکت کنندگان 
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با لباس نامناسب    ایو    یرشته ورزش  یبدون لباس رسم  ایسبک و    یبدون لباس رسم  یشرکت کننده ا  اگر ▪

 شود تا به رفع اشکال لباس خود بپردازد. یفرصت داده م  کیمسابقه شود به او   محوطه وارد

  کوچک نوشته و در سمت   یمقوا   ی نام خود را خوانا رو  ی ستیبوده و با  یبا لباس ورزش  یستیبا  میت  انیمرب ▪

 خود نصب کند. نهیس چپ

ممانعت    دیکه مطابق مقررات رفتار ننما  یهر مسابقه دهنده ا  ای  یتواند از حضور هر مقام  یسر داور م  ▪

 کند. 

 

 :   رد یگ یانجام م  ریمسابقات به اشکال ز -الف 

 سالح های سرد : بخش مسابقات مبارزات  در

از مبارزات، مبارزه گران وزن کش  کی ▪ برا  یم  یروز قبل  کار آماده شود و   یشوند تا جدول مسابقه 

 قبل( ی.)با هماهنگانجام داد کار را  نی روز مسابقه ا همان توانیم

ت ▪ به صورت  ت  ی میمسابقات  هر  از    ی م  م یو  متشکل  برگزار   ۱۰تواند  مسئول  با  توافق  در  و  باشد    ی نفر 

 باشد. شتریب ایکمتر  توانیم مسابقات

 شکسوتان یخردساالن و نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پ  یدر اوزان مختلف و در پنج رده سن  میهر ت ▪

 .ردیگ یم انجام

 

 

 

 سازماندهی مسابقات 
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 :   سالح های سرد یش یبخش مسابقات نما در

با بنکن )شکستن اجسام( م  کهایتکن  ییبایکه ز   :  یشیبصورت نما ▪   ی و بصورت فرد  باشدیدر سرعت و 

 گردد.   یانجام م

 . ردیگی ( انجام مشکسوتانینونهاالن و نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پ یدر پنج رده سن میهر ت ▪

 :   بخش مسابقات مبارزات آزاد در

از مبارزات، مبارزه گران وزن کش  کی ▪ برا  یم  یروز قبل  کار آماده شود و   یشوند تا جدول مسابقه 

 قبل( ی.)با هماهنگانجام دادکار را  نی روز مسابقه ا همان توانیم

نفر باشد و در توافق    ۱۰تواند متشکل از    یم   میکه هر ت  یو هم بصورت فرد  یمیمسابقات به صورت ت ▪

 باشد. شتریب ایکمتر  توانیمسابقات ، م  یبرگزار  بامسئول

 شکسوتان یخردساالن و نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پ  یدر اوزان مختلف و در پنج رده سن  میهر ت ▪

 .ردیگیانجام م

را مشخص  (    یفرد   ا ی  یمیت  )   میت  ی را که در آن فرم نام اعضا   ی فرم رسم  ی ستیبا  میت  نده یدر هر مسابقه نما     :   ب

 .ستی ن ریمجدد امکان پذ  رییدهند و پس از ارائه آن تغ لیمسابقه تحو یکرده و به مسئول برگزار

مسابقه    تیفاقد صالح  دهند  رییرا بدون ارائه فرم تغ  یمیت  بیآن ترک  یاعضاء با مرب  کهیدر صورت  میت  ک ی     :  ج

 .  دیرا حذف نما میت تواندیمسابقه م یدادن شناخته خواهند شد و مسئول برگزار 

مسابقه دهند بدون در نظر گرفتن    گریکدیاگر در اثر اشتباه در جدول مسابقات دو شرکت کننده به اشتباه با      :  د

اشتباهات برنده هر مسابقه    نگونهیا  احتمال بروز  شکاه  یآن مسابقه باطل و فاقد اعتبار اعالم خواهد شد و برا   جهینت

 . سازد یقبل از خروج از محوطه مسابقه قطع یژور  ئتیه زیاز م هیدیخود را با اخذ تائ ی روزیپ یستیبا
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  ت یمسابقه نتواند خود را به محل مسابقه برساند فاقد صالح  یکه قبل از شروع رسم   یمیهر ت  ا یهر مسابقه دهنده       :  ه

 باشد.   یم هشرکت در مسابق

موجه در آن  لیشرکت در مسابقه بوده است بدون دل یکه متقاض یمیت ای یهر مسابقه دهنده ا  کهیدر صورت   :  و

  ی از انجام مسابقه خود دار   دینما  یمسابقات هماهنگ  یبدون آنکه از قبل با مسئول برگزار   ایمسابقه حاضر نشود و  

در مورد    میسر داور نسبت به اخذ تصم  شنهاداتیپ  افتیداوران پس از در   یصحنه را ترک کند شورا   ایکند و  

 اقدام خواهد کرد.  یتنبیهات انضبات

 

)سرداور( و کمک  یقاض ک ی( و  سالح های سردداور وسط )مبارزات  کی هر مسابقه چهار داور کنار ،   ▪

 .دارد ازین زین یقاض

 قرار دارند.  نده یو گدر کنار سرداور وقت نگهدار ، ثبات جدول و  ▪

 

و    زاتیتجه  یو نصب تمام  هیته  -محوطه مسابقه    یاز نظر آماده ساز   ح یاز تدارک صح   نانیحصول اطم ▪

داوران    تهیضمن مشورت با کم  ره،یو غ  یمنی ا  ریتداب  ینیب  شینظارت بر اداره مسابقات ، پ  الزمه،  ملزومات

 مسابقات.  یبرگزار  و مسئول

داوران آنچنان   ونیسیو اداره کم  لیتشک  یالزم برا   باتیترت  یآماده ساز  نیارنج کردن داوران و همچن ▪

 .ندیبتواند بر نحوه عملکرد داوران نظارت نما ونیسیکم نی که ا

 خود در موقع لزوم   یبرا  نیجانش نییتع ▪

  د ی مسابقه بوجود آ  ک یممکن است در طول   یکیکه از نظر تکن  یدر باب موضوعات  یی نها  میاتخاذ تصم ▪

 نشده باشد. ینیب ش یمورد در مقررات پ نی ا  که یدر حال

 تعداد داوران 

 

 داور وظایف سر
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 نده یمشخص کردن ثبات و گو نیوقت نگهدار همچن تیو هدا تیمسئول ▪

 مسابقه و داوران.   یبا مشورت با مسئول برگزار دیقطع مسابقه در صورت صالحد ▪

 مسابقه. یبرا  یاعالم وقت اضاف  ▪

  یی نها   جهیامضاء و نت  ،یمربوطه گرفته و بعد از بررس   ی سر داور نظرات داوران کنار را از طریق جدولها ▪

 را اعالم 

 ( باشدیم  یی)نظر سرداور نها  .دینما یم ▪

 مسابقه. یبرگزار  میبا داوران و ت مانه یصم یمساعدت و همکار  ▪

 

به کمک    یقاض  فی)سر داور( حضور نداشته باشند تمام وظایقاض  یل یکه در مسابقه به دال  یصورت   در ▪

 گردد. ی( محول میسر داور )کمک قاض 

 

 دعوت مبارزه گران به محوطه مسابقه  ▪

  بیاز جنس سخت نباشد تا آس  سالح های سرد  نکهیمحافظ مبارزه گران ) کاله و ا   تیچک کردن وضع ▪

 آنها یلباسها نیهمچنبرساند( و

 بدهد و کجا مسابقه را قطع کند(  از یدرست و بموقع ) کجا امت  نیفرام یکنترل مبارزه و اجرا  ▪

را ثبت کنند آن   یازیکنار که آنها سه امت  یو اعالم سریع آن به داورها   های از یدرباره سه امت  یریگ  میتصم ▪

  ی از یتوانند در صورت اشتباه بودن سه امت  یم  کنار   ی باشد. )البته داورها  ی با عالئم مخصوص داور  د یهم با 

 ند یمشورت نما جهیاعالم نت از   با سرداور قبل

 مجاز ر یمحل غ ایمجاز   ریضربه غ یعن یدرباره فولها یریگ میتصم ▪

 داوروظایف کمک سر

 

 وظایف داور وسط 
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 شدن  یاز مجروح شدن و زخم   نیحفاظت از مبارز  ▪

 مسابقه و بردن دست برنده به باال  جهیاعالم نت ▪

در    ایمسابقه    ی طکند و اخطار بدهد )چه قبل از مسابقه، چه در    ه میتذکر بدهد، جر  تواند یداور وسط م ▪

 (. مسابقه انیپا

تواند مسابقه را قطع    یتواند به ادامه دهد با مشورت سر داور م  یکه مبارزه گر نم  دیاگر داور وسط د ▪

 .دینما

 

 بدهند. باشدیم ن یرا که براساس قوان  ازاتیبطور مستقل و جدا از هم امت ▪

▪ ( مبارزات  یصفحه رنگ  اینشان دادن راکت  با عالمت دادن سر داور )جهت مسابقات  بطور همزمان   )

 و مبارزات آزاد(. سالح های سرد

باشد بطور    اشتهکه داور وسط نسبت به آنها شک د  رهیخطاها و غ  ای  ازاتیاز امت  یکسریدادن    ح یتوض ▪

تواند از داور   ی نفر خورده، داور وسط م  یبه ساق پا   سالح سرد،    سالح سردبارزات  مسابقات م  در  مثال

 ن یخارج شدن از زم ایسوال کند و  بوده  کتریکتار که نزد

  ز یباشد و امضاء کردن فرم وتحویل آن توسط رابط به م  یم  ازاتیپر کردن فرم مخصوص که شامل امت ▪

   یژور  ئتیو ه

 ی توضیح فقط م  نی ا  د ینما  انیبدهد ب  ح یقضاوت و حکم صادر شده خود را توض  یاگر الزم باشد مبنا ▪

 بدهد.  ح یتوض دینبا گریکس د  چ یداوران باشد داور به ه تهیکم ای سرداور  تواند به

 که شک داشته باشد(  ییکند. در جا ینظرخواه از یسرداور در صورت ن ایاز داور وسط  ▪

 وظایف داور های کناری
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  ی داور از جا   د ی نبا  یعنوان بدون هماهنگ  چ ی و به ه  ندیشده بنش  نییتع  یدر جا  د یقبل از شروع مسابقه با ▪

 خود بلند شود و محل قضاوت را ترک کند. 

