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قـــواعـــــد المـــســـابـــقة
يتصف النزال بين المتنافسين بالروح الرياضية.
يتــم الفــوز بهــذه المســابقة عــن طريــق إخضــاع الخصــم ،إمــا عــن طريــق
التثبيــت /الخنــق أو الفــوز مــن خــال فــارق بالنقــاط.
تتكون المسابقة من:
تقنيــات رمــي الخصــم وإســقاطه وتثبيتــه وخنقــه فــي وضــع الثبــات ،وتقنيــات
أرضيــة والســيطرة علــى الخصــم وتعديــل الوضعيــات (وضعيــة االحتجــاز
والتقييــد) والتثبيــت والخنــق علــى األرض.
تــم إرفــاق مزيــد مــن القيــود والقواعــد والمبــادئ التوجيهيــة والتعديــات فــي
التنظيــم والشــكل والبروتوكــول ألنظمــة المباريــات المختلفــة ،وفئــات الــوزن
أو العمــر ومســتويات الفنــون القتاليــة المختلفــة (فئــات الحــزام).
ان أي مصطلــح يشــير فــي هــذه الوثيقــة الــى هــو أو لــه فيجــب ان يفهــم
علــى انــه يشــير الــى هــو \هــي أو له\لهــا .
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القسم 1

منطقة المسابقة (ساحة المنافسة)
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القسم 1

منطقة المسابقة (ساحة المنافسة)
يجــب إنشــاء ســاحة للمنافســة وفقــاً للوائــح اإلضافيــة الــواردة فــي الوثيقــة
المرفقــة.
 1-1يتم تغطية منطقة المنافسة ُببساط بألوان مختلفة لتقسيم المناطق.
 2-1يتم تسمية المنطقة الواقعة خارج “منطقة النزال” “بـمنطقة األمان”
 3-1يتم تسمية “منطقة النزال” و”منطقة األمان” “بمنطقة المباراة”
 4-1ال تمثل أي منطقة أمان إضافية جزءاً من “منطقة المباراة”

منطقة المباراة

منطقة األمان

منطقة النزال
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القسم 2
المدربون
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القسم 2
المدربون

ُيســمح بمــدرب واحــد ( )1فقــط لــكل رياضــي فــي منطقــة المبــاراة وفقــاً لنظــام
المســابقة.
 1-2يقــف المــدرب عنــد حــدود منطقــة المســابقة خــال المبــاراة ويمكنــه توجيــه
أحــد المتســابقين.
 2-2المــدرب هــو نمــوذج يحتــذى بــه ،وذلــك إللتزامــه بمدونــة قواعــد الســلوك ،
ويتســم باألخــاق الســاميةفي الفنــون القتاليــة
 3-2يلتــزم المــدرب بارتــداء الــزي المناســب بشــكل صحيــح (بدلــة رياضيــة كاملــة أو
زي أنيــق) .وخــال عمليــات التصفيــةُ ،يســمح بارتــداء بــدالت الفريــق الرياضيــة .وفــي
بعــض الحــاالت ،يتــم وضــع قواعــد الرتــداء زي خــاص.
هجوميــا أو مســيئاً تجــاه الرياضييــن أو الحكــم أو
 4-2إذا أظهــر المــدرب ســلوكً ا
ً
البســاط» طرده مــن المنطقة المخصصة
الجمهــور أو أي شــخص آخــر ،يحــق لـ»حكم ُ
للمســؤولين (ســاحة المنافســة) طــوال المــدة المتبقيــة مــن المبــاراة.
 5-2وإذا اســتمر ســلوكه الهجومــي ،يحــق لحــكام المبــاراة طــرده مــن ملعــب
البطولــة الرســمية .ويحتفــظ المنظــم /المضيــف بحقــه فــي حظــر أي شــخص يــراه
«مزعجــاً » مــن المــكان.
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القسم 3

زي المسابقة والمتطلبات الشخصية
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القسم 3

زي المسابقة والمتطلبات الشخصية

يلتــزم المتنافســون باتبــاع اللوائــح الخاصــة بــزي المســابقة والمتطلبــات الشــخصية
كمــا وردت فــي الوثيقــة المرفقــة
إذا لــم يلتــزم المتســابق بهــذه القواعــد ،فلــن ُيســمح لــه ببــدء المبــاراة .عنــد إخطــار
أحــد المتســابقين بمخالفــة أي مــن المتطلبــات المحــددةُ ،يمنــح فرصــة للذهــاب
ـبقا.
وتغييــره فــي إطــار زمنــي محــدد مسـ ً
أحكام عامة:
 1-3يجــب علــى المتنافســون ارتــداء زي الجوجيتســو عالــي الجــودة ويجــب أن يكــون
مهندمــاً وفــي حالــة جيــدة .ويجــب أن يتناســب مــع حجــم الرياضــي ويســمح لــه
بالحركــة وتســديد القبضــات بشــكل صحيــح.

 4-3ال يســمح للمتســابقين بارتــداء أي شــيء
قــد يتســبب فــي إصابــة أي شــخص أو يعرضــه
للخطــر.
 5-3يجــب ربــط الشــعر الطويــل بشــريط شــعر.
ويســمح بارتــداء الحجــاب
ُ
 6-3ترد لوائح إضافية في الملحق

 2-3يجــب علــى المتســابقين ارتــداء مالبــس داخليــة مرنــة .بالنســبة لإلنــاث ،يلــزم
ارتــداء قطعــة مطاطيــة أو مرنــة (يوتــار) أســفل زي الجوجيتســو .أمــا بالنســبة
للذكــور ،قــد يطلــب المنظــم اســتخدام قطعــة مالبــس مرنــة (ليوتــارد) قطعــة
كاملــة داخليــة ملتصقــة بالجســم .
 3-3يجب على المتسابقين الحفاظ على أظافر األصابع وأظافر األقدام قصيرة.
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القسم 4
الفئات والوقت
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القسم 4
الفئات والوقت

 1-4يتم تحديد الفئات وفقاً لقانون المنظمة.
 2-4يتم تحديد مدة المباراة وفقاً لفئتها.
 3-4بيــن المباراتيــن ،مــن حــق الالعــب فــي البطــوالت النهائيــة ان يطالــب بفتــرة
اســتراحة تعــادل ضعــف وقــت المبــاراة .
 4-4ترد اللوائح اإلضافية في الملحق.

12

القسم 5
الحكام
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القسم 5
الحكام

 1-5يمثل الحكم السلطة العليا في كل مباراة.
 2-5تعد نتيجة كل مباراة يعلنها الحكم ذات سيادة لسلطة الحكم.
 3-5ال يجوز إلغاء النتيجة المعلنة للمباراة إال في الحاالت التالية
( 1-3-5إذا) حدث خطأ في النتيجة الظاهرة على اللوحة
( 2-3-5إذا) أخضــع الفائــز المعلــن (المقــدم) المنافــس باســتخدام حركــة تثبيــت أو
تكتيــك ممنــوع لــم يالحظــه الحكــم.
 3-3-5اذا تم اقصاء الالعب بالخطأ بسبب تنفيذه الخضاع او امساك مسموحا
به ضد خصمه ففي هذه الحالة ستعاد المباراة الى وسط منطقة النزال في
حالة لم يستسلم الخصم أصال وسيتم الغاء قرار االقصاء ويستحق الالعب
الذي نفذ االخضاع او المسك نقطتين اما اذا استسلم الخصم نتيجة االخضاع
قبل قرار الحكم في اقصاء الالعب وقبل توقيف النزال فان الالعب المنفذ
لالخضاع سيتم اعالن فوزه.
 4-3-5في حال أصدر الحكم أحكام خاطئة بسبب سوء تطبيق القواعد
المنصوص عليها في هذا الكتيب( .لن يتم تغيير التفسيرات الذاتية للحكام في
القرارات المتعلقة بتسجيل النقاط أو نقاط األفضلية أو العقوبات) .لتغيير النتيجة
المعلنة للمباراة ،يجب استيفاء الشروط التالية:
 1-4-3-5يجوز للحكم التشاور مع رئيس الحكام للمسابقة .ومع ذلك ،يتخذ
الحكم القرار النهائي بتعديل النتيجة المعلنة أو عدم تعديلها.

