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 . לנשים גם  מתייחס אך  זכר  בלשון  כתוב  זה מסמך כי לציין  יש 

 

 קומיטה  חוקי

 קומיטה  -: אזור התחרות1סעיף 

 . גורמי הסיכון על אזור ההתחרות להיות שטוח ונקי מכל   .1

הבינלאומי, עם שוליים ברוחב שמונה     WKF  על ידי אזור ההתחרות יהיה ריבוע מרופד, מהסוג המאושר  .2
)יש למדוד מהצד החיצוני(   בו נעשה שימוש באזור  בכל צד כאזור בטיחות.    ף נוסומטר  מטרים  במקום 

על אזור הבטיחות להיות מטר    ד, יש להוסיף אזור בטיחות פנוי ברוחב שני מטרים בכל צ תחרות מוגבה  
   אחד נוסף בכל צד.

האדום כלפי מעלה במרחק של מטר אחד ממרכז המזרן על מנת ליצור  שני מזרנים מונחים כאשר צבעם   .3
שני המתחרים בין  הגבול  בחלק הקדמי    ,את  זה  מול  זה  יעמדו  המתחרים  קרב,  או בסיום  בתחילת 

 . ן האדוםרהמז   ובמרכז

מהחלק  הפוסק הראשי יעמוד במרכז בין שני המזרנים כשפניו פונים לכיוון המתחרים במרחק של מטר אחד   .4
 הבטיחות. החיצוני של אזור 

רשאי להקיף את כל הזירה, כולל אזור הבטיחות    הפוסק בפינות המשטח באזור הבטיחות.  כל שופט ישב   .5
 . בו ישובים השופטים. כל שופט יצויד בדגל כחול ודגל אדום 

. הוא יצויד בדגל או  הפוסק מימינו או שמאלו  ישב מחוץ לשטח הבטיחות, מאחורי  מערכההמפקח על ה .6
 שלט אדום ובמשרוקית. 

 על הזמנים.  משגיח המפקח על הניקוד ישב בשולחן הניקוד הרשמי, בין רושם התוצאות וה .7

צדי .8 ישבו מחוץ לאזור הבטיחות, משני  לכיושל הזירה, כל אחד בצד של המת   ההמאמנים  ן  ו מודד שלו, 
 השולחן הרשמי. במקרה בו הזירה מוגבהת, המאמנים ימצאו מחוץ לשטח המוגבה. 

 . על גבול המטר להיות בצבע אחר משאר האזור המרופד .9

 

 : הבהרה

i.   אזור של  החיצוני  מגבולו  המטר  בשטח  פרסום  שלטי  או  עמודים,  קירות,  שום  שאין  לוודא  יש 
 הבטיחות. 

ii.  משתמשים להיות מונעי החלקה במקום בו הם נוגעים ברצפה, אך להיות בעלי  מזרנים בהם העל
מקדם חיכוך נמוך בצדם העליון. הם צריכים להיות פחות עבים ממזרני ג'ודו מאחר ואלה פוגמים  

הקר  של  על  אבתנועה  בזמן    הפוסק טה.  יזוזו  או  מהשני  אחד  יתרחקו  לא  שהמזרנים  להבטיח 
לים לפציעות ומהווים גורם מסכן. עליהם להיות מדגם המאושר  התחרות מאחר ורווחים אלה מובי 

 טה הבינלאומית. אעל ידי התאחדות הקר
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 : לבוש רשמי 2סעיף 

 .להלן  כמוגדרים הרשמיים  במדים לבושים להיות  ומאמניהם  המתחרים על .1

 . זה נוהל עם  פעולה משתף שלא  מתחרה או  רשמי   גורם כל לפסול  רשאיתשופטים ה ת ועד .2

 שופטים 

. יש ללבוש  פוסקיםהת  ועדלהיות לבושים במדים הרשמיים כפי שהוגדרו על ידי    והשופטים  פוסקיםהעל   .1
 . וקורסיםתדריכים   ,בכל התחרויות מדים אלו 

 : המדים הרשמיים הינם כדלהלן  .2

 .   (   tpx 19-4023כפתור אחד )קוד צבע עם   בצבע כחול נייבי ז'קט  •

 . חולצה לבנה עם שרוולים קצרים •

 . עניבה רשמית, ללא סיכת עניבה •

 משרוקית שחורה .  •

 . לבן בצבע שרוך למשרוקית  •

 ( 9נספח צבע ע"פ בצבע אפור בהיר ללא כפלים או חפתים )  חלקיםמכנסיים  •

ללא    חלקיםגרביים   • גומי שטוחה  סוליית  עם  ונעלים שחורות  או שחור  כחול כהה  בצבע 
 עקבים לשימוש על משטח הזירה. 

