الكيك بوكسنج و البرازيلين جوجيتسو

فكرة و إشراف  :كابتن محمد عباس
ترجمة و إعداد  :أمل عبدهللا

المراجع:

قواعد االحتكاك اخلفيف

 .1التعريف :
لعبة الالٌت كٌك بوكسٌنػ ( احتكاك خفٌؾ ) كما ٌوحً اسمها  ،تعتمد على السٌطرة على تقنٌات المنافسة
بشكل جٌد بحٌث أن ٌستطٌع المنافس اجتناب اٌذاء خصمه  .فً منافسة األوزان الخفٌفة ٌ ،تنافس المتنافسون
بإستمرار حتى ٌصدر الحكم أمر بالتوقؾ أو الراحة ٌ .ستخدم المتبارٌن تقنٌات اإلتصال الكامل أو شبه
اإلتصال بدون استخدام القوة القصوى انما ٓ٘ %من القوة ،و لكن ٌجب السٌطرة على هذه التقنٌات بشكل
جٌد عندما ٌضربون على األهداؾ القانونٌة ٌ .جب أن ٌتم التركٌز على كل من تقنٌات الركل و اللكم .ال ٌحكم
الحكم المركزي على الحلبة على المقاتلٌن  ،بل ٌتؤكد فقط من أنهم ٌحترمون القواعد  .ثالثة حكام ٌتخذون
قرارات التهدٌؾ الكاملة على أوراق تسجٌل النقاط الخاصة بـ  WAKOأو عن طرٌق لوحة تسجٌل إلكترونٌة
على طاولة تحكٌم خارج الحلبة.

 .2الوزن :
خالل المبارٌات العالمٌة والدولٌة ٌ ،جب أن تحترم القواعد التالٌة :سٌتم وزن كل مقاتل رسمٌا ً مرة
واحدة فقط  ،ما لم ٌقرر مجلس اإلدارة خالؾ ذلك  ،فٌجب إخطار األعضاء مقدمًا  .إن الوزن
المسجل فً المباراة هو وزن نهائً  .و ٌعتبر مع ذلك مسموح لمدرب لم ٌصل مقاتله إلى الوزن
الرسمً أن ٌضعه فً فئة أخرى مناسبه لوزنه .بشرط أن ٌكون له مكان فً الفئة الوزنٌة األخرى .
كما ٌسمح باستبدال مقاتل بآخر  ،قبل نهاٌة عملٌة الوزن األولى و الكشؾ الطبً  ،بشرط أن ٌكون
مسموح بدخول البدائل فً نفس المنافسة  ،أو ٌسجل كاحتٌاطً لفئة وزنٌة معٌنة أو أخرى .

جدول الفئات الوزنية
Weight class name

Upper limit

Gender

Atomweight

46 kg (101.4 lb)

Feminine

Strawweight

49 kg (108.0 lb)

Feminine

Flyweight

52 kg (114.6 lb)

Feminine / Masculine

Bantamweight

55 kg (121.3 lb)

Feminine / Masculine

Featherweight

58 kg (127.9 lb)

Feminine / Masculine

Lightweight

61 kg (134.5 lb)

Masculine

Light Welterweight

64 kg (141.1 lb)

Masculine

Welterweight

67 kg (147.7 lb)

Masculine

Light Middleweight

70 kg (154.3 lb)

Masculine

Middleweight

75 kg (165.3 lb)

Masculine

Heavyweight

No weight limit

Masculine

.3قواعد القتال :
تراجعون
المقاتلٌن سٌدخلون الحلبة وٌلمسوا القفازات .ث ّم ٌَ
َ
و ٌَؤْخذوا وضعٌة القتال مع انتظار األمر  FIGHTمن الحكم.
سوؾ ٌبدأ الحكم فً المباراة عن طرٌق األمر  ،عندما ٌدعو
الحكم إلى التوقؾ ٌ ،جب على المقاتلٌن العودة
إلى نقاط انطالقهم على الحلبة  .إذا تم كسر أوامر الحكام ٌجب
على كال المقاتلٌن أن ٌخطوا خطوة واحدة للخلؾ ثم ٌعاد
الخصوم لبعضهم .
•

سٌتم إٌقاؾ الوقت فقط بؤمر من الحكم  ،عن طرٌق قول
 TIMEو النظر إلى طاولة الحكام فً المنطقة .

•

ال ٌتم إٌقاؾ الوقت الصدار العقوبات ما لم ٌشعر الحكم أنه
من الضروري القٌام بذلك.

•

ٌجب على الحكم أال ٌتحدث إلى المقاتلٌن أثناء المباراة ما لم
ٌقم بإٌقاؾ الساعة.

قد ٌكون للمقاتلٌن مدرب واحد والثانً فً الزاوٌة خالل المباراة.
كالهما ٌجب أن ٌبقى فً منطقة المدربٌن طوال المباراة على
مقاعدهم.

لن ٌسمح ألي مدرب بدخول منطقة القتال أثناء وجود
المباراة ولن ٌسمح ألي مدرب التدخل مع أي حكم .
لن ٌسمح ألي مدرب بإبداء مالحظات مهٌنة حول الحكم أو
التعلٌق.
قد ٌتم استبعاد المدرب من موقع تدرٌبه خالل المباراة إذا
استمر فً اإلساءة للمسإولٌن أو الحكام.
بإمكان الحكم أن ٌطالب بإٌقاؾ الوقت .و بإمكان المقاتل أن
ٌطلب إٌقاؾ الساعة لضبط معدات السالمة أو التحقق من
اإلصابة .ال ٌتعٌن على الحكم أن ٌوقؾ الساعة إذا شعر أن
هذا سٌكون فً صالح خصم ضد خصم.