 2-4-3-5يجتمــع رئيــس الحــكام مــع أعضــاء طاولــة المســابقة لمناقشــة مــدى
تقــدم المجموعــة وال يجــوز لــه أن يــأذن بتغييــر النتائــج إال إذا لــم تتقــدم المجموعــة
إلــى مرحلــة الحقــة.
 4-5تعــد التفســيرات الذاتيــة للحكــم بشــأن منــح النقاط أو األفضليــات أو العقوبات
نهائيــة وغيــر قابلــة للتغيير.
 5-5يجب على الحكم التدخل في المباراة عند الضرورة.
 6-5يجب على الحكم إبقاء المتسابقين داخل حدود منطقة القتال.
 7-5فــي حــدوث وضــع مثلــث الخنــق أو وضعيــة االحتجــاز فــي المبارايــات للفئــة
العمريــة تحــت ال 12ســنة ،يجــب علــى الحكــم حمايــة العمــود الفقــري للمتســابق
مــن خــال البقــاء خلــف المتســابق الــذي يتعــرض للخنــق والرفــع عــن األرض.
 8-5يجــب علــى “حكــم البســاط” البقــاء داخــل حــدود منطقــة القتــال خــال مــدة
البســاط
البســاط التشــاور مــع الحكــم الجانبــي .يحــق لحكــم ُ
المبــاراة .ويجــوز لحكــم ُ
وحــده إجــراء المكالمــات األوليــة لمنــح النقــاط والعقوبــات.
 9-5كمــا هــو مذكــور فــي النقطــة رقــم  ،5-11يجــوز اســتخدام أجهــزة الفيديــو
البســاط طلــب
و أجهــزة اإلتصــال الداخلــي  .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــوز لحكــم ُ
مشــورة “الحكمــان المســاعدان” المتواجــدان فــي الزوايــا المقابلــة لســاحة القتــال
خــارج منطقــة األمــان.
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 10-5إذا لــزم األمــر ،يجــوز “للحكميــن المســاعدين” إلغــاء قــرار “حكــم البســاط” .ويرد
فيمــا يلــي وصــف ألشــكال التفاعــل المســموح بهــا بيــن «الحكمــان المســاعدان”
و”حكــم البســاط “:
 1-10-5فــي حــال إجمــاع الحــكام ،و”الحكمــان المســاعدان” و”حكــم البســاط “،
يظــل “رئيــس الحــكام” فــي المناطــق المحــددة كمــا هــو موضــح فــي النقطــة رقــم
.5-9
 2-10-5فــي حــال وجــود تفســيرات متضاربــة لنتيجــة المبــاراة ،يقــف حكــم البســاط
الــذي أعطــى القــرار ويعطــي اإلشــارات المناســبة والمحــددة مســبقاً إلضافــة أو
ســحب نقــاط أو أفضليــة أو عقوبــة.
 3-10-5فــي حــال لــم يتوصــل الحــكام الثالثــة لتوافــق فــي اآلراء بشــأن تســجيل
النقــاط لنفــس الحركــة ،ســيتخذ حكــم البســاط قــرار وســيط .فعلــى ســبيل المثــال،
يطلــب أحــد الحــكام وضعيــة االحتجــاز ،ويمنــح الحكــم الثانــي نقطــة أفضليــة ويطلــب
الحكــم الثالــث ســحب النقــاط .فــي هــذه الحالــة ،يتــم تســجيل نقطــة األفضليــة.
 4-10-5فــي حــال إقصــاء أحــد المتســابقين ،أي حصولــه علــى أربــع عقوبــات ،يعطي
حكــم البســاط إشــارة بتطبيــق عقوبــة صارمــة قبــل إنهــاء المبــاراة .ويصبــح قــرار حكــم
نهائيــا عندمــا يكــرر أحــد الحــكام الجانــب اإلشــارة .وفــي هــذه المرحلــة ،يتــم
البســاط
ً
ُ
تأكيــد إقصــاء المتســابق ويقــوم حكــم البســاط بإيقــاف المبــاراة.
ً
خطــأ فادحــاً  ،يجــوز لحكــم البســاط إعطــاء
 5-10-5فــي حــال ارتكــب المتســابق
إشــارة إلقصائــه قبــل إنهــاء المبــاراة .إذا كــرر أحــد الحكميــن المســاعدين اإلشــارة،
يتــم تأكيــد القــرار ويجــوز لحكــم البســاط إنهــاء المبــاراة.

 6-10-5فــي حــال التعــادل ،يعيــد حكــم البســاط المتســابقين إلــى وضــع البدايــة،
البســاط خطوتيــن للخلــف
واحــداً علــى كل جانــب .فــي هــذه الحالــة ،يرجــع حكــم ُ
ويعطــي إشــارة للحــكام المســاعدين بالوقــوف .عنــد وقوفهــم ،يتقــدم حكــم
ذراعــا لإلشــارة إلــى الفائــز فــي
البســاط بقدمــه اليمنــى ،ثــم يرفــع الحــكام الثالثــة ً
المبــاراة .ويتــم إعــان فــوز المتســابق الــذي حصــل علــى أغلبيــة األصــوات مــن قبــل
حكــم البســاط.
•فــي حالــة التعــادل ،يقــرر حكــم البســاط المتســابق الــذي كان أقــرب إلــى تحقيــق
الفــوز أو اإلخضــاع
 11-5فــي حالــة انتهــاء المبــاراة فــي دور نصــف النهائــي أو الــدور النهائــي
بالتعــادل ،تســتمر المســابقة بنظــام «النقــاط الذهبيــة» :ســيعيد الحكــم القتــال
بيــن المتســابقين ،ووقــوف كالهمــا وســط البســاط .تحــدد النتيجــة األولــى (نقــاط،
أفضليــة ،عقوبــة) الفائــز وتنهــي المبــاراة .إذا حصــل أي العب ،فــي نهاية الدقيقتين،
علــى نتيجــة ،يجــب إنهــاء المبــاراة وتحديــد الفائــز بقــرار الحكــم.
 1-11-5يقرر المنظم تطبيق نظام النقاط الذهبية في المسابقة من عدمه.
 12-5فــي حــال اســتخدام تقنيــة الفيديــو فــي التحكيــم ،ســيكون النظــام علــى
النحــو التالــي :يحــق لـــ «حكــم المبــاراة» فــي أي وقــت إيقــاف المبــاراة وإعطــاء
إشــارة لعــرض الفيديــو إلعطائــه نقطــة مرجعيــة إضافيــة فــي القــرارات المعلقــة أو
ـبقا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،عنــد اســتخدام نظــام الفيديــو ،يقــف
التــي تــم اتخاذهــا مسـ ً
كال الحكمــان المســاعدان فــي منطقــة إعــادة تشــغيل الفيديــو .إذا اتفــق الحكمــان
المســاعدان علــى إلغــاء القــرار ،يتصــل أحدهمــا بحكــم البســاط إلبالغــه بقرارهمــا عــن
طريــق نظــام االتصــال وسيشــير إلــى النقــاط الجديــدة حســب االقتضــاء.
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القسم 6
حكم تسجيل النقاط
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القسم 6
حكم تسجيل النقاط

 1-6يجلــس حكــم تســجيل النقــاط مقابــل حكــم البســاط فــي بدايــة تنافــس
ا لمتســا بقين .
 2-6يكــون حكــم تســجيل النقــاط هــو الشــخص الوحيــد المســؤول عــن تشــغيل
لوحــة النتائــج اإللكترونــي وتســجيل النقــاط.
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القسم 7
مسار المباراة
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استدعاء الحكم

للمتسابقين للدخول إلى ساحة النزال

 1-7يبــدأ المتســابقون المبــاراة بالوقــوف فــي مواجهــة بعضهمــا البعــض فــي وســط منطقــة التنافــس ،علــى بعــد متريــن تقريبــاً  .ويقــف
أوال ثــم
المتســابق الــذي يرتــدي الحــزام األحمــر يميــن حكــم البســاط .عندمــا يعطــي حكــم ُ
البســاط اإلشــارة ،ينحنــي المتســابقان لتحيــة الحكــم ً
ينحنيــان لتحيــة بعضهمــا البعــض.
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 2-7تبــدأ المبــاراة بوضعيــة الوقــوف ،بعــد أن يقــول حكــم البســاط كلمــة
“نــزال”.
 3-7عند حدوث التحام بين المتسابقين (عن طريق الجذب  ،أو اإلمساك)،
ُيسمح لهما بتطبيق الوضعية األرضية /وضعية االحتجاز على الفور.
 4-7يمكــن للمتســابقين الســيطرة علــى الوضعيــات المختلفــة وتغييرهــا ولكــن
يجــب أن يكونــا نشــطين.
 5-7يجــب إيقــاف أي حركــة تتجــاوز منطقــة المبــاراة .ويتــم إعــادة المتنافســان
إلــى مركــز منطقــة القتــال فــي وضعيــة الثبــات.
ويوقــف
 6-7يجــب أن تُ جــرى جميــع المنافســات داخــل منطقــة المبــاراةُ .
حكــم البســاط أي نــزال خــارج هــذه المنطقــة ويأمــر المتســابقين بالعــودة إلــى
مركــز البســاط ومواجهــة بعضهمــا البعــض فــي وضعيــة الثبــات فــي حالــة عــدم
إنشــاء أي وضعيــات.
 7-7عندمــا يعمــل أحــد المتســابقين علــى إنشــاء وضعيــة تســجيل فــي منطقــة
البســاط للســماح للمتســابق بتأميــن الوضعيــة .إذا تــم تأميــن
األمــان ،ينتظــر حكــم ُ
ثــوان ،يوقــف حكــم البســاط النــزال ،ويمنــح النقــاط ويعيــد
الوضعيــة بعــد 3
ٍ
البســاط.
منتصــف
فــي
الوضعيــة
نفــس
المتســابقين إلــى
ُ
 8-7فــي حالــة وجــود ثلثــي أجســام المتنافســين خــارج حــدود منطقــة النــزال فــي
البســاط بإيقــاف المباراة .ويأمر المتســابقين
وضعيــة ثابتــة أو غيــر ثابتــة ،يقــوم حكــم ُ
بالعــودة إلــى المركــز .ويقــوم حكــم البســاط بإعــادة بــدء المبــاراة وتطبيــق وضعيــة
الثبــات للمتســابقين.
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إ شــارا ت ا لحكــم

اإلضافية إلدارة النزال
عندما يطلب حكام الفيديو تغيير النقاط عندما يقوم الالعب بجذب الخصم من
أو األفضلية أو الخطأ من حكم البساط .الجهة الداخلية لبذلته سواء من السترة
واألكمام او من السروال.