 . WKF-בתנאי שהאחרון אושר על ידי הראש מטעמי דת כיסוי  •

 .  פוסקים/ות ושופטים/ות רשאים/יות לענוד טבעת נישואין פשוטה •

)”ב  השיער  את  לאסוף  רשאיות ופוסקות  שופטות  • עגילים   (hairclipקליפס    ולענוד 
 . דיסקרטיים

   

3.   : מיוחדים  באירועים  שופטים  לנוער,    לבוש  אולימפיים  משחקים  אולימפיים,    משחקים במשחקים 
על חשבון    ולשופטים  וסקים בגדי שיפוט לפ ענפיים אחרים, שבהם מסופקים  -יבשתיים ואירועי ספורט רב 

המקומית  הועדה ליצור    , המארגנת  במראה  כדי  עשויים  אחיד  הרשמיים  המדים  הספציפי,  אירוע 
בכתב להתאחדות הקראטה  רשמית  שהוגשה בעניין זה בקשה    תנאי בלהתחלף במדים המשותפים,  

 זו אושרה רשמית על ידי התאחדות הקראטה העולמית. ובקשה ולמית על ידי מארגן האירוע, הע

 

 מתחרים 

מתחרים חייבים ללבוש חליפת קראטה לבנה ללא רצועות, פסים או קישוטים אישיים שאינם מאושרים   .1
  על   יענד  הלאום  דגל  או  הלאומי  הסמל  .המנהל של התאחדות הקראטה העולמית  הועד במפורש על ידי  

  ראה )  סנטימטר  12  על  סנטימטר  8  של   גודל   על  יעלה  לא  הכולל  וגודלו  קט'הז  של   השמאלי  החזה  דש
  סימן ,  בנוסף.  המקוריות  היצרן   תוויות  וא ה  הקראטה   חליפת  על   ר שאילה  ניתן ש  היחיד  הסימון (.  7  נספח
  חגורה   והשני  אדומה  חגורה  חגור  יהיה  אחד  מתחרה.  הגב  על  יוצג  המארגנת  הועדה  ידי  על  שסופק  זיהוי

סנטימטרים ובאורך מספיק להשאיר    חמישהכ  של  ברוחב  להיות  והאדומות   הכחולות  החגורות  על.  כחולה

יותר ארוכה מ    חמישה עשר סנטימטרים משוחררים בכל צד של הקשר  על    . של הירך  3/4אבל לא 
  מלבד  סימונים  או פרסום, םאישיי  החגורות להיות בצבע אדום וכחול חלק, ללא שום קישוטים, עיטורים

 . היצרן של המקובלת לתווית

  של   מסחריים  סמלים   או   מיוחדות   תוויות  הצגת  לאשר  רשאית    המנהלת  הועדה ,  לעיל  1  פסקה  למרות  .2
 . מורשים חסות  נותני
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  לא   אך  האגן  את   שמכסה   מינימלי  באורך  להיות  צריך, חגורה עם   המותן סביב מוצמד  הוא  כאשר, קט'הז .3
  קט ' לז  מתחת  חלקה  לבנה  טריקו   חולצת   ללבושיכולות    מתחרות  נשים .  ירך  רבעי -משלושת  יותר   ארוך 

 ללא שרוכים. 'קטים זב, אין להשתמש קשורים 'קט חליפת הגי חייבים להיות  זשרוכי  .הקראטה

  ממחצית   קצר  ולא  היד  כף  פרק   של  הכיפוף  מנקודת   ארוך  לא  הוא   קט'הזשרוולי    של   המירבי  האורך  .4
אין במהלך הקרב  אם הם נקרעו    –בתחילת הקרב    ם, שרוכים קשוריקט'הז  שרוולי  את להפשיל  אין . האמה

 .להחליף חובה

  לעצם  מעבר  אל  שיגיעו   ואסור  השוקמ  שליש  שני  לפחות   שיכסו כך  ארוכים  מספיק   להיות  המכנסיים  על .5
 .שרוולי המכנסים את  קפלל  אין  ,הקרסול

 התקינה   להתנהלות  פריעי  שלאכך    לאורך  ומסופר  נקי  יהיה  שלהם  שהשיער  כך  על  להקפיד  המתחרים  על .6
  ארוך   המתחרים  אחד  של   שיערו,  הפוסק  פי  על   אם.  אסור(  לשיער  סרט)  י'בהאקימאצ  השימוש.  הקרב  של
ובקליפסים    לשיער  בסיכות  השימוש  אסור.  מהקרב  המתחרה  את  לפסול  רשאי  הוא,  מלוכלך  או/ו   מדי

גומיה אחת או שתי גומיות  מותר    חרוזים, ושאר קישוטים לשיער.ממתכת. אסור השימוש בסרטים,  
       .  אחד   קוקוגומי דיסקרטיות על 

  הקראטה   ארגון  של  שחור  מבד   WKFמאושר    רשמי  ראש  כיסוי    לענוד  רשאיות  מתחרות  שיםנ .7
 . הצוואר אזור   על  לא  אך,  השיער על  הבינלאומי

  לפצוע   שעלול  פריט  ושום  ממתכת  דבר  שום  לענוד  להם  ואסור  קצרות  ציפורניים  עם  להיות  המתחרים  על .8
  לקבל צריך    ממתכת "(  גשר)"   השיניים  ליישור  אורטודנטיים   התקניםב  השימוש .  השני  המתחרה  את

 . פציעה לכל מלאה אחריות  עצמו  על   יקבל המתחרה. הרשמי ומהרופא   מהפוסק אישור

 :חובה  ציוד  הוא הבא המגן ציוד  .9

  השני   ולמתחרה   אדומות   אחד  למתחרה,  הבינלאומי  הקראטה  ארגון   ידי  על  שאושרו   כפפות .9.1
 . כחולות

 . שיניים מגן   .9.2

 . לנשים  חזה מגן תוספת   עם( הספורטאים סוגי לכל  המתאים )  לגוף מגן  ציוד  .9.3

 . בכחול  והשני באדום  אחד  מתחרה,  הבינלאומי הקראטה ארגון ידי על המאושרים  שוקיים  מגיני .9.4

 . בכחול והשני באדום אחד מתחרה, הבינלאומי  הקראטה ארגון   ידי  על   המאושר רגליים  כפות מגן .9.5

אין חובה ללבוש מגן מפשעה, אך אם לובשים כזה הוא חייב להיות מהסוג המאושר ע"י הארגון   .9.6
 הבין לאומי לקראטה .     