إيقاف المنافسة :
إذا توقؾ القتال ألي سبب من األسباب أثناء المباراة ،
حٌثما توقفت ٌجب أن تبدأ من جدٌد و ٌكون المنافسٌن
تقرٌبا فً نفس مواقعهم  .إذا شعر الحكم بؤن أحد
المقاتلٌن ٌستخدم فترات توقؾ للراحة أو لمنع خصمه من
الحصول على مٌزة  ،سٌتم إعطاءه تحذٌر وقد ٌتابع
المقاتل المناقشة مع الحكام أو ٌتم استبعاده لتؤخٌر المباراة
أو رفض القتال.

 .4اوامر المنافسة
•

تالمس األٌدي SHAKE HANDS
فً بداٌة المنافسة .

• القتال FIGHT
لبدء المنافسة  /العودة بعد انقطاع القتال .
• استراحة BREAK
لراحة الجسم و االستعداد لوضعٌة القتال  ،و ٌجب على كل
مالكم التراجع قبل مواصلة القتال .
• توقؾ STOP
ٌتوقؾ القتال على الفور وٌمكن استئنافه فقط بعد أن ٌعطً الحكم
أمرً ا جدٌ ًدا.

سيطلب الحكم بإيقاف الوقت ألحد األسباب التالية :
•

عندما ٌعطً تحذٌراً للمقاتل (ٌجب على الخصم الذهاب
فوراً إلى زاوٌته)

•

عندما ٌطلب مقاتل توقؾ الوقت لظرؾ طاريء عن
طرٌق رفع الٌد الٌمنى ٌجب على الخصم الذهاب على
الفور لزاوٌته.

•

عندما ٌرى الحكم أنه من الضروري تصحٌح معدات أو
مالبس المقاتل .

•

عندما ٌرى الحكم إصابة أحد المقاتلٌن (الحد األقصى
لوقت تدخل الطبٌب هو دقٌقتٌن لكل شخص مقاتل)

 .5المناطق المستهدفة القانونية :

• توقؾ  ( STOPمع تشكٌل الٌد على حرؾ ) T
عندما ٌرٌد إٌقاؾ المباراة ألي سبب مهم مثل تحذٌر مقاتل أو
تنبٌهه لمخالفة.

ٌمكن مهاجمة األجزاء التالٌة من الجسم باستخدام أسالٌب القتال
المسموح بها:
الساق
الجذع
الرأس

• الزمن TIME
تشكٌل حرؾ Tمع الٌدٌن  ،إلعطاء أوامر  ،عندما ٌشٌر الحكم
المركزي إلى ٌ ،TIMEجب أن ٌقول السبب وراء إٌقافه للساعة.

الجبهة و الجهة الجانبٌة للجبهة .الجانب األمامً والجانبً أعلى
الخصر  ،أسفل الكاحل  /منتصؾ الساق (مسموح بمسح القدم)

المحظورات :

•

المشاركين :
•

أي هجمات ؼٌر تلك المذكورة فً القسم .7

•

الهجمات مع الضرب المإلم أو المفرط.

•

قمة الرأس.

•

سقوط أو إسقاط على األرض دون سبب مستحق.

•

الضرب فً ظهر الجذع (الكلى والعمود الفقري).

•

قمة الكتفٌن.

•

الرقبة :الجبهة  ،الجانبٌن  ،الظهر.

•

تحت الحزام .

•

استمر بعد أن تم نطق األمر " "stopأو نهاٌة الجولة.

•

الهروب  ،السقوط عم ًدا.

•

الضرب العمٌانً الؽٌر منضبط.

•

مإخرة الرأس.

•

مإخرة الرأس.

•

الفخذ .

الهجوم بالركبة  ،الكوع  ،سكٌن الٌد  ،بؤعقاب الرأس
واإلبهام والكتؾ.

•

الرمً.

•

مهاجمة الخصم الساقط على األرض.

•

مؽادرة منطقة القتال .

•

قتال بعد أمر " توقؾ " أو " استراحة " أو بدأ نهاٌة
الجولة .

•

وجود زٌت على الوجه أو الجسم .

•

البصق من الفم .

•

هجمات أرضٌة .

ال ٌستطٌع المقاتل مهاجمة الخصم على األرضٌ .كون
الحكم المركزي مسإوالً عن إٌقاؾ المباراة على الفور عندما
ٌلمس أحد المقاتلٌن األرضٌة بؤي جزء من الجسم بعٌداً عن
قدمٌهٌ .مكن أن ٌإدي الضرب إلى رأس أو جسد المقاتل
الذي تم إسقاطه إلى طرح نقاط أو عدم األهلٌة (ٌقرر القضاة
بموجب قرار األؼلبٌة).

عندما ٌصدر سلوك ؼٌر مهذب أو عدائً ٌ .جب أن ٌكون
للمقاتل تحذٌر واحد فقط  ،ثم ٌتم اتباع اإلجراء الطبٌعً للعقوبة
وعدم األهلٌة .ومع ذلك  ،فً حالة التصرؾ الشبٌه بالمثل ؼٌر
الرٌاضً  ،قد ٌتم استبعاد المقاتل أو خصم نقطة واحدة على
التعدي األول  ،اعتما ًدا على شدة االنتهاك.

المدربين:
•

االعتراض أو التعلٌق على قرار الحكم .

•

االعتراض أو التعلٌق على النقاط المسجلة .

•

المهاجمة أو اإلساءة اللفظٌة داخل أو خارج الحلبة .

•

عند ارتكاب أي سلوك ؼٌر أخالقً ٌتم استبعاد المدرب
الفوري من ساحة التدرٌب و المنافسة.

