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اإل حتاد الدولٌ لزياضات قىة الزمٌ والدفاع عو الهفس

تطبل هذه الكىاعد والكىانني
يف املسابكات والبطىالت حتت إشزاف االحتاد الدولٌ
للزياضًني ،املدربني ،احلكام ،الكطاة ،واالداريني
For Sportsmen, Coaches, Referees, Judges, Officials. These Rules
are obligatory during all competitions under names of WFKA.

Printed in Lebanon, 2011.
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(الكىانني التحكًمًة إلسلىب قىة الزمٌ)
القوانٌن المنظمة لمبارٌات اسلوب ( قوة الرمً )؛
أولا  :لغة المبارٌات:
اللغة األم إلسلوب قوة الرمً هً اللغة العرب ٌَّ ِة ؛ وٌستعان عالمٌا ا باإلنكلٌزٌة.
الحلبة ومعداتها.
ثانٌا ا َ :
ِتال المرب ََّعةِ ،مِنْ داخ ِِل ال َِحبال هي
 -1إِنّ مساح َة حلب ِة الق ِ
× )5م.

 )6×6م مرب َّعية ححيد صى يَ ََ َح َحي دد صَد يَ 5

خارج
ت
ُ -2تحسَ صرضي ُة الحلب ِة ببساطٍ
ىطع محشَ ٍة َتمتد " 50س م" علَ األىل بح ِّل االتجاها ِ
َ
ٍ
مرن ،صَ ٍ
ِبال ،مٌر َتف ً
ض بين 120 َ 90س م).
ِعة عن مُسْ تَى األرْ ِ
الح ِ
حبال مجدَل ٍة َمححم ِة الش ِّدُ .ت َث ّبت عِ ْ دَ َ
ملَ َ ٍة َلَ ِد َ ٍة لل ِح َما َي ِة
الزَايا الم َُغ َّطا ِة
 -3يحيط الحلب َة صربعُ
بدرَع َّ
ٍ
ٍ
َتمْ ِي ْيي ِيز المتبييارينَ ،تر َت ِفييعُ عيين صَرْ ضِ ي َّي ِة الحلَ َب ي ِة  130َ 100 ،70،35س ي م)ع علييَ صَنْ َيرْ َت ِفي َيع عييامَ ُد
ْيعن عليَ حي ِّل جا ي ٍ مين
َ
الحلَ َب ِة " "132س م َعن مستَى َس ْطحِهاَ .تح َح ُم الحِبيا ُل احْ تِياطيا ً بَاسيطة ال ِ َقي ِ
ْ
الحب ِْل ""5" – "3س م).
الق
المتبارين من خِاللِهاَ .يحَن َىطرُ َ
َ
َ
الحلَ َب ِة م عا ً ل َتبا ُعدِها َا ْ ِز ِ
*ٌ -جب توافر التالً:
ُ
مانُ ،حيل عليَ
1/4
خدمات المُتبارين :حرسيَّان ،سطالن َاأل ْف َ
ض ِل مخفيَّان ،ماءََ ،حْ دَ ةُ إسْ عافٍ صَ ََّل د ُ ،سلُّ ِ
َالزاَ َي ِة الزرىاء).
الزاَ َي ِة الحمراء،
الزاَ َي ِة الخا َّ ِة بالمتباري
ِ
ِ
طاَالت َحراس ًت ُ
ٌ
َ 2/4خدَ ُ
حيط الحل َب ِة عِ ْ دَ م َت َ فِهاَ ،تحيَنُ
ضا ِة َالطبي ِ:
مات
الح َح ِم ،القُ َ
الرسميينَ ،
َ
ِّينَ ،ثال َث ٌة خا ٌَّة بالقُضاةََِ ،احِدَ ةٌ مسْ َت ِقلَّ ٌة َ
سياع َتا
للطبي ِ) ،جير ٌ صَ يفارة،
َ
للرسْ ِمي َ
إِحداها م َُخ َّ َ ًة َ
َاألَراق الرسي ِم َّيةِ ،صَ َْ ُ
ياز ال َ ييَتِ،
تَىييتٍ ،لييَاا ُل ال َّتحْ ِحيييم االتحاد َّيي ِة
راق القُرْ عيةَِ ،ميياياعٌ َ
ِ
مَ ي ٌل ب ِج ِهي ِ
ً
للح َح ِم َالطبي .
ْن المحايدتين الزاو ٌَ ِة البٌضاءِ ) مخ ٍ
َّص َ
إضافة إلَ ُسلَّ ٍم ف إحْ دَ ى الزاَي َتي ِ

ثالثا ا :المالبس و التجهٌزات األساسٌة :
 - )1المالبس  :تم اعتماد بدلة خا ة إلسلَ ( قوة الرمً ) رع
األمَر المستَحاة من الزي العرب َتت اس مع القتال ف المباريات .

ف ت ميمها ادخال بعض

 - )2التجهٌزات ٌ :جب على جمٌع الالعبٌن المشاركٌن فً المبارٌات ارتداء الواقٌات اآلتٌة :
*  -واقي الفم ( :)Mouth Protectorالذي يجب أن ْ ِ
وضعهُ إلزاميًّا.
ويكون
نان والمَّثَةَ،
ْ
ُ
األس َ
يحم َي ْ
ُ
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ةاح ِة
*  -قفَّااات ُ
ات الالااا ( :)Fighting Glovesخاصةةة ذات الانانةةة المونةةة والثاا ةةة ،وَ ََوَّكة ُةز ىمةةس َم َسة َ
الضة ِ
القاضة ِةة َّ
ةاوَا ِة ،و كةةون هةةذ الق فييازات مفتَحيية ميين األ ييابع َ الييل لسييهَلة المسييل علييَ صن الي ي قص
َز ها عن  8صَ ات ) َيشترط صن تحَن من ف ال َع َالَزن لحل الع .
*  -واقيً المقتي (ٌ :)Groin Protectorيم َةا ُُ حةت السةوواو ،وا يمكةن ماارةوة ّأيةة ماةاواة وونةه ،وىةو
ِِ
إمهالةه الوقت المسموح اه.
يسا ُ
او وائه َ
ِّب ْ
نوَو الالىب اعو ْ
* -واقي الفم ( :)Mouth Protectorالذي يجب أن ْ ِ
وضعهُ إلزاميًّا.
ويكون
نان والمَّثَةَ،
ْ
ُ
األس َ
يحم َي ْ
ُ
*  -واقاااي الاااا م ( :)Foot-Protectorال ةةي يجةةب أن اقةةس ثاا ةةة خةةالو الماةةاواة ،و غنةةي كامةةو القةةو ،
خاصةةم مرةةن القةةو ح ةةس الكعةةب ىمةةس أن ا ح ةةوي أيةةة مةواو صةةماة مة
ّ
واو وائهةا إلزامي.

ثاي هةةا ا حك ةا منعةام لالنةةزا ،

*  -واقي الاصبة ( :)Shin Guardاو واؤ إلزامي ،ىمس أن ا يح وي َّأيةَ مواو قاسية.
ٍ
َّ
إضافيةة (مروات الوكاة ،الكوع  ،،،الخ).
إضافية :م اخ ياوَي ِة او واء معوات
مع ات

النو ِىي ِ
َّة.
يوق الحك ُ امعوات الوقاية ،مرووام أن كون المعوات الوئيسية م كافئةم لكال الم ااويين وحويثة َّ ْ

رابعا ا :قوانٌن المشاركة فً البطولت الرٌاضٌة :
أ-

نظام الجولت :

تعتمد المباريات صَ ال زاالت علَ ظام الثالث جَالت ،حيث تحَن مدة حل جَلة دىيقتين َراحة دىيقة
َاحدة بين الجَلة َاألخرى.
*  -الفحص الطبً :
يج خضَع الالعبين للفحص الطب ىبل بدء المباريات لتحديد مدى صهليتهم للمشارحة ف المباريات
من احية طبية  ،علَ صن يؤخا ضغط الدم َفحص الراتين من ضمن الفحص  ...حالل فال بد من َجَد
طبي معتمد َعدة اسعاف حاملة صث اء المباريات .