  המתחרה   אחריות  עלהינו    כשהסיכון  רכות  מגע  עדשות  להרכיב  ניתן .  משקפיים  הרכבת  על  איסור  חל .10
 . בלבד

 . אישור קיבל שלא  ציוד   או בגדים , פריטים  ללבוש אין  .11

 . הבינלאומי הקראטה ארגון   ידי  על מאושר להיות  המגן ציוד  כל על  .12

  שהמתחרים   קרב   או   מערכה  כל   לפני   להבטיח(  Kansa  - קאנסה)  מערכהה  על  המפקח   של  חובתו  .13
  או   בינלאומיות,  Continental Union  של ארגוני יבשות  לאליפויות  בנוגע )   .המאושר   הציוד  את  לובשים 

  לסרב   אפשר   ואי  להתקבל  חייב   הבינלאומי   הקראטה   ארגון   ידי   על   שאושר   ציוד,  הלאומית  הפדרציה  של 
 (. לו

  רופא   של   עצתו  לפי   מהפוסק  אישור   קבלת  מחייב  פציעה  עקב  ומכיםת  או  ריפוד,  בתחבושות   השימוש .14
 . הטורניר

 מאמנים 

  הפדרציה   של  הרשמית  האימונים  בחליפת  כולו  הטורניר  במהלך  לבושים   להיות  המאמנים  על .1
ללבוש  נדרשים , המאמנים למדליה  בקרבות  .שלהם  הרשמי הזיהוי תג את  ולהציג  שלהם הלאומית

לבוש רשמי, מאמנים גברים ילבשו חליפה כהה, חולצה ועניבה. ומאמנות יכולות לבחור ללבוש  
מאמנות  מאמנים/בצבעים כהים. בנוסף,    וז'קט   שמלה, חליפה עם מכנסיים או שילוב של חצאית 

 . WKF-ללבוש כיסוי ראש מטעמי דת אשר אושר על ידי ה   ים/יכולותיכול
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 : הסבר

i. עבור   אדומה  תהיה   זו  חגורה.  יחידה  אחת  חגורה   לחגור  המתחרה  על  AKA  עבור   וכחולה 
AO-הקרב בזמן רמה  חגורות  לחגור  אין. 

ii. ללובש מותאם להיות  החניכיים מגן על. 

iii. להם   תינתן;  מיידי   באופן   יפסלו   לא   היא  או  הוא ,  הולם  לא  בלבוש  לזירה  נכנס  מתחרה   אם 
 .הליקויים   את  לתקן  אחת דקה

iv. את   להוריד   רשות  לקבל   יכולים ושופטים    רשמיים   פוסקים ,  מסכימה  פוסקים ה  ועדת   אם  
 . שלהם קטים'הז

  : ארגון תחרויות קומיטה3סעיף 

  להתחלק   יכולה  הקומיטה   תחרות.  קאטה  תחרות  או / ו  קומיטה  מתחרות   מורכב  להיות  יכול  קראטה  טורניר .1
  של   קטגוריות.  וגיל  משקל  פי  על  להתחלק   יכולה  היחידנית  התחרות.  יחידנית  ולתחרות  קבוצתית  לתחרות
  בין   היחידניות   הקומיטה  תחרויות  את   גם  מתאר"  קרב"  המונח .  לקרבות דבר  של   בסופו  מתחלקות  משקל 
 .קבוצה  אותה  בני מתחרים  זוגות 

ושתיים ערד(     WKFבתחרויות   .2 )זהב כסף  ויבשתיות, ארבעת הזוכים במדליות  הקודמות    בתחרויותעולמיות 
ליג, השמונה המדורגים  -פרימייר-  K1. בתחרויות קראטה  בתחרות הקרובה  בצו בבתים שוניםויקבלו דרוג ויש

הזכות לדרוג    לתחרות  נרשם, כאשר מדורג לא  בבתים שונים יום לפני התחרות  ראשונים בדרוג העולמי  ישובצו  
 .עוברת למדורגים הבאים ברשימה לא בתחרות 

כאשר שיטת   .בתחרויות קומיטה בשיטת המפסיד יוצא, בית הנחומים ייושם בתנאי ששיטה אחרת לא נקבעה .3
 )ראונד רובין( קומיטה.   14ין מיושמת יש להתבסס על סעיף  רוב-ראונד

 .   13תהליך השקילה למתחרים נמצא בסעיף  .4

 בקרבות האישיים, אף מתחרה לא יוחלף על ידי מתחרה אחר לאחר ביצוע ההרשמה.  .5

.  קטגוריה  מאותה(  Kikken- קיקן)   יפסלו  להם  קוראים   כאשר   מתייצבות   שלא   קבוצות  או   בודדים   מתחרים .6
 . השניה הקבוצה לטובת 8-0כ ייקבע התקיים  שלא  הקרב  על   הניקוד קבוצתיים  בסבבים