 خود را از صحنه مسابقه خارج کند. دید  نکه یا  ایو  دیکس صحبت نما  چ یبا ه دینبا یدر هنگام داور  ▪

 . دینما یکند و به موقع اعالم م  ینگرد، خوب ثبت م یداور خوب با دقت به صحنه مسابقه م کی ▪

 

 زنگ، کورنومتر ، ...(  ا یچک کردن لوازم وقت نگهدار )سوت  ▪

 را به صدا در آورد.   یسوت کوتاه  ماندهیبه مسابقه باق هیثان ۱۰ ▪

 زنگ به صدا در آورد    ایمسابقه سوت  انیدر پا ▪

 (.  سالح های سردزنگ را بصدا در آورد )جهت مسابقات مبارزات ن ا یدو راند سوت  انیدر پا ▪

 مرده  یها نگهداشتن وقت ▪

 

 و ثبت آن در جدول مسابقه. شودیرا که از داوران کنار گرفته م یازات یثبت فرم امت ▪

 نفرات برتر در جدول  نییتع ▪

 

 قبل از شروع مسابقه  قهیدق ۵اعالم نفرات  ▪

 توسط سرداور.  جهیاعالم نفرات برنده بعد از اعالم نت ▪

  د یرا اعالم ننما  ی زیچ  یسرداور و بدون هماهنگ   ی با هماهنگ  ره یاغیدر خصوص مسابقه    حاتیاعالم توض ▪

 که باعث اخالل در محوطه مسابقه شود.

 وظایف وقت نگهدار

 

 وظایف ثبات

 

 وظایف گوینده
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در    ن،ی قوان  به  را با توجه   ترهایفا  نگیدر کنار ر  دیمناسب با   یکمک با پوشش ورزش  کی کوچ و  کی ▪

  ترها یفا   یطور  دیو با  کنند  کمک کنند . کوپ و کمک حق ندارند به داور اعتراض  ییراندها راهنما

( فایترها   گنالیتوانند به صورت ) س  ینکند فقط م  جادیمسابقه مزاحمت ا  یکنند که برا  ییرا راهنما

  را به طرف   تریاسفنج فا  ا یتوانند حوله و    یم   ی باز  یبه ادامه    لیو در صورت عدم تما  ند ینما  ییراهنما

  ان یصورت داور پا  نی، پرتاب کنند که در ا   شد داور کامال قابل مشاهده با  ی برا  کهیکف رینگ بطور

 شود. یمذکور بازنده حساب م  تریکند و فا یرا اعالم م   یباز

قبل از مسابقه    یداور   ی  هیدر کالس توج  ی مطلع باشد و حضور و  یداور  نیقوان  نیاز آخر   دیبا  کوچ ▪

 بالمانع است.  

 شود .  ینکند از سالن مسابقات اخراج م تیرا رعا ی چنان چه کوچ نکات انضباط ▪

 

 

  ندگان یها ) با حضور نما  یتمام باز   یشماره برا   دیو نوشتن جدول مسابقات همراه با ق  یقرعه کش  -۱ ▪

 ( مهایت

 گردد.  یورزشکاران توسط مسئول جدول همراه با رنگ کاله مسابقه دهنده ثبت م  یاسام -۲ ▪

را    داورمربوط به داوران کنار و سر    یموظف است قبل از شروع هر مسابقه برگه ها  سی جدول نو  -٣ ▪

 سر داور قرار دهد. اری، آماده و در اخت یبا ذکر نام و وزن و شماره باز 

 و ثبت کردن نام نفر برنده .  یز کامل کردن جدول بعد از هر با -۴ ▪

 

 

 نگ یکوچ:  ۴ ی ماده

 

 نده یو گو  سی جدول نو ف یوظا:  ١۵ ی ماده
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 .باشد ی م یپزشکان قبل از شروع مسابقه در محل سالن الزام  ایحضور پزشک و  -1 ▪

  ی قادر به ادامه   کنیتشخیص دهد که باز   دی ورزشکار ضمن مداوا با  یدگید  بیپزشک هنگام آس  -۲ ▪

  فرق سر  یرو  ایپانسمان داشته  ی؛ زخم؛ و پارگ یدگیبر  یبر رو  یتری. چنانچه فاریخ ایباشد  یم  یباز

  ی ارگپ  ایدچار زخم    تریکه فا  یباشد. در موارد   یز یورم و خونر  یو گوش دارا   ینی؛ صورت شامل ب

 . ندارد را لینواراستر ایمگر پنبه  یپانسمان چگونهیاست اجازه استفاده از ه

قبل از    یستیبا  تریفا  ن یبر طبق قوان)روز مسابقه توسط پزشک مسابقات اخذ شود.    د یبا  ماتیتصم  ن یا ▪

در طول مسابقه   نیندارد( همچن لیو سب شی کامال اصالح کرده باشد و اجازه داشتن ر ی پزشک ناتیمعا

  ه یو مشابه آن در بدن داشته باشد. در کل  ی نیمانند گوشواره، حلقه ب  ینیی ضمائم تز  چگونهیه  دینبا  زین

فایترها با  یرقابت  چ یباردار اجازه شرکت در ه  یمسابقات  را    یاظهارنامه عدم باردار   یستیرانداشته و 

 امضاء کنند.

را ندارد و پزشک دوم    ی بازادامه    یی توانا  کن ی دهد که باز  صیاگر پزشک اول مسابقه تشخ      نکته : ▪

 تیمسئول  ی  هیدهد و کل  ادامه  تواند به مسابقه  یم  تریاست فا  یباز   یکند که شخص قادر به ادامه    دییتأ

 باشد. یپزشک دوم مسابقات م ی به عهده  تریفا

که   نکه یا لی دل بار باشد )به ٣ شیمسابقه ب ک یورزشکار در   ک یاگر دفعات مراجعه به پزشک    : نکته ▪

  ده یرسان  انی طرفه به پا  کی را    مسابقه  با سر داور  یبا هماهنگ  تواندیکند( داور م  یرا مختل م  یباز   انیجر

در طول مسابقه    تریفا  یمکمل برا  ژنیاز اکس  یستینبا  یطیشرا  چ ی. تحت هد یرا بازنده اعالم نما  تریو آن فا

 استفاده شود. 

 

 

 پزشک مسابقه  ف یوظا:  ١۷ ی ماده
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 پا( یسر، بدن، پاها )بجز ساق و رو  یقسمتها ه یکل     :در مبارزه  قسمت های مجاز

 

 .میضربه به گلو بطور مستق .1

 که پشت کرده باشد.  یدر صورت فیپشت سر حر .2

 (. ضهی)ب پاها انیم .3

 پا و مفاصل. یساق و رو  .4

 ضربه ممتد به صورت  .5

 . فیگرفتن حر .6

 . فیبلند کردن حر .7

 برساند.  بیآس فی عمدا به حر .8

 خورده. نی که زم یفیحمله به حر .9

 بدن. گرید یاعضا   ایندارد ، استفاده از پاها و  سالح که  یدستاستفاده از  .10

 .  فی از حر سالحگرفتن   ای سالح پرتاب .11

 . ازیگرفتن امت  یبرا تیتظاهر به مصدوم .12

  آور را تنها لمس   ازیامت  یکه نواح  ییکهایمناسب باشد ، تکن  زانیبه م  دیآور با  ازیکنترل ضربه به مناطق امت .13

  از یشوند نه تنها امت  یم  ی که موجب جراحت واقع  ییکهایآور به شمار آورد اما تکن  از یتوان امت  ی کند م  یم

 شوند. یهم م مهیجر یبلکه بخاطر فقدان کنترل دارا  ستندین آور

 مسابقات مبارزات سالح سرد

 

 

 قسمتهای ممنوع و رفتار های ممنوع
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  ی مانده و موجب وقفه در مسابقه نشود و اگر عمل  یخود باق  یبر جا  دیمسابقه با  ک یدر تمام طول    یمرب .14