ب  -قوانٌن المشاركة فً المبارٌات :
 - )1ال يحق ألي الع المشارحة ف المباريات ما لم ي ل الَ درجة القمر ،ححد صد ََ ،المعتمدة
ىَة الرم ) .
ف ظام الرمَز من ىبل صسلَ
 - )2ال يحق لالع المشارحة ف المباريات ف حال فشله ف الفحص الطب .
 - )3ال يحق لالع الخاسر بالضربة القاضية ،ف آخر مباراة شارل فيها ،المشارحة ف المباريات اال
بعد مرَر فترة شهر علَ األىل من تاريخ المباراة الت خسر فيها.
ىَة الرم ) للمشارحة ف
 - )4يج صن يرشل الالع من ىبل صحد المدربين المعتمدين من اسلَ
المباريات ..
 -)5يحق لالعبين الممارسين لمدار ىتالية صخرى المشارحة ف المباريات ف حالة اىرار الل من ىبل
اللج ة الف ية الم ظمة للبطَلة َتطبيق القَا ين المعتمدة ف ىَة الرم .
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ج  -الفئات واألوزان :
فئخ الىبشئيه  13 -8 :سىخ

إوبث وركىس

فئخ الشجبة  18-13 :سىخ إوبث وركىس
فئخ الكجبس

 :فىق  18لغبيخ  37سىخ إوبث وركىس

خامسا ا  ( :قوانٌن تحكٌم المبارٌات ) ـــ اقرار نتائج المبارٌات :
يتم اىرار تيجة ال زاالت من ىبل هياة القضاة حيث يعتبر ىرارها هاايا َتحسم ال زاالت ف الحاالت
التالية:
 )1ع الضربة القاضٌة َ :الل ع دما يتلقَ صحد الالعبين ضربة مسمَحة مؤثرةَ ،اليتمحن من
ال هَض صَ مَا لة ال زال بعد ا تهاء الححم من العد من 1عع .) 10
 )2ع الضربة القاضٌة الفنٌة َ :تحَن بقرار الححم ا هاء ال زال تيجة صحد األسبا التالية :
عع عدم تمحن الالع من مَا لة ال زال .
 ع دما يتلقَ ضربة ىَية تستَج العد له من  1الَ َ )8يحمل ال زالَ ،ع د تحرار السقَط ثالثمرات متتالية ف الجَلة صَ حامل المباراة.
عع عدم تحافؤ الالعبينَ ،ى اعة الححم صن مَا لة ال زال ستعرض صحدهما لخطَرة اال ابات القَية
لعدم امحا يته الدفاع عن فسه بشحل حيل.
 )3ع الفوز بالنقاط  :حيث تعلن ال تيجة من ىبل هياة القضاة َحس ظام الت قيط المعتمد من ىبل
اسلَ ىَة الرم ) َتحتس ال تيجة لالع الاي سجل قاط صحثر علَ العدادات المعتمدة للقضاة .
 )4ع النسحاب  :ع دما ي سح الالع  ،صَ سحبه من ىبل المسَؤل عن رعايته ف زاَية الحلبة.
عع ا ابة صحد الالعبين بجرح مؤثر يستدع ا هاء ال زال للحفاظ علَ سالمته َبعد ان يقرر الطبي
المتَاجد عدم صهليته الحمال المباراة .
 )5ع الطرد  :ع دما يطرد الححم صحد الالعبين الرتحابه طرق مم َعة ف ال زالَ ،حما هَ مقرر من
ىَة الرم ) َبعد التشاَر مع راي لج ة التححيم َالقضاة ليبلغهم ص ه يريد طرد الالع .
ىبل اسلَ
 )6ع انهاء النزا بالتثبٌت  :وٌكون فً الحالت التالٌة -:
*  -ااا رمَ الالع خ مه بحرحة ف ية سريعة َىَية َباسلَ جيد مع تثبيته لمدة  30ثا ية ) َعدم
تمحن اآلخر من الحرال صَ التخلص ،ي ته ال زال ل الل الرام .
* -يح ل الالع علَ قطة َاحدة للرمية ال حيحة َ قطة إضافية ااا رمَ خ مه بحرحة ف ية َثبته
لمدة  10ثَان) ،فت بل قطتانَ .يح ل الالع علَ قطتين إضافية ااا ىام برم خ مه علَ
االرض بحرحة ف ية فيها سرعة َىَة َمهارة َتثبيته لمدة  20ثا ية ) فت بل  3قاط ،ثم تخلص بعدها
الالع اآلخر من التثبيت ىبل َ َل العد الَ  30ثا ية ).
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*َ -ف حالة الضغط علَ مفا ل اليد صَ القدم ،سَا ًء علَ الَاىف صَ علَ األرض َلم يستطع التخلص
الالع من المسحة ال حيحة ،تحتس ف طريقة الت قيط َتَىيت التثبيت علَ األرض ف إعطاء
ال قاط .
*َ -ف حالة الضغط علَ المفا ل صَ ع د التثبيت إاا طرق الالع المثبت علَ األرض بمع اه
اإلستسالم فيسأله الححم هل تريد االستسالم إاا ىال عم صَ إستمر ف الطرق علَ األرض ت ته المباراة
باإلستسالم.
 -7كٌفٌة إحتساب النقاط  :تحتس
حالتال :

الاي صدى الضربات َالحرحات الف ية ال حيحة

ال قاط لالع

* -تحتس

قطة َاحدة علَ العداد للحمة ال حيحة علَ الَجه صَ الجسم.

* -تحتس

قطة َاحدة علَ العداد للرحلة ال حيحة علَ الجسم .

* -تحتس

قطتان للرحلة ال حيحة علَ الَجه صَ الرحلة مع القفز علَ الرص .

* -تحتس

قطة َاحدة علَ العداد ع د إخالل التَازن َرم الخ م علَ األرض بحرحة ف ية سريعة.

* َ -لتَضيل االمر للميقات َللمشاهدين علَ مرَر َىت الثبيت بالشحل التال ع ع د بدء التثبيت يرفع
الححم إ بعه مَضحا مرَر  10ثَان علَ التثبيتَ ،ع د الَ َل الَ  20ثا ية يرفع إ بعان
مَضحا َ َل عد التثبيتَ ،ع د الَ َل الَ  30ثا ية يرفع اال ابع الثالثة َ )3بعدها يضم اليدين
الَ بعض َفتحهم الَ الخارج معل ا إ تهاء الَىت َفَز صحد الالعبين بالتثبيت.

سادساا - :توجٌه الضربات :
* -الضربات المسموحة فً النزا :
 - )1جميع ضربات اليدين من جهة القبضة َالمَجهة لألماحن المسمَح الضر عليها:
 اللحمة المستقيمة  - JABاللحمة الخطافية  - HOOKاللحمة الت اعدية . UPPERCUT - )2جميع ضربات القدمين َالمَجهة لألماحن المسمَح الضر عليها :
* -الرفسة األمامية  - FRONT KICKالرفسة الجا بية  - SIDE KICKالرحلة الخطافية بالحع
 -HOOK KICKالرحلة الداارية  - ROUNDHOUSE KICKالرفسات الم خفضة LOW KICKS
-

َّ
الخْم ِفَّيةُ (َ )Back-Kickالرفسات
الوكالت
الهاللية ) -)Crescent-Kicksالعمووية ( -)Axeالوْكمَةُ َ
الطاارة الجا بية َالداارية .JUMPING KICK & BACK SPINNING KICK
( -)3حركات رمً الخصم على األرض:
* -حرحة الح

 SWEEP KICKالخالل التَازن من مسافة ى يرة .

* -مسل الخ م من اليدين صَ الرجلين صَ الجسم َاسقاطه صرضا مع الضغط علَ المفا لَ ،يم ع
المسل لَىت طَيل دَن محاَلة الرم َ ،محاَلة العرىلة فقط.
مالحظة  :يج
التالحم.

علَ الالع

استخدام ضربات األيدي َاألرجل معا َرم الخ م صرضا ف حالة
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سابعا ا  :تهدٌف الضربات الى األماكن المسموحة مث :
الَجه صماما َجا با ) ،الجاع صماما َجا با ) األىدام ف
َالتثبيت .

حالة الح

الخالل التَازن صَ للمسل

*  -األمَر غير المسمَح بها ف ال زال :
 - )1الضر علَ الجهاز الت اسل .
..

 - )2تَجيه الضربات خلف الرص

 - )3تَجيه الضربات الَ الرىبة صَ محاَلة الخ ق ع د الح جرة .
 - )4تَجيه الضربات الَ الظهر العمَد الفقري ).
 - )5الضر بالمرفق .
 - )6الضر بالرحبة الَ الرص

.

 - )7تَجيه الضربات الَ المفا ل الرحبة مثال) .
 - )8المسل لغرض االعاىة َتفادي اللع .
 - )9استخدام الرص

ف الضر .

 -)10مهاجمة العيَن .
 - )11العض َالب اق َال راخ صَ استخدام حالم بايء صث اء ال زال .
 -)12االستدارة َمَاجهة الخ م بالظهر .
 -)13استخدام الَساال غير الف ية ف محاَلة رم الخ م صرضا .
 -)14مهاجمة الخ م بالضر
القدمين
 -)15يم ع مسل المالب
فقط .

ع د سقَطه صرضاَ ،مالمسة األرض بأي جزء من صجزاء الجسم عدا

ف حالة رم الخ م علَ األرضَ ،ال يحَن المسل اال بأعضاء الجسم

 -)16يم ع البدء بمهاجمة الخ م بالمسل ع د ىَل الححم ابدص ) ،بل عليه صن يطبق مجمَعة مهارات
ىتالية باأليدي َاألرجل َبعدها يحق له المسل َالرم ف حالة التالحم .
 -)17يم ع الضر باأليدي من صعلَ الَ صسفل حالمطرىة َ ،بحرف َباطن اليد .
 -)18يم ع مهاجمة الم اف

العالق بين الحبال .
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 -)19يم ع المسل بالحبال صث اء الضر باليد صَ القدم  ،صَ استمرار الَىَع علَ الحبال اث اء ال زال .
 -)20يحظر مبارحة الحلبة اال بأمر الححم .
 -)21ال يجَز االستمرار بالقتال بعد ا دار صمر ىف ) من الححم صَ هاية الجَلة .
مالحظة  :مخالفة القَا ين َالقَاعد تؤدي َفقا لحجمها ،الَ ا اار الالع
االشترال لعدم األهلية.