توجيه الرياضي إلعادة ربط الحزام أو
تنبيه الالعبين الى البقاء في حدود
منطقة النزال وذلك بتحريك أصابعه الى تعديل البدلة بعبور الذراعين ألسفل عند
ارتفاع الخصر.
األعلى بحركة دائرية.
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أمر المتسابق بالوقوف

أمــر المتســابق بالجلــوس علــى األرض (بالوضعيــة التــي
يحددهــا الحكــم).
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القسم 8

تطبيق تعليمات «النزال» و «التوقف»
23

البســاط كلمــة «نــزال» لإلشــارة ببــدء المبــاراة وإعــادة بدئهــا بعــد
 1-8يصيــح حكــم ُ
أمــر المتســابقين بـــ «التوقــف».
 2-8يقول حكم البساط «نزال» إلخبار المتنافس عن زمن التباطؤ المحسوب.
 3-8يقــول حكــم البســاط «توقــف» إليقــاف المبــاراة مؤقتــاً أو نهائيــاً فــي الحــاالت
التالية:
 1-3-8إذا خــرج المتســابقان عــن ســاحة النــزال نهائيــاً فــي موضــع محــدد ،يؤمــر
كالهمــا بالتوقــف والرجــوع إلــى منتصــف ســاحة النــزال إلعــادة بــدء المبــاراة
بنفــس الوضعيــة .ويصيــح حكــم البســاط «نــزال» إلعــادة بــدء المبــاراة مــرة
أخــرى.
ـا إلعــادة ضبــط الــزي أو لتقديــم األحــكام
 2-3-8عنــد تقديــر الحكــم بذلــك( ،مثـ ً
أو عنــد االرتيــاب فــي وقــوع خطــر أو حــدوث إصابــات للمتســابقين).
 3-3-8إذا خــرج المتســابقان عــن ســاحة النــزال فــي موضــع غيــر محــدد ،يأمــر
الحكــم المتســابقين ببــدء المبــاراة فــي منتصــف ســاحة النــزال مــن وضعيــة
الوقــوف.
 4-3-8إذا أصيــب أحــد المتســابقين أو كالهمــا أو غــاب عــن الوعــي أو أصابــه
اإلعيــاء.
 5-3-8فــي حالــة االستســام (عنــد طــرق أي متســابق بيــده أو إظهــاره
لعالمــات االستســام أو صراخــه أو إذا لــم يتمكــن أي متســابق مــن الطــرق
بنفســه أثنــاء التعــرض للخنــق أو حركــة القفــل).
 6-3-8عند انتهاء زمن النزال.

24

القسم 9
النتيجة  /النقاط
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تُ منــح النقــاط ألي حــركات متتاليــة تــؤدي إلــى تحقيــق قبضــة
االستسالم.
ال تُ منــح أي نقاطــا للحــركات الدفاعيــة .ومــن المهــم دائمــاً
مالحظــة الحكــم لمــكان بــدء وانتهــاء الحــركات.

 1-9النقاط

 4نقاط

الثبيت
التثبيت الخلفي
التحكم الخلفي

 3نقاط
االحتجاز

 2نقاط

اإلسقاط
الرمي
الركبة في البطن

 1-1-9يعطــي حكــم البســاط النقــاط لالعــب الــذي يتمكــن مــن الثبــات علــى وضعيــة
محــددة لمــدة ( 3ثــاث) ثوانــي .ويقــرر حكــم البســاط عــدد النقــاط التــي حصــل
عليهــا المتســابق ويعرضهــا باســتخدام أصابــع يديــه اليميــن أو اليســار حســب مــكان
المتســابق الحائــز علــى النقــاط.
 2-1-9عنــد خــروج متســابق عــن ســاحة النــزال متعمــداً لمنــع منافســه مــن القيــام بـــ
«اإلســقاط» أو «الرمــي» ،يشــير الحكــم بإعطــاء نقطتيــن للمنافــس وإضافــة نقطــة
عقوبــة للمتســابق الــذي خــرج عــن ســاحة المبــاراة***.
 3-1-9يلــزم الثبــات علــى الوضعيــة لمــدة ثــاث ثوانــي فــي نهايــة كل نــزال متواصــل
قبــل منــح النقــاط المســتحقة .تُ حســب هــذه النقــاط بالتراكــم .فعلــى ســبيل المثــال،
عنــد نجــاح متســابق فــي االنتقــال مــن وضعيــة الدفــاع إلــى وضعيــة التثبيــت الكامل،
يحســب حكــم البســاط ثــاث ثوانــي مــن تحقيــق وضعيــة التثبيــت ثــم يمنحــه ثــاث
نقــاط لالنتقــال مــن وضعيــة الدفــاع وأربــع نقــاط لتحقيــق وضعيــة التثبيــت .ولذلــك
تســتحق وضعيــة التثبيــت ســبعة نقــاط.

*** إذا حدث ذلك مع متسابق حصل على عقوبتين ،يحصل على العقوبة وينال خصمه نقطتين
فقط.
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 4-1-9عندمــا يحقــق متســابق مــا وضعيــة تســجيل نقــاط أثنــاء محاولــة التخلــص
البســاط النقــاط بعــد تخلــص المتســابق مــن
مــن قبضــة االستســام ،يمنــح حكــم ُ
قبضــة االستســام والثبــات علــى وضعيــة تســجيل النقــاط لمــدة ثــاث ثوانــي.
 6-1-9عندمــا ينجــح متســابق فــي الوصــول لوضعيــة تســجيل نقــاط أثنــاء التعــرض
لقبضــة االستســام ،ثــم يتمكــن مــن التخلــص مــن القبضــة دون الثبــات على وضعية
النقــاط ،لــن يحصــل علــى أي نقــاط إضافيــة.

نقاط

 6-1-9عندمــا ينجــح متســابق فــي تحقيــق وضعيــة تســجيل نقــاط أو أكثــر ولكنــه
تحــت قبضــة االستســام مــن منافســه طــوال المبــاراة ،يحصــل علــى نقطــة إضافيــة
واحــدة إذا لــم يتخلــص مــن القبضــة عنــد نهايــة المبــاراة.
 7-1-9عندمــا ُيهاجــم متســابق بوضعيــة االخضــاع وهــو فــي وضعيــة تســجيل
نقــاط ،يتوقــف حكــم البســاط عــن عــد الثوانــي الثــاث .إذا تخلــص المتســابق مــن
القبضــة أو انتهــى زمــن المبــاراة ،يمنــح الحكــم المتســابق نقطــة إضافيــة علــى كل
وضعيــة تســجيل نقــاط .تُ منــح هــذه النقــاط حتــى لــو لــم يكــن المتســابقان فــي نفــس
الوضعيــة التــي كانــا عليهــا عنــد توقــف عــد الثوانــي الثــاث.
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 2-9النقاط
 1-2-9تُ حســب نقطــة إضافيــة عنــد تحقيــق المتســابق وضعيــة تســجيل نقــاط
تتطلــب ( 3ثــاث) ثوانــي مــن التحكــم ولكنــه لــم يتمكــن مــن الثبــات علــى الوضعيــة
طــوال المــدة .فعلــى ســبيل المثــال ،يمنــح الحكــم نقطــة إضافيــة عنــد نجــاح
المتســابق مــن التخلــص مــن وضعيــة دفــاع خصمــه وعــدم تمكنــه مــن الثبــات علــى
وضعيتــه التاليــة لمــدة ثــاث ( )3ثوانــي*.

نقطة خصم

 2-2-9قــد يمنــح الحكــم نقطــة أفضليــة بعــد انتهــاء المبــاراة ولكــن قبــل إعــان
النتيجــة .ويجــوز للحكــم منــح النقطــة اإلضافيــة فقــط عنــد عــدم وجــود فرصــة فــي
تحقيــق وضعيــة تســجيل نقــاط.
*وإضافــة إلــى ذلــك ،يحصــل المتســابق علــى نقطــة إضافيــة عنــد تخلصــه مــن قبضــة
استســام ناجحــة شــكلت فرصــة حقيقــة في استســامه.

نقطة إضافية

تُ حسب النقاط األفضلية عن طريق رفع ذراع الحكم ناحية المتسابق
المعني على ارتفاع الكتف مع توجيه كف يده ناحية األسفل.

تُ حسب نقاط الخصم عن طريق رفع ذراع الحكم ناحية المتسابق المعني
على ارتفاع الكتف مع توجيه كف يده ناحية أذنه.
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أ .اإلطاحات
عندمــا يتمكــن أحــد المتســابقين ،بــدأ المبــاراة فــي وضعيــة الوقــوف ،مــن إيقــاع
خصمــه علــى ظهــره أو أحــد جانبيــه أو فــي وضعيــة الجلــوس أثنــاء الجولــة.

 - 9أ  1 -عندمــا يتمكــن المتســابق مــن إيقــاع خصمــه علــى األرض علــى يديــه
وركبتيــه أو علــى بطنــه ،تُ منــح النقــاط فقــط عندمــا يتمكــن المتســابق الــذي يقــوم
بحركــة اإلطاحــة مــن اإلمســاك بظهــر خصمــه .يجــب أن تكــون قبضــة اليــد ثابتــة مــع
بقــاء إحــدى الركبتيــن علــى األقــل علــى األرض.

 - 9أ  4 -إذا أمســك متســابق بســروال خصمــه وقــام الخصــم بدفــاع مغلــق وظــل
معلقــاً فــي الهــواء ،يتعيــن علــى المتســابق وضــع الخصــم علــى ظهــره علــى األرض
خــال ( 3ثــاث) ثوانــي والثبــات علــى الوضعيــة العليــا لمــدة ( 3ثــاث) ثوانــي،
ليحصــل علــى نقــاط اإلطاحــة.

 - 9أ  2 -تُ منــح نقطتــان أو نقطــة أفضليــة للمتســابقين الذيــن يقومــون بحركــة
إطاحــة قبــل تمكــن خصمهــم مــن الدفــاع ،وفقــاً لقواعــد اإلطاحــات.

 - 9أ  5 -ال يحصــل المتســابق الــذي يبــدأ حركــة اإلطاحــة بعــد دفــاع الخصــم علــى
النقطتيــن أو النقطــة اإلضافيــة المعنيــة بهــذه الحركــة.