مالحظة (قد ٌإدي انتهاك القواعد واللوائح  ،اعتما ًدا على مدى
خطورتها  ،إلى التحذٌرات  ،أو طرح النقاط  ،أو حتى إلؽاء
األهلٌة )

 .6التقنيات القانونية :
• ركالت
ركلة أمامٌة  ،ركلة جانبٌة  ،ركلة مستدٌرة  ،ركلة الكعب
(بقدم واحدة فقط)  ،ركلة الهالل  ،ركلة الفؤس (بباطن القدم
فقط)  ،ركالت الترجٌح .
• األٌادي
كل أنواع ضربات البوكسنػ
• الساق  ،مشط القدم
للتسجٌل بمشط القدم ٌ ،جب أن ٌظل المهاجم على قدمٌه فً
جمٌع األوقات .إذا كان المهاجم ثابت على األرض فً أي
جزء من جسمه بخالؾ قدمٌه  ،فإنه لن ٌعطى أي نتٌجة.
سٌتم منح النتٌجة للمهاجم إذا لمس منافسه األرض مع أي
جزء من جسمه ؼٌر قدمٌه.
• الٌد و القدم
ٌجب استخدام تقنٌات متساوٌة خالل فترة القتال بؤكملها.
من الخطورة للؽاٌة أن تضرب بالجزء الخلفً من الكعب ،
ٌجب التؤكٌد بدقة على أن المهاجم ٌجب أن ٌمد قدمه بطرٌقة
تستعمل الجزء السفلً من القدم عند تنفٌذ الركالت .

 .7النقاط
استخدام التقنٌات القانونٌة تحرز هد ًفا قانونًٌاٌ .جب أن تكون
منطقة الضرب المخولة فً الٌد أو القدم "نظٌفة  /التحكم
"االتصال( .لٌس الٌد الداخلٌة) ٌجب على الحكم أن ٌرى بالفعل
أن التقنٌة تضرب الهدؾ.
لٌجب أن ٌنظر المقاتل إلى نقطة االتصال عند تنفٌذ هذه التقنٌة.
ٌجب استخدام جمٌع التقنٌات مع قوة "معقولة".

 7.1التوجية  : 3منح النقاط ( باستخدام نظام
التسجيل االلكتروني )

فً نهاٌة المباراة  ،الفائز هو المنافس الذي سجل المزٌد من
النقاط (التً ستظهر على الشاشة او على ورقة احتساب
النقاط).

إذا قفز أحد المقاتلٌن فً الهواء للمهاجمة ،فعلٌه أن ٌعود من
القفوة واقفا على رجلٌه لٌستحق النقطة مع الحفاظ على توازنه.

نقاط :
•
•
•
•
•

لكمة ٔ نقطة
ركلة إلى الجسم ٔ نقطة
ركلة للرأس ٕ نقطة
ركلة القفز إلى الجسم ٕ نقطة
ركلة القفز إلى الرأس ٖ نقاط

إذا ألقى الحكم خطؤ أو إنذارً ا  ،فسٌشٌر إلى ذلك أمام الحكام
و الحكم الرئٌسً .سٌظهر بعد ذلك على الشاشة للجمهور.
كما سٌظهر على الشاشة أي نقطة تخصم من أي العب
بسبب مخالفة ما.

في حالة التعادل ( الكتروني )
•

إذا انتهت المباراة  ،من قبل حكم واحد أو أكثر  ،فً التعادل
(نقاط متساوٌة بعد ٖ جوالت)  ،لتحدٌد الفائز  ،سٌقوم نظام
التسجٌل اإللكترونً تلقائًٌا بتعٌٌن الفوز للمقاتل بؤعلى نقاط
فً الجولة األخٌرة.

•

استخدام األخطاء و نقص النقاط  :حدد المقاتل بؤخطاء أقل و
نقاط ناقصة  .والسبب هو أن هذا المقاتل كان لدٌه معركة
أكثر عدالةٌ .قوم الحكام بدفع الزر الصحٌح الذي ٌشٌر إلى
الفائز عندما ٌشٌر الحكم الرئٌسً إلى ذلك.

مالحظة * جمٌع مبارٌات االحتكاك الخفٌؾ موجودة فً نظام
تسجٌل مستمر .إنه أمر إلزامً إذا لم ٌكن هناك نظام رقمً
متاح لجمٌع الحكام الستخدام التحكٌم فً القارات وبطوالت
العالم.
فً نهاٌة المباراة  ،سٌجمع الحكم مجموع النقاط المعطاة
وٌطلق اسم المقاتل الفائز الذي لدٌه عدد أكبر من النقاط.
ٌجب على الحكم أن ٌضع دائرة حول اسم المقاتل.
• لكمة ٔ نقطة
• ركلة إلى الجسم ٔ نقطة
• اللمس بمشط القدم ٔ انقر
• ركلة إلى الرأس ٕ نقرات
• ركلة القفز إلى الجسم ٕ النقرات
• ركلة القفز إلى الرأس ٖ نقرات

 7.4في حالة التعادل ( .بطاقة التحكيم)
التوجيه : 3منح النقاط عن طريق بطاقة التحكيم
بالنسبة لجمٌع التقنٌات القانونٌة (اللكمات أو الركالت أو الكسح )
 ،من الواضح أنها هبطت على أهداؾ قانونٌة مع السرعة
والتركٌز والتوازن والقوة  ،سٌحدد القاضً فً البداٌة منح نقاط
لكل مقاتل باستخدام الكسح .
سٌتم تسجٌل النتٌجة على الورق بعد كل جولة .سوؾ تتراكم
النقاط مع أن ٌكون الفائز هو أعلى مقاتل ٌسجل على مدار ثالث
جوالت لكل حكم.

إذا انتهت المباراة بالتعادل (نقاط متساوٌة بعد ٖ جوالت) ،
لتحدٌد الفائز ٌ ،جب أن ٌؤخذ الحكم بعٌن االعتبار
المالحظات على بطاقة التسجٌل بالترتٌب التالً.
 األفضل فً الجولة األخٌرة االكثر نشاطأ .المزٌد من الركالت
ٕ .دفاع أفضل
ٖ .أسلوب وتقنٌات أفضل

 7.5خصم النقاط
معاٌٌر النقاط السالبة  ،التً ٌحددها الحكم فقط  ،بعد التحذٌرات
التالٌة :
• أسلوب القتال العشوائً المإذي
• االنحناء المستمر  ،وتقوٌس الظهر
• استخدام تقنٌات قدم قلٌلة
• الضرب المفرط
• أي انتهاك خطٌر للقواعد

•
•
•
•

جمٌع التقنٌات خالل القتال (على مسافة قصٌرة جدا حٌث تكون
الضربات ؼٌر واضحة وال حاسمة ) ال ٌنبؽً أن تإخذ من قبل
الحكام .