 تهیسرداور و کم  صیروند مسابقه شود بر زبان آورد با تشخ   انیرا که موجب اختالل در جر  یکالم  ای

 شوند.   یحذف و مجازات م  ی کنندگان و شرکت داوران ،

  ی ( که در ط هدف  ی )ب  موردیب  ی هستند مثل دور زدنها   یشود حرکات  یکه موجب اتالف وقت م  یحرکات .15

نم  ای از مسابقه دهندگان    یک ی  آن ا   کنندیهر دو آنان در مبارزه شرکت  ا  کنندیم  جادیو وقفه    ن ی که در 

 .شوندیم مهیجر  ایصورت تذکر و 

 آنها گوش دهند.  نیبه فرمان داور وسط بوده و با دقت و احترام به فرام دی مبارزه گران در هر حال با .16

 

 

به راند    یاستراحت و در صورت مساو  هیثان ٣۰هر راند    نیکه ماب  باشدیم  قهیدق  ۲راندو به مدت    ۲مسابقه   ▪

 . شودیبعد از آن به اخطارها توجه م و ٣

که داور ضمن نشان    ابدی  یم  ان یپا  یشود که داور عالمت شروع بدهد و زمان  یشروع م  یمسابقه زمان ▪

 . ردیاستراحت انجام پذ  یگاهایآنها به جا تیمخصوص و هدا  عالمت دادن

 

 

 

 

 

 زمان مسابقه 
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 اوزان آقایان

-25 نونهاالن   30-  40-  45-  45      

-35 نوجوانان  40-  45-  50-  55-  55     

-45 جوانان   50-  55-  60-  65-  70-  75-  78   

-55 بزرگساالن    60-  63-  69-  74-  79-  84-  89-  94-  94 

 

 اوزان بانوان  

-20 نونهاالن   25-  30-  35-  40-  45-  45    

-35 نوجوانان  40-  45-  50-  55-  50     

-45 جوانان   48-  51-  54-  57-  60-  70-  70   

-54 بزرگساالن  57-  60-  65-  70-  75-  80-  85-    

 

 

دهد البته با مشورت داوران کنار و    صیموضوع را تشخ   نی و داور ا  دانیمبارزه گر در م  کی ادامه ندادن   ▪

 سر داور  

 بلند شود، اما حالت ادامه مسابقه را نداشته باشد. نی از زم ایحالت ناک دان داشته باشد  فیحر ▪

  ی ضربه را زده است بازنده اعالم م   کهآنکس    اندازدیمقابل را از کار ب  فیضربه خطا حر   لهیبه وس  فیحر ▪

 شود. 

 بار از محوطه مسابقه خارج شود آن راند را باخته است  ۲راند  ک یدر  فی اگر حر ▪

 . ردیبگ  ی ازیامت  ٣،    ازیامت  4در هر راند    یعنیآن راند را برده است    رد یبگ  یاز یامت  ٣حرکت،    4  ف یحر   اگر ▪

  تواند   ی که نم  دی پزشک مسابقه بگو  ا ینتواند ادامه مسابقه را بدهد    ه یثان  ۱۰بخورد و ظرف    نی بر زم  فیحر ▪

 بدهد در آنصورت نفر مقابل برنده است.  مسابقه

 

 برنده یک راند یا یک مسابقه

 

 اوزان مسابقه 
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 :  ی ازیامت کی  ضربات

 . ضربات به سر و گردن ▪

 .  ردیمقابل تذکر بگ فیحر ▪

دهد تا حمله   ی به او مهلت م  هیثان  ۸نموده در آنصورت داور وسط    یمبارزه گر از حمله کردن خودار  ▪

 دهند.   یبه فرد مقابل م  ازیامت کی نکرد  حمله  کند اگر

 . ردیرا بگ  فیاز دو بار حر شیب ▪

 در حمله کردن فیخوردن حر  نیزم ▪

 :  ی ازیدو امت ضربات

 پشت سر(  یضربات در بدن و پشت بدن ) به استثنا هیکل ▪

 ممنوع است(  ن ییضربات در کمر و ران پا ) از زانو به پا هیکل ▪

 .ردیمقابل اخطار بگ فیحر ▪

 :  یازیسه امت ضربات

 یاز محوطه مسابقه بر اثر حمله درست و قانون  فی انداختن حر ▪

 سالح سردبدن و  یچشیضربات پ ▪

 داشته باشند. یخاص  ییبایکه ز یابتکار  یکهایتکن ▪

 :  ها یازیامت یب

 داشته باشد(.  ازینوع امت کی توام با هم ضربه بزنند )هر دو ضربه  ▪

 برود.  رونیهمزمان از محوطه مسابقه ب ▪

 اجرا شده مشخص نباشد. کیتکن ▪

 در حالت گرفتن ضربه بزند.   ▪

 ضربات ناقص باشد.   ▪

 بخورند. نیبا هم زم ▪

 امتیــــازات 
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 در مسابقه.  فیحاضر شدن حر  رید ▪

 مسابقه.  لیکامل نبودن وسا ▪

 بار.   نیاول  یحمله به نقاط ممنوع برا  ▪

 بار   نیاول ی برا فیهول دادن حر ▪

 بار(  ن یاول یتحرک باشد )برا یدر محوطه مسابقه مبارزه گر حمله نکند و ب  ▪

 به تذکر داور وسط گوش ندهد. ▪

 از دست. سالح سرد رها شدن  ▪

▪  

 

 

 

 گردد. یبه اخطار م لیدهد بعد از آن تبد  یبه مبارزه گر م کباریاز  شیکه داور وسط ب  یتذکرات هیکل ▪

 .  هیثان ۲از  شیب ف یگرفتن حر ▪

 ...(   یا سالح و به داوران و سر داور مثل ) پرتاب کاله و  یاحترام  یب ▪

 از حریف  سالحو یا گرفتن  سالح پرتاب  ▪

 

 

 

 

 

  

 ر ها ـ ذک ـت

 

 ا ـار ه ـطـاخ
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کـمـانـدو  گروه اسپرت  

 جدول امتیازات داوران کنار

 

 امضا داور کنار:

کـمـانـدو  گروه اسپرت  

داور جمع امتیازات سر جدول   

: وزن شماره:  تاریخ:  

نتیجه هر  

 راند 

سه  

 امتیازی 

داور  

4کنار  
3داورکنار  

داور  

2کنار  

داور  

1کنار  
 راند  اخطار تذکر 

 اول         

 دوم         

:  نتیجه   

امضا سر داور نام مبارز برنده                                                                                                  

 

 

 

 تاریخ : وزن :  شماره :

  راند اول  راند دوم 

 نتیجه 
سه  

 امتیازی 

تعداد  

 امتیازات
 نتیجه 

  سه

 امتیازی 

  تعداد

 امتیازات

نام  

 باشگاه 
 نام مبارز 

رنگ  

 کمربند 

 قرمز         

 سفید         

 توضیحات : 
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 :    مسابقه نیورود به زم ی برا فان ی( درخواست داور از حر1 ری)تصو  

 

 :   اشاره آماده و شروع مبارزه ( ۲ ری)تصو 

 

 

 

 

 

 حرکات اشاره ای و فراخوانی توسط داور وسط
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 :   ( عالمت توقف مسابقه۳ری)تصو 

 

 :   ( حالت شمارش 4ری)تصو 

 

 :   یاز یامت ۳( حالت 5 ری)تصو 
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 :  ( حالت حمله موافق ۶ری)تصو 

 

 :   از مبارزان  ی کیخوردن   نی( عالمت زم۷  ریتصو )

 

 :   نی خوردن همزمان طرف  نی( عالمت زم۸ ریتصو ) 
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 :  ( عالمت تذکر  ۹ ریتصو )

 

 :    ( عالمت اخطار۱۰ری)تصو 

 

:      یتیکفا  ی( ب۱۱ری)تصو   
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 :    ی( معالجه اضطرار ۱۲ری)تصو 

 

 :   نیاز مبارز یکیافتادن    رونی( ب۱۳  ریتصو )

 

 :     فیافتادن هر دو حر رون ی( ب14 ریتصو )
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 :   استراحت  یبرا  نیمبارز تی( هدا۱۵ریتصو )

 

 :   ( اعالم برنده ۱۶ری)تصو 

 

 :   مسابقه بدون برنده  ا ی  ی( اعالم مساو۱۷ری)تصو 
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 مسطح و صاف بوده.  یستیمحوطه مسابقه با

 است.  دهیفشرده پوش یمتر مربع بوده که با تشکها  ۸*۸مسابقه  نیمساحت زم ▪

 شود. دهیکش د یاستقرار داورها با  یبرا  ییخطها   یمتر میگوشه آن در فاصله نخارج از تشک در چهار  ▪

 .ردیگیقرار م  یژور   ئتیه یمتر  میضلع)خارج( تشک به فاصله ن کی در  ▪

 .ردیگیقرار م یمتر ۲در آن ضلع )خارج( تشک پزشک مسابقه در فاصله  ی ژور ئتیه زیدر مقابل م ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سرد محوطه مسابقات  نمایشی سالح 