 - 9أ  3 -عندمــا يمســك متســابق ســروال خصمــه ويقــوم خصمــه بدفــاع مفتــوح،
يحصــل علــى نقطتيــن لقيامــه بحركــة اإلطاحــة فــي حالــة ثباتــه فــي الوضعيــة العليــا
لمــدة ( 3ثــاث) ثوانــي.

 - 9أ  6 -إذا أطــاح متســابق بخصمــه علــى األرض فــي المنطقــة اآلمنــة الخارجيــة،
يجــب أن تكــون قدمــي المتســابق المــؤدي باإلطاحــة داخــل منطقــة القتــال عنــد
بدئــه للحركــة .فــي هــذه الحالــة ،إذا حافــظ المتســابقان علــى وضعيــة ثابتــة بعــد
الســقوط ،يأمــر الحكــم بتوقــف المبــاراة بعــد مــرور ثــاث ثوانــي مــن ثبــات الوضعيــة،
ثــم يمنــح النقــاط ويعيــد بــدء المبــاراة فــي منتصــف ســاحة النــزال .يبــدأ المتســابقان
بنفــس الوضعيــة التــي كانــا عليهــا قبــل توقــف المبــاراة.
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 - 9أ  7 -إذا وقــع الخصــم علــى إحــدى أو كلتــا ركبتيــه ،يحصــل المتســابق الــذي قــام
باإلطاحــة علــى النقــاط إذا كان فــي وضعيــة الوقــوف عنــد بــدء الحركــة.
 - 9أ  8 -عندمــا يقــع المتســابق خصمــه علــى األرض مــن خــال حركــة اإلطاحــة
بإحــدى أو كلتــا قدميــه ويقــع الخصــم فــي وضعيــة الجلــوس وينجــح فــي القيــام
بحركــة إطاحــة مواجهــة ،يحصــل المتســابق الــذي قــام باإلطاحــة المواجهــة فقــط
علــى النقــاط.
 - 9أ  9 -ال تُ منح نقاط لحركات اإلطاحة في الحاالت التالية:
 - 9أ  1-9 -إذا قــام المتســابق الــذي يقــوم بحــركات اكتســاحية دفاعيــة مــن إعــادة
خصمــه علــى األرض علــى ظهــره أو جانبــه قبــل مــرور  3ثوانــي ،لــن يحصــل علــى
نقطتيــن اإلطاحــة أو النقطــة إضافيــة.

نقطتان
نقطة األفضلية

تستحق كل حركة إطاحة مع الثبات في الوضعية
العليا لمدة  3ثواني
فــي حالــة القيــام بحــركات اإلطاحــة أو سلســلة مــن
حــركات اإلطاحــة بنفــس القبضــة ،إذا تمكــن المتســابق
المدافــع مــن الوقــوف علــى قدمــه بعــد الوقــوع علــى
ظهــره أو جانبــه قبــل مــرور ثــاث ثوانــي ،يمنــح الحكــم
النقطــة اإلضافيــة عنــد عــدم توفــر الفرصــة فــي إنهــاء
اإلطاحــة.

- 9أ  2-9 -إذا كان المتســابق المدافــع يواجــه حركــة التحكــم الخلفــي مــن خصمــه
الــذي يمســكه بإحــدى أو كلتــا يديــه وال يضــع إحــدى قدميــه علــى األقــل علــى
البســاط ،لــن يحصــل علــى نقطتــي اإلطاحــة أو النقطــة األفضليــة ،حتــى بعــد ثبــات
وضعيتــه لمــدة ( 3ثــاث) ثوانــي
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أساليب التحكم ( 3ثواني)
• يجــب أن تُ جــرى المبــاراة علــى هيئــة سلســلة مــن
وصــوال
الوضعيــات الثابتــة والمتحكــم بهــا تقنيــاً
ً
فــي النهايــة إلــى قبضــة االستســام .ولذلــك ،فــإن
المتســابقين الذيــن يتنازلــون عــن وضعيــة معينــة طوعــاً
للحصــول علــى النقــاط مــن خــال قيامهــم بالوضعيــات
التــي نالــت نقاطــاً مســبقاً  ،لــن يحصلــوا علــى أي نقــاط
عنــد تحقيقهــم للوضعيــة الجديــدة.
• يمنــح حكــم البســاط النقــاط عندمــا ينجــح المتســابق
فــي تثبيــت الوضعيــة لمــدة ( 3ثــاث) ثوانــي.

بدون نقاط

إذا وضــع المتســابق ذو الوضعيــة العليــا ركبتيــه علــى
بطــن أو صــدر أو جانــب خصمــه وكانــت ركبتــه األخــرى على
األرض ،يحصــل علــى نقطــة إضافيــة عنــد نهايــة الحركــة.

ب .وضعية الركبة فوق
نقطتان

نقطة أفضلية

نقطتان

عندمــا يضــع المتســابق ذو الوضعيــة العليــا إحــدى ركبتيــه
علــى بطــن أو صــدر أو جانــب خصمــه (الــذي وقــع علــى
األرض علــى ظهــره أو جانبــه) وتمتــد ركبتــه األخــرى علــى
األرض لمــدة ثــاث ( )3ثوانــي ،يحصــل علــى نقطتيــن
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ج .حركة التثبيت الخلفية واألمامية
عنــد اســتقرار أحــد المتســابقين أعلــى خصمــه ،يحصــل
علــى نقــاط التحكــم فقــط إذا كانــت ركبتيــه أســفل
ارتفــاع كتــف خصمــه ،فــي حالــة تصديــه لحركــة
احتجــاز وعــدم قيــام خصمــه بوضعيــة نصــف احتجــاز.
كمــا ُيحســب التحكــم عنــد جلــوس المتســابق علــى
جــذع خصمــه بكلتــا ركبتيــه أو إحــدى ركبتيــه وإحــدى
قدميــه علــى البســاط ،إذا كان خصمــه يواجهــه
ويضــع إحــدى ذراعيــه تحــت قــدم المتســابقُ .يحســب
التحكــم بجــذع الخصــم فقــط إذا كانــت الركبتيــن تحــت
خــط الكتــف.

 4نقاط
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كال ذراعي الخصم تحت الساقين.

دون نقاط

نقطة أفضلية

دون نقاط

إذا حــدث تغييــر مســتمر مــن وضعيــة التثبيــت إلــى وضعيــة
التثبيــت الخلفــي أو مــن وضعيــة التثبيــت الخلفــي إلــى
وضعيــة التثبيــت ،يمنــح الحكــم أربعــة نقــاط لــكل وضعيــة
تثبيــت دامــت ثــاث ثوانــي.
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د .التحكم الخلفي
 4نقاط

نقطة أفضلية
عنــد تحكــم متســابق مــن ظهــر خصمــه
ووضــع كعبيــه بيــن ســاقي خصمــه مــع
تكتيــف كال ذراعيــه.

عندمــا يتحكــم متســابق مــن ظهــر متســابق ،مــن خــال
وضــع كعبيــه بيــن ســاقي خصمــه وتكتيــف إحــدى ذراعيــه
علــى األقــل أســفل ارتفــاع الكتــف.

نقطة أفضلية
عنــد تحكــم متســابق مــن ظهــر خصمــه مــع
وضــع قدميــه علــى ســاقي خصمــه.

 4نقاط

نقطة أفضلية

إذا لــم يتمكــن متســابق مــن وضعيــة ثابتــة لمــدة تكفــي
الحصــول علــى النقــاط ،يحصــل علــى نقطــة إضافيــة إذا
رأى الحكــم أن اســتكمال هــذه الوضعيــة كان سيشــكل
خطــراً عليــه.

عندمــا يتحكــم متســابق بمنطقــة خصــر
خصمــه عــن طريــق أطرافــه األربعــة أو عنــد
وضــع أحــد الكعبيــن بيــن ســاقي خصمــه.
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هـ .وضعية االحتجاز والتخلص منها

حركة نصف احتجاز

تُ عــرف وضعيــة االحتجــاز بأنهــا اســتخدام أحــد أو كال الســاقين لمنــع الخصــم مــن
اإلخضــاع الجانبــي للمتســابق فــي األســفل.
يمنــح حكــم البســاط ثــاث نقــاط للتخلــص مــن وضعيــة االحتجــاز ،عندمــا يتصــدى
المتســابق فــي األعلــى ألرجــل خصمــه ويتحكــم بــه مــن الجانــب لمــدة ثــاث ثوانــي.

تجاوز االحتجاز

 3نقاط

 - 9هـــ  1 -عنــد تخلــص متســابق مــن وضعيــة احتجــاز خصمــه ،يجــب ثباتــه علــى
الوضعيــة التــي قــام بهــا لمــدة ثــاث ( )3ثوانــي ليحصــل علــى ثــاث ( )3نقــاط.
 - 9هـــ  2 -عندمــا ينتقــل متســابق مــن وضعيــة االحتجــاز أو عندمــا يأخــذ وضعيــة
الدفــاع ويقــوم المتســابق اآلخــر بحركــة تحكــم نصــف احتجــاز ولكنــه ال يتمكــن مــن
اســتكمال المــرور للقيــام بالتحكــم الجانبــي ،يحصــل علــى نقطــة إضافيــة.
 - 9هـــ  3 -عنــد تحكــم المتســابق فــي جســد خصمــه أثنــاء وضعيــة المــرور مــن
االحتجــاز أو إذا اســتلقى الخصــم علــى ظهــره وتمكــن المتســابق المهاجــم مــن
البســاط،
التحكــم فــي ظهــر خصمــه مــن خــال وضــع إحــدى أو كلتــا ركبتيــه علــى ُ
بــدون الحاجــة إلــى تثبيــت خصمــه فــي وضعيــة (الســلحفاة) ،يحصــل علــى نقطــة
إضافيــة.