 7.6القرارات
ٌمكن أن تإدي القرارات التالٌة إلى إنهاء المباراة :
• الفائز عن طرٌق النقاط
• الفائز عن طرٌق استبعاد الخصم
فً الحاالت الصعبة  ،قد ٌدعو الحكم أٌ ً
ضا إلى عدم األهلٌة دون
توجٌه إنذار مسبق  ،ولكن بعد استشارة لجنة التحكٌم .و ٌستطٌع
عمل التالً:

طرد المنافس بسبب ضربة ؼٌر منضبطة على الرأس
أو هجوم ضار
الضرب المستمر بعد أمر ""stop
من خالل السلوك الرٌاضً المتطرؾ مثل إهانة الحكم ،
الخصم أو إظهار السلوك العدوانً بشكل مفرط
ال ٌمكن تقدٌم تحذٌر رسمً إال من خالل قرار أؼلبٌة
القضاة

قد ٌتوقؾ القتال إذا كان المقاتل ؼٌر قادر على القتال أو
الدفاع عن نفسه وأٌضا إذا أظهر المقاتل اآلخر التفوق
الرٌاضً الكاملٌ .قرر الحكم من هو الفائز .إذا تم إٌقاؾ
القتال بسبب إصابة أحد المقاتلٌن  ،فٌجب أن ٌتخذ
المسإولون قرارً ا وف ًقا لقواعد بند رقم ٘ٔ من هذا الفصل .

 7.8منح النقاط
فً منح النقاط ٌ ،جب احترام القواعد التالٌة:
التوجيه  - 1بخصوص النتائج الفعلية
خالل كل جولة  ،سٌحدد الحكم العالمة المعنٌة لكل من المقاتلٌن
وف ًقا لعدد الضربات التً تم التحكم فٌها تقنًٌا والتً تلقاها كل
العب
الضربات التً قدمها المتباري لن تإخذ بعٌن االعتبار:
• إذا كانت مخالفة للوائح
•

إذا كانت ضعٌفة جدا وال تؤتً من األرجل أو الجسم أو
الكتفٌن.

 .8اإلساءات
•

التحذٌرات التً ُتعطى فً الزاوٌة ضد الخصم .

ٌجوز للحكم  ،دون إٌقاؾ القتال  ،أن ٌتوخى الحذر فً
المالكمة فً أي لحظة .إذا كان ٌرٌد أن ٌعطً تحذٌرا إلى
المقاتل  ،وقال انه سٌوقؾ القتال فٌجب أن ٌرٌها للقضاة
الثالثة  ،مشٌرا بإصبعه إلى المقاتل الذي علٌه الخطؤ.
تعتبر اإلجراءات التالٌة أخطاء:
• الضرب أسفل الحزام  ،التعثٌر  ،الضرب بالركبتٌن
أو المرفقٌن.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

نطح بالرأس والكتفٌن والساعدٌن والمرفقٌن ،
وخنق الخصم  ،وسحق وجهه مع الذراع أو
الكوع  ،ودفع الخصم.
الضرب بقفازات مفتوحة .
ضرب ظهر الخصم  ،خاصة على قفا العنق
والرأس والكلٌتٌن.
االستلقاء أو المصارعة أو عدم القتال على
اإلطالق
مهاجمة الخصم الذي هو على األرض دون
قدرته على االستٌقاظ
رفع أو إمساك ذراع الخصم أو وضع ذراع تحت
ذراع الخصم.
استخدام وسائل اصطناعٌة (التمثٌل) للدفاع
السلبً والسقوط عمدا  ،من أجل تجنب الضرب.
استخدام اللؽة المسٌئة والعدوانٌة خالل الجولة.
رفض االنسحاب بعد صدور الطلب "."BREAK
محاولة الهبوط على الخصم فورً ا بعد طلب
" "BREAKوقبل االنسحاب.
إهانة الحكم فً أي وقت
المجادلة أو التعلٌق على قرار الحكم عندما ٌتم
إعطاء تحذٌر لخطؤ معٌن

 .9العقوبات  -اإلخراج (التحذير  ،عدم األهلية والخروج)
ٌجب إعطاء التحذٌرات بصوت عال وواضح حتى ٌتمكن كل من
المقاتلٌن والمدربٌن من سماع التحذٌر وفهمهٌ .جب على الحكم
الوقوؾ أمام المقاتل المخالؾ وإعطاء اإلنذار .للحصول على نقطة
جزاء ٌجب على الحكم أوالً أن ٌطلب إٌقاؾ الوقتٌ .جب أن ٌواجه
وٌذكر أن نقطة الجزاء س ُتمنح من خالل اإلشارة إلى المقاتل الذي
سٌُعاقب بصوت عال وواضح لماذا ٌتم معاقبة المقاتل .سٌتم تنفٌذ
التحذٌرات طوال المباراة إلى جمٌع الجوالت .عندما ٌعطً الحكم
تحذٌرات أو نقطة جزاء (نقص) ٌ ،جب علٌه إٌقاؾ الساعة.
قواعد الخروج:
خروج ٔ نقص  ٔ-نقطة الجزاء المعطاة شفهٌا للرٌاضً  /بإشارة
الٌد للمدرب
خروج ٕ نقص  ٔ-نقطة جزاء ٌتم إعطاإها لفظٌا ً للرٌاضً  /بإشارة
الٌد للمدرب
خروج ٖ نقص  ٔ-نقطة الجزاء المعطاة شفهٌا للرٌاضً  /بإشارة
الٌد للمدرب
خروج ٗ الخروج من التؤهٌل ٌتم شفهٌا للرٌاضً  /بإشارة الٌد
للمدرب