 

محل استقرار  

 داور کنار 

متر(  0.5)  

 هیئت ژوری 

متر(  0.5)  

 

 پزشک مسابقه 

متر (  2)   

 

استقرار  محل 

 داور کنار 

متر(  0.5)  

محل استقرار  

 داور کنار 

متر(  0.5)  

محل استقرار  

 داور کنار 

متر(  0.5)  



29 
 

 

 

  ن ی هر فرد در ا  ردیانجام پذ  قهیدق  ۱تواند حداقل    یم  نی پائ  نیسن  یو برا  قهیدق  ۲  یشیمسابقات نما  یزمان مسابقه برا

 تواند برنده مسابقه باشد.  ی استفاده کند م یشتریب ی کهایاز تعداد تکن یعنی ردی بگ ازیمدت زمان هر مقدار امت

 

 :  یازیامت  م ین حرکات

داده    ازیبار امت  کی... و هر حرکت  رهیبلند و غ  یزدن، پرشها  ۱۸۰مثل: پشتک زدن،    کیحرکات آکروبات  هیکل

 شود.( یداده م  ازیبار امت کی بار پشتک بزند  ۵اگر   یعنیشود )  یم

 :  یازیامت کی حرکات 

سر    ی: حرکات باال  دارد مثل  ازیامت  کی  ردیکه بصورت ساده انجام پذ  یو چرخش  یکه جنبه انتقال  یحرکات  هیکل

 یدارد.)انتقال  از یامت  کی دارد و هر قسمت فقط    ازیامت  ک یتنه هر کدام    نیتنه و حرکات پائ  انیو گردن، حرکات م

 ساده(. ی+ چرخش

 :   یازیحرکات دو امت

دوار)چرخش  هیکل پرش  یحرکات  با  توام  که  گ  سالح  (  امت  ردیصورت  ول  ازیدو  حرکات    یدارد    دوار اگر 

بار    کیفقط    یحرکات تکرار   هی. کلردیگ  یقرار م  هایازیامت  کیپرش نداشته باشد جزء    ی( باشد ولی)چرخش

 (. ی+ پرش  یشود.)چرخش یداده م ازیامت

 :  ی ازیحرکات سه امت

داور)چرخش   هیکل تکنیحرکات  ادامه  مجددا  و  پرش  با  توام  گچربا    کی(  انجام  م   ازیامتسه    ردیخش    ی تعلق 

 (. ی+ چرخش ی+ پرش ی.)چرخشردیگ

 زمان مسابقه 

 

 امتیــــازات 
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اگر    ی منوال، ول  نیبار دوم هم به هم  ی گردد و برا   ی از فرد کم م  ازیدو امت  لیاز دست فرد به هر دل  سالح   افتاد

  ی م که داشته باشد واگذار  ی ازیفرد مسابقه را با هر امت افتدیب نیبار سوم از دست فرد رها شود و به زم یبرا  سالح 

 کند. 

گروه اسپرت کـمـانـدو                                                             

سالح سرد جدول داوری مسابقات نمایشی   

: استان : تاریخ      

: شهرستان : شماره     

 توضیحات جمع امتیازات  خطا سه امتیازی  نام ونام خانوادگی 

 

 

 

    

 نام و امضا داور 

 

 

 

جهت نشستن سر    یصندل   ٣و    زیم  ک یو    نگ یداور در سه طرف ر  ٣که جهت نشستن    ی و صندل  زیسه م  -۱

 شده است. یداور و وقت نگه دار و ثبات طراح

 گردد. یم میکه توسط داوران کنار ) سه داور ( تنظ ی داور یبرگه ها  -۲

 زمان ) کرنومتر(   یر یاندازه گ یساعت ها  -٣

 سوت.  ایمانند زنگ  باشدیقابل شنود م یا  لهیوقت که وس انیعالمت پا -۴

 برانکاد (   هیاول یکمکها زاتیپزشک مسابقات ) همراه با تجه یو صندل زیم -۵

 .جداول ( کروفونی) م ندهیو گو سیجدول نو یها  یو صندل زیم -۶

 مسابقه   یبرگزار   لی: وسا  ۲  ی  ماده

 

 ا ـاه ـطـخ

 



31 
 

 

باال تنه    ان ی)و در بخش آقا  رشته استفاده کنند نیمخصوص ا   ی ها  شرت یازشلوار و ت دی : ورزشکاران با  پوشش

 بدون پوشش باشد بالمانع است .

  -  کاپ ۱۰دستکش بوکس  - محافظ لثه  - باشد (  ی قرمز م ای  یآب  ی: شامل کاله ) که به رنگ ها  یمنیا  لوازم 

( باند    باشدیم  یاری) در بخش بانوان که اخت  نهی( و محافظ س  یاریاخت  کیلوک  لیساق بند ) در استا  -رو پابند  

 متر باشد. 2.5متر و کوتاه تر از  4.5بلند تر از  دینبا ،بوکس

 است.   یکاله الزام دنیسر بستن آن قبل از پوش ی صورت بلند بودن مو در

 .دی آ یبعمل م  یریجلوگ یورزشکار از مسابقه و  یپا یدر صورت بلند بودن ناخن ها 

   آید. یبعمل م ی ریجلوگ ی بودن بدن ورزشکار از مسابقه و سیخ ایدر صورت چرب  

 

کـمـانـدو  گروه اسپرت  

 جدول جمع امتیازات سر داور 

:  نام برنده :  سنیرده   : شماره  : تاریخ   

4داور کنار  نتیجه  3داور کنار   2داور کنار  1داور کنار   خطا 

 

 
     

 

 توضیحات  

 

 امضا سر داور 

  

 و بهداشت  ی منیا  زاتی، تجه  لباس ورزشکار:    ۳  ی  ماده
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 .فتندیمسطح و صاف بوده تا مبارزه گران به خطر ن یستیمحوطه مسابقه با .1

 است.  دهیفشرده پوش یمتر مربع بوده که با تشکها  ۸*۸مسابقه  نیمساحت زم .2

شود که  دهیباالتر باشد و دو طرف آن با تشک پوش یکم نیمسابقه بهتر است از سطح زم نیزم نیهمچن .3

 وارد نشود. یبیگران آس مبارزه به

  م یمتر به عنوان هشدار ترس  یسانت  ۱۰به عرض    یتشک از چهار بند خط قرمز رنگ  یمتر  کی در فاصله   .4

 . شود دهیگرد

در مرکز محوطه    یمتر  ۱/۵در فاصله    نیزم  یمتر و عمود بر رو   کیبه طول    کیهر    یدو خط مواز  .5

 رسم شود.   دی با گرانیباز یمسابقه برا

متر فاصله    کی از تشک    کهیهم قرار گرفتند در صورت  یدو ضلع روبرو   که یدر دو ضلع از تشک بطور  .6

 .میکن ی با دو رنگ مختلف محل استراحت مبارزه گران را مشخص م باشند داشته

 نباشد. یژور  ئتیه زیباشد که هم ضلع با م یطور  د یمحل استقرار مبارزه گران با .7

 شود. دهیکش د یاستقرار داورها با  یبرا  ییخطها   یمتر میخارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله ن .8

 .ردیگیقرار م ی ژور ئتیه  یمتر میضلع )خارج( تشک به فاصله ن کی در  .9

 .ردیگیقرار م یمتر ۲در آن ضلع )خارج( تشک پزشک مسابقه در فاصله  ی ژور ئتیه زیدر مقابل م .10

  

 محوطه مسابقات مبارزات آزاد
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 :   نگیاستاندارد ر فی تعر

7)   ابعاد رینگ از خارج  × 6 × 6/10)  بوده و از داخل طناب    (7 10⁄   نگ یداخل ر  یو حداقل فضا     (

4)    تواندیم 90⁄  × 4 90⁄  یم  𝑐𝑚 210  نگیر  یدر چهار گوشه    نگیر   یباشد و ارتفاع ستون ها(

91)    نگیتا کف ر  نیباشد و ارتفاع از زم … 122)100 𝑐𝑚    چهار طناب با ضخامت    نیباشد و همچن  یم

4 𝑐𝑚   ا   نگ یدر اطراف ر    ب یبه ترت  ی بعد  یو فاصله طناب ها      𝑐𝑚 40.6  طناب    ن یکه اول  بی ترت  نیبا 

71.11  , 101.6  , 132.1 𝑐𝑚    کنندی را احاطه م نگیاز کف ر . 