دون نقاط
ـتلقيا علــى
*فــي هــذه الوضعيــة يكــون المتســابق فــي األســفل مسـ ً
ظهــره أو جانبــه مــع احتجــاز إحــدى قدمــي منافســه لمنعــه مــن تحقيــق
اإلخضــاع الجانبــي فــي الوضعيــة الســفلية لمــدة ( 3ثــاث) ثوانــي
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و .التمريرات
متبوعــا بفتــرة
يتــم احتســاب أي حركــة مــن وضعيــة االحتجــاز إلــى الوضــع األعلــى
ً
تحكــم ثــاث ( )3ثوانــي علــى أنهــا تمريــرة مــع منــح الالعــب نقطتيــن فــي البدايــة
علــى تأديتــه وضعيــة االحتجــاز.
 - 9و  1 -ال يتم منح أي نقاط عن التمريرات التي تبدأ في حالة احتجاز .50/50
 - 9و ُ 2 -يحســب االنتقــال مــن وضعيــة االحتجــاز إلــى الجــزء الخلفــي مــن الخصــم
ـوان (مــع ضمــان بقــاء ركبــة
(إلــى أعــاه) مــع التحكــم الالحــق لمــدة ثــاث ( )3ثـ ٍ
واحــدة علــى األقــل علــى األرض) علــى أنــه تمريــر

1

A

 - 9و  3 -عنــد البــدء فــي وضعيــة االحتجــاز واالنتقــال إلــى وضــع الوقــوف ،يبــدأ
النــزال القائــم عندمــا ينتهــي كال المتســابقين واقفــان مــن العــد إلــى ثالثــة.
مالحظــة :يبــدأ العــد لثــاث ثوانــي عندمــا يكــون قدمــا المتســابق علــى البســاط
وقــدم واحــدة علــى األقــل لالعــب األخــر عليــه؛ ويجــب أن ال تالمــس الركبــة
المقابلــة البســاط.
محــاوال تســجيل تمريــرة
 - 9و  4 -عندمــا يخــل المتســابق مــن تــوازن الخصــم
ً
ويصــل إلــى الموضــع العلــوي ،لكنــه غيــر قــادر علــى تثبيــت موضعــه لمــدة  3ثوانٍ ــي
تحتســب لــه “نقطــة أفضليــة”.

2

B

 - 9و  5 -عندمــا يبــدأ المتســابق بحركــة التمريــر ويختــار الحفــاظ علــى وضــع
االحتجــاز ،فلــن يمنــح حكــم البســاط أي نقــاط لهــذه التمريــرة.

3

C
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 1-10تمثــل القواعــد التاليــة مجموعــة مــن التطبيقــات القانونيــة مــع اســتثناءات
ملحوظــة تتعلــق بالعمــر والحــزام*:
ُ 1-1-10يســمح بجميــع حــاالت الخنــق ،مــا عــدا تلــك التــي باأليــدي أو األصابــع
مكشــوفة.
ُ 2-1-10يســمح بجميــع حــركات القفــل التــي تســتخدم للضغــط علــى مفاصــل
الكتــف والمرفــق والمعصــم.
 3-1-10يســمح أيضــاً بجميــع حــركات قفــل الســاق والقــدم التــي تقــوم علــى
االنحنــاء ،والتمــدد و /أو الضغــط .ويحظــر أي نــوع مــن حــركات قفــل الســاق الــذي
يقــوم علــى التــواء الركبــة.
إذا قــام المتســابق بتطبيــق حركــة قفــل مســتقيمة للســاق بمــا يــؤدي إلــى محاولــة
الحقــا بســبب األلــم ،يخســر المدافــع المبــاراة عــن
ً
الخصــم التخلــص ثــم االستســام
طريــق اإلخضــاع.
 2-10يتــم إيقــاف المباريــات علــى الفــور فــي حــال أظهــر المتســابق إشــارة جســدية
أو لفظيــة تــدل علــى عــدم قدرتــه علــى مقاومــة محــاوالت االخضــاع الهجوميــة
للخصــم .ويحــدث التوقــف فــي الحــاالت التاليــة:
 1-2-10عندمــا يطــرق المتســابق مرتيــن علــى األقــل ويــده علــى الخصــم أو األرض
أوعلــى جســمه بطريقــة واضحــة وجليــة.
 2-2-10عندمــا يطــرق المتســابق علــى األرض مرتيــن علــى األقــل بقدمــه ،فــي
حالة احتجاز الخصم لذراعيه.
 3-2-10عندما ينسحب المتسابق شفهياً  ،ويطلب إيقاف المباراة.
 4-2-10عندمــا يصــرخ المتســابق أو يحــدث جلبــة تعبــر عــن األلــم أثنــاء احتجــازه
لإلخضــاع.
 5-2-10تُ علــن خســارة المتســابق للمبــاراة عنــد فقدانــه الوعــي بســبب احتجــاز
قانونــي يطبقــه الخصــم أو بســبب حركــة غيــر قانونيــة مــن قبــل الخصــم .ويجــب
تنحيتــه عــن اســتكمال المنافســة لحمايــة ســامته الجســدية.
 3-10يمنــح المتســابق نقطــة عنــد محاولتــه القيــام بأوضــاع اإلخضــاع ويكــون
الخصــم واقــع تحــت خطــر حقيقــي فــي حالــة اســتكمال المحاولــة.
 4-10ال ينبغــي أن يوقــف حكــم البســاط المبــاراة عندمــا يقــوم أحــد المتســابقين
بمحاولــة إخضــاع فــي منطقــة األمــان.

* يرجى االطالع على الجدول المرفق للحصول على التفاصيل المتعلقة بالعمر والحزام.

 5-10بعــد اســتكمال محاولــة اإلخضــاع القانونــي ،يتــم إيقــاف النــزال وإعــان
المتســابق الفائــز .ويقــوم الحكــم بعــد ذلــك برفــع الــذراع المقابلــة أعلــى الــرأس،
مــع توجيــه راحــة اليــد لألمــام.
 6-10إذا قــام المتســابق بمحاولــة تخلــص قانونــي لمقاومــة اإلخضــاع (أي ليــس
فقــط الفــرار مــن بســاط المبــاراة للهــروب االخضــاع) وأدت هــذه المحاولــة للخصم
بمغــادرة منطقــة النــزال ،فيمنــح حكــم البســاط نقطتيــن للمتســابق
صاحب المحاولة .مالحظة:
 1-6-10يتــم اســتبعاد المتســابق المدافــع إذا
لــم يقــم بحركــة دفاعيــة مناســبة.
 7-10عندمــا يخــرج القتــال بين المتســابقين خارج
منطقــة النــزال بســبب حركــة المتســابق الذيــن
يهاجــم فــي مرحلــة تطبيــق مســكات االخضــاع،
فلــن يمنــح الحكــم نقطتيــن بعــد إيقــاف النــزال.
ويجــوز للحكــم أن يمنــح نقطــة واحــدة باعتبــار أنــه
علــى مقربــة مــن االخضــاع ،مــع مراعــاة قواعــد
منــح النقــاط.
 1-7-10يجــب علــى الحكــم إيقــاف المبــاراة
وإعادتهــا لوســط منطقــة المبــاراة مــع وقــوف
المتســابقين.

ال يوجد خطر

خطر حقيقي
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نقاط الجزاء  /األخطاء واألفعال المحظورة
39

األفعال التالية تمثل

«أخطاء كبرى تستدعي العقوبة»
تلقائيا من المنافسة بدون
كبيرا سيتم استبعادهم او اقصائهم
تأديبيا
يعاقب عليها «باإلقصاء» التلقائي .الالعبون الذين الحظ الحكم بأنهم ارتكبوا خطأ
ً
ً
ً
مناقشة.
 1-11استخدام اإليماءات غير الالئقة والبذيئة فيما يتعلق بالخصم أو الطاولة المركزية أو المسؤولين أو الحكم أو الجمهور قبل المباراة أو بعدها.
 1-1-11إبداء العداء نحو الخصم أو الطاولة المركزية أو المسؤولين أو الحكم أو الجمهور قبل المباراة أو بعدها.
 2-1-11العــض أو شــد الشــعر أو الضــرب أو الضغــط علــى األعضــاء التناســلية أو العينيــن أو تســديد ضربــة مؤلمــة عمــداُ بــأي شــكل (مثــل اللكمــات وضــرب المرفقيــن
والركبتيــن ومؤخــرة الــرأس والــركالت وغيرهــا).
 3-1-11إبداء عدم االحترام تجاه الخصم أو الجمهور وإهانتهم لفظياً أو باإليماءات خالل المباراة أو خالل االحتفال بالفوز.
 4-1-11فشل أحد المتسابقين أو كليهما في أخذ المباراة على محمل الجد واالنخراط في اللعب أو القتال المزيف.
 5-1-11إبداء سلوك غير الئق أو غير رياضي تجاه المنافسة ،أو المشاركة بأي شكل آخر من أشكال سوء السلوك قبل بدء المباراة أو بعدها.
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األخطاء الفنية

يوضــح القســم التالــي تفاصيــل وتصنيــف مجموعــة «األفعــال  /األخطــاء  /القيــود
المحظــورة» باإلضافــة إلــى نقــاط الجــزاء الخاصــة بهــا والنقــاط الالحقــة .ومــن
الضــروري مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة.
يتم فرض نقاط جزاء في أربع خطوات
 -1الجزاء
 -2منح نقطة للخصم
 -3منح نقطتين للخصم
 -4االستبعاد
بمجــرد مالحظــة حــدوث خطــأ مــا ،يجــب علــى الحكــم أن يقــول «خطــأ» ويظهــر
إيمــاءة القبضــة المشــدودة ألعلــى (يجــب رفــع قبضتــه إلــى أعلــى ارتفــاع الكتــف
مباشــرة).
*بالنســبة للخطــأ الرابــع والخامــس للمتســابق تحــت ســن  ،16يمنــح حكــم البســاط
نقطتيــن للخصــم ويفــرض نقطــة جــزاء واحــدة علــى المتســابق المخالــف لــكل
عقوبــة .ويســتبعد حكــم البســاط الخصــم المخالــف مــع المخالفــة السادســة.
** عندمــا يتــم فــرض نقطــة الجــزاء الثالثــة علــى المتســابق بســبب الســلبية ،يجــب على الحكم اســتئناف
المبــاراة فــي وضع الوقوف للمتســابقين.
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إذا لــم يتمكــن المتســابق مــن رؤيــة
اإليمــاءة ،فيقــوم الحكــم بلمســه

 2-11األخطاء البسيطة
 2-11األخطاء البسيطة
ُيعاقــب عليهــا بنقطــة «جــزاء» واحــدة .وتُ حســب األعمــال التاليــة علــى أنهــا أعمــال
محظــورة غيــر شــديدة:
 1-2-11السلبية  /التباطؤ
عندمــا يالحــظ الحكــم أن أحــد المتســابقين أو كليهمــا ال يحــاوالن التقــدم فــي
ـوان ،يقــوم الحكــم بوقــف المبــاراة وفــرض نقطــة جــزاء
النــزال والوقــوف لمــدة  10ثـ ٍ
علــى أحدهمــا أو كليهمــا ،ثــم اتباعهــا باألمــر اللفظــي «نــازل».