انتهاكات القواعد (بخالف اإلخراج):
التحذٌراللفظً األول (قد ٌنتقل إلى أول تحذٌر رسمً إذا كان
هناك ما ٌبرر ذلك)
أول تحذٌر رسمً للمخالفة
المخالفات الرسمٌة الثانٌة  ٔ -نقطة جزاء تعطى شفهٌا
للرٌاضً  /بإشارة الٌد للمدرب
المخالفات الرسمٌة الثالثة تحذٌر رسمً  ٔ-نقطة جزاء ٌتم
إعطاإها لفظٌا لالعب  /بإشارة الٌد للمدرب
اإلخالل الرسمً بالمخالفة الرسمٌة ٌتم البالغ شفهًٌا
للرٌاضً  /المدرب بإشارة ٌدوٌة مناسبة
 9.1عدم األهلية
إذا اضطر األمر إلى عدم األهلٌة ٌ ،جب على الحكم أن
ٌتشاور مع لجنة التحكٌم ومع المراقب عن المنطقة لضمان
استخدام جمٌع اإلجراءات المناسبة قبل استبعاد المقاتل
المخالؾ.
 .9.3عدد الركالت في كل جولة
فً االحتكاك الخفٌؾ ال ٌوجد حد لعدد الركالت ألن
المقاتلٌن ٌسجلون نقاط مختلفة حسب التقنٌة التً
ٌستخدمونها.

 .10إشارات اليد

 .12المسؤولين
لالطالع على القواعد العامة وجمٌع الوصؾ التفصٌلً
للمسإولٌن  ،انظر الفصل الثانً.

ال يوجد نقاط

غير مؤهل

نقص نقطة

تحذير رسمي

تحذير شفوي

الحكم الرئيسي

 .11المباراة
ٌجب على المدرب أو المرافق  ،أن ٌطٌع القواعد التالٌة  ،فً
مساعدة المقاتل :
فقط المدرب و المرافق مسموح بتواجدهم فً الحلبة خالل
فترات الراحة.
ال ٌمكن إعطاء أي مشورة أو مساعدة أو تشجٌع للمقاتل أثناء
الجولة
ٌمكن أن ٌتخلى المدرب عن القتال نٌابة عن مقاتله .
خالل المباراة  ،ال ٌجب أن ٌكون المدرب وال المرافق على
الحلبةٌ .جب علٌهم  ،قبل كل جولة  ،إزالة المناشؾ أو قوارٌر
الماء  ،إلخ..
قد ٌتلقى المدرب أو المرافق الذي ٌنتهك القواعد إنذارً ا أو ٌتم
استبعاده من قبل الحكم بسبب سوء سلوكه ورفضه التصرؾ
كمدرب أو مساعد مدرب طوال الفترة المتبقٌة من البطولة.

 12.1الحكام والقضاة
ٌجب على الثالثة حكام  /قضاة  ،الذٌن ٌجلسون على جانب
الحلبة بعٌدا عن المتفرجٌن  ،الصؾ  /النتٌجة كل مباراة.
ٌجب أن ٌجلس كل من القضاة الثالثة فً وسط ثالث زواٌا
مختلفة فً منطقة القتال .فً حالة عدم تمكن المراقب /
المنظم من تطبٌق التوجٌهات المذكورة أعاله بسبب الظروؾ
الخاصة  ،فإنه سٌجد حالً ٌضمن حٌاد ونزاهة المسإولٌن
المعٌنٌن ٌ ،لٌه تقرٌر فوري إلى لجنة الحكام.

 12.2الحكام
فً نهاٌة المباراة ٌ ،جب أن ٌجمع الحكم الرئٌسً أوراق
الدرجات للجنة التحكٌم و ٌتفقدها .بعد التحقق ٌ ،جب علٌه
تسلٌمها إلى المراقب عن المنطقة أو  ،إذا كان ؼائبا  ،للمذٌع.
عندما ٌتم اإلعالن عن الفائز ٌ ،جب على الحكم رفع ذراع
المالكمة الفائز.

ضا:
يجب عليه أي ً
اإلشراؾ على المباراة بؤكملها
فً نهاٌة المباراة  ،وجمع أوراق النتٌجة من لجنة التحكٌم
 .بعد التحقق ٌ ،جب علٌه تسلٌمها إلى المراقب عن
المنطقة أو  ،إذا كان ؼائبا  ،للمذٌعٌ .جب أال ٌعلن الحكم
الفائز عن طرٌق رفع ذراع المقاتل أو بؤي طرٌقة أخرى
قبل أن ٌستشٌر المسإول عن القرار.

 12.2.1صالحيات الحكام
اٌقاؾ القتال فً أي لحظة إذا وجد أنه محاٌد وٌخدم
الصحة والسالمة.
اٌقاؾ القتال فً أي لحظة إذا تلقى أحد المالكمٌن
ضربة ؼٌر مصرح بها أو أصٌب بجروح  ،أو إذا
اعتبر المقاتل ؼٌر قادر على االستمرار.
اٌقاؾ القتال فً أي لحظة إذا وجد أن المقاتلٌن
ٌتصرفون بطرٌقة "ؼٌر رٌاضٌة" .فً مثل هذه
الحالة ٌ ،جب علٌه استبعاد واحد أو كل من
المقاتلٌن .