  מארבע  מורכבות  נשים  קבוצות.  בסבב  מתחרים  חמישה   כאשר   חברים  משבעה  מורכבות  גברים  קבוצות .7
 . בסבב  מתחרות  שלוש  כאשר  חברות 

 לקבוע רזרבות מראש.  אין . בקבוצה חברים  כולםלהיות  המתחרים על  .8

  של   לחימהה  וסדר  שמותיהם  את  המציין  רשמי  טופס  הרשמי  לשולחן  יגיש   מהקבוצה  נציג,  מערכה  כל  לפני .9
  וסדר (  בהתאמה  חברות  ארבע   או  חברים   שבעה)   מלאה  קבוצה   מכל   הנציגים .  המתחרים  הקבוצה   חברי 

,  ההועבר  השינוי   על   שההודעה  מרגע   אך,  עליו  שהודיעו  בתנאי  סבב  בכל   להשתנות  יכולים,  שלהם  לחימהה
אחד    .נגמר  המדובר  שהסבב  עד  לחימהה  סדר  את  לשנות  אפשר  אי אם  )"שיקאקו"(  תפסל  קבוצה 

מחבריה או מאמנה שינה את הרכב הקבוצה או סדר הלחימה מבלי שהודיע על כך בכתב בטרם תחילת  
)  מערכות ב  .הסבב האנסוקו  שקיבל  אחרי  מפסיד  יחיד  בהן  שיקאקו Hansokuקבוצתיות  או   )  

(Shikkaku ,)      ירשם עבור אותו    8-0ניקוד אשר המתחרה שנפסל קיבל ישונה לאפס, וניקוד של  הכל
 הקבוצה השניה. המתחרה מקרב לטובת 

 

 

 

 



7 
 

7 
 

 : הסבר

i. "עם   קומיטה  בתחרות.  לגמר  העולים   של  הסופי   לזיהוי  המוביל  בתחרות  מובחן  שלב   הוא"  סבב 
  ריקים   מקומות   מחשיב  כשהוא,  בו  המשתתפים  המתחריםמ  אחוז  יםחמיש   פוסל   סבב,  פסילות

  הניפוי   של  מוקדם   בשלב   זהה  באופן  מיושם   להיות   יכול   הסבב,  הזה  בהקשר .  כמתחרים  בלוח 
  לכל   מאפשר   סבב ,  תור  לפי   תחרות   או   מאטריקס   בשיטת  בתחרות .  הניחומים  בית  בשלב   או 

 . אחת פעם להלחם  הנתונים המתחרים

ii. בין כל    –שים לב  יש ל ואילו קרב קבוצתי מתקיים  התמודדות מתייחסת לקרבות פרטנים 
 המשתתפים בשתי הקבוצות .  

iii. הטורניר   של  זיהוי  מספרי .  וזיהוי  הגייה  של  בעיה  יוצר  המתחרים  של  בשמותיהם  השימוש  
 . בהם  להשתמש  ויש יחולקו 

iv. לא   אשר   הלוחמים.  בפועל  הלוחמים  את  תציג   הקבוצה,  מערכה  לפני   בשורה  העמידה  בעת  
 . להם המוגדר אחר  באזור וישבו  יכללו   לא  והמאמן בקרב משתתפים

v.  וקבוצות   מתחרים   שלושה   לפחות   להציג   צריכות   גברים   קבוצות ,  בתחרות  להשתתף   מנת  על  
  מהמספר   נמוך  השל  המתחרים  שמספר  קבוצה.  מתחרות  שתי  לפחות  הציגל  צריכות  נשים

 (. Kiken -קיקן)  מהקרב תפרוש הנדרש

vi.   מכריז על פסילה ב  הפוסק  כאשרKIKEN    יצביע לכיוון הצד של המתחרה או הקבוצה הוא
עבור    Kachi-noאקא/אאו     , ולאחר מכן יתן ניצחון "Kiken "החסרה, ויכריז אקא/אאו קיקן  

 היריב. 

vii. מגיש   המאמן  אם.  מהקבוצה  לכך  שנבחר  מתחרה  או  המאמן  ידי  על   יוגש  הלחימה  סדר  טופס  
 הרשימה .  הטופס  את  ממנו  יקבלו  ולא  ייתכן  אחרת;  כמאמן  בבירור  אותו  לזהות  יש,  הטופס  את

  ואת   קרב  לאותו   לקבוצה  שניתן  החגורה  צבע  את   המועדון,  או  המדינה  שם  את   לכלול  צריכה
  הטורניר   מספרי  ואת  המתחרים  של  שמם  את  לכלול  יש.  הקבוצה  חברי  של  הלחימה  סדר

 .   לכך  שמונה אדם  או   המאמן ידי  על  חתום שהטופס ולוודא  שלהם

viii. שלהם   הקבוצה  או   המתחרה  של  זאת  עם  יחד  שלהם  ההסמכה  את  להציג  המאמנים   על  
  של   הסדירה  בהתנהלותו  להתערב לו   ואסור עבורו   שהוכן  בכיסא  ישב המאמן . הרשמי לשולחן 
 .במעשה או  בדיבור   הקרב

 פוסקים ה פאנל :  4 סעיף

  - פוקושין)  שופטים  ארבעה(,  SHUSHIN-שושין)    אחד   פוסק מ  יורכב  מערכה  כל  עבור  פוסקיםה  פאנל .1
FUKUSHIN )אחד ומפקח  (קאנסה- KANSA.) 

 .המשתתפים משני שונה לאום  בני להיות  צריכים קומיטה קרב   שלוהקאנסה   השופטים-  הפוסק .2

   : פריסת פוסקים ושופטים והקצאת פאנל .3

הפוסקים ימסור לטכנאי מערכת התוכנה רשימה המכילה את שמות    ועדתבסבבי המוקדמות, מזכיר   •

 הפוסקים והשופטים המוקצים לזירת תחרות.  

מזכיר   • ידי  על  תיערך  זו  של    ועדתרשימה  התדרוך  ובסיום  הספורטאים  רישום  לאחר  הפוסקים 

 הפוסקים.  

תדרוך ועליה לעמוד בקריטריונים הנזכרים  רשימה זו תכיל אך ורק שמות של הפוסקים הנוכחים ב •

 לעיל. לאחר מכן הטכנאי יעדכן את רשימת הפוסקים במערכת.  

 אחד לכל זירה .  ומפקח  פוסק  ,ארבעה שופטים באופן אקראי שופטים  לכל קרב יוקצה פנל  •

אחראים על  הזירה  ה מדליות,  לאחר סיום הקרב האחרון של סבבי המוקדמות והמעבר לקרבות ה •

 הפוסקים והמזכיר רשימה המכילה שמונה בעלי תפקידים מהזירה שלהם.   ועדת ליושב ראש  ימסרו  

הפוסקים, היא תימסר לטכנאי התוכנה לצורך הזנתה    ועדתלאחר אישור הרשימה על ידי יושב ראש    •

 . במערכת

 בעלי התפקידים לכל זירה.  8מתוך   5המערכת תקצה באופן אקראי פאנל פוסקים, שיכלול רק   •
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זירה  אחראים על הזירה אחד עוזר לאחראי   שנייש למנות   ,מערכותההזירה ו  בתפעול   לסייע   מנת  על  .4

 משגיחים על הניקוד . שני בנוסף ימונו  והשני מפקח על הניקוד,

 : הסבר

i. לפוסק   משמאל .  ההתחרות  אזור  של  החיצוני   הקצה   על  עומד  הפוסק,  קומיטה  קרב   בתחילת  
 . וארבע שלוש מספר שופטים עומדים  ומימינו, ושתיים אחת מספר שופטים עומדים

ii.  השופטים ,  אחורה  צעד   לוקח   הפוסק ,  פוסקים ה  ופאנל   המתחרים  בין  הפורמאליות   הקידות  לאחר  
 . מקומותיהם את תופסים כולם מכן לאחר . יחד קדים  וכולם פנימה פונים  והפוסק 

iii. מקומם   את תופסים,  מפקחה    מלבד,  שעוזבים  הרשמיים  הגורמים,  מתחלפים  השופטים  כאשר  
 . יחד האזור את ועוזבים, זה לזה  קדים , מערכהה או  הקרב  בתחילת שעשו  צורה באותה

iv. לשני   אחד   קדים  הם,  היוצא   השופט  אל  פונה  הנכנס  השופט,  מתחלפים  יחידים  םשופטי  כאשר  
 . מקומות ומחליפים

v. בתפקיד   להתחלף  ניתן ,  הנדרשת  ההכשרה  בעל  הוא  כולו   הפאנל  באם ,  יותקבוצת   מערכות ב  
 .קרב  כל בין  הפוסקו השופט

 

 קרב : אורך ה5עיף ס

מתחת    )עבור קרבות קבוצתיים ויחידים(.   ונשיםמוגדר שלוש דקות לגברים  לבוגרים  משך קרב הקומיטה   .1
מוגדר שתי    בנים בנות  קאדטים וג'וניורים עבור    הקרב הנשים. משך  והגברים    לקטגוריות דקות    3,  21לגיל  
 . בלבד דקות 

ה  .2 כאשר    קרב תזמון  ש  הפוסק מתחיל  פעם  בכל  ועוצר  להתחיל,  האות  את  "יאמה"  הפוסק  נותן  קורא 
(YAME .) 

  או /שניות נשארו" ו   15המשגיח על הזמנים יתן סימנים בעזרת גונג שנשמע בבירור או זמזם, המציינים " .3
 . קרב"נגמר הזמן". הסימן ל"נגמר הזמן" מסמן את סוף ה 

.    שווה לזמן התקני של הקרב, במטרה לנוחזמן המנוחה בין קרב לקרב,    לזמןכל המתחרים יהיו זכאים   .4
 דקות מלאות.   5יהיה  במקרה זה  , הזמן שיוקצהמקרים בהם נדרש הספורטאי להחליף צבע  למעט 

 

 ניקוד  : 6עיף ס

 הניקוד יוענק כדלהלן:  .1

 שלוש נקודות   IPPON)איפון )  . א
 ( שתי נקודות WAZA-ARIוואזה ארי ) . ב
 ( נקודה אחת YUKOיוקו ) . ג

 לאזור ניקוד: ניקוד מוענק כאשר טכניקה מבוצעת בהתאם לקריטריונים הבאים  .2

 בצורה נכונה  . א
 גישה ספורטיבית  . ב
 יישום נמרץ  . ג
 ( ZANSHINמודעות ) . ד
 תזמון טוב  .ה
 נכון מרחק  . ו