فــي حالــة التباطــؤ علــى األرض ،يشــير
الحكــم إلــى المتســابق ،ويقــول «قاتــل».
ويبــدأ الحكــم بعدهــا فــي العــد لمــدة
 10ثــوان .وإذا لــم يتحــرك المتســابق
فــي نهايــة الثوانــي العشــر ،يشــير الحكــم
بإيمــاءة منــه علــى حصولــه علــى نقطــة
ً
جــزاء.
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 1-1-2-11يتــم تعريــف الســلبية  /التباطــؤ (عــدم القــدرة علــى القتــال) مــن قبــل
أحــد المتســابقين بشــكل واضــح بعــدم متابعــة التقــدم الموضعــي فــي المبــاراة
ومحاولــة إعاقــة خصمــه مــن تنفيــذ هــذا التقــدم فقــط.

 10-2-11عندمــا يمســك المتســابق الجــزء الداخلــي مــن أعلــى زي الخصــم أو
ســرواله ،وعندمــا يخطــو داخــل الســترة و يمــرر يــداً مــن الداخــل ليقبــض علــى الجــزء
الخارجــي منهــا*.

لــن يعتبــر دفــاع المتســابق ســلبية ،وهــذا يشــمل الدفــاع عــن الهجمــات مــن
الســيطرة الجانبيــة والســيطرة الخلفيــة ووضعيــات الهجــوم.
 2-2-11تــرك المتســابق لبســاط النــزال أو دفــع الخصــم خارجــا دون اســتخدام تقنيــة
الهجوم.
 3-2-11عندمــا يركــض المتســابق حــول منطقــة المبــاراة وال يشــارك فــي نــزال مــع
خصمه .
 4-2-11فــي حالــة قيــام المتســابق بمحاولــة االحتجــاز فــي نفــس الوقــت ،يبــدأ
البســاط فــي حســاب  20ثانيــة .وإذا لــم يتخــذ أي مــن المتســابقين المركــز
حكــم ُ
األول أو يطبــق مســكات االخضــاع ،أو يتخــذ وضعيــة الحصــول علــى نقــاط بعــد
عــد  20ثانيــة ،يقــوم حكــم البســاط بوقــف النــزال ،ويوجــه المتســابقين إلــى وضــع
الوقــوف ويفــرض علــى كل متســابق نقطــة عقوبــة .ويقــوم حكــم البســاط بإعــادة
بــدء المبــاراة فــي وضــع وقــوف المتســابقين.
 5-2-11عندمــا يكســر المتســابق قبضــة الخصــم ويســحب لالحتجــاز وال يحــاول
الدخــول فــي نــزال علــى األرض.
 6-2-11عندمــا يكســر المتســابق قبضــة الخصــم ويســحب لالحتجــاز وال يحــاول
الدخــول فــي قتــال علــى األرض.
 7-2-11عندمــا يظهــر كال المتســابقين عــدم القــدرة علــى النــزال فــي الوقــت
نفســه (التباطــؤ) فــي أي وضــع أثنــاء المبــاراة.
فورا.
 8-2-11الوقوف عن النزال على األرض وعدم العودة للنزال ً
 9-2-11مالحظــة الســلبية عندمــا يكــون المتســابق فــي وضــع التحكــم الخلفــي أو
فــي وضــع الهجــوم مــع التزامــه بجميــع جوانــب هــذا الوضــع.

* إذا قــام المتســابق بمثــل هــذه
المهاجمــة كمــا فــي  10-2-11أعــاه
لإلخضــاع ،يقــوم الحكــم بوقــف
النــزال ،واإلشــارة إلــى نقطــة جــزاء
علــى المتســابق الــذي يمســك الجــزء
الداخلــي مــن ســترة الخصــم وإعــادة
المبــاراة لوضــع الوقــوف.
 11-2-11وضــع اليــد أو القــدم علــى
وجــه الخصــم.

 12-2-11النزول على األرض بدون قبضة.
 13-2-11استخدام الحزام ألي حركة عندما ال يكون الحزام موثوقاً .
 14-2-11تأخيــر بــدء المبــاراة مــن خــال عــدم االســتعداد للنــزال عنــد الظهــور علــى
بســاط النــزال أو أخــذ الكثيــر مــن الوقــت لضبــط الســترة والحــزام( .أو ارتــداء زي
مخالــف ،أو ارتــداء أشــياء ممنوعــة ،أو نــزع الحــزام ،وفتــح الســترة ،أو خلــع الحجــاب
بالنســبة للمتســابقات المســلمات المرتديــات لــه ،أو اســتغراق المتســابق أكثــر مــن
 20ثانيــة لربــط الحــزام أو إعــادة ترتيــب بدلتــه أثنــاء التوقــف فــي المبــاراة).
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 15-2-11فــي حالــة عــدم ارتــداء زي الجوجيتســو ،جــذب المتســابق لزيــه أو لــزي
خصمــه بــأي شــكل مــن األشــكال.
عامــاُ ،يحظــر علــى
 16-2-11فــي األقســام التــي يقــل عمــر الرياضييــن عــن ً 16
الرياضــي القفــز إلــى وضعيــة االحتجــاز ،أو محاولــة أي خضــوع للطيــران ،بينمــا يقــف
خصمــه .وفــي هــذه الحالــة ،يقــوم الحكــم بإيقــاف المبــاراة واإلســتئناف مــع وقــوف
كال الرياضييــن فــي وســط البســاط.

 17-2-11وضع القدم عمداً داخل الحزام
 18-2-11وضع القدم عمدا داخل ياقة السترة
 19-2-11وضع القدم عمدا داخل ياقة السترة دون اإلمساك بنفس الجانب.

 20-2-11التحدث أو التعليقات اللفظية أو اإليماءات مع شخص ما (بدون
أسباب طبية  /أمنية  /رسمية)
 21-2-11عصيان أوامر الحكم.
 22-2-11إذا غادر المتسابق منطقة القتال عن عمد لمنع خصمه من استكمال
التمريرات ،يقوم حكم البساط عندئذ بمنح الخصم نقطتين وفرض نقطة جزاء
واحدة على المتسابق اآلخر .وإذا كان الرياضي قد حصل على خصم نقطتي جزاء
من قبل ،فسيتم تسجيل نقطتين فقط باإلضافة إلى العقوبة.
 23-2-11الخروج من منطقة المنافسة بعد النزال قبل اإلعالن عن الفائز.
 24-2-11ما يلي غير مناسب أثناء المباراة وقبل اإلعالن عن الفائز ولكن ال
يؤدي إلى العقوبات التأديبية :إيماءات التفوق والرقصات والمواقف غير
الرياضية والتي ال تخضع لفرض نقاط الجزاء أو االستبعاد.
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 3-11األخطاء الفادحة
يتــم معاقبــة المتســابق الــذي يالحــظ الحكــم ارتكابــه خطــأ
تلقائيــا بــدون مناقشــة.
فادحــا ،ويتــم اســتبعاده
ً
ً

تعد األفعال التالية على أنها «أخطاء فنية كبرى»:
 1-3-11القيام بأي حركات بنية واضحة إلصابة الخصم.
 2-3-11مغــادرة منطقــة المنافســة عمــداً عنــد التعــرض
لإل خضــا ع .
 3-3-11القيــام بــأي حــركات قفــل للعمــود الفقــري دون خنــق
(االنســحاب مــن الموضــع الســفلي ال يعتبــر هجومــاً علــى الرقبــة)

 8-3-11القيــام بهجمــات جانبيــة خطيــرة تؤثــر علــى الركبــة
(كتمريــر الســاق مــن الخــارج للداخــل) ،بداعــي منــع الهــروب رغــم
زيــادة احتمــال اإلصابــة.
 9-3-11القيــام بحركــة ســابليكس لســحب رأس أو عنــق الخصــم
عمــداً فــي اتجــاه األرض.
 10-3-11دفع األصابع في عيون الخصم.

 4-3-11ضــرب الخصــم علــى البســاط وهــو فــي وضــع االحتجــاز أو
الســيطرة علــى الظهــر.

 11-3-11خنــق المتســابق لخصمــه ،بأيــدي عاريــة (ويــده أو كلتــا
يديــه حــول عنــق الخصــم أو بوضعهــا علــى القصبــة الهوائيــة للخصــم
باســتخدام اإلبهــام) أو منعــه لمــرور الهــواء إلــى أنــف خصمــه أو فمــه
باســتخدام اليديــن.