 :   نگیكف ر

ر تشک  نگیکف  ها    ل یاز چوب  ر  یم    𝑐𝑚 3   شده و ضخامت چوب  نمد؛   یستیبا  نگیباشد و کف  با 

 شود.  دهیمشابه داشته باشند پوش یکه خواص ارتجاع یمواد ایمناسب و  دییمواد مورد تا  گر ید ای ک؛یالست

)که مقابل   دیو دو تشک سف یقرمز ، آب  ی که به رنگ ها ده ی چهار تشک نصب گرد نگ یر  یدر چهار گوشه  

و قرمز    ی) آب  یکه به رنگ ها  ترهایورود فا  یسه پلکان ، که دو پلکان برا  نی. همچن  باشندی( مدهیهم نصب گرد

 ب یبه ترت  یستیگوشه با  یشده است . بالشتک ها   یورود داور و پزشک طراح  ی برا  گریباشد و پلکان د   ی( م

در گوشه   دیسر داور قرمز، در گوشه طرف چپ دور سف  زیطرف چپ مقابل م  کی در گوشه نزد  رندیقرار گ  ریز

 ۸در  ۸ ی. اندازه تاتمدی سف کیو در گوشه طرف راست نزد  ،یدور آب استطرف ر 

 

  

  

 تعریف رینگ استاندارد
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 محل استقرار داور کنار 

متر(  0.5)  

 هیئت ژوری 

متر(  0.5)  

 محل استقرار داور کنار 

متر(  0.5)   

محل استراحت  

 مبارزه گر  

 )یک متر( 

محل استراحت  

 مبارزه گر  

 )یک متر( 

 

متر  5/1  

 محل استقرار داور کنار 

متر(  0.5)  

 محل استقرار داور کنار 

متر(  0.5)   

 پزشک مسابقه 

متر (  2)   

A B 
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 (  بجز ساق و زانو ) سر، بدن، پاها یقسمتها هیکل

 

 م یبطور مستقضربه به گلو  .1

 که پشت کرده باشد   یدر صورت فیپشت سر حر .2

 (.  ضهی)ب پاها انیم .3

 پا و مفاصل.   یساق و رو  .4

 ضربه ممتد به صورت   .5

 .  فیگرفتن حر .6

 .  فیبلند کردن حر .7

 برساند.  بیآس فی عمدا به حر .8

 خورده.  نی که زم یفیحمله به حر .9

   ازیامت رفتنگ  یبرا تیتظاهر به مصدوم .10

  آور را تنها لمس   از یامت  یکه نواح   ییکهایمناسب باشد ، تکن  زانیبه م  د یآور با  ازیمناطق امتکنترل ضربه به   .11

  از یشوند نه تنها امت  یم   یکه موجب جراحت واقع   ییکهایآور به شمار آورد اما تکن  از یتوان امت  ی کند م   یم

 شوند.  یهم م مهیجر یبلکه بخاطر فقدان کنترل دارا  ستندین آور

  ی مانده و موجب وقفه در مسابقه نشود و اگر عمل   یخود باق   یبر جا   د یمسابقه با  ک یدر تمام طول   یمرب .12

  تهیسرداور و کم  صیروند مسابقه شود بر زبان آورد با تشخ   ان یرا که موجب اختالل در جر  یکالم  ای

 شوند.   یحذف و مجازات م  ی کنندگان و شرکت داوران ،

  ی هدف( که در ط   یب  موردیب  یهستند مثل دور زدنها   یحرکات  شود  یکه موجب اتالف وقت م  یحرکات .13

  ن ی که در ا  کنندیم  جادیو وقفه ا  کنندیهر دو آنان در مبارزه شرکت نم  ای از مسابقه دهندگان    یکی  آن

 .شوندیم مهیجر  ایصورت تذکر و 

 آنها گوش دهند.  نیبه فرمان داور وسط بوده و با دقت و احترام به فرام دی مبارزه گران در هر حال با .14

 

 قسمتهای مجاز در مبارزه

 

 قسمتهای ممنوع و رفتار های ممنوع

 

 زمان مسابقه 
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 3*  1/ 5 " ان یآقا                 ٣*۱"بانوان                3*1"نوجوانان             30/1 " خردساالن

 . دینما ی را بررس  فیاستراحت وجود دارد تا هنرجو خود و حر  ه یثان ٣۰مسابقه  میهر تا  نیکه ب ▪

که داور ضمن نشان    ابدی  یم  ان یپا  یشود که داور عالمت شروع بدهد و زمان  یشروع م  یمسابقه زمان ▪

 . ردیاستراحت انجام پذ یگاهها یآنها به جا تیمخصوص و هدا  عالمت دادن

 

 

 

آقایان  مسابقات  اوزان   

 

 اوزان بانوان 

-20 نونهاالن  25-  30-  35-  40-  45-  45    

-35 نوجوانان  40-  45-  50-  55-  50     

-45 جوانان  48-  51-  54-  57-  60-  70-  70   

-54 بزرگساالن  57-  60-  65-  70-  75-  80-  85-    

 

 

 

دهد البته با مشورت داوران کنار و    صیموضوع را تشخ   نی و داور ا  دانیمبارزه گر در م  کی ادامه ندادن   ▪

 سر داور.  

 بلند شود، اما حالت ادامه مسابقه را نداشته باشد.  نی از زم ایحالت ناک دان داشته باشد  فیحر ▪

-25 نونهاالن  30-  40-  45-  45      

-35 نوجوانان  40-  45-  50-  55-  55     

-45 جوانان  50-  55-  60-  65-  70-  75-  78   

-55 بزرگساالن  60-  63-  69-  74-  79-  84-  89-  94-  94 

 اوزان مسابقه 

 

 برنده یک راند یا یک مسابقه
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  ی آنکس که ضربه را زده است بازنده اعالم م   اندازدیمقابل را از کار ب  فیضربه خطا حر   لهیبه وس  فیحر ▪

 شود. 

 ر از محوطه مسابقه خارج شود آن راند را باخته است.با  ۲راند  ک یدر  فحری  اگر ▪

 . ردیبگ  یازیامت  ٣،    ازیامت  4در هر راند    یعنیآن راند را برده است    ردیبگ  یاز یامت  ٣، حرکت،    فی حر  اگر ▪

  تواند   ی که نم  دی پزشک مسابقه بگو  ا ینتواند ادامه مسابقه را بدهد    ه یثان  ۱۰بخورد و ظرف    نی بر زم  فیحر ▪

 بدهد در آنصورت نفر مقابل برنده است.  مسابقه

 

 :  یازیامت م ین  ضربات

 که خطا نباشد. یضربات دست به صورت به نحو هیکل

 :   ی ازیامت کی  ضربات

 که خطا نباشد.   یضربات پا به صورت به نحو هیکل ▪

 ضربات در قسمت ران پا  هیکل  ▪

   ردیمقابل تذکر بگ فیحر ▪

 و احساس درد را نشان دهد.    د ینما  ریغافلگ  هی ثان  ۵کمتر از    یکیز یرا از نظر ف  فی که حر  یهر گونه ضربه ا  ▪

تا    دهدیبه او مهلت م  هیثان  ۸در آن صورت داور وسط    وده نم  یمبارزه گر اگر از حمله کردن خوددار  ▪

 حمله کند 

 دهد  یبه فرد مقابل م ازیامت کی حمله نکرد  اگر ▪

 ردیرا بگ  فیاز دو بار حر شیب ▪

 در هنگام حمله کردن  فیخوردن حر  نیزم ▪

 :  ی ازیدو امت ضربات

 کامل همراه باشد.   نشستتنه که با  انیحرکات پا در م هیکل ▪

 . ردیمقابل اخطار بگ فیحر ▪

 امتیــــازات 
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 اثابت نکرده باشد.  نیبدن فرد به زم کهیبطور فیحر  یپا ر یکردن ز یخال ▪

 :    یازیسه امت ضربات

 .   فیکه همراه با پرش باشد بصورت حر  یضربات پا بصورت چرخش هیکل ▪

 و احساس درد را نشان دهد.    د ینما  ریغافلگ  هی ثان  ۵کمتر از    یکیز یرا از نظر ف  فی که حر  یهر گونه ضربه ا  ▪

  ی خاص   یی بایکه ز  یابتکار  یکهایتکن  - .    یاز محوطه مسابقه بر اثر حمله درست و قانون  فیانداختن حر  ▪

 داشته باشد .