صحثر من مرة صَ حرما ه من

ثامنا ا  :نظام التنقٌط :
يحسم ال زال بال قاط باتباع طريقة الت قيط بالعداد صَ بَساال صخرى  ) Points Counterحيث يفَز
بالمباراة من سجل له القضاة ال قاط األحثرعلَ استمارة التححيم .
َيقَم القضاة ال زال باستمرار َلحل جَلةَ .بعد ا تهاء الثالث جَالت يتم اعالن ال تيجة من ىبل
االداري المختص المرجع صَ صي اداري تعي ه اللج ة الف ية ) َبعد فحص استمارات التححيم المقَمة
من ىبل القضاة.
وٌتم احتساب النقاط لك جولة كما ٌلً :
 - )1الفااز بالجَلة من حقق قاط صحثر من األخر َبفارق قطتين علَ األىل .
 - )2الخاسر للجَلة من صخا قاط صىل من اآلخر َبفارق قطتين علَ األىل .
 - )3الخاسر بالضربة القاضية الف ية) مثال  :تعرض لثالث سقطات  ) KDف الجَلة الَاحدة صَ
ف حامل المباراة ي هَ ال زال َتعتبر ضربة ىاضية ف ية ،صَ يخسر الالع لعدم حفاءته صَ بالضربة
القاضية صث اء العد للعشرة ،صَ بالتثبيت لمدة  30ثا ية ) صَ خسارته باالستسالم.
تاسعا ا  :العوام التً ٌجب مراعاتها عند منح النقاط :
 - )1الضر بالطرق المسمَح بها ف اسلَ ىَة الرم ) ،حيث يأخا القاض بعين االعتبار فاعلية
الضربة ،ىَتها  ،تهديفها َ ،مدى تأثيرها علَ الالع اآلخر.
 - )2فاعلية الهجَم َالمستَى الف ف آداء الضربات.
 - )3فاعلية الدفاع َالقابلية علَ تفادي ضربات الخ م بالطرق الف ية َلي بالهرَ المستمر من
هجَم الخ م).
 - )4الحرحات الف ية الجيدة ف حالة المسل َرم الخ م صرضا شرط تَفر السرعة ،القَةَ ،الفن ف
صداء الحرحة َلي بالتأخير ف محاَلة رم الخ م صرضا َتثبيته ).
 - )5صَلَية التقييم تحَن حس الترتي التال :
ضربات األرجل الفعالة ،لحمات األيدي ال حيحة  ،الرم السريع علَ اآلرض ،محاَلة التثبيت
علَ األرض صَ بالضغط علَ المفا ل.
*  -التعاد  :ف حال التعادل يتم حسم ال تيجة ل الل صحد الالعبين حيث يؤخا ب ظر االعتبار ما يل
َحس التسلسل اآلت :
 - )1الالع الاي استخدم ضربات األرجل الرفسات المؤثرة ) َ بعدد ص حثر من خ مه .
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 - )2الالع
 - )3الالع
 - )4الالع
 - )5الالع
 – )6الالع

الاي تميز صداؤه الهجَم بالفاعلية .
الاي تميز صداؤه الدفاع بالفاعلية .
الاي صداؤه للحرحات َالمهارات الف ية بالمهارة َاالتقان .
الاي صبدى رَحا رياضية صفضل علَ حلبة ال زال َخارجها .
الاي رمَ خ مه بالطرق الف ية ال حيحة َحان صداؤه جيدا ف الرم َع د التثبيت.

عاشراا  :التحكٌم  :تتكون هٌئة الحكام من :
* -جهاز الحكام (.)Referees & Judges
يدير جهاز الححيام في االتحياد لج ية لهيا ظيام َ يالحيات خا ية بهياَ ،مؤلفية مين الححيام الم ي ُّ فينع
مؤلفيية ميين ثالثيية الييَ خمسيية صعضيياء ،ص ييحاف خبييرة َحفيياءة عالييية ف ي مجييال التححيييم ،تعي ي هم الهيايية
اإلدارية َيستأ برصيهم ع دما يتم تقديم صي إعتراض علَ تيجية مبياراةَ ،مين مهيامهم اإلشيراف عليَ
ت فيا ىَا ين التححيمَ ،السهر علَ إىامة دَرات اإلعداد َال قل.
َ
حام الرَّ سْ ِم ِّ  ،سرَال رميادي ،تي شييرت صسيَدَ ،ح َِياا ٍء
هاز ْ
* مالبس ِج ِ
كام :يتألُّف لبا ُ ِج ِ
الح ِ
هاز الحُ ِ
الح َحيي ُم خا ً
بجييرَح لالعبييين
خفيييفٍ صسْ َييَدَ
يتسيي َّب َ
يين ارتييداء صي شيي ٍء يمحيين صن َ
اللييَنَ .يم َت ِييعُ َ
َّيية َع ِ
ِ
ٍ
حالساعات ،ال ظارات ،الخَاتم ،الحل ...الخ.
يقَد المباراة ححم إتحادي َ ُتق ًّيم قاط حل مبياراة بَاسطيعة ثالثية ىضياة إتحياديين يتَزعيَن في م ت يف
ِين
جهات الحلبة بعيداً عن الجمهَر مسافة ثالثة
ُبيارا ٍة م َ
صمتار علَ األىيل)َ .يتيألّف ِجهياز الحُ حيام ألَيِّ م َ
ٍ
َ
َالط ِب ْي ْ .
الحلَ َبةِ ،القُضا ِة الثالثةِ ،ال ِميْقات
السادَ ةَِ :ر ِا ْي ُ الحُ ّح ِامَ ،ح َح ِم َ

الحادي عشرٌ :قود المبارٌات جهاز حكام مؤلف من:
 -1رئٌس الحكام (المشرف)

The Supervisor

 -2حكم الحلبة الوسط

Central Referee

 -3القضاة

Judges

 -4المٌقاتً

Time Keeper

 -5الطبٌب

Doctor

 -1رئٌس الح ّكام (المشرف) (: )The Supervisor
َهَ المسيؤَل عين ححيام َىضياة البطَلية َيجي صن يحيَن حاميل درجية ححيم فاية صليف صَ
م ي َّ ف دَل ي َع ييده معرفيية تاميية بييالقَا ين َعمييره فييَق  12سيينةَ ،ي َُع ييِّن ححييم الحلبيية
الرايس  ،إاا حان ه ال صحثر من حلبةَ .هَ الاي َي ّ
بت بأي اعتراض يق َّدم صث ياء المبارييات.
َيمحن العَدة الَ لج ة الح َّحام ع د الضرَرة.
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* واجبييات رئييٌس الح ّكييام َ :المرجييع في حي ّل مييا يتعلّييق بالح ّحييام َالقضيياةَ ََ ،ي َت ََجَّ ي ُ َعلَ ْيي ِه
التال :
 -2إختيار الححام َالقضاة األح ّفاء َالحياديين لحل حلبة مَجَدة ف البطَلة.
ُ َ
ُ
الالز َمةِ.
حام ََ َت َْ ِج ْي ُه ال َّ اا َِل َال َّت ْ ِبيْهات
ِ
 -1مراى َبة صدا ِء الحَّ ِ
 -3إبْعييا ُد صيِّ َح َحي ٍيم ال يحتييرم ىييَا ين االتحيياد إِبْعيياداً مؤىت يا ً صَ داام ياًع حيييث َيقييَ ُم باسْ ي ِتبْدالِ ِه
َتزَي ِد الححم البديل بالتَجيهات الضرَرية السيتا اف المبياراةَِ .هياا ي طبيق عليَ القضياة
ِبَن صَ ْخطا ًء ف َضع ال قاط.
الاين َيرْ َتح َ
راق
 -4م َُرا َى َب ي ُة صَدا ِء القُضيياة ،عبيير ىيامييه بييدَر ىي ٍ
ياض رابي ٍيع بالحامييلَ .مقار َ ي ُة َرى ِت ي ِه ِبييأ َ َْ ِ
َّرَر َّي ِة لهيمَ ،ممحين ليه صن يسيتعين بمراىي صَ
ضا ِة العاملين،
االلقُ َ
ِ
َتَجي ُه المالحظات الض ِ
مشرف آخر ف المباراة.
 -5يرجع له الححام ف حالة ح َل حاالت غير متَىعة ف ال زال.
 -6تقدم له االعتراضات َيحسمها بشحل هاا .
 -7يستأ

برصيه ال هاا ف اعالن تيجة ال زاالت الت تم االعتراض عليها.