 5-3-11مالحظــة الحكــم عــدم ارتــداء المتســابق لمالبــس داخليــة
تحــت الــزي الرســمي

 12-3-11عندمــا يحــاول المتســابق عــن قصــد إبعــاد منافســه عــن
طريــق التصــرف بطريقــة تجعــل خصمــه فــي وضــع غيــر قانونــي.

 6-3-11حركات القفل على أصابع اليدين أو القدمين

 13-3-11اســتخدام أي مــواد أو كريمــات زلقــة (أدويــة) يمكــن أن تؤثــر
علــى قــدرة أداء الخصم

 7-3-11حركــة قفــل الســاق التــي تقــوم علــى االلتــواء مثــل
خطــاف الكعــب للــف الكاحــل والركبــة بشــكل خطيــر.

 14-3-11عــدم اســتبدال الــرداء الرياضــي بأخــر جديــد خــال الفتــرة
التــي يحددهــا الحكــم
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 15-3-11ارتــكاب المتســابق المدافــع فــي وضعيــة الخضــوع مخالفــة تجبــر حكــم
البســاط علــى إيقــاف المبــاراة.

 16-3-11قيــام المتســابق المدافــع الــذي يقــوم مهاجمــه بإمســاك أحــد ســاقية بينمــا تكــون رأســه خــارج جســم الخصــم ،بإســقاط مهاجمــه عمــداً علــى األرض مــن خــال
اإلمســاك بحــزام خصمــه وشــده لجعلــه يصــدم رأســه بــاألرض.
 17-3-11قيام المتسابق بأمر محظور على القسم الخاص به ،كما هو موضح في الجدول الوارد في هذا الكتيب.
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جدول األساليب الممنوعة والمسموح بها

***

سيوقف الحكم النزال  ،ويفصل االعبين ويعيد المباراة دون إصدار أي قرار جزائي.
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25.2

الهجمات الجانبية على الركبة (ثني الركبة)

• عنــد تطبيــق وضعيــة اإلخضــاع ،يتــم اعتبارهــا خطــأ فــادح علــى المتســابق الــذي
يضــع قدمــه فــي المواقــف التاليــة:

وضعيــة ثنــي الركبــة هــي وضــع فخــذ المتســابق خلــف ســاق الخصــم أثنــاء تمريــر
العضلــة الخلفيــة للســاق فــوق عضــات فخــذ الخصــم فــوق الركبــة األماميــة
والضغــط مــن الخــارج باتجــاه الداخــل.

خطأ بسيط

• ال يلــزم اإلمســاك بالقــدم لتعتبــر فــي وضــع تثبيــت .بالنســبة لهــذه القاعــدة ،عنــد
وقــوف الرياضــي ووضــع ثقلــه علــى القــدم التــي تكــون الركبــة فيهــا فــي وضــع
خطــر ،فهــذا ُيعتبــر تثبيــت.

• عنــد تحريــك المتســابق لقدمــه عبــر خط الوســط الرأســي لجســم خصمــه ،في هذه
الحالــة ،يوقــف الحكــم المبــاراة ،ويعاقــب الالعــب المخالــف ،ويعيــد المتســابقين
إلــى المركــز إن أمكــن ،ويعيــد المبــاراة مــن جديــد.

خطأ فادح
ُيعاقب عليه «باإلقصاء»
الهجمــات الجانبيــة الخطيــرة التــي تؤثــر علــى الركبــة (تشــبيك الســاق مــن خــارج
عضــات الفخــذ العليــا للخصــم إلــى الداخــل).
• عندمــا ينفــذ المتســابق الحركــة المذكــورة أعــاه ،حيــث تعبــر قــدم المتســابق
المخالــف فــي وضــع رأســي علــى خــط الوســط لجســم خصمــه.
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ال يوجد خطأ

تشبيك الساقين أسفل الركبة

تحرير القدم
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القسم 12
تسوية المباراة
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القسم 12
تسوية المباراة

 1-12اإلخضاع
قــد يفــوز المنافــس فــي المبــاراة قبــل نهايــة وقــت النــزال ،إذا قــام أحــد المتســابقين
بتطبيــق أســلوب القفــل أو الخنــق الــذي يجعــل الخصــم يستســلم أو يقــوم حكــم
البســاط بإيقــاف المبــاراة .هــذا يســمى إخضــاع.
ُ
 2-12بعــد انتهــاء مــدة المبــاراة ،يفــوز المتســابق الــذي حصــل علــى أكبــر عــدد مــن
النقــاط فــي النهايــة.
 3-12إذا حصــل المتســابقين علــى عــدد نقــاط متســاوية فــي نهايــة المبــاراة ،يفــوز
المتســابق صاحــب أكبــر عــدد نقــاط تميــز فــي المبــاراة.
 4-12إذا تعادلــت النتيجــة فــي مجمــوع النقــاط وفــي عــدد نقــاط التميــز ،يفــوز
المتســابق الحاصــل علــى أقــل عــدد مــن العقوبــات فــي المبــاراة.
 5-12إذا تعادلــت النتيجــة فــي مجمــوع النقــاط وفــي عدد نقــاط التميز والعقوبات،
يتخــذ الحكــم (إذا كان واحــداً ) أو جميــع الحــكام (إذا كانــوا ثالثــة حكام) القرار.
 6-12فــي حالــة تعــرض كال المتســابقين إلصابــة عرضيــة فــي مبــاراة نصــف النهائــي
أو النهائي ،يتم معادلة النتيجة في لحظة الحادث وال ُيســمح لكليهما باالســتمرار
ويتــم تحديــد النتيجــة عــن طريــق االختيــار العشــوائي.
 7-12النقاط الذهبية :كما هو موضح في النقطة رقم 11-5
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القسم 13
االنسحاب

 1-13يمنــح حكــم البســاط قــرار «الفــوز بعــد انســحاب الخصــم» ألي متســابق ال
يظهــر خصمــه فــي مبــاراة بعــد اســتدعائه  3مــرات علــى األقــل لمــدة  3دقائــق.
 2-13يمنــح حكــم البســاط قــرار «الفــوز بعــد انســحاب الخصــم» للمتســابق الــذي
ينســحب خصمــه مــن المنافســة أثنــاء المبــاراة.
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اإلصابة والمرض والحوادث
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القسم 14
اإلصابة والمرض والحوادث

 1-14فــي حــال إيقــاف المبــاراة بســبب إصابــة أحــد المتســابقين أو كليهمــا ،يمنــح
حكــم البســاط مــدة راحــة للمتســابق (المتســابقين) المصــاب ال تتجــاوز الدقيقتيــن
كحــد أقصــى .ويكــون إجمالــي مــدة الراحــة لــكل متســابق فــي كل مبــاراة دقيقتيــن.
ناء على أمر من حكم البساط.
 2-14يبدأ وقت االستراحة بسبب االصابة ُب ً

 3-3-14عندمــا تكــون اإلصابــة ناتجــة عــن إجــراء محظــور مــن قبــل المتســابق غيــر
المصــاب ،يتــم اســتبعاده ويخســر المبــاراة.
 4-14عنــد إصابــة أحــد المتســابقين بالمــرض خــال المســابقة ولــم يســتطع
االســتمرار ،يخســر المســابقة.

 3-14إذا لــم يتمكــن أحــد المتســابقين مــن مواصلــة المبــاراة ،يتخــذ حكــم البســاط
قــرارا بعــد مراعــاة مــا يلــي:

 5-14يقــرر الطبيــب الرســمي مــا إذا كان المتســابق المصــاب يســتطيع االســتمرار
أم ال.

 1-3-14عندمــا يعــزي ســبب اإلصابــة إلــى المتســابق المصــاب ،يخســر المصــاب
المبــاراة.

 6-14إذا فقــد المتســابق وعيــه أو أغمــي عليــه ،يجــب وقــف القتــال .ولــن ُيســمح
للمتســابق بالتنافــس لبقيــة اليــوم

 2-3-14عندمــا يتعــذر إرجــاع ســبب الضــرر ألي مــن المتســابقين ،يخســر المتســابق
المصــاب المبــاراة.

 7-14عندمــا يدعــي أحــد المتســابقين أنــه يعانــي مــن التشــنجات العضليــة ،يتــم
إعــان فــوز الخصــم بالمبــاراة
 8-14عنــد تقيــأ المتســابق أو فقــد الســيطرة علــى وظائــف جســمه ،والتبــول
الــاإرادي أو ســلس البــراز ،خــال القتــال أو قبــل أن يعلــن حكــم البســاط النتيجــة،
يخســر المبــاراة
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القسم 15
النظافة الشخصية

 1-15تقليم األظافر وتقصيرها
 2-15ربط الشعر الطويل
 3-15فــي حــال تعــرض الجلــد لإلصابــة أو الطفــح الجلــدي أو بعــض األمــراض ،يجــب
إبــاغ الطبيــب ليقــرر مــا إذا كان بإمــكان المتســابق المشــاركة فــي المســابقة أم ال.
 4-15يجب على المتسابقين ارتداء األحذية خارج منطقة المباراة
 5-15يجب ارتداء رداء نظيف وجاف وبدون رائحة.
*يحــق لحكــم البســاط إيقــاف المبــاراة فــي أي وقــت وطلــب المتســابق لالمتثــال
لهــذه المتطلبــات.
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الزي الرسمي والمتطلبات اإلضافية
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القسم 16