 :  ها یازیامت یب

 داشته باشد(.  ازینوع امت کی توام با هم ضربه بزنند )هر دو ضربه  ▪

 برود.  رونیهمزمان از محوطه مسابقه ب ▪

 اجرا شده مشخص نباشد. کیتکن ▪

 در حالت گرفتن ضربه بزند.   ▪

 ضربات ناقص باشد.   ▪

 بخورند. نیبا هم زم ▪

 

  

 در مسابقه.  فیحاضر شدن حر  رید ▪

 مسابقه.  لیکامل نبودن وسا ▪

 بار.   نیاول  یحمله به نقاط ممنوع برا  ▪

 بار   نیاول ی برا فیهول دادن حر ▪

 بار(  ن یاول یتحرک باشد )برا یدر محوطه مسابقه مبارزه گر حمله نکند و ب  ▪

 به تذکر داور وسط گوش ندهد. ▪

 

 ا ـر ه ـ ذک ـت
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 گردد. یبه اخطار م لیدهد بعد از آن تبد  یبه مبارزه گر م کباریاز  شیکه داور وسط ب  یتذکرات هیکل

 .  هیثان ۲از  شیب ف یگرفتن حر ▪

 به داوران و سر داور مثل ) پرتاب کاله و ...(   یاحترام  یب ▪

 ضربه زدن با زانو، آرنج، ساعد، کف دست و پشت دست  ▪

کـمـانـدو  گروه اسپرت  

داوران کنارجدول امتیازات   

:  کنارامضا داور   

 کـمـانـدوگروه اسپرت  

 جدول جمع امتیازات سر داور 

:  شماره : وزن  :  تاریخ    

نتیجه هر 

 راند

سه 

 امتیازی 
4داور کنار 3داورکنار  2داور کنار  1داور کنار   راند اخطار  تذکر  

 اول        

 دوم        

 سوم         

 نتیجه :

 امضا سر داور                                نام مبارز برنده                  

 
 تاریخ :  وزن : شماره : 

  راند اول راند دوم  راند سوم

 نتیجه 
سه 

 امتیازی 

تعداد  

 امتیازات 
 نتیجه 

سه 

 امتیازی 

تعداد  

 امتیازات 
 نتیجه 

 سه

 امتیازی 

  تعداد

 امتیازات 

نام  

 باشگاه 

نام  

 مبارز

رنگ 

 کمربند

 قرمز           

 سفید           

 توضیحات : 

 ا ـار ه ـطـاخ
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 مسطح و صاف بوده.  یستیمحوطه مسابقه با

 است.  دهیفشرده پوش یمتر مربع بوده که با تشکها  ۸*۸مسابقه  نیمساحت زم ▪

 شود. دهیکش د یاستقرار داورها با  یبرا  ییخطها   یمتر میخارج از تشک در چهار گوشه آن در فاصله ن ▪

 .ردیگیقرار م  یژور   ئتیه یمتر  میضلع)خارج( تشک به فاصله ن کی در  ▪

 رد یگیقرار م یمتر ۲در آن ضلع )خارج( تشک پزشک مسابقه در فاصله  ی ژور ئتیه زیدر مقابل م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  و دفاع شخصی مسابقات یک به چند محوطه  

 کماندو کاران (  اسپرت  ویژه ی  استایل  نمایشی ) 
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 زمان مسابقات :  -1
شود  کنندگان هر تیم یک دقیقه به آن اضافه می بر مبنای تعداد شرکت تایم مسابقات از دو دقیقه شروع می شود و 

و درمسابقات نمایشی یک به چند تایم    و تیم موظف است نمایش خود را متناسب با زمان مشخص شده اجرا نماید 
ازدست   دقیقه میباشدکه هرتیم اجرا کننده دراین مدت زمان امتیاز منفی کمتری   8دقیقه وحداکثر    4مسابقات حداقل  

   دهد برنده ی مسابقات میباشد .
 امتیازات :  -2

امتیاز    ۱۰نمایش صحیح و بدون خطا    اجرای   مبنای هر   و   مبنای امتیاز دهی به هر اجرا از یک تا ده می باشد 
 می باشد که هر خطا در حال اجرای نمایش دارای امتیاز منفی می باشد . 

 حرکات منفی نیم امتیازی : 
لیزخوردن ها ، زمین خوردن ها ، کم کاری ، فراموش نمودن فنون و یا تکنیک ها به  کلیه ی بی تعادلی ها ،  

 تعداد هربارتکرار نیم امتیاز کسر خواهد شد . 
 ازی : حرکات منفی یک امتی

تکراری بودن مداوم فنون و تکنیک ها ، نا هماهنگی پوشش اعزای  عدم اجرای صحیح فنون و یا تکنیک ها ،  
 تیم با موضوع نمایش ، عدم استفاده از همه اعضای تیم . 

 حرکات منفی یکونیم امتیازی :
، طراحی نادرست سناریو نمایش و اجرای آن ، دراجرای نمایشی مبارزات   آسیب رساندن در حین اجرای تکنیک 

وپا ، عدم توانایی اجرا و استفاده از بعضی ازفنون و یا دفاع شخصی    یک به چند عدم استفاده از ضربات دست 
ناتوانایی  های یک به چند ، عدم و ناتوانی استفاده هم زمان رهایی ، ضربات دست و پا و دفاع شخصی ، عدم و  

  ، عدم توانایی و حمله ی به موقع    جاخالی   تشخیص زاویه مورد نظر جهت زیر نظر داشتن کامل مهاجمین ، فرار
    .  سالح سرد آموزشی  مهارتهای حمله ای و دفاعی هر  استفاده از در 

 
 
 خطاها :  -3 

 درمبارزات یک به چند نمایشی افتادن سالح سرد از دست مجری نمایش 
   نقاط حیاتی بدن برای کلیه ی اجرا کنندگانضربه زدن به 

 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 
    
 شرکت کنندگان :  - 4

ودرمسابقات مبارزات جوانان و بزرگساالن    ،  نوجوانان   ،  نونهاالن  سنی  رده  ۴مسابقات دفاع شخصی نمایشی در  
تواند در  هر استان می   رده ی سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن برگزار میشود و   3نمایشی یک به چند در  

  نفر   ۱۰الی   ۲می تواند    دفاع شخصی نمایشی  شرکت کننده  هر تیم  . هر رده سنی یک تیم به مسابقات اعزام نماید  
 نفر ورزشکار داشته باشد .  10الی  4و هر تیم شرکت کننده ی مبارزات یک به چند نمایشی ورزشکار  

مسابقات یک به چند و دفاع شخصی  قوانین و مقررات  

 کماندو کاران ( اسپرت ویژه ی ها ی نمایشی ) استایل
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 روش اجرای مسابقات :  -5
ها طبق اولویت  شود و تیم جدول مسابقات جهت اولویت بندی تیم های شرکت کننده به صورت قرعه کشی انجام می 

 شوند و نمایش خود را اجرا می کند . ده روی تاتامی حاضر می اعالم ش
 قوانین مسابقات :  -6

تک به تک  درمسابقات دفاع شخصی نمایشی حمله همزمان چند مهاجم به مجری فن ممنوع و میبایست مهاجمین  
 بالفاصله بعد از اجرای فن مجری ، به وی حمله نماید . 

مهاجمین میبایست بیش از یک نفر هم زمان به مجری فن حمله نمایند و مجری  درمسابقات یک به چند نمایشی  
 فن میبایست توانایی استفاده همزمان از فنون خود را داشته باشد . 

 تیم های برتر :   -7
تعداد و نوع مدال ها و جمع امتیازات کسب شده مشخص کننده تیم های برتر می باشد و تیم های اول تا سوم کاپ  

 یافت مینمایند . تیمی در
 پوشش شرکت کنندگان :  -8

توانند پوشش مناسب با نوع اجرای خود انتخاب  شرکت کنندگان آزاد می باشد و هر کدام از آنها می 
                                         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

 صندلی  2

 راند  2چهارپایه برای استراحت مبارزان در بین 2 -

 عدد بطری آب جهت استفاده فایتر ها 2 -

 میز وصندلی برای مسؤلین وداوران  -

 چنین زمان سنج زنگ برای به صدا در آوردن و هم  -

 برگه های داوری بر اساس استایل مشخص شده از سوی فدراسیون  -

 میکروفن برای سیستم صدا-

 جعبه کمک های اولیه  -

 مربیان گرمکن پوشیده با حوله وظرف آب برای مبارزان در گوشه رینگ می ایستند.  -

 وزن کشی  :1ماده 

شی شوندودرمسابقات استانی ورزشکاران حداقل  در مسابقات ملی فایترهاباید روزقبل از مسابقه وزن ک

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  

شرکت کند. مراسم قرعه کشی پس ازوزن کشی  نداشته باشدبه وی اجازه داده میشود دریک وزن باالتر 

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  

یچ اعتراضی پذیرفته نمی شود وزن مبارزان  کشی شرکت داشته باشد. بعد از مراسم قرعه کشی ه 

درحالی که بدون لباس هستند نشان داده می شود و می توان از ترازوهای الکترونیکی نیز استفاده  

 کرد 

 

 

 ی  گواهی سالمت جسمان : 2 ماده

کلیه ورزشکاران وشرکت کنندگان در مسابقه باید برگه گواهی سالمت جسمانی که توسط پزشک تایید  

 راتحویل مسئولین مسابقه دهند شده 

 راندها   : 3ماده

راند  2در کلیه گروه هاوبخش ها تمامی مسابقات مقدماتی برای هرنوع مسابقه اعم از مردان وزنان در  

 دقیقه استراحت در نظر گرفته شده است. 1دقیقه ای انجام می شود ودر بین راند  2راند  3دقیقه ای یا2

 محدوده سنی  :4 ماده

مسابقات بزرگساالن والیت کنتاکت محدوده سنی بزرگساالن در استایل لوکیک اعم از مردان و زنان  

 سال می باشد. 35سال تا 18از

 : کوچ وحامی 5  ماده

هرفایتردونفر کوچ یا حامی می تواند داشته باشد که یکی از آنها حق ورود به رینگ مسابقه را خواهد  

ف فایتربنابه صالحدید ادامه مسابقه را متوقف کند که این عمل  داشت . کوچ یامربی می تواندازطر

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  

سطل،حوله و هرچیز شبیه به آنها را از تاتامی مسابقه خارج نمایدودر  شروع مسابقه حامی می بایست  

توانند   تنها می  تاتامی را تمیز نماید. در حین مسابقه حامیان  صورت لزوم آب ریخته شده برروی 

فایترهای خود رابه طور صحیح راهنمائی ودستورات الزم را به وی بدهند. درغیر اینصورت فقط  

یق نماینددر صورت تخطی از این امر داور می تواند به کوچ اخطار داده ویا  می توانند آنها را تشو 

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.  