تحذٌر للمقاتل أو إٌقاؾ المباراة وإعطاء نقطة ناقصة أو
تحذٌر المقاتل الرتكاب مخالفة.
استبعاد مدرب أو مساعد مدرب عند كسره اللوائح أو
المقاتل نفسه إذا كان مدربه أو مساعده ٌفشل فً
االنصٌاع ألوامره.
استبعاد  ،مع أو بدون تحذٌر  ،عند ارتكاب المقاتل
إلساءة .
إذا كسر المقاتل القواعد ولكن ال ٌستحق بالضرورة عدم
األهلٌة ٌ ،جب على الحكم إٌقاؾ القتال وإعطاء تحذٌر
لركلة المالعب المخالفة .قبل التحذٌر ٌ ،جب على الحكم
أن ٌطلب من المقاتل التوقؾ عن القتالٌ .جب أن ٌُعطى
اإلنذار بشكل واضح  ،بحٌث ٌدرك المقاتل سبب العقوبة.
إظهار بؤن المقاتل قد عوقب .بعد إعطاء التحذٌر ٌ ،ؤمر
الحكم الالعب ببدء اللعب .إذا تم إعطاء ٖ مقاتلٌن
تحذٌرات رسمٌة فً نفس المباراة  ،فإنه ؼٌر مإهل.
ٌجوز للحكم إعطاء التحذٌر لالعب لكسره قاعدة .من
أجل القٌام بذلك  ،ال ٌحتاج إلى إٌقاؾ القتال  ،بل ٌكتفً
بمجرد التوبٌخ .

ضا:
يجب عليه أي ً
اإلشراؾ على المباراة بؤكملها
فً نهاٌة المباراة  ،وجمع أوراق النتٌجة من لجنة التحكٌم
 .بعد التحقق ٌ ،جب علٌه تسلٌمها إلى المراقب عن
المنطقة أو  ،إذا كان ؼائبا  ،للمذٌعٌ .جب أال ٌعلن الحكم
الفائز عن طرٌق رفع ذراع المقاتل أو بؤي طرٌقة أخرى
قبل أن ٌعلن المسإول عن القرار.

 12.2.1صالحيات الحكام
اٌقاؾ القتال فً أي لحظة إذا وجد أنه محاٌد وٌخدم
الصحة والسالمة.
اٌقاؾ القتال فً أي لحظة إذا تلقى أحد المالكمٌن
ضربة ؼٌر مصرح بها أو أصٌب بجروح  ،أو إذا
اعتبر المقاتل ؼٌر قادر على االستمرار.
اٌقاؾ القتال فً أي لحظة إذا وجد أن المقاتلٌن
ٌتصرفون بطرٌقة "ؼٌر رٌاضٌة" .فً مثل هذه
الحالة ٌ ،جب علٌه استبعاد واحد أو كل من
المقاتلٌن .

 .13إصابات
•

فً حالة إصابة أحد المنافسٌن ٌ ،تم إٌقاؾ المباراة
لمدة طوٌلة بما فٌه الكفاٌة

•

ال بد من وجود لجنة طبٌة لتقرر ما إذا كان المقاتل
المصاب ٌمكن أن ٌستمر أم ال .بمجرد وصول الطبٌب

•

إلى الحلبة  ،لدٌه من الوقت فقط دقٌقتٌن لتحدٌد ما إذا
كانت اإلصابة تتطلب العالج .و ٌجب أن ٌقدم فً
ؼضون دقٌقتٌن .إذا كانت اإلصابة خطٌرة  ،فٌجب
معالجتها من قبل المسعفٌن الطبٌٌن  /الطبٌب المناوب
الذي هو الوحٌد الذي ٌستطٌع أن ٌقول إذا ٌجب إنهاء
المباراة أم ال.

إذا كان ٌجب إٌقاؾ المباراة بسبب اإلصابة ٌ ،جب أن
ٌقرر الحكم والحكمان:

من الذي تسبب في اإلصابة؟
سواء كانت أو لم تكن إصابة متعمدة
سواء كان ذلك خطؤ من المقاتلٌن المصابٌن ما إذا كانت اإلصابة
ناتجة عن تقنٌة ؼٌر قانونٌة أم ال إذا لم ٌكن هناك أي انتهاك للقواعد
من قبل المقاتل  ،فٌجب أن ٌفوز المقاتل بالمصادرة إذا كان هناك
انتهاك للقواعد من قبل المقاتل ؼٌر المجرَّ ب  ،فإن المقاتل المُصاب
ٌفوز عن طرٌق عدم األهلٌة إذا أُعلن أن المقاتل المصاب مناسب
لالستمرار من قبل الطبٌب  ،فعندئذ تستؤنؾ المباراة.

اإلجراء إذا كانت اإلصابات بشكل عام
ٌمكن للطبٌب أن ٌطلب العالج الفوري فً المستشفى

 .14تالمس القفازات
قبل وبعد المباراة  ،سٌلمس المالكمون قفازات بعضهم كعالمة على
الروح الرٌاضٌة والمنافسة الودٌة  ،وفقا للوائح المالكمة .ال ٌسمح
لمس القفازات بٌن الجوالت.

 .13استخدام األدوية
قد ٌتم استبعاد أو تعلٌق أي العب ٌرفض الخضوع
للفحص الطبً أو اختبار المنشطات قبل أو بعد القتال .
سوؾ ٌحدث نفس الشًء فً حال تشجٌع أي مسإول مثل
هذا الرفضٌ .سمح باستخدام التخدٌر الموضعً  ،إذا تم
االتفاق علٌه من قبل الطبٌب من اللجنة الطبٌة.

قواعد منافسة اجلوجيتسو

قواعد المنافسة :
ٌقاتل اثنٌن من المنافسٌن ضد بعضهم البعض بطرٌقة
رٌاضٌة .و ٌكون الهدؾ من المنافسة هو الفوز عن طرٌق
االستسالم ؛ إما عن طرٌق القفل  /التضٌٌق على العنق أو
الفوز عن طرٌق النقاط.
تتألف المباراة من:
الرمً  ،اإلنزال  ،اإلقفال أو الخنق فً وضع الوقوؾ
 ،تقنٌات األرضٌة  ،التحكم  ،تحسٌن الوضعٌات
(الخروج من وضعٌة الدفاع  ،التمرٌرات)  ،األقفال
والخنق على األرض
ٌتم إلحاق المزٌد من القٌود والقواعد والمبادئ التوجٌهٌة
والكٌفٌات فً التنظٌم والشكل والبروتوكول حسب
الوزن أو الفئات العمرٌة أوالمستوٌات المختلفة من القدرة
القتالٌة (فئات الحزام).