الزي الرسمي والمتطلبات اإلضافية

 1-16يحــق لــكل متســابق الوقــوف علــى ميــزان الــوزن حتــى نهايــة وقــت الــوزن فــي
كل مسابقة.
ُ 2-16يســمح للمتســابق بقيــاس وزنــه دون ارتــداء دعامــة الركبــة أو الكــوع ولكــن
يلــزم ارتدائهــم وقــت فحــص رداء النــزال.
 3-16ال ُيســمح بوضــع الشــارات إال فــي المناطــق المصــرح بهــا فــي الــرداء ،كمــا
هــو موضــح فــي الرســم التوضيحــي .ويجــب أن تكــون مصنوعــة مــن قمــاش قطنــي
وملصوقــة بشــكل صحيــح .ويتــم إزالــة جميــع الشــارات غيــر المختومــة أو الموضوعة
فــي مناطــق غيــر مصــرح بهــا مــن قبــل مفتشــين الــرداء.
ُ 4-16يســمح بوضــع عالمــة الــزي التجاريــة فــي الجزء الســفلي األمامــي من البنطال
(وفقــا للرســم التوضيحــي) .ويجــب أن تكــون العالمــة مصنوعــة مــن قمــاش رقيــق
ً
(غيــر مطــرزة) بمســاحة  36ســم مربــع كحــد أفصــى.
ُ 5-16يحظــر اســتخدام أي حــذاء أو غطــاء رأس أو دبابيــس شــعر أو مجوهــرات أو
واقيــات (واقــي الفخــد) أو أي واقــي آخــر مصنــوع مــن مــادة صلبــة قــد يتســبب فــي
إصابــة الخصــم أو المتســابق نفســه.
ُ 6-16يحظــر اســتخدام واقيــات المفاصــل (الركبــة ،دعامــات الكــوع ،وغيرهــا) التــي
تزيــد مــن حجــم وثقــل الجســم لدرجــة تمنــع الخصــم مــن اإلمســاك بالــرداء.
 7-16يتــم اســتبعاد المتســابقين (الذكــور واإلنــاث) الذيــن ال يرتــدون المالبــس
الداخليــة مــن المبــاراة.

اختياريــا.
 8-16بالنســبة للذكــور ،يعــد ارتــداء القميــص المطاطــي تحــت الــزي أمــراُ
ً
وبالنســبة لإلنــاث ،يعــد أمــراً إلزاميــاً  .وال ُيســمح بإرتــداء قمصــان قطنيــة أو صناعيــة
(بوليســتر).
 9-16الحــد األدنــى ألحجــام ومقاســات زي الجوجيتســو موجــودة فــي الرســم
التوضيحــي.
 10-16بالنســبة لإلنــاثُ ،يســمح بارتــداء الحجــاب .ويجــب أن يكــون الحجــاب ثابــت
ومصنــوع مــن قمــاش مــرن ،وال يحتــوي علــى أي مــواد صلبــة ،ويكــون لونــه أســود
أو أبيــض.
 11-16متطلبات الزي الموحد لغير المنافسين:
• الفيســت الرياضــيُ :يطلــب مــن الرجــال والنســاء ارتــداء قميــص ضيــق مــن الجلــد
يغطــي الجــذع حتــى خــط الخصــر .ويجــب أن يغلــب اللــون األحمــر أو األزرق فــي
ويطلــب مــن المتســابقين حضــور المســابقة بألــوان هــذه القمصــان.
القميــصُ .
• الشــورت :يجــب أن يصــل طــول الشــورت إلــى منتصــف الفخــذ علــى األقــل (ال
يتجــاوز  15ســم قبــل الركبــة) ويجــب أال يتجــاوز الركبــة .قــد تحتــوي الشــورتات علــى
جيــوب ،لكــن يجــب أن تكــون الجيــوب بــدون أزرار ورســومات واضحــة وســحابات
ويســمح بارتــداء مالبــس داخليــة ضيقــة ومرنــة لتنســاب
بالســتيكية أو معدنيــةُ .
حركــة الجســم أســفل الشــورت .ويجــب أن يغلــب اللــون األســود عليهــا.
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القسم 17

مسابقات المستويات أو أقسام الحزام

فــي مســابقات المســتويات أو أقســام الحــزام ،يجــب علــى الجهــة المنظمــة ،وفقــاَ
للقوانيــن والمبــادئ التوجيهيــة لالتحــاد اآلســيوي للجوجيتســو ،احتــرام محتــوى
القواعــد فــي هــذه الصفحــة والجــدول الــوارد فــي صفحــة رقــم  ،37ولــن يتــم
اســتخدام القواعــد المذكــورة أدنــاه فــي مســابقات تصنيفــات النخبــة العالميــة.

 1-17مستويات األحزمة
 1-17ال ُيســمح ألصحــاب األحزمــة البيضــاء والمبتدئيــن وجميــع أصحــاب األحزمــة
التــي تقــل أعمارهــم عــن  16عامــاَ القفــز إلــى وضعيــة االحتجــاز المغلــق أو محاولــة
أي عمليــات إخضــاع فــي وضــع الوقــوف .إذا حــاول الالعــب فعــل هــذه الحــركات،
يوقــف الحكــم النــزال ،ويعطــي عقوبــة لالعــب للمخالــف ويعيــد المبــاراة مــع وضــع
الوقــوف فــي وســط البســاط.
 1-1-17ال ُيســمح للمتســابقين تحــت ســن  16ســنة بوضــع الــرأس علــى الجــزء
الخارجــي مــن جســم الخصــم عنــد إمســاك (محاولــة) ســاق واحــدة .وإذا حــاول
الالعــب القيــام بهــذه الحركــة ،يوقــف الحكــم المبــاراة ويســتأنف النــزال مــع
المتســابقين فــي وضــع الوقــوف وســط البســاط .ولــن يتــم فــرض عقوبــة.
 2-1-17إذا ثبــت حصــول المتســابق علــى الحــزام األســود فــي الجــودو ،أو شــارك
فــي المصارعــة الحــرة أو المصارعــة اليونانيــة  -الرومانيــة أو شــارك فــي رياضــة
الفنــون القتاليــة المختلطــة كمحتــرف أو هــاوي ،فــا يجــوز لــه التنافــس فــي أي
بطولــة بالحــزام األبيــض أو مــع مبتــدئ.

 2-17أقسام المستوى
 1-2-17البالغين ،والكبار ،ومن تحت سن 18
 1-1-2-17ناشئ 6 :أشهر خبرة كاملة في المصارعة
 2-1-2-17مبتدئ :من  6أشهر إلى عامين خبرة كاملة في المصارعة
 3-1-2-17متوســط :مــن  2إلــى  5أعــوام خبــرة كاملــة فــي المصارعــة .يعــد
الحاصلــون علــى األحزمــة الزرقــاء فــي الجوجيتســو البرازيلــي فــي المســتوى
المتوســط.
 4-1-2-17خبيــر 5 :ســنوات أو أكثــر مــن الخبــرة .يعــد الحاصلــون علــى األحزمــة
األرجوانــي والبنــي واألســود فــي الجوجيتســو البرازيلــي فــي مســتوى الخبيــر.
 2-2-17األطفال واليافعون تحت سن 16
 1-2-2-17ناشــئ :مــا يصــل إلــى  6أشــهر خبــرة فــي المصارعــة .ال ُيســمح
بالتقديــم لمــن تقــل أعمارهــم عــن  12عــام.
 2-2-2-17مبتدئ :من  6أشهر إلى عام خبرة كاملة في المصارعة
 3-2-2-17متوسط :من عام واحد إلى عامين خبرة كاملة في المصارعة.
 4-2-2-17متقدم :من عامين إلى  3أعوام خبرة كاملة في المصارعة
 5-2-2-17خبير 3 :سنوات أو أكثر خبرة كاملة في المصارعة
 3-2-17تشــمل الخبــرة الكاملــة فــي المصارعــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
الخبــرة فــي المصارعــة ،والجوجيتســو البرازيليــة ،الجــودو ،والســامبو وغيرهــا.
 3-17يتــم فــرض المرتبــة (المســتوى أو الحــزام) التالــي مــن االتحــاد اآلســيوي
للجوجيتســو لجميــع الرياضييــن مــن الحاصليــن علــى:
• المركز األول في بطولة العالم.
• ميدالية لثالث مرات في كأس القارية
• ميدالية لثالث مرات في مسابقة دولية
• المركز األول مرتين في مسابقة دولية.

69

جدول األساليب الممنوعة والمسموح بها
حسب العمر والحزام ومستوى التقدم
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الجزء 18

الفئة العمرية والوزن ومدة النزال
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الجزء 18

الفئة العمرية والوزن ومدة النزال

 1-18الفئة العمرية ومدة القتال
يعرض الجدول ادناه الفئات العمرية ومدد الفتال لكل منها:

ُيحسب العام من عمر المتنافس (من  1يناير إلى  31ديسمبر).
يمكن للمتسابق المشاركة في فئة عمرية واحدة فقط في نفس البطولة.
ال يمكــن للمتســابق التنافــس فــي فئتيــن عمريتيــن مختلفتيــن فــي نفــس البطولــة
بغــض النظــر عــن اختــاف أيــام الفئــات.
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 2-18فئات األوزان والمسابقات الفردية
يعــرض الجــدول ادنــاه فئــات األوزان المطبقــة فــي البطــوالت الدوليــة التــي تقــام
تحــت رعايــة االتحــاد الدولــي للجوجيتســو للمســابقات الفرديــة.

An athlete may not be registered in
more than one weight category, i.e. the
category to which he/she belongs or the
one immediately higher.
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 3-18فئات الوزن في مسابقات االطفال
ُيوصــي االتحــاد الدولــي للجوجيتســو بتطبيــق فئــات الــوزن المذكــورة فــي الجــدول
ادنــاه فيمــا يخــص فئــات األوزن لألطفــال (تحــت ســن  14وتحــت ســن  12وتحــت
ســن  10ســنوات) كمــا ورد فــي الئحــة االوزان الخاصــة بالشــباب.
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