 قوانین داوران  :6 ماده 

 ملی را داشته باشند.  3داوران مسابقات استانی باید حداقل حکم داوری درجه  -

 ملی را داشته باشند  2داوران مسابقات کشور باید حداقل حکم داوری درجه  -
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 تکنیک های خطا  : 7 ماده

 گرفتن وپرتاب کردن حریف به هر نوع ممنوع می باشد  -

 بغل کردن حریف ممنوع می باشد هرنوع نگه داشتن و   -

 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  -

 وپرخاشگرانه هرگونه رفتار زننده   -

 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  -

 رست ضربات پای اجرا شده تعداد د  -

 

 :   نحوه به دست آوردن پیروزی

 Pپیروزی از طریق امتیاز= -

 SURپیروزی از طریق تسلیم شدن= -

 RSCآسیب دیدگی= -

 DISپیروزی از طریق فاقدصالحیت شدن= -
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 NCتعطیلی مسابقه به هر دلیل = -

 WAپیروزی از طریق حاضر نشدن حریف = -

 AB توسط کوچ=عدم توانائی یااعالم  -

تغییر تصمیم نحوه دادن اخطار وامتیاز منفی اگر فایتری به واسطه خطا از داور وسط اخطار بگیرد    -

که  wداوران کنار به حریف مقابل یک امتیاز خواهد داد و داوران اخطار را در برگه امتیاز باحرف

رابگیرد داوران باید دو امتیلز به  نشانگر خطای فایتر است درج خواهند کرد.اگر فایتر دومین اخطار  

حریف مقابل دهند وسومین اخطار مساوی است با امتیاز منفی....بالفاصله پس از خاتمه راند یک  

که   نمایند.در صورتی  می  کسر  خاطی  از  امتیازات  کارت  در  ثبت شده  فایتر  امتیاز  کل  از  امتیاز 

ر منفی می گیرد که از کل امتیازات  اخطارسوم را در یک راند یا مجموع راندها بگیرد یک اخطا

 کسر می گردد ودر صورت اخطار بعدی بازی به نفع حریف خاتمه می یابد.  10یعنی از 

 مبارزه نامناسب ودر گیری مداوم  -

 جاخالی و پشت کردن  -

 تکنیک های بسیار کم پا  -

 :   خطارا

 هر گونه تخطی از قوانین مسابقه  -

 :   تذکرها

ثانیه  30دقیقه فرصت برای بار اول و1بار اعالم)2رز دررینگ بعد از  عدم حضور به موقع مبا  -1

 برای بار دوم( 

 درصورت اتالف وقت  -2

 در صورت درگیری  -3

 پشت کردن وامتناع از مبارزه به حریف در طول راندها  -4

 اقدام به زدن ضربه به حریف زمین خورده -5

 سروصدای بیش از حد}کوچ{ در زمان مسابقه  -6

 ن لثه مکرراانداخت  -7

 اطاعت نکردن از داور وسط  -8

 عدم رعایت شئونات اسالمی -9

 تغییر تصمیم : 

 تمامی تصمیم ها عمومی قطعی هستندتغییر نمی کنند مگر .... 

 اشتباه در محاسبه امتیازات وجودداشته باشد  -1
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 یکی از قاضیان اشتباه کرده باشد و تغییری در امتیازات مبارزان بدهد  -2

 تخطی آشکارااز قوانین  -3

: سر داوررینگ به طور دقیق روند مسابقه را دنبال می کند ودر صورت امکان تصمیمات    تبصره 

 درست را اعالم می کند ::: 

 امتیاز دهی  و  قوانین امتیاز بندی  :  8 ماده

مبارز بهترین  راند  هر  درپایان  شود  می  داده  راند  هر  در  وحریفش  10امتیازات  گیرد  می  امتیاز 

(وفایتری که تکنیک های بهتری  10-10امتیاز می دهند)10زمانیکه هر دو مساوی باشند به هر دو  ،9

را نشان داده باشد برنده است.)بلوکه کردن،جاخالی،دفاع مناسب( واگر باز هم مساوی بودند.تذکرها  

ه بر  (ناک دانی امتیاز تنها بر اساس ضربات مشخص وارد KDواخطارها را محاسبه می کنندهمچنین )

 قسمت های زیر داده می شود : 

 امتیاز  1ضربات مجاز مشت به قسمت های مجاز بدن وسر   -

 امتیاز 1ضربات پا به قسمت های مجاز بدن  -

 امتیاز  1افت پا}سوئیپ{در صورتی که تعادل حریف را بر هم زده و وی را نقش بر زمین کند  -

 امتیاز  2ضربات مجاز پا به قسمت های مجاز سر  -

 امتیاز  2ضربات پرشی پا به بدن   -

 امتیاز  3ضربه پرشی پابه سر  -

برای 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  

 راند اضافه برگزار می شود .  غیر این صورت یک 

 قوانین شمارش ناک دان  :  9ماده 

. داور وسط برای مبارزی که در اثر ضربه حالت گیجی دارد وهنوز به همان حال باقی است شروع  1

به شمارش می نماید .هر وقت که یک مبارز ناک دان شد داور وسط باید حریف او را به گوشه رینگ  

نموده و بالفاصله برای شروع شمارش باالی سر مبارزه ناک دان شده  فرستاده وبه آن سمت اشاره  

حاضر وبا صدای رسا شمارش ها را یکی پس از دیگری اعالم کرده وگذشت ثانیه ها را با حرکت  

 دست نشان دهد. 

ثانیه ای نماید  8. هربار یک مبارز ناک دان شد داور وسط باید خود به خود اقدام به شمارش اجباری  2

رتی که بعد ازشمارش،مبارز قادر به ادامه بازی باشد اجازه بازگشت و شروع مجدد بازی  ودر صو

 را صادر نماید. 

باردر طی یک راند باضربه ناک دان شود داور وسط باید مبارزه را  3. در صورتی که مبارزی  3

 متوقف کند وحریف را برند اعالم نماید 
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شود داور وسط باید مبارزه را متوقف کند وحریف    بار ناک دان 4. اگر فایتری در طول یک مسابقه  4

 را برند اعالم نماید 

شمارش بلند شده باشد اما مجددا به  10. در مورد مبارزی که زمین خورده وقبل از پایان رسیدن  5

صورت ناگهانی و بدون دریافت هیچ ضربه ای زمین بخورد ،داور وسط باید شمارش را از همان  

 ز سر بگیرد. جایی که قطع کرده بود ا

. در موردی که زمان یک راند قبل از به پایان رسیدن شمارش ناک دان به پایان برسد ،مبارز زمین  6

شماره بلند شود واعالم آمادگی نماید ودر غیر این صورت ناک  10خورده باید قادر باشد تا قبل از  

 اوتی محسوب می شود 

هریک از داوران بالفاصله پس از اتمام آن راند  . چنانچه فایتری شمارش ناک دان را دریافت کرد 7

که  kdرا زیر عبارت kیک امتیلز از وی کسر خواهند کرد .داوران در کارت امتیازات لین فایتر حرف

 نشانگر ناک دان شدن فایتر می باشد را ثبت خواهد کرد.

 قوانین ناک دان  :  10ماده 

روی زمین باقی  10و تا زمان شمارش عدد   . اگر مبارزی در اثر دریافت ضربه شمارش دریافت کند 1

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. 

ور وسط و پزشک  . در مسابقه پس از ناک اوت شدن که منجر به بیهوشی فاتر می گردد فقط دا 2

 معالج در داخل رینگ خواهند بود 

به شمارش ادامهمی دهد پس مسابقه را  3. فایتری که در اثر ضربه بیهوش می شود داور وسط تا3

 تمام شده اعالم می نماید. 

 (ناک اوتی koروند کار پس از )

ر قادر به  می شمارد واگر فایت8زمانی که فایتری بر اثرضربه ناک دان شود داوروسط تاشمارش  -

 اعالم می شود koمی شمارد وپس از آن 10ادامه مسابقه نبود تا

چنانچه مبارزی درحین مبارزه بیهوش بماند تنها دکتر و داور حق دارند در رینگ بمانندمگر آن که    -

 دکتر به کمک دیگری احتیاج داشته باشد. 

حق  koربه به سر پس از  فایتری که در پی ضربه به سر ناگ اوت می شود وبر اثر شوک شدید ض  -

هفته را ندارد. دکتر مسابقات دکتر ورزشی در سراسر مسابقه حضور    4شرکت در مسابقه حداقل تا 

در مسابقه شرکت می کند حق ترک جایگاهش   پایان آخرین مسابقه مبارز که  از  وقبل  باشد  داشته 

 راندارد همچنین اورژانس در طول مسابقه باید در ورزشگاه باشد. 