 .1منطقة المسابقة (مجال اللعب )
ٌجب إعداد منطقة المسابقة من خالل اتباع اللوائح اإلضافٌة
المدرجة فً المستند.
ٌٔ ٔ.جب تؽطٌة منطقة المسابقات بؽطاء أرضً سمٌك ،
مختلؾ األلوان لتقسٌم المناطق.
ٕ ٔ.تسمى المنطقة الواقعة خارج "منطقة القتال" بـ
"منطقة السالمة".
ٖ ٔ.تسمى “منطقة القتال " باإلضافة إلى "منطقة األمان"
منطقة "الوصول “
ٗ ٔ.ال تعد أي منطقة أمان إضافٌة جزءًا من "منطقة
المباراة"

 .2المدربين
ال ٌُسمح التواجد سوى لمدرب واحد لكل العب فً منطقة
المباراة لتنسٌق المسابقة

ٌٕ ٔ.ظل المدرب على حدود منطقة المسابقة خالل
المباراة  ،وقد ٌساعد أحد المتسابقٌن فً حال حاجته
لذلك .
ٌٕٕ.عتبر المدرب قدوة ٌحتذى بها  ،وعلى هذا النحو
ٌجب أن ٌعكس سلوكه ألخالقٌات فنون الدفاع عن
النفس على سلوكه الشخصً .
ٌٖ ٕ.جب أن ٌرتدي المدرب مالبس تلٌق بالمناسبة.

ٗ ٕ.إذا أظهر المدرب سلو ًكا مهٌ ًنا تجاه الرٌاضٌٌن أو
الحكم أو الجمهور أو أي شخص آخر  ،فقد ٌقرر فصله
من المنطقة المخصصة للمسإولٌن خالل المدة المتبقٌة
من المباراة

 .3مالبس المنافسة و المتطلبات الشخصية
ٌجب على الرٌاضً التؤكد من اتباع اللوائح الخاصة بمالبس
المنافسة والمتطلبات الشخصٌة المدرجة فً الوثٌقة التالٌة
إذا لم ٌلتزم المنافس بهذه القواعد  ،فلن ٌسمح له ببدء
المباراة.
ٌٔ ٖ.جب على المنافسٌن ارتداء بدلة ذات نوعٌة جٌدة و
ٌجب أن تكون نظٌفة وفً حالة جٌدة.
ٕ ٖ.تقلٌم األظافر (القدمٌن و الٌدٌن).
ٌٖٖ.جب إزالة جمٌع المجوهرات (الخواتم  ،الساعات ،
القالئد  ،إلخ)
ٌحظر ارتداء نظارات العٌن أثناء المنافسة.
ٗ ٖ.ال ٌسمح للمنافسٌن بارتداء أي شًء حاد أو ٌقد ٌسبب
جروح للطرؾ اآلخر .

ٌ٘ ٖ.جب ربط الشعر الطوٌل بشرٌط شعر  .كما أنه مسموح
بارتداء الحجاب .

 .4الفئات و الوقت
ٌٔ ٗ.تم تعٌٌن الفئات وف ًقا لرمز المنظمة.
ٌٕ ٗ.تم تحدٌد مدة المباراة حسب الفئة.

 .5الحكام
ٔ ٘.الحكم هو صاحب السلطة العلٌا فً المباراة .
ٕ ٘.النتائج الذي ٌحكمها الحكم على المبارٌات ؼٌر قابلة
للجدال.
ٖ ٘.ال ٌجوز للحكم تؽٌٌر نتٌجة المباراة إال فً الحاالت
التالٌة:
ٔ ٘.ٖ.إذا كانت النتٌجة سجلت خطؤ على اللوحة
ٕ ٘.ٖ.إذا أعلن الفائز بطرٌقة ؼٌر قانونٌة لم تالحظ من قبل
للحكم
ٖ ٘.ٖ.إذا ارتكب الحكم خطؤ حاسما فً تطبٌق القواعد
المنصوص علٌها فً هذا الكتاب .

 .3مالبس المنافسة و المتطلبات الشخصية
ٌٗ ٘.ٖ.مكن للحكم الرجوع إلى مدٌر التحكٌم الخاص
بالحدث  ،ولكن القرار النهائً بشؤن ما إذا كان سٌتم إلؽاء
النتٌجة أم ال ٌإدٌها هً إجراء الحكم .
ٗ ٘.القرارات الذاتٌة للحكم على منح النقاط أو المزاٌا أو
العقوبات نهائٌة وؼٌر قابلة للتؽٌٌر.
٘ ٘.من واجب الحكم أن ٌتدخل فً المباراة عندما ٌرى أنه
من الضروري فعل ذلك .
 ٘.ٙمن واجب الحكام الذٌن ٌشرفون على مبارٌات الذٌن
تقل أعمارهم عن ٕٔ سنة أن ٌحموا العمود الفقري للمتبارٌن
عن طرٌق وضع أنفسهم خلؾ الطفل عند رفعه من األرض
من قبل الخصم.
ٌ ٘.7جب أن ٌظل "الحكم الحصري" دائمًا فً منطقة
المساحات الرئٌسٌة أثناء إجراء المباراةٌ .قرر مبدئًٌا بشؤن
الدرجات والجزاءات  ،ولكنه قد ٌطلب أٌ ً
ضا نصٌحة "الحكم
الجانبً"

 .6أثناء المباراة

ٌدعوا الحكام المنافسٌن داخل منطقة المباراة

ٌٔ ٙ.بدأ المتسابقون فً مواجهة بعضهم
البعض فً منتصؾ منطقة المسابقة على بعد
مترٌنٌ .بقى المتسابق ذو الحزام األحمر على
الجانب األٌمن

 .6أثناء المباراة

 ٙ.ٙعندما ٌؤخذ أحد المتبارٌن خصمه إلى منطقة األمان
أثناء محاولة تثبٌت موضع الهدؾ ٌ ،جب على الحكم أن
ثوان قبل
ٌنتظر ٌ ،،حق للمتباري تثبٌت الوضع لمدة ٖ
ٍ
إٌقاؾ القتال .إذا حدث هذا  ،سٌحصر الحكم النقاط ثم ٌعٌد
القتال فً وسط منطقة المباراة .
 ٙ.7عندما تكون ثلث أجسام المتبارٌن خارج منطقة القتال
مشٌا ً على األقدام أو فً وضع ؼٌر مستقر على األرض ،
ٌجب أن ٌوقؾ الحكم المباراة وٌعٌد المتبارٌن على أقدامهم
فً وسط منطقة القتال.

ٕ ٙ.تبدأ المباراة بوضعٌة استعداد ثابته  ،بعد أن
ٌقول الحكم Fight
ٖ ٙ.بمجرد حدوث اتصال بٌن المنافسٌن (عن طرٌق
قبضة أو إمساك ) ٌ ،سمح لهم بالذهاب إلى األرض
على الفور
ٌٗ ٙ.مكن للمتسابقٌن التحكم والتؽٌٌر بٌن الوضعٌات
 ،لكن ٌجب أن ٌكونوا نشطٌن.
ٌ٘ ٙ.جب إٌقاؾ أي حركة تتجاوز منطقة القتال.
سٌتم إرجاع المتبارٌن إلى مركز منطقة القتال فً
وضع االستعداد .

 ٙ.8فً نهاٌة المباراة ٌ ،علن المدٌر الفنً عن الفائز الذي
سٌحقق فوزه بمواجهة األمانة

عالمات تحكيم أخرى في المباراة

تحذٌر المتبارٌن من البقاء داخل منطقة
القتال و ذلك بحركات دائرٌة تتم باإلصبع
المدبب إلى األعلى

توجٌه الرٌاضً لضبط الحزام وربطه

توجٌه الرٌاضً إلى إعادة ضبط البدلة عن
طرٌق تمرٌر الٌد لألسفل عند ارتفاع
الخصر

إرشاد المتبارٌن للوقوؾ

إرشاد المتباري للعودة إلى األرض
(إلى المكان الذي ٌحدده الحكم)

 .7تطبيق تعليمات أمري ( قتال  ) Fightو ( توقف ) Stop
ٌٔ 7.جب على الحكم أن ٌقول "قتال" لبدء المباراة وإعادة المباراة بعد
أن ٌؤمر المتبارٌن إلى "التوقؾ«
ٌٕ 7.جب على الحكم أن ٌقول "قتال" لتنبٌه المنافس فً حال المماطلة .
ٌٖ 7.جب على الحكم أن ٌقول "توقؾ" إلٌقاؾ المباراة مإق ًتا أو بشكل
كامل فً الحاالت التالٌة :
ٔ 7.ٖ.إذا ؼادر كال المتسابقٌن منطقة القتال بالكامل  ،فً موقع ٌسهل
التعرؾ علٌه  ،سٌتم إٌقاؾ كالهما ثم ٌعادوا إلى وسط منطقة القتال مع
بدء إعادة المباراة فً نفس الوضعٌة  .إلعادة المباراة ٌ ،قول الحكم
"قتال".
ٕ 7.ٖ.أي وقت آخر ٌشعر الحكم أنه من الضروري االٌقاؾ ( .على سبٌل
المثال  ،إعادة ضبط البدلة  ،أو إصدار األحكام  ،أو بسبب خطر أو
إصابات مشتبه بها )
ٖ 7.ٖ.إذا ؼادر كال المتسابقٌن منطقة القتال فً وضع ؼٌر قابل للتمٌٌز ،
فعندئذ سٌقوم الحكم بإعادة تشؽٌل المباراة فً وسط منطقة القتال مع كل
من المتسابقٌن .

ٗ 7.ٖ.إذا تعرض أحد المتنافسٌن أو كلٌهما لإلصابة أو
فقد الوعً.
٘ 7.ٖ.فً حالة خضوع الخصم .
 7.ٖ.ٙعند انتهاء وقت المباراة.

 .8النتائج  /النقاط
سٌتم منح الحركات التً تتسبب فً التقدم إلى زٌادة محتملة
فً النتائج .من المهم المالحظة الدائمة لـ أٌن تبدأ الحركات
وأٌن تنتهً

نقطتان

 3نقاط

اإلنزال
التمدد
الركبة على البطن

الخروج من الوضع
الدفاعً

 4نقاط
MOUNT
BACK MOUNT
BACK
CONTROL

ٌتم منح النقاط من قبل "الحكم الرئٌسً" للمباراة عندما
ٌستقر المتباري فً وضعٌة لمدة ٖ ثوان .سوؾ ٌقرر
الحكم وٌعرض عدد النقاط المتراكمة و ٌعتمد أي من
المنافسٌن قد سجل
عندما ٌتجول المتباري بشكل متعمد فً منطقة المباراة لمنع
الخصم من إتمام عملٌة اإلنزال على األرض أو المواجهة ،
سٌشٌر الحكم إلى نقطتٌن ٌتم منحها إلى الخصم ،
وستضاؾ نقطة جزاء واحدة إلى درجة المتباري الذي
خرج من منطقة المباراة.

النقاط عموما:
ٔ(
ٕ(
ٖ(
ٗ(
٘(

البطح أرضا  Take Downنقطتٌن.
الخروج من الجارد  Passing the guardثالثة نقاط.
وضعٌة الجبل او Mountأربعة نقاط.
الزلق أو ال Sweepمن الجارد ،نقطتٌن.
أخذ الظهر ،أربعة نقاط.

ٌجب أن تمر ثالث ثوان فً أي من الوضعٌات السابقة بعد
تنفٌذها وتثبٌت الخصم حتى ٌستحق االعب النقاط.