 -1حكم الوسط (.)Central Referee
ب علٌه ما ٌلً:
القانون،
* واجبات حكم الوسط  :الحكم هو س ٌِّد الحلبةَ ،و ُم َن ِّف ُذ
وٌتوج ُ
َّ
ْ
-1

األمانع ثم جمعهما َإعطا ُء بعيض المالحظيات
فحْ صُ مالب المتبارين َمعدات
ِ
ضا ِة َالم َُؤ ِّىتِ،
حَل القَا ينع َإرسالهما ح ّل إلَ زاَي ِتهَِ ،التأ ُّح ِد من جُ هَُزيَّة القُ َ
َب ْد َا َها.
معل ا ً رىم َ
الج َْلَ ِة ِ

-2

عيدم معا يا ِة
التش ُّد ُد علَ سال َم ِة المتباري َجعلها ف َطلِي َْع ِة صَلَيَّاتهَ ،التأ ُّح ُد مين
ِ
ييين
صيِّ
َّييرباتِ ،عِ ْ يييدَ عيييدم تحيييافؤ المسيييتَى بي َ
يين الض َ
متبييار َعيييدم تلقييييه مزييييداً مي َ
ٍ
المتباريين.

-3

سير َتطبيق ىَاعِ دَ اللَّ ِع ِ الشريفَ ،إِدار ِة حامل المباراة ،بما صَُت
مراىب ُة حُ سْ ِن ِ
من خبر ٍة ف يَّع ٍة َمعرف ٍة بالقَا ينَ ،بما يرتضيه ضميره.

-4

تححيم القُضياة ع يد هايي ِة حيل جَلية َال َتي ْدى ُ
ِيق فيهياَ ،تسيليمها ليراي
لَاال
َجمْ عُ
َ
ِ
تيااَ ،،إجبيارُ
اإلعالن ال هيا ِا ِّ لل
الفااز بُعيدَ
الححام المراى الرايس  ،ثم رفعُ ي ِد
ِ
ِ
ِ
ْراز الرُّ َْ ِح الرِّ ياضِ يَّة َال ُم ا َف َس ِة ال َش ِر ْي َف ِة.
المتبارين علَ ال َّت افُ ِل من صجل إب ِ

-5

ْن لعدم األهليةَ ،تَجّ عليَ الححيم تحدييد مين تي ّم
ف
ِ
حال اسْ ِتبْعا ِد ِه أل َحدَ المتبار َيي ِ
اسييتبعاده َتَضيييل سييب اإلسييتبعاد للححييم الرايسي  ،بإشييار ٍة َلهجي ٍة َاضييحتينع
ياع
يلَ .ال يييت ُّم االسْ ييتبعا ُد َى ْبي َل َمشي َ
اليياي يُعْ لِي ُم بييدَره العريييف لِييُعل َِن الِي َ
يَر ِة َإِجمي ِ
القُضاةِ.
10

* أوامر حكم الحلبة :على الحكم استعما ُ األوامر التالٌة:
-1
-2
-3

إبدء  : "Fight" = IBDAع دما يأمر ببدء صَ استا اف القتال.
َ
ُعياَدَ إِال بيأمْ ٍر
قف  : "Stop" = KEFع دما يأمر المتبارين بَىف القتال َال ي َ
ِم هُ.
تراجع  "Break " = TARAJAلف ل الالعبين بحيث يتراجيع حيل متبيار خطيَة
الَ الَراء ىبل استا اف القتال مباشر ًة.

* سلطة حكم الحلبةٌ :مكن للحكم القٌام بما ٌلً:
 -1إيقاف المباراةَ ،حالل راي الححام صَالطبي يمح هم إيقافها.
 -2إيقاف المباراة إثر إ اب ِة صحد المتبارين بضيرب ٍة غيير مشيرَعة صَ جيرح مياع صَ
إاا اعتبر الطبي صنَّ صحد المتبار َيين ال يقَى علَ استا اف القتال.
دم األَهْ لِ َّيةَِ .ف هياه الحاليةِ،
 -3إيقاف المبارا ِة َاسْ تِبعا ِد صَ َح ِد المُتبار َي ِ
ين ْصَ حالهُما ل َِع ِ
اإلسْ تِحْ
الخرق
ت
ال علَ مَافقة صَ ْح َث ِر َّي ِة القُضا ِة الثالثةع إالّ ف حاال ِ
ِ
ِ
علَ الححم ِ
َن.
الفاضِ ِل للقا ِ
 -4تحايرُ الُ َم َتباري ،صَ إيقاف المباراة ،صَ إعطااه إ ااراً الرتحابه مخالفة.
 -5استبعاد المدر صَ مساعده صَ َْ ِحلَ ْيهُما لخرىهما القا َن.
 -6تَجيييه إ يياار رسييم الييَ الالع ي اليياي يخييرق القييا َن ميين خييالل رفييع البطاىيية
ال فراء بَجهه.
 -7إستبعاد الالع ع د ح َله علَ اال اار الرسم الثالث َرفع البطاىة الحمراء.
 -8تَجيه إ اار رسم الَ الالع الاي يتأخر عن الحضَر الَ الحلبة بعد ا قضاء
مدة دىيقتين عن إعالن إسمه للمباراة.
 -9تَجيه إ اار ثا لالع الاي يتأخر عن الحضيَر اليَ الحلبية بعيد ميرَر ثيالث
دىااق عن إعالن إسمه للمباراة.
 -10إستبعاد الالع الاي يتأخر عن الحضَر الَ الحلبة بعد مرَر صربيع دىيااق عين
إعييالن إسييمه للمبيياراة .يرفييع البطاىيية الحمييراء بَجهييه َيييتم اسييتبعاده بالتغييي
)(WO
دَن العَد ِة إِلَ القُضاةِ.
َ walk-over
 -11إسييتبعاد الالعيي اليياي تعييرض إلييَ ثيي َ
ت ىاضِ يي َي ٍة KD-Knock
ييربا ٍ
ض َ
الث َ
 ،)Downفيي الجَليية الَاحييدة ،صَ خييالل المبيياراة ،دَن العييَدة الييَ استشييارة
القضاة.

*  -أمور ٌجب مراعاتها من قب حكم الوسط :
ٌتصرف الحكم الذي ٌدٌر النزا عند سقوط احد الالعبٌن أو كالهما وكما ٌلً :
 -)1ع د سقَط صحد الالعبين  ،يأمر الححم الالع اآلخر بالتَجه فَرا الَ صبعد رحن ف
يباشر بالع ّد  ،بعد التأحد من ع ّد الميقات َيحَن الع ّد من . ) 10 - 1
 -)2ااا لم ي

اع الالع

الحلبة :ثم

اآلخر ف التَجه الَ الرحن المثبت ف تَجيه الححم  ،يأمر الححم بايقاف
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الع ّد  ،لحين ت فيا صمره .
 -)3ف حالة هَض الالع ىبل َ َل الع ّد الَ ثما ية ،يستمر الع ّد الَ الثما ية ،ثم يتأحد الححم من
ىابلية َصهلية الالع علَ مَا لة ال زال ىبل االشارة الَ االستمرار بال زال .
 -)4ف حالة عدم تمحن صحد الالعبين من مَا لة ال زال يتم م ل ال تيجة لخ مه بالضربة القاضية .
 -)5ف حالة هَض الالع الاي سقط صرضا ىبل َ َل الع ّد الَ عشرة ثم سقَطه مرة صخرى بدَن
تدخل الالع اآلخر ،يستمر الححم بالع ّد الَ عشرة .
 -)6ف حالة سقَط حال الالعبين َ هَض صحدهما يستمر الححم بالع ّد الَ الع ّد العاشر لالع الاي ال
يزال طريحا ًَ .ع دما يبلغ الع ّد الَ عشرة يتم م ل ال زال لالع الاي استطاع ال هَضَ ،ال يزال ىادرا
علَ مَا لة ال زال .
 -)7ف حالة سقَط حال الالعبينَ ،دق جر التَىيت ىبل َ َل الع ّد الَ عشرة ،يستمرالع ّد الَ
عشرةَ ،ف حالة هَض الالع ىبل الل يتَجه الَ رح ه المخ ص.
 -)8ف حالة سقَط حال الالعبين ََ َل الع ّد الَ الع ّد العاشر َلم يستطع صي من الالعبين ال هَض،
تعتبر ال تيجة تعادل بي هما.
 -)9ف حالة رم صحد الالعبين صرضا بحرحة ف ية جيدة مع محاَلة التثبيت ،يبدص الححم بالعد بداخله مع
اعطاء اشارة للميقات بالع ّد معه علَ الساعة الثا ية الت يج تَفرها لهَ ،تَضيل َ َل العدَ ع د
مرَر حل عشرة ثَان برفع األ ابع.
 )10ف حالة رم صحد الالعبين صرضا بحرحة ف ية جيدة مع محاَلية التثبييت ،يبيدص الححيم بالعيد بإيقياع
الثا ية ،بداخله مع اعطاء اشارة للميقات بالع ّد معه علَ الساعة األخرى الت يج تَفرها لهَ ،تَضييل
َ َل العدَ ع د مرَر حل عشرة ثَان برفع األ ابع.
 ) 11يج ي علييَ الححييم الت بييه إاا حييان صحييد الالعبييين يضييغط علييَ الح جييرة ،ف ي حاليية مسييل الييرص
َالضغط علَ الرىبيةَ ،.في هياه الحالية عليي ه ت بييه الالعي صَ يطلي م يه ال هيَض َإعيادة ال يزال مين
الَاىف حما بدء.
بالح َك ِم:
* الوضع الصحً
الخاص َ
ّ
دَر ِه ف الحلبعَةَِ .يج صن يحَن
يخضعُ الححم
ٍ
لفحص طب د يبرز صهليّته البد ية الت تخَله صدا َء ِ
ت الحاجة.
ال ظرَ ،يُمْ َ عُ من ارْ تِدَ ا ِء ظارات مستعيضا ً ع ها بالعدسات الال قة ،إاا دَ َع ِ

حيل
َ

ض ْب ُطها:
الح َك ِم َ
ب على َ
* المخالَفات التً ٌَ َت َو َّج ُ
اليرَح الرياضي َّيةَِ ،متعمِّيداً
الح َح ِم ،خارىيعا ً القيَا ين ،مت يرفا ً بميا ي ياىضُ
َ
ال ُم َتباري الاي ال يُطِ يْعُ صََام َِر َ
اار بطاىية
ارتحا َ المخالفاتع يتلقَ ت بيهاً ،إ ااراً بطاىة فراء) صََ استبعاداً لعدم األهلية دَن سابق إ ٍ
َن .يُعْ طي لحي ِّل
اإلستح ا َل عليَ مَافقية صَ ْح َث ِريَّي ِة القُضيا ِة إِالّ في حالي ِة
يل للقيا ِ
ِ
حمراء) بعدَ ِ
الخيرق الفاضِ ِ
َ
ُ
لعدم األهل َّي ِة
متبار " "3إ اارا ٍ
ٍ
ت ف سياق الجَلع ِة الَاحِدَ ِة ص َْ حام ِِل المُباراةِ ،اإل اارُ الثالِث يع استبعا ُدهُ ِ
الرجَع إلَ القُضا ِة ف َه ِا ِه الحالَ ِة فقطَ .صي إ اار يَجّ ُه للمدَ رِّ ِ ييت ُّم احتِسيابُه في
دَن
بطاىة حمراء) َ
ِ
تحاير  Cautionألحد المتبارين في صيية لحظيع ٍة َيراهيا م اسِ ي َب ًة
خا عة المتباري ف ُسهُ .يحق للححم تَجيه
ٍ
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ت
ت إِال إِاا اس َت ْدعَ الت ْ بي ُه ََ ْىتا ً إِضا ِف ّيا ً لِ َشرْ ِح حالَي ٍة مياع ه يا فقيط عليي ِه طلَي َ إِيقيافِ الَىي ِ
الَ ْى ِ
دَن إيقافِ َ
َ
اار بطافة فراء)
ح ال
َ
يحَن ال َِل علَ حِسا ِ المُتباري األ َخ َرَ .عح ُ الل يحدث ف حالة تَجيه إ ٍ
الَ ْى َ
َع المخال َف ِة َ ُمظهراً الل للمتباري.
ت فَراً ،م َُْضِ حا ً َ
 ،يَُىِفُ َ
صو ِ َخ َط ٍأ َغ ٌْ ِر ُم َت َع َّم ٍد (:)Accidental Fouls
الثانً عشر :
ف فً حا ِ ُح ُ
التصر ُ
ُّ
اراةِ،
الححم
غير ُم َت َع َّمدٍ ،علَ
تقرير إمحا ية متابعة ُمتلق اإل ابعة لل ُم َب َ
َ
 -2إاا تَىفت المباراة تيجة خط ٍأ ِ
ِ
بالطل ي الييَ الطب ْي ي ِ تقرييير الَضييع الجسييدي للمتبيياري دىيقيية َاحييدة للفحييص)َ َ .حي َيال َِل َت ْق ِر ْيي َير َم ِ يي ِْر
ِشار ِة القُضاة الثالثة مستخدما ً عبارة" :خطأ صَ غير خطأ" َف حال حان الخطيأ غيير جيديد ،
المُبارا ِة باسْ ت َ
عليه مٌتا َب َع َة المباراة بعد ت بيه المتباري المتس ِّب َ بالخطأ.
 -1إاا تَىفت المباراة تيجة خطأ غير متع َّم ٍد بمَافقة صَ ْح َث ِر َّي ِة القُضاةِ))َ ،لم ييتم ّحن المتبياري ال ُم َ يا ُ
من المُتا َب َع ِة َِ ْفقا ً لِمُعا َي َ ِة َ
حين
الج َْلَ ِة إلَ
الطب ْي ِ))ع ُي ْ ه
الح َح ُم المُبارا َةَ ََ ،يقَ ُم القُضاةُ باحْ تِسا ِ ِقاطِ َ
َ
ِ
بيار))ع ف َيحيَنُ الفياا ُِز َمينْ َت َقي َّد َم ُم اف َِسي ُه في َمجْ
ميَع ال ِقياطِ ال ِهيا ِا
َت ََ ُّىفِها باالسْ تِعا َ ِة ِب ِقاطِ َع َّدا ِد ُحي ِّل ُم َت ٍ
ِ
للمُبارا ْة.
الح َح ُم المُبارا َةع ََ َي ِت ُّم إِعْ يالنُ ال ُم َتبياري َغيْي ِر
الج َْلَ ِة األَُلَُ ،ي ْ ه
حَرةُ صَعْ الهُ ف
 -3إاا َحدَ َث ِ
َ
َ
ت الحالَ ُة ال َم ْا َ
ال ُم ا ِ فااِزاً.

الثالث عشر :فريق املدربني (.)Coaching Team
-1
-2

-3
-4
-5
متباريهِ.

يحي ُّ
يار بمييدر ٍ َ )Coachمييدر ٍ مسيياع ٍد ٍ ،)Assistantيلتزمييعان ىَاعِ ييدَ
يق لحييل متبي ٍ
ال ُم َباراةَِ َ .يرْ َتدِيان مالب رياض َّي ٍة مَحَّ عد ٍة َ ظيف ٍة إث اء المُباراة.
يمحن للمُدَ رِّ ِ َالُمَساعِ ِد إعْ تِال َء الحلبة ،خالل االستراحة فقط ،علَ صن يتَاجد صحيدهما فقيط
داخل مساحة الحبيالَ .ال يحيق للمُيدَ رِّ َمسياعِ ِد ِه التَاجُ يدَ عليَ صرض الحلبية ،خيالل سيير
المباراةع َعليهما ىُ َبيل حل َج َْلَةٍ ،إخالء معداتهم بالحامل خارج صرض الحلبة.
يُم ع المدر من تقديم ال اال ،تشجيعَ ،تَجيه متباريه خالل مدة الجَلة َب َت عال .
َحالل من لم صي جز ٍء م َِن الحلبعة ط ْيلَ َة َىت الجَل ِة الرسْ ِم ِّ .
يحق للمدر سح متباريه برم الم شفة داخل الحلبة لتج يبه صي ضربة ىاضية ،إالَّ إِث اء
الح َح ِم بالع ِّد لِمُتباري ِه.
ىيام َ
صيُّ مدر ٍ ،صَ مساعدٍ ،يخالف القَاعدُ ،ي َار صَ يُستبعدَ لعدم األهليةع هَ شخ يا ً صَ

الرابع عشر - :القضاة :
َيعتمد ثالثة ىضاة حيث يتم جلَسهم حَل الحلبة َف َسط حل جا من الجَا الثالثة الت
ىَة
يستقرَن فيهاَ ،يستخدمَن استمارات التححيم الرسمية َالقَا ين َالقَاعد المتبعة من ىبل اسلَ
الرم ) العالن ال تاا ،الت تحَن هااية َيقَمَا بتقييم حل جَلة علَ حده َيسلمَا ال تيجة ف استمارة
التححيم المعتمدة الَ الححم عق إ تهاء حل جَلة.
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الخامس عشر :مخالفات القوانٌن:
 -)1الالع الاي يخالف ىَا ين المباريات بتعمد َيمار األعمال غيرالمسمَح بها صث اء ال زال،
َلح ه ال يعرض خ مه لال ابة صَ يؤثر علَ ىابليته القتالية ،يح ل علَ ا اار من ىبل ححم
الَسط،عن طريق تَجيه بطاىة فراء بَجهه َيعطَ لالع اآلخر قطة َاحدة علَ العدادَ .ااا حرر
المخالفة مرة ثا ية يعطَ لالع اآلخر قطتين علَ العداد مع تَجيه بطاىة فراءَ ،ف تحرار المخالفة
ثالث مرات يطرد من ال زال بعد إعطااه البطاىة الحمراء َيعتبرخ مه فاازا لعدم األهلية.
 -)2ف حالة ارتحا صحد الالعبين لمخالفات غير متعمدة َال يتعرض خ مه لال ابة صَ يؤثر علَ
ىابليته القتالبة ،ي به من ىبل الححم لتفادي هاه المخالفات .
 -)3ف حالة ارتحا صحد الالعبين لمخالفة غير متعمدة ،بحيث يؤثرعلَ خ مه للحد الاي يم عه من
مَا لة ال زال  .يتَىف ال زال َيم ل الفَز لالع الاي ح ل علَ قاط صعلَ َحس ى اعة القضاة
َالمرجع َبعد المداَلة مع الححم .
*  -العتراضات  :يحق للمسؤَل االداري استا اف القرار ااا شعر بأن القرار حان مجحفا يحق العبه
َيتم االعتراض بالطريقة التالية :
تقدٌم العتراضات :
 -)1ال يقبل االعتراض اال من ىبل االداري المسؤَل عن الالع .
 -)2ال يجَز االعتراض صث اء سير المباراةَ ،ا ما يقدم بعد ا تهااها .
 -)3يتم تقديم االعتراض بعد المباراة َبشحل خط م حَبا برسم مال تحدده اللج ة الف ية .
* -القرار :
ي ظر المرجع صَ مححم الخالفات ف االعتراض َيحق له التداَل مع القضاة َححم ال زال ىبل ا دار
ىراره الاي يعتبر هاايا.

السادس عشر  :الدارٌٌن والمساعدٌن :
 -)1المسج  :ي تم تسجيل سير المباريات َتفا يل ال زاالت من ىبل مسجل تعي ه اللج ة الف ية َيقدم
سجل ال زاالت الَ الهياة الف ية َاالداري المسؤَل بعد ا تهاء المباريات .
 - )2المٌقاتً :يتم تَىيت سير المباريات من ىبل ميقات َالاي يستعين بساعة للَىت الدارة تَىيت
ال زاالت َتَفر له ساعة صخرى لتَىيت َىت التثبيت َالَىت الضااع َيقَم بما يل :
* -يَىت الجَالت َاالستراحات َي به مساعدي الالع
من بدء الجَلة القادمة.

بأشارة

َتية الخالء الحلبة ىبل بضع ثَان

* -يَىت الجَالت َالع ّد َيباشر ف الع ّد فَرا ،ف حالة سقَط صحد الالعبين َي به الححم الَ الع ّد الاي
َ له .
* -ف حالة تَىف اللع ألي سب حان عدا ا تهاء الجَلة علَ الميقات صن يت رف ف
الَىت االضاف َحس تَجيهات ححم الحلبة .
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تسجيل

* -يَىت مدة التثبيت الت َ ل اليها الالع علَ الساعة اآلخرى.
*  -التابعٌن ومساعدي الالعب :
يساعد حل الع
التالية :

مدر

َمساعد له يديرَن شؤَ ه صث اء فترات االستراحة َعليهم االلتزام باألمَر

 - )1يسمل للمدر فقط دخَل الحلبة صث اء فترة االستراحة َ ،اعطاء الالع االرشادات َال

اال .

 - )2ال يحق للمدر صَ مساعده التشجيع صَ اعطاء ال اال صث اء ال زال َب َت عال َ ،يحق لححم
الحلبة ت بيه الالع صَ ا ااره صَ طرده تيجة ارتحا المدر صَ المساعد للمخالفات .
 - )3ال يجَز للمدر صَ مساعده البقاء ع د حافة الحلبة َعليهم اخالء جميع األدَات من علَ حافة
الحلبة َىبل بدء حل جَلة.

السابع عشر :مالحظات وشروط عامة :
 -)1ع دما يقَل الححم ابدء ) ال يحق لالع مسل الخ م َرميه صرضا بهدف تثبيته ،بل يج
تقديم مجمَعة مهارات ىتالية باأليدي َاألرجل صَالً.

عليه

 -)2يحق لالع مسل الخ م َرميه صرضا ف حالة التالحم َبعد تأدية مجمَعة مهارات ىتالية مع
السرعة َ ،القَة َ ،الفن ) حما ال يسمل الضر علَ مفا ل الجسم بل
تَفر شرَط الرم َه
الضغط عليها ف حالة الرم َالتثبيت.
 -)3ف حالة محاَلة حال الالعبين رم خ مهَ ،لم يستطع صحدهم رم اآلخر بسرعة ،يَىف الححم
الالعبان بعبارة ىف ) ليبعدا عن بعضهما البعض ،ثم يحاَال من جديد مع تقديم مجمَعة مهارات حما
احر ا سابقا .
 -)4ع دما يرم صحد الالعبين خ مه ارضا َبسرعة ،يم ع الرام من ضر خ مه َهَ ملقَ
علَ األرض حما يم ع المطرَح صرضا من ضر الرام صيضا ف محاَلة م ه للتخلص من التثبيت .
 -)5ف حالة سقَط صحد الالعبين علَ األرض ،يحق للرام تثبيت خ مه فقط  ،دَن ضربه َهَ
ملقَ .
 -)6ف حالة التثبيت يأخا الالع ال قاط حالتال  - :التثبيت لمدة  10ثَان ) بعد الرم يح ل
علَ قطة  ،التثبيت لمدة  20ثا ية ) يح ل علَ قطتان  ،التثبيت لمدة  30ثا ية ) ت ته المباراة
بالتثبيت.
 -)7علَ الالع المثبت علَ األرض محاَلة التخلص بحرحات ف ية َال يحق له استخدام حرحات
مؤاية ىد تسب األاى لزميله .
 -)8اليحق لالع
َمحاَلة تثبيته فقط .

صن يمسل خ مه بيد ثم يضربه باألخرى ،بل عليه ف حالة المسل رم خ مه

 -)9ف حالة ارتحا صحد الالعبين لخطأ متحرر يعطَ من الححم َحس الترتي
َتحاير ثا ياً) إ اار رسم ثالثاً) ا اار رسم ثا رابعاً) شط صَ طرد .
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 :صَالً) لفت ظر

 -)10بعد اال اار األَل الرسم َع د تَجيهه لالع الاي عمل المخالفة يَجه الححم بطاىة فراء
حَ المخالف ،ع دها يسجل القضاة قطة لالع اآلخر علَ العداد َاإل اار الرسم الثا يسجل
القضاة قطتان لالع اآلخر علَ العداد َع د تحرارالخطأ ثالث مرات ،يَجه البطاىة الحمراء بَجه
المخالف َيطرد لعدم الحفاءة.

الثبمه عشش :الفئبد واألوصان المعتمذح في اسلىة ( قىح الشمي ) هي :
االٔصاٌ

األوصان مه  18لغبيخ  37سىخ
فِئَبدُ
ِ
عذد

Weights
Categories

أسمبء فئبد الىصن

فئخ الشجبل

1

Fly Weight

َٔ ْص ٌُ ان ُزتاتَ ْح

ذحد ” 50كهغ“

فئخ السيذاد

عذد

2

Bantam Weight

ٌك
َٔ ْص ٌُ ان ّذ ِ

ذحد ” 55كهغ“

ذحد ” 50كهغ“

1

3

Feather Weight

ٔصٌ انشٌشح

ذحد ” 60كهغ“

ذحد ” 55كهغ“

2

4

Light Weight

ٔصٌ انخفٍف

ذحد ” 65كهغ“

ذحد ” 60كهغ“

3

5

Light Welter
Weight

ٔصٌ خفٍف انٕنرش

ذحد ” 70كهغ“

ذحد ” “65كهغ

4

6

Welter Weight

ٔصٌ انٕنرش

ذحد ” 75كهغ“

ذحد ” 70كهغ“

5

7

Light Middle
Weight

ٔصٌ خفٍف انًرٕ ِّعظُ

ذحد ” 80كهغ“

8

Middle Weight

ٔصٌ انًرٕعظ

ذحد ” 85كهغ“

9

Light Heavy
Weight

ٔصٌ خفٍف انثقٍم

ذحد ” 90كهغ“

10

Cruiser Weight

ٔصٌ انكشٔصس

ذحد ” 95كهغ“

11

Heavy Weight

ٔصٌ انثقٍم

فٕق ”95كهغ“

16

ذحد ” 75كهغ“

فٕق”75كهغ“

6

7

التاسع عشر:

قانون التالحم الخفٌف (الالٌت كونتاكت)
للشباب والناشئٌن تحت سن  28سنة
رااهُ م اسموب ال الح الكامو الخاص االكااو
موب ال الح الخفيف ( ْ
الاليت كون اكت ) َي َ َ
ُس َ
ِإ َّن أ ْ
ِ
ااى ِ ِ
ووث ضواة ِ
ماح اِح ِ
ِ
ِ
ِ
الكام ِو
ماو
أي ( ُ
قاض َية و ْ
ََْ
الس ِ ُ
الف ّو كون اكت) في ال َر ْكو العا َ ،م َ َى َو َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ئين ُو ْو َن
المهاو ْ
ات .وال الح الخفيف إْلزامَّيةٌ لمرااب والنار َ
ىمس َ ْحصْيو النقان َى ْا َو ال قنَّيات و َ
" "18ىامام

الم ْعلَ َم َ ةُ للناشئين والشباب
األَوت ُ
ان واألعمار ُ
أسماء فئات

Weight
categories

وْزن الو ِ
يرة
َ ُ
ِ
الخفيف
وزن

األوزان

ان النارئين
أ َْوز ُ
11 – 8

أوزان الرااب
18 – 11

ان الرااات
أ َْوز ُ
18 – 11

Feather Weight

حت " "12كمغ

حت " "04كمغ

weight Light

حت " "14كمغ

حت " "02كمغ

وزن خفيف

Light Welter
Weight

حت " "12كمغ

حت " "24كمغ

وزن الول و

Welter Weight

حت " "04كمغ

حت " "22كمغ

حت  "02":كمغ

وزن خفيف

Light Middle
Weight

حت " "02كمغ

حت " "64كمغ

حت " "24كمغ

وزن الم ِّ
وسنُ

Middle Weight

حت " "24كمغ

حت " "62كمغ

حت  "22":كمغ

حت " "22كمغ

حت " "04كمغ

حت " "64كمغ

الول و

الم ِّ
وسنُ

وزن خفيف
الثّقيو
وزن الكووزو

Light Heavy
Weight

حت " "02كمغ

Cruiser Weight

17

حت " "04كمغ

حت " "62كمغ

إستمارة التحكيم للقضاة واملشرفون

18

( القانون التحكٌمً لمسابقات أسالٌب الدفاع عن النفس )
تعرٌف عن الدفاع عن النفس:
" انذفاع ػٍ انُفظ" نفظح ذؼًُ يجًٕع يٍ انرقٍُاخ ٔاألعانٍة انرً ٌغرخذيٓا شخص يا ػُذيا ٌٕاجّ
خطش أٔ ذٓذٌذ .يًٓا كاَد حشكاخ انًؼرذي ٌجة أٌ ٌغرخذو انًذافغ ػٍ َفغّ انطشق انرً ذٕقف
انًؼرذي ػُذ حذِ دٌٔ انؼُف انًفشطٔ ،فً انًُافغاخ انشٌاضٍح ٌرى ٔفقا نهقإٌَ انحانً.
ٔانشاتظ انزي ٌجًغ أعانٍة انذفاع ػٍ انُفظ ًْ كم فٌُٕ انقرال ٔانذفاع ػٍ انُفظ ،ألٌ انٓذف انشئٍغً
يٍ أي إعهٕب يٍ ْزِ األعانٍة ْٕ يًاسعح انرذسٌة ػهى انذفاع ػٍ انُفظ ضذ أي إػرذاء يٍ قثم اي
شخص ًٌاسط اي فٍ قرانً أٔ غٍشِ.
السمخ الشئيسيخ للذفبع عه الىفس هي التبليخ:
 -1ثًح أٔنٌٕح فً انذفاع ػٍ انُفظ طشق ٔذكرٍكاخٔ ،تؼذ رنك انرقٍُاخ.
 -2انذفاع ػٍ انُفظ ال ٌٕجذ نذٌّ قٕاػذ ثاترح.
ٌ -3جة ػهى جًٍغ انركرٍكاخ ٔانرقٍُاخ انًطثقح فً حاالخ انذفاع ػٍ انُفظ اٌ ذكٌٕ فً حذٔد
انقإٌَ فً حاالخ انذفاع ػٍ انُفظ ٔانًٓى جذا ْٕ انجاَة انُفغً.
 -4فً انذفاع ػٍ انُفظ ٌجة أٌ ذشًم كم يًاسعح انغٍُاسٌْٕاخ انٕاقؼٍح ٔنٍغد خٍانٍح،
ٔيغ رنك فإَّ ٌكاد ٌكٌٕ يٍ انًغرحٍم ػًهٍا ٔجٕد قاػذج ٔاقؼٍح ذًايا ،ألٌ كم حانح يٍ حاالخ
انذفاع ػٍ انُفظ ذُطٕي ػهى يًٍضاخ خاصح ٔػٕايم غٍش يرٕقؼح.
نزا فإٌ  ،WFKAيٍ خالل تشايجٓا ٔانثطٕالخ ،ذٓذف إنى يحاكاج ظشٔف ٔاقؼٍح قذس اإليكاٌ.
أعانٍة انقرال  WFKAتزل كم انجٕٓد انًًكُح إلػذاد يًاسط َفغٍا ٔتذٍَا العرخذاو انذفاع ػٍ
انُفظ فً انحاالخ انٕاقؼٍح.
ولزلك أوجذ اإلتحبد الذولي لشيبضبد قىح الشمي والذفبع عه الىفس ،WFKA-التقىيبد وأسبليت
مسبثقبد الذفبع عه الىفس وأوجذ لهب القىاويه الخبصخ ثبلمسبثقبد هي كبلتبلي:
مسابقات أسالٌب الدفاع عن النفس؛
أ ) اإلسلوب التقلٌدي الرٌاضً.
ب (اإلسلوب الحدٌث فً الدفاع عن النفس.
ج ) اإلسلوب الحر فً الدفاع عن النفس .
أ -اإلسلوب التقلٌدي الرٌاضً:
يتقدم المت اف مع خ م مساعد له الَ ساحة الم افسة باللبا َالقفازات ََاى القدمين المعتمدين
برياضات ىَة الرم  ،يَاجه المتسابق خ م م اف َاحدا فقط ،حما لَ يحَ َا ف حلبة ال زال ف
مباراة رياضيةَ ،يتم ت فيا حافة التق يات مرتين ،األَلَ ف حرحة بطياة ،لتَضيل الحرحات الت
سيطبقها ،ثم تطبق التق ية فسها بسرعةَ ،يج ان تحَن الحرحات ضمن التق يات المعتمدة ف رياضات
ىَة الرم  ،صي تجمع بين اللحم َالرحل َالمسل مع الرم َالتثبيت ،مدة الم افسة دىيقة َاحدة فقط،
يستطيع خاللها المت اف تطبيق مجمَعة ىتالية َاحدة صَ صحثر.
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ب -اإلسلوب الحدٌث فً الدفاع عن النفس:
يتقدم المت اف مع خ َم مساعدَن له من  2الَ  5صشخاص الَ ساحة الم افسةَ ،باللبا الاي
يريدَ ه ،بدَن َاىيات صَ ىفازات صَ صسلحةَ ،يتم ت فيا حافة التق يات مرتين ،األَلَ ف حرحة بطياة،
لتَضيل التق ية الت سيطبقها ،ثم تطبق الحرحات فسها بسرعة ،مدة الم افسة دىيقة َاحدة فقط ،ال تَجد
صية ىيَد علَ الت فيا ف الحرحات َال علَ المالب .
ج -اإلسلوب الحر فً الدفاع عن النفس:
يتقدم المت اف صعزل من السالح مع خ َم مساعدَن له من  2الَ  5صشخاص الَ ساحة الم افسة،
َممحن لهم ان يحَ َا مسلحين صَ غير مسلحينَ ،باللبا الاي يختارَ هَ ،يتم ت فيا الحرحات مرة
َاحدة بشحل سريع ،مدة الم افسة دىيقة َاحدة فقط ،ال تَجد صية ىيَد علَ الت فيا ف الحرحات َال علَ
المالب .
التقنٌات والمعاٌٌرالتً ٌبنً علٌها القاضً قراره فً نتٌجة مسابقات الدفاع عن النفس؛
 -1السرعة  -2القَة –  -3التق يات ال حيحة  -4ردة الفعل السريع  -5الَاىعية .
المدة الزمنٌة:
الحد األى َ هَ  66ثا ية '' دىيقة َاحدة فقط).
مساحة المنافسة:
تجري الم افسة علَ بساط مرن  Tatamiمساحة  8 X8متر.
المالبس:
* اإلسلوب التقلٌدي الرٌاضًع يت اف
المعتمدين برياضات ىَة الرم  َ ،ف

الرياض حاف القدمينَ ،بالبدلة َالقفازات ََاى القدمين
الزي للخ م المساعد.

* اإلسلوب الحدٌث واإلسلوب الحر فً الدفاع عن النفسع يت اف الرياض حاف القدمين صَ مع الحااء
الخاص ف ف َن الدفاع عن ال ف َ ،الشيئ فسه ي طبق علَ الخ َم المساعدَن.
الفئات واألعمار:
الفئات

األعمار

األوزان

ال اشاين – إ اث َاحَر

13-8

َزن مفتَح

الشبا – إ اث َاحَر

18-13

َزن مفتَح

الحبار– إ اث َاحَر

18-40

َزن مفتَح

المخضرمين

فَق 46

َزن مفتَح
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التحكٌم  :تتكون هٌئة الحكام من :
* -جهاز الحكام (.)Referees & Judges
يقَد الم افسات ف صسالي الدفاع عن ال ف  ،ححم إتحادي يدير سير الم افسات َإعالن ال تجيية َخمسية
صمتار عليَ األىيل)َ .يتيألّف
ىضاة إتحاديين جالسَن صمام بساط المسابقة بعيداً عن الجمهَر مسافة ثالثة
ٍ
الحلَ َبةِ ،القُضا ِة الخمسة ،ال ِميْقات .
ُبارا ٍة م َِن السادَ ةَِ :ر ِا ْي ُ الحُ ّح ِامَ ،ح َح ِم َ
ِجهاز الحُ حام ألَيِّ م َ
ٌقود المبارٌات جهاز حكام مؤلف من:
 -1رئٌس الحكام (المشرف)

The Supervisor

 -2حكم الحلبة الوسط

Central Referee

 -3القضاة

Judges

 -4المٌقاتً

Time Keeper

 -2رئٌس الح ّكام (المشرف) (: )The Supervisor
َهَ المسؤَل عن ححام َىضاة البطَلة َيجي صن يحيَن حاميل درجية ححيم فاية صليف صَ م ي َّ ف دَلي
َع ده معرفة تامة بالقَا ين َعمره فَق  12سنةَ ،ي َُعيِّن ححم الحلبة الرايس  ،إاا حان ه يال صحثير مين
حلبةَ .هَ الاي َي ّ
بت بأي اعتراض يق َّدم صث اء المبارياتَ ،يمحن العَدة الَ لج ة الح َّحام ع د الضرَرة.
* واجبات رئٌس الح ّكام َ :المرجع ف ح ّل ما يتعلّق بالح ّحام َالقضاةَ ََ ،ي َت ََجَّ ُ َعلَ ْي ِه التال :
أ -إختيار الححام َالقضاة األح ّفاء َالحياديين لحل حلبة مَجَدة ف البطَلة.
ُ َ
ُ
الالز َم ِة َلحن لي
حام َالقضاة ََ َت َْ ِج ْي ُه ال َّ اا َِل َال َّت ْ ِبيْهات
ِ
 مراى َبة صدا ِء الحَّ ِج -التسييجيل َمتابعيية ييعَد المت افسييين ف ي شييجرة المسييابقات لضييمان
الم افساتَ ،إعطاء ال تيجة ال هااية للفاازين َتحديد المراحز الثالثة االَلَ.

صث اء سير المسابقات.

ييعَد الالعبييين الفيياازين ف ي

 -1حكم الوسط (.)Central Referee

ب علٌه ما ٌلً:
* واجبات حكم الوسط :
وٌتوج ُ
َّ
يانع ف ي األسييلَ التقليييدي الرياض ي َ ،المطلييَ ف ي االسييالي
فحْ ييصُ مالب ي المتبييارين َمعييدات األمي ِ
األخرى ثم جمعهما َإعطا ُء بعض المالحظيات حيَل القيَا ينع التأحييد عليَ ان الميدة هي دىيقية َاحيدة،
َعلَ صن يؤدَا المطلَ ضمن التق ييات المسيمَحة في رياضيات ىيَة الرم َ،التأحييد علييهم بيالتعريف
ضا ِة َالم َُؤ ِّىتِ ،الطل الَ القضاة ال تيجة ف آن معا َمعل ا ً
عن ا فسهم ىبل البدء َالتأ ُّح ِد من جُ هَُزيَّة القُ َ
ال تيجة ال هااية بفَز الالع المت اف ف الزاَية الزرىاء اَ الحمراء.
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* أوامر حكم المسابقة :على الحكم استعما ُ األوامر التالٌة:
-1
-2
-3
-4
-5

ع دما يأمر ببدء الم افسة.
ػُذيا ٌأيش انًرُافغٍٍ تانرٕقف

إبدء Start = IBDA
قف Stop = KEF
قضبح  Judges = KODATػُذيا ٌطهة يٍ انقضاج إػطاء انُرٍجح يؼاً.
وتيجخ  Result = NATIJAػُذيا ٌطهة يٍ انقضاج إػطاء انُرٍجح.
الفبئض  Winner = FA2EZػُذيا ٌؼهٍ َرٍجح انفائض تشفغ ٌذِ َحٕ انًرُافظ انفائض فً انًغاتقح.

 -3القضاة:
لج ة القضاة مؤلفة من خمسة ىضاة يجلسَن علَ طاَلة رايسية مَاجهة للححم َالمت افسين ف المسابقة،
َحل ىاض من القضاة الخمسة مسؤَالً عن تق ية من التق يات التالية - :السرعة  -القوة  -التقنٌات
الصحٌحة  -ردة الفع السرٌع  -الواقعٌة.
حل ىاض من القضاة يحمل حرتان صحمر َصزرق بلَن جا
م ها المت اف .

البساط الاي يدل علَ الجهة الت يدخل

علَ القضاة متابعة حرحات المت افسين َالتق يات الت يؤدَ ها بإمعان َدىة ،من صجل تقييم الف يات
َالحرحات الت يؤدَ ها المت افسَن ف المسابقة ،إلعطاء ال تيجة ال حيحة.
َع د إ تهاء الَىت ،يطل ححم المسابقة من القضاة إعطاء ال تيجة الت تم تقييمها بين المت افسان ف
الجا الاي يحمل اللَن األزرق َجا اللَن األحمر ،بحلمة قضاة َالل لالستعداد َع د حلمة نتٌجة،
يرفع القضاة ف آن معا الحرت األحمر صم األزرق ،صي الفَز ف هاه المسابقة للمت اف األزرق صَ
األحمر.
َيج ان يحَن التقييم علَ صسا
الواقعٌة.

 - :السرعة  -القوة  -التقنٌات الصحٌحة  -ردة الفع السرٌع -

 -4المٌقاتً :يَىت الميقات مدة المسابقة ع د بدء اإلشارة من الححم بحلمة إبدء ،بمدة دىيقة َاحدة،
َيسجل التَىيت للمت افسان صث اء المسابقةَ ،ف حالة التعادل اي ع د إعطاء ىاضيان للجا األزرق
َىاضيان للجا األحمر َالقاض الخام رفع الحارتين معا ً ) يرجع ع دها الَ تسجيله لزمن
المت افسانَ ،يحَن الفَز للمت اف الاي يلتزم بدىة الَىت ف المسابقة َالاي يعل ه المشرف علَ
المسابقة.
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مساحة المنافسة:
تجري الم افسة علَ بساط مرن  Tatamiمساحة  8 X8متر.

الحكم

رٌاضً

رٌاضً

متنافس

متنافس

الطاولة الرئٌسٌة للمشرف والقضاة والمٌقاتً

قاضً

قاضً

قاضً

المشرف

قاضً

كارت نتائج القضاة
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قاضً

مٌقاتً

توجيهات وإرشادات للحكام والقضاة
من المعلوم أن هناك مواصفات وأخالقٌات لبد أن ٌتمتع بها الحكم أو القاضً كً
ٌكون ناجحا فً عمله عند ادارة المباراة أو اعطائه لقرار ،وهذه الصفات لبد ان ٌتمثلها
وتكون حاضرة فً ذهنه كً ٌكون حكمه قائما على أسس واضحة صحٌحة علمٌة.
ومن هنا لبد من اعطاء بعض التوجٌهات والرشادات المهمة فً هذا المجا ومنها على
سبٌ المثا :
 -1الحرص علَ ال زاهة َالعدل َ ،اعطاء حل اي حق حقه ع د ىراره ف المباراة .
 -2عدم التسرع َ ،الترَي ىبل اعطاء القرار .
 -3الحرص علَ اال تباه صث اء سير المباراةَ ،عدم اشغال اه ه ف صمَر اخرى خارج هاا
االطار.
 -4يج علَ الححم صَ القاض ان ال يتأثر ب راخ الجمهَر صَ صية تدخالت خارجية صث اء
سير المباراة .
 -5من المهم ان يحَن الححم صَ القاض م
الفريق اآلخر .
 -6يج

فا حياديا َان ال يتحيز لفريق علَ حسا

علَ الححم ان يحَن سريع البديهةَ ،ان يحسن الت رف ف ادارته لل زال.

 -7عدم التعجل من ىبل الححم ف حسم ال قاط صَ تَجيه اال اارات َغيرها ما لم يحن متأحدا
من المَىف .
 -8البد للححم صَ القاض ان يحرص علَ تطَير امحا اته َىدراته التححيمية الف ية بشحل
مستمرَ ،ان يَاح التطَرات َالتعديالت الت تحدث علَ ىَا ين المباريات َالل عن
طريق مشارحته الداامة ف الدَرات التححيمية الت يعقدها االتحاد .
َال بد من التاحير صخيرا ،ان الححم صَ القاض تقع علَ عاتقه مسؤَلية حبيرة جدا ف
تحقيق العدل َا ه يترت عليه صن يحافئ الالع المجتهد الاي بال مجهَدا حبيرا ف زاله
عن طريق ىراره العادلَ ...ال يخفَ حالل ان التححيم هَ العامَد الفقري َاألسا ل جاح
ه اه الرياضة َا ه الَاجهة َالع َان الاي من خالله يمحن جا الجمهَر الَ هاه الرياضة
صَ ت فيره م هاَ .من ه ا فال يجَز للححام َالقضاة صن يستهي َا بهاه المهمة الحبيرة
َالمسؤَلية العظيمة الت صَحلت اليهم .
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www.kowatalrami.org
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