 فنی مبارزان  محدویت 

سال    45  تا 18جهانی وقاره ای رده سنی  -در استایل لوکیک )آقایان( مبارزان در مسابقات بین المللی

 حق شرکت دارند. 
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 نحوه به دست آوردن پیروزی   :  11 ماده

 p. پیروزی بر اساس امتیازبیشتر=1

 . پیروزی به واسطه اعالم توقف مبارزه توسط پزشک : 2

فایتر ها صدمه ببیند در آن صورت داور مبارزه را تمام کرده و حریف را به  در صورتی که یکی از  

 عنوان برنده معرفی می کند. 

. تسلیم شدن: در صورتی که فایتری داوطلبانه به دلیل دیگری خواهان خاتمه مسابقه باشد در آن  3

 صورت حریف وی به عنوان برنده اعالم خواهد شد 

 مبارزه توسط داور . پیروزی به واسطه اعالم توقف 4

: در صورتی که فایتری امتیاز باال داشته باشد وسالمت حریفش در خطر باشد داور می تواند مسابقه  

 را خاتمه دهد. 

. پیروزی به واسطه عدم حضور حریف: در صورتی که یکی از فایتر ها در رینگ مسابقه حضور  5

ینگ حاضر نشود.در این صورت داور  داشته و فایتر دیگر پس از اعالم نامش توسط بلند گو در ر

دقیقه فرصت برای شروع را خواهد کرد .اگر  1وسط به سر داور اشاره کرده واز آن ها در خواست 

دقیقه وقت در نظر گرفته شده همچنان در رینگ مسابقه حضور نیابد در آن    1چنانچه آن فایتر پس از  

پس داور وسط فایتری را که قبال در  صورت خاتمه مسابقه توسط وقت نگهدار اعالم خواهد شد.س

 رینگ حضور یافته به واسطه حضورش برنده اعالم خواهد کرد. 

 اعتراض  : 12ماده

در هر مسابقه بازرس ویا مسؤل کمیته انظباتی وجود دارد که مرجع رسیدگی به اعتراض می باشد ،  

کند به مسؤل مربوطه داده  اعراض باید به صورت کتبی به همراه مبلغی که مسؤل مسابقه تعیین می  

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  

ود مگر سر داور ویا کمیته داوران رخداد  نتیجه کلی مسابقه یا رای اعالم شده الزو االجرا خواهد ب

 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 هم    -

 باعث پیروزی فایتر بازنده گردد

  نمی   پذیرفته   اعتراض   هیچگونه  فینال  وبرای  تومان   30000  راض برای مسابقات مبلغ اعت  *****  -

 *****   . گردد  می مسترد  تیم  سرپرست  به   مبلغ کل اعتراض  شدن قبول صورت  ودر  شود 

 دستورالعمل انظباتی مسابقات کیک بوکسینگ فدراسیون بخش لوکیک : 

کمیته مسابقات فدراسیون انجام خواهد  . مسابقات کیک بوکسینگ بخش لوکیک فدراسیون تحت نظر  1

 شد 
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 ورزشکاران(شامل این آیین نامه خواهند بود .  - مربیان -. کلیه ارکان مسابقه )داوران2

. رعایت احترام داوران ومسؤلین برگزاری برای همه فایتر ها وسرپرست های تیم ها الزامی بوده  3

 و تخلفات مشمول تنبیهات انظباتی زیر خواهد شد:: 

 خطار . ا1

 .اخراج 2

 .محدودیت تخلفات و خطاهای داوران حسب مورد مشمول تنبیهات زیر خواهد بود.: 3

 تذکر کتبی  -

 محرومیت  -

 اخراج  -

در صورت عدم حضور به موقع بر روی رینگ مسابقات وهر نوع سهل انگاری در انجام وظایف   -

 داوری 

 ن، ودست اندرکاران مسابقه برخورد تند وغیر اصولی با ورزشکاران ،مربیان ، سرپرستا  -

 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  -

 مسابقات می گردد  تحریک ورزشکار یا تماشاچیان که موجب درگیری و برهم زدن نظم  -

 تجهیزات فایتر ها   : 13ماده

در مسابقات الیت کنتاکت لباس فایترها عبارت است از شلوار همانند فول کنتاکت وتی شرت استین  

 کوتاه به اضافه تجهیزات مربوطه زیر: 

 سال. 10استفاده ازمحافظ سینه در مسابقات زنان برای تمامی گروه های باالی  -

 مردان وزنان شرکت کننده. کاپ برای کلیه  -

 محافظ روی پا وساق پا .  -

 محافظ سر)کاله(که می بایست باالی سرمحافظت شده باشد.  -

 محافظ دندان ها)لثه(.  -

 متر. 5/2باند دست حداکثر -

 انس می باشد. 10سایز دستکش برای کلیه اوزان  -

 ند. کلیه فایتر هاموظف هستندلوازوم وتجهیزات خیش راهمراه داشته باش -
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 کنتاکت وسمی کنتاکت ( الیت  مسابقات استایل قوانین و مقررات)       

   

 کنتاکت  الیت  مسابقات  در مجاز های تکنیک  :  14ماده  

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

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

  سوئیپ   یک . کند   درو  را   حریف   شودوتنهاپای   اجتناب   حریف   پای   به   زدن   ضربه   واز   باشد   داشته   فنی 

  پیدا   تماس   زمین   به  حریف  بدن  از    بخشی  که   است   آمیز  موفقیت   زمانی  دارد،سوئیپ   امتیاز   1  موفق

 کند  می

 

 (   سمی کنتاکت )مبارزات با برخورد نیمه:  15ماده          

رشته   شبیه  که  شود  انجام  تاتامی  روی  در   که  روش  این 

انجام   گیرد کیوکوشین انجام می  کیوکوشین 

 .باشد و ضربه دست بر روی صورت خطا است ضربات بوکس خطا می  .1

 .مشت داخل بدن آزاد است  .2

 .دان آزاد است اوت و ناک ناک  .3

 .است  خطا  البو  –  کیکنی   – بک پانچ  .4

های  است و اگر حریف خود برود اخطار دارد امتیازدهی مانند کالس بیرون کردن حریف از تاتامی خطا  

 .باشد گذشته اما مشت داخل بدن اینجا یک امتیاز دارد و ضربات دست به صورت خطا می

 

 

شود    یناک دان محاسبه م  ازیادامه بودند که امت  ی هر دو ورزشکار آماده    ۸اگر پس از شمارش تا عدد   ▪

  ی قادر به ادامه    گریکرد و ورزشکار د  یاز ورزشکاران اعالم آمادگ  یک یاگر پس از شمارش    یول

   ناک اوت همزمان:  16 ماده
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اگر هر دو ورزشکار قادر   نیشود و همچن ی کرده  برنده م  یکه اعالم آمادگ یمسابقه نباشد ورزشکار 

که تا    یتریبا ما قبل فینال رخ دهد فا   نالیاتفاق در مسابقات ف  نیا   اگر  مسابقه نباشند مسابقه  یبه ادامه  

 است برنده خواهد بود.   یباالتر ازیامتی آن لحظه دارا 

از بدن ناک اوت شده باشد ویا ناک اوت    یچنان چه در حالت ناک اوت همزمان ورزشکار      :  نکته ▪

اگر ناک اوت از سر بود    یول  کند  بعد شرکت  یتواند در باز   یاتفاق افتاده باشد ورزشکار م  یتنفس

که ناک اوت    ی بار   ن یورزشکاران در اول  . ندارد  حق رقابت در آن دوره مسابقات را  گر یورزشکار د

سال    کیندارد و در بار دوم تا شش ماه و در بار سوم تا    را  تا دو ماه حق شرکت در مسابقات  شوندیم

که از بدن ناک اوت شده    یدهد ورزشکار  صیاگر پزشک تشخ .  حق شرکت در مسابقات را ندارند

 ورزشکار تا دو ماه حق شرکت در مسابقات را ندارد.  است ده ید  یجد بیآس

   :  یکم کار  ارطاخ ▪

نداشته باشند به آنها اول    تیفعال  در مبارزه ایمبارزه نکنند    ای  یوقت کش تییا فایترها در فا  یتریاگر فا ▪

بار سوم اخ اختار دادن    و  شود   یداده م  یار کم کار طدوبار تذکر و  به    ازیامت   ک یدر صورت  مثبت 

 شود. ی مقابل داده م فیحر

 .باشد  یم  مقابل  فی مثبت به حر  ازیامت  کیاختار که اختار به منزله    کیگردن مداوم : دو تذکر و    پشت ▪

 

 

و اجرا    یریگ   میتصم  داوران قابل  تهیاعضاء کم  بینامه با تصو  نیآئ  ن ینشده در ا  ینیب  شیخاص پ  موارد ▪

  ن یآخر کشورمان و با در نظر گرفتن زیداوران عز یمجموعه به منظور ارتقاء دانش داور  نیاباشد . یم

 است.  دهیگرد می و تنظ هیماده ته ۲۹در  یالملل  ن یو مقررات ب نیقوان راتییتق

 

 

 

 

 نشده  ین یب شی موارد پ : 17 ماده 
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