خالصهاي از قوانين جديد فدراسيون جهاني كاراته قابل اجرا از اول ژانويه سال 2017
كوميته
بخش  2كوميته -لباس رسمي
o

بلندي كمربند شركت كنندگان نبايد بيش از دو سوم طول ران باشد.

o

شركت كننده ميتواند از دو روبان يا نگهدارنده مو استفاده كند(.قبال يكي بود)

o

خانمهاي مربي ممكن هست مطابق قوانين  wkfهمانند داوران و قضات خانم از حجاب استفاده كنند.

بخش  -3برگزاري مسابقات كوميته
o

به طور واضح شركت كنندگاني كه توسط كيكن رد صالحيت ميشوند از آن بخش از مسابقات كنار گذاشته ميشوند.

بخش  5كوميته-مدت زمان مسابقه
o

زمان آتوشي باراكو به  15ثانيه تغيير داده شده است.

بخش  7كوميته -موارد تصميمگيري
o

تعريف مزيت شركت كنندهاي كه اولين امتياز را ميگيرد( ،سنشو) :اگر در پايان مسابقه امتياز مساوي باشد .شركت كنندهاي كه اولين
امتياز را گرفته برنده است.

بخش  8كوميته-اعمال ممنوعه
o

اخطار كاتاگوري  2براي عدم فعاليت از مدت  10ثانيه به  15ثانيه تغيير كرده است.

بخش  10كوميته-آسيبها و برخوردها در مسابقات
o

به طور واضح شركت كنندگاني كه توسط كيكن رد صالحيت ميشوند از آن بخش از مسابقات كنار گذاشته ميشوند (مطابق بخش
)3

o

شركت كنندهاي بيفتد داور وسط فورا دكتر را صدا ميزند و  10ثانيه را با انگشتان خود به طور واضح شمارش ميكند .وقت نگهدار
زمان را طبق روش قانوني متوقف ميكند.

بخش  12كوميته -وظايف و اختيارات
o
o

به طور واضح داوران وسط ميتوانند مربي يا هر شخص ديگري را كه در محوطه مسابقه رفتار نادرست و مزاحمت براي برگزار كنندگان
مسابقات داشته باشد را اخراج كند.

بخش  13كوميته -شروع ،تعليق و پايان مسابقه
o

شركت كنندگان براي شروع در وسط تاتامي قرمز قرار ميگيرند (خطها ديگر استفاده نميشوند)
كاتا

بخش  1كاتا-محوطه مسابقه كاتا

 oتاتامي كه براي شروع مسابقات كوميته استفاده ميشود براي مسابقات كاتا برگردانده ميشود تا محوطه رويي يكرنگ شود.
بخش  3كاتا -سازماندهي مسابقات كاتا

o

به طور واضح شركت كنندگاني كه توسط كيكن رد صالحيت ميشوند از آن بخش از مسابقات كنار گذاشته ميشوند( .مطابق بخش  3و
 10قوانين كوميته)
بخش  5كاتا-موارد ارزيابي

پرت كردن حواس قضات با انجام تكنيكهاي كاتا در دور تاتامي در حالي كه شركت كننده ديگر در حال اجراي كاتا است به خطاها اضافه
شده است.
 oاستفاده كردن از پا به صورت قيچي كردن گردن در بونكاي به داليل رد صالحيت اضافه شده است.
بخش  6گاتا -اداره مسابقات

 oبه طور آشكار شركت كنندگاني كه توسط كيكن رد صالحيت ميشوند ،از آن بخش از مسابقات كنار گذاشته ميشوند و
توسط داور وسط كيكن نشان داده ميشود(.نشان دادن كيكن جهت عدم حضور تفاوت كرده است)
ضمائم
ضمينه -1اصالحات
 آتوشي باراكو به  15ثانيه تغيير كرد(رجوع شود به بخش  5قوانين كوميته)
 اضافه شدن سنشو به عنوان مزيت كسب اولين امتياز از حريف
 اجراي دقيق چگونگي نشان دادن عالمت كيكن
ضميمه -2دستورالعمل و راهنمايي براي داوران و قضات
 به طور واضح ميتوان ،وقتي كه امتياز داده ميشود اخطار تمارض نيز داده شود .جمله تظاهر يا بزرگنمايي صدمه به تظاهر جراحت تغيير كرده
است (اگر تكنيكي كنترل شده بزرگنمايي وجود ندارد).

توضيحات كامل درباره سنشو
داوران و قضات فدراسيون جهاني كاراته

از آنجايي كه سواالت مربوط به سنشو زياد هستند اينجا خالصهاي از جوابهاي برخي سواالت را ارائه ميكنيم.



سنشو ميتواند به همراه يوكو،وازاري و يا ايپون به دست آيد ،نوع امتياز مهم نيست.



سنشو ميتواند در هر زماني كه از مسابقه به دست بيايد ،حتي در ثانيههاي پاياني مسابقه



سنشو هم در مسابقات انفرادي و هم در مسابقات تيمي اعمال ميشود



مبارز در صورتي با سنشو پيروز ميشود كه در آخر مسابقه امتياز مساوي باشد،مانند  4-4 ،3-3 ،2-2 ،1-1 :و ...



اگر مسابقه ( )0-0به پايان برسد داور هانتي براي مسابقه انفرادي و هي كي واكه براي مسابقه تيمي اعالم ميكند.



داور سنشو را بايد به سوپر وايزر مسابقه (كانزا) اعالم كند.



اگر داور سنشو را به سوپر وايزر اعالم نكند ،سوپر وايزر در سوت خود ميدمد و از او ميخواهد كه اين كار را بكند.



در مسابقات تيمي ،تيم برنده تيمي است كه بيشترين پيروزيها اعم از پيروزي با سنشو را داشته باشد.

اگر زماني كه مسابقه را متوقف ميكني:

 آكا ايپون بگيرد و آئو يوكو بگيرد(سنشو نيست)
 هر دو امتياز ويدئو چك بگيرند (سنشو نيست)
 آكا امتياز از پرچم بگيرد و آئو امتياز توسط ويدئو چك (سنشو نيست)
 آكا امتياز بگيرد (توسط پرچم يا ويدئو چك) و آئو امتياز نگيرد(سنشو هست)
فهميدن اين چند نكته در آخر مسابقه مهم است:

 تعداد امتياز برابر و بدون سنشو در مسابقه انفرادي (هانتي)
 تعداد امتياز برابر و بدون سنشو در مسابقه تيمي (هي كي واكه)
 تعداد امتياز برابر و سنشو در مسابقه انفرادي (برنده داريم)
 تعداد امتيازات برابر و سنشو در مسابقه تيمي(برنده داريم)
 مسابقات اضافي در تيم (به همان شيوه مسابقه انفرادي)

وقتي يك مبارز سنشو ميگيرد كارهاي زير را انجام دهيد:

.1

به همان صورت امتياز دهيد.

.2

رو به كانزا كرده و بگوييد آكا (آئو) سنشو در حالي كه با انگشت اشاره به مبارزي كه امتياز گرفته اشاره ميكند.
خاوير اسكاالنته
رئيس شوراي داوران جهان ( 24دسامبر )2016

قوانين آناليز مرورگر ويدئدويي wkf

.1قبل از شروع مسابقه مدير تاتامي دو تن از داوران ارشد تاتامي را به عنوان هيات مرورگر امتيازات (اس-آر-بي) براي هر تاتامي انتخاب
ميكند .اين دو عضو پشت ميزي رسمي مينشينند كه در وسط آن اپراتور مرورگر ويدئويي قرار گرفته است .اس -آر-بي مجهز به يك
كارت قرمز (عدم پذيرش) و يك كارت سبز (پذيرش) ميباشد .فقط مقامات رسمي ميتوانند در اطراف ميز باشند.
.2قبل از هر مسابقه دستيار مرورگر ويدئويي كارتهاي آبي و قرمز را به مربيان مربوطه ميدهد .قرمز براي آكا و آبي براي آئو .اين دستيار
در ميان دو مربي مينشيند ،او بايد مجهز به سيستم راديويي دو سر باشد.
.3روند اعتراض به وسيله كارت تنها زماني به كار برده ميشود كه مربي بر اين باور است كه مبارزش امتياز نگرفته است .در مسابقه تعلل
و خللي وارد نميشود و اين مسئوليت هيات مرروگر ويدئويي است تا اطمينان دهد اعتراض مزبور به سرعت هر چه بيشتر و به صورت
حرفهاي پاسخ داده شده است.
.4در جهت اهداف مرروگر دو دوربين ويدئويي با تمام تجهيزات كمكي بايد براي هر تاتامي به كار گرفته شود .اين تجهيزات به وسيله
اپراتور مرورگر ويدئويي به كار گرفته خواهد شد .دوربينها بايستي در گوشهها و نزديك به منطقه امن قرار بگيرند.
.5مربي كه قصد اعتراض دارد ميايستد ،دستش را بلند ميكند و كارت آبي يا قرمز را نشان ميدهد .داور بالفاصله مسابقه را قطع ميكند
زماني كه كارت باال ميرود اپراتور مرورگر ويدئو فيلم مسابقه را قطع ميكند (كه به سيستم راديويي دو سره نيز مجهز است) دستيار
مرورگر ويدئويي بايستي اپراتور را از موضوع اعتراض مربي آگاه كند و كارت مربي را بگيرد ،اپراتور مرورگر ويدئو نوار مسابقه را به عقب
برميگرداند تا به صحنه مورد اعتراض برسد.
.6هيات مرورگر امتيازات اعتراض مزبور را مورد آزمايش و آناليز قرار ميدهد و در كوتاهترين زمان ممكن اتخاذ تصميم ميكند .همه
بايد در اين تصميم هم راي باشند واال اعتراض رد ميشود .اين تصميم با بلند كردن كارت قرمز يا سبز اعالم ميشود.
.7اس-آر-بي داور را درباره اين تصميم مطلع ميسازد تا او نيز مطابق با آن تصميم اقدام نمايد .دستيار مرورگر ويدئو مطابق اين تصميم
يا كارت را به مربي بازميگرداند .يا آنرا نگاه ميدارد ،اگر درخواست مربي رد شود كارت را دوباره نميتوان براي مسابقههاي باقيمانده
مبارز مزبور به كار برده مگر در مسابقههايي كه براي كسب مدال هست.
.8زماني كه از سيستم راند دوربين (بدون مسابقات مدال آوران) استفاده شود در صورتي كه اعتراض رد شود كارت به مربي براي بازيهاي
باقيمانده آن مبارز خاص تحويل داده نخواهد شد ولي در صورتي كه به نيمه نهايي برسد دوباره كارتش را پس ميگيرد.
.9رد اعتراض مربي يا سرپرست تيم را از حق اعتراض كتبي باز نميدارد(.ماده  11از قوانين مبارزات در بخش كاتا و كوميته)

.10اگر مبارز آشكارا به مربي خود برساند كه كارتش را باال ببرد اين به عنوان زمينهاي در كاتاگوري  2يعني هشدار يا جريمه تلقي خواهد
شد .در اين حالت اگر مربي كارتش را باال برد اين روند متوقف نخواهد شد و مرورگر ويدئويي به كار گرفته خواهد شد حتي اگر مبارز هم
طبق كاتاگوري  2هشدار يا جريمه شود.
.11اگر مبارز به مربي سيگنال دهد (به قول خودمان برساند) كه كارت را باال نياورد چون تكنيك امتيازآور نبوده اين نيز زمينه براي
كاتاگوري  2يعني هشدار يا جريمه تلقي خواهد شد.
.12اگر مربي كارت را باال ببرد سپس بالفاصله آن را پايين بياورد روند مزبور متوقف نخواهد شد و مطابقا مرور ويدئويي رخ خواهد داد.
.13در صورتي كه هيات مرورگر امتيازات به خاطر مشكالتش فني يا هر دليل ديگر قادر به آناليز و تحليل ويدئو اتخاذ تصميم نباشد
كارت به مربي پس داده خواهد شد.

كميته داوران
فدراسيون كاراته ج.ا.ا