 וענק עבור: מ  IPPON)איפון ) .3
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 ( Jodan)  בעיטות ג'ודאן .א
 . ואשר איננו עומד על רגליו  פל נאו ופל כל טכניקת ניקוד אשר מבוצעת על יריב שה  .ב

 מוענק עבור:  (WAZA-ARIוואזה ארי ) .4

 ( Chudan)בעיטות צ'ודאן  .א

 מוענק עבור:   ( YUKOיוקו ) .5

 )אגרוף(  (  Jodan Tsuki) או ג'ודאן צ'וקי ( Chudan)צ'ודאן  . א
 Chudan Uchi))  או צ'ודאן אוצ'י( Jodan)ג'ודאן   . ב

 הבאים:  הניקוד   התקפות מוגבלות לאזורי .6

 ראש  . א
 פנים . ב
 צוואר  . ג
 בטן  . ד
 חזה .ה
 גב  . ו
 צד  .ז

,  יעילהתיחשב כתקפה. טכניקה, גם אם    קרבשתתבצע באותו זמן שנשמע הסימן לסוף ה  יעילהטכניקה   .7
לא תקבל ניקוד וייתכן ותגרור עונש שיוטל על    קרב שתתבצע אחרי הוראה להשהות או לעצור את ה 

 העבריין. 

כאשר שני המתחרים  תקבל ניקוד אם היא מתבצעת    א אף טכניקה, גם אם נכונה מבחינה טכנית, ל .8
נמצאים מחוץ לאזור ההתחרות. למרות זאת, אם אחד מהמתחרים מבצע טכניקה יעילה כאשר הוא  

 קורא "יאמה", הטכניקה תקבל ניקוד.   שהפוסק  ולפניעדיין נמצא בתוך אזור ההתחרות 

 הסבר:  

לעיל. הטכניקה    6על מנת לקבל ניקוד, טכניקה צריכה להתבצע לכיוון אזור ניקוד כפי שהוגדר בפסקה  
  2לעמוד בכל שש קטגוריות הניקוד בפסקה    עליהצריכה להיות נשלטת כראוי ביחס לאזור המותקף ו 

 לעיל. 

 

 

 טכניים  קריטריונים מילים  אוצר 

 :עבור  מוענק( נקודות  IPPON( )3) איפון 

 

  מוגדר ודאן 'ג(. Jodan) ודאן'ג בעיטות .1
 .וצוואר ראש , כפנים

  יריב  על  המתבצעת ניקוד טכניקת כל .2
  על עומד  שלא  או, מעצמו נפל או  שהופל
 . אחרת  מסיבה רגליו

(  נקודות WAZA-ARI( )2) ארי   וואזה
 : עבור  מוענק

  מוגדר ודאן' צ.  ((Chudan ודאן 'צ בעיטות
 . וצד גב, חזה, כבטן

 : עבור   מוענק ( 1  נקודה( )YUKO)  יוקו

  לכל  הנשלח( - Tsukiוקי'צ)  אגרוף כל .1
 .הניקוד אזורי משבעת  אחד

  אחד  לכל  הנשלחת( Uchi -י' אוצ) מכה כל .2
 . הניקוד אזורי  משבעת
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i. מוחזק להיות מבלי נזרק מותן,מה נמוך נתפס היריב בהן הפלות,  בטיחותיות מסיבות 
  אסורות  החגורה לגובה מעל היא הציר נקודת בהן הפלות או  ,מסוכנת בצורה נזרק או

  "טאטוא "   של קונבנציונליות קראטה טכניקות כללהמ יוצאות   .עונש או אזהרה ויגררו
– יאש  דה  : כמו , מתבצע   "טאטוא "שה  בזמן היריב את לאחוז דורשות  לא אשר   ,הרגל

( וכkani waza)  וואזה קאני(,  ko uchi gari)  גארי  י'אוצ קו (,  de ashi baraiבאראי    .'ו( 
 .באופן מיידי  ניקוד טכניקת לבצע לנסות למתחרה יתן הפוסק ביצוע הטלה  אחרי

ii. שלו    הטורסו    אחרת  סיבה  מכל   או,  נופל,  מחליק,  לחוקים  בהתאם  נזרק  מתחרה  כאשר

 (. IPPON) איפון   יהיה  הניקוד, ניקוד טכניקת עליו  מבצע והיריב  -רצפהנוגע ב

iii. מירבית   יעילות  המאפשרים  מאפיינים  כבעלת  נחשבת   נכונה  בצורה  המתבצעת  טכניקה  
 .הקראטה של  המסורתיות התפיסות במסגרת 

iv.  זדונית   לא  לגישה  ומתייחסת " נכונה  בצורה  מבוצעת" של  מרכיב   היא   ספורטיבית  גישה  
 . הניקוד טכניקת ביצוע בעת הניכר  גבוה  ריכוז  של

v. להצלחתה המוחשי  הרצון  ואת   הטכניקה של והמהירות הכוח את  מגדיר נמרץ יישום . 

vi. ( מודעותZANSHIN  ) את   יםשקלל , כאשר מ רבות  לעתים ספס ומפ אשר  הקריטריון איה

למעשה  הניקוד  זהו  עירנות    על שומר  המתחרה בה מתמשכת  מחויבותשל   מצב . 
  ביצוע  בזמן  פניו  את מפנה לא  הוא.  נגד  מתקפת   תקוף י   יריבשה לאפשרות ומודעות 
 .לאחריה היריבממשיך לפנות כלפי ו הטכניקה

vii. הגבוהה   הפוטנציאלית   היעילות   לה  תהיה  אשרכ  טכניקה  לביצוע  מתייחס  טוב  תזמון 
 .ביותר

viii.  לה   תהיה   ממנו  המדויק   מהמרחק  טכניקה   לביצוע   מתייחס ,  דומה  באופן   נכון   מרחק  
  המתרחק   יריב   על   מבוצעת   הטכניקה  אם ,  לכן .  ביותר  הגבוהה  הפוטנציאלית  היעילות 

 .פחותה  היא מכה אותה של הפוטנציאלית היעילות, במהירות

ix. בקרבת   או   על  מסתיימת  המבוצעת  הטכניקה  בה  לנקודה  גם  מתייחס  מרחק  יצירת  
  או   הראש ,  מהפנים  סנטימטרים   5  ועד   בעור   מגע   בין  המגיעים  בעיטה   או   אגרוף   .  המטרה
  5  של   למרחק  המגיעות(,  Jodan)  ודאן 'ג  טכניקות ,  זאת  עם.  נכון   כמרחק  יחשבו,  הצוואר 

  יקבלו   מהן   להתחמק   או  לחסום  ניסיון  שום   עושה   לא   ושהיריב  מהמטרה  סנטימטרים 
  כל   אסור  וניורים'וג  קאדטים  בתחרויות  .הקריטריונים  בשאר  עומדת  הטכניקה  באם,  ניקוד 
  ידועה )   מאוד  עדינה  לנגיעה  מלבד  - בטכניקת יד(  הפנים  מגן  או)  צוואר   או   פנים ,  לראש  מגע

 . סנטימטרים  10  מגיע עד הניקוד ומרחק, ודאן'ג  בבעיטות"( עור מגע "כ בעבר 

x. מתבצעת  היא  ואיך  איפה  משנה  לא  - ערך  חסרת   טכניקה  היא  ערך   חסרת  טכניקה  .
 . ניקוד שום  תקבל לא, כוח  חסרת או, נכון  ביצוע נואשות בה שחסר טכניקה

xi. הצוואר   .החיק  עצם  מעל  הן  עוד  כל,  ניקוד  לקבל  יכולות  לחגורה  מתחת  שנוחתות  טכניקות  
  ניקוד   ויוענק  שייתכן   למרות , לגרון  מגע  כל   אסור , זאת  עם .  הגרון  גם וכך   מטרה   אזור  הוא

 . נוגעת שלא היטב  נשלטת לטכניקה

xii. על   ניקוד  מקבלים  שלא   הכתף  של   החלק.  ניקוד  לקבל   יכולה  בשכמות   הפוגעת   טכניקה  
 .הבריח ולעצמות  לשכמות הזרוע  של  העליונה העצם  בין החיבור  הוא בו  פגיעה

xiii. למרות ,  קרב  באותו  ניקוד  לקבל  האפשרויות  סוף   את   מסמן  הזמן  סוף  את   המסמן  הפעמון  
  פעמון   השמע,  זאת   עם.  הדעת  בהיסח  מיד  קרבה   את  לעצור  לא  עלול  שהפוסק  שיתכן

  עונשים   להטיל  יכול  הפוסקים  פאנל.  עונשים  יותר  להטיל  אפשר  שאי   אומר  לא  הזמן   סוף
ניתן להטיל עונשים,   קרבה סיום  אחרי ,אזור   אותו  את עוזבים המתחרים בה  לנקודה עד

התחרות יוטלו אך  אך רק על ידי ועדת החוק והמשמעת, כלומר: עונשים מחוץ למסגרת  
 . ורק על ידי ועדת החוק והמשמעת

xiv. הניקוד   בקריטריון   עמדו  לא   הם,  בדיוק  זמן   באותו   השני   את  אחד  מכים   מתחרים   שני  אם  
  שני ,  זאת  עם.  נקודה  להעניק   לא   הוא  הנכון   והשיפוט,  הגדרה  פי   על "  טוב  תזמון "

  הניקודים   שני  ואם  ובעד  דגלים  שני  יש   מהם  אחד  לכל  אם  נקודות  לקבל  יכולים   ריםהמתח
 . הזמן לסוף והסימן   -"יאמה"  לפני  קורים
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xv. המתחרה ,  נעצר  שהסבב  לפני  ברצף  אחת   מטכניקה  יותר  ל ע  ניקוד  מקבל  מתחרה  אם  
  לרצף   קשר  בלי ,  יותר  הגבוה  הניקוד  ערך   בעלת  המוצלחת  הטכניקה   על  הניקוד   את  יקבל

  על   הנקודות,  מוצלח  אגרוף  אחרי  מגיעה  בעיטה  אם:  לדוגמא.  ניקוד  קיבלו   הטכניקות  בו
  גבוה   נקודות  ערך  יש  ולבעיטה  מאחר  -ראשון  ניקוד  קיבל  האגרוף   אם  גם  ינתנו  הבעיטה

   .יותר

 
 

 החלטהלקבלת : קריטריונים 7סעיף 

    יש   הזמן  בסוף   כאשר  או   נקודות  בשמונה  מובהקת  בצורה  מוביל  מתחרה  כאשר   נקבעת   קרב  של   תוצאה   1
  על  או(  HANTEI  -האנטאי) החלטה  בקבלת או , SENSHU  שליתרון    כולל   תרובי הגבוה  הנקודות  מספר  את לו
 .  מתחרה על   הנאכפים( KIKEN)  קיקן  או( SHIKKAKU) שיקאקו(, HANSOKU)  האנסוקו ידי

ראונד.  2 בתחרויות  או  קבוצתים  קרבות  למעט  בתיקו  להסתיים  יכולים  לא  אישים  הקרב    .רובין  - קרבות  כאשר 
  - היקיואקה )  נשו הפוסק יחליט על שיוויוןסמסתיים בניקוד שווה, או ללא ניקוד, ואף מתחרה לא קיבל נקודת יתרון  

HIKIWAKE  .) 

 
( ללא  SENSHU)  יתרון סנשו יש  אם אחרי הזמן המלא הניקוד שווה ולמתחרה אחד    -אישי בכל קרב   .3

אותו מתמודד יוכרז מנצח בקרב . בכל קרב יחידים בו לא הושג כל ניקוד יתרון ע"י המתחרים    , התנגדות
( ההחלטה תתקבל ע"י ארבעת  Hanteiהאנטי )  ע"י     ההחלטה תתקבל -ללא סנשו    – או שהתוצאה שווה  

    השופטים והפוסק . ההחלטה היא לטובת מתחרה אחד או השני ע"פ הקירטריונים הבאים:

a.  ,רוח הלחימה והכוח שהופגן על ידי המתחרים. הגישה 

b.  .העליונות בטקטיקות וטכניקות שהוצגו 

c. מי מהמתחרים יזם את מירב הפעולות . 

 
  2מקבל אזהרה מקטגוריה והמתחרה " )'סנשו'(, התנגדות ללא  "יתרון ראשון  יש למתחרה במקרה ש  .4

אבקות או עמידה חזה אל  הימנעות מקרב בעקבות הפעולות הבאות: "ג'וגאי", בריחה, לפיתה, הי  על 
.  'סנשו'ה  המתחרה יאבד אוטומטית את יתרון   – עד לסיום הקרב  שניות   15-מפחות    נותרו אשר  חזה כ

קיבל    שהפוסק  לאחר   -השופטים ת  תמיכ  בכדי לקבל את   2-הפוסק יסמן את סוג העבירה מקטגוריה
  – (.  HANSOKU CHUI)  וי'צ  האנסוקו  2יסמן אזהרה מקטגוריה    הפוסק ,  שופטים לפחות   2תמיכה של  

:  הכרזה  סימן של 'סנשו' שלאחריו סימן של ביטול )'טורימאסן'( ועל ידי  ה   את  הפוסקיסמן  לאחר מכן  
 'אקא/אאו סנשו טורימאסן'.  

שניות או פחות עד לסיום הקרב, לא ינתן 'סנשו' נוסף לאף    15' מבוטל כשנותרות  במקרים בהם ה'סנשו
 . מתחרה

קובע שגם היריב ראוי  אשר  על סמך קטע הווידאו    שהתקבלערעור  היה  במקרה שניתן 'סנשו', אך  
ו ביטול ה'סנש הלניקוד,  יחול אותו הליך של  כמו בסעיף    ו' ניקוד זה מאושר למעשה ללא התנגדות, 

  לשתי   אם  .SENSHU  בעזרת  כולל נצחונות    קרבותב   הנצחונות  רוב  עם  זו  היא  המנצחת  הקבוצה  .לעיל 
  בהתחשב ,  הנקודות  מירב  עם  זו  תהיה  המנצחת  הקבוצה,  קרבותב   נצחונות  של  שווה  מספר  יש  הקבוצות

  שירשם   בנקודותהובלה  ההפרש  מופסק כאשר  הקרב    .  יחד  גם  םבה  ושהפסידו  בהם  שניצחו  קרבותב
 . ויותר נקודות  שמונההינו   קרב בכל

  קבוצה   כל.  נוסף  הכרעה  קרב  יתקיים,  ונקודות  קרבותב   נצחונות   של  זהה  מספר  יש  הקבוצות  לשתי  אם .5
  קרב ב  נלחם  כבר   אדם   אותו   אם   גם,  הנוסף  קרבב   ללחימה  המקבוצת  יחיד  מתחרה  כל  להציע   רשאית
ואף מתחרה לא השיג    , נקודות  בסיס  על   מנצח   יוצא   לא  הנוסף  מהקרב אם .  הקבוצות   שתי בין  קודם

SENSHU   האנטאי   בסיס   על   יוכרע   הנוסף   קרב ה  (HANTEI  ) קרבות   כשל   הליך   לאותו   בהתאם  
 . הקבוצתית המערכה של התוצאה את גם  כריע ת הנוסף קרב ה  עבור ההנטאי של התוצאה. יחידניים
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  כדי   נקודות  מספיק  קיבלה   או   קרבות ב   נצחונות  במספיק   זכתה  קבוצה   כאשר ,  קבוצתיות  בתחרויות  .6
 .  יתקיימו לא  נוספים  קרבותו  המערכה סיום   על   מכריזים, כמנצחת להקבע

( המתחרים שנקבעו  Hansokuנפסלים באותו קרב על ידי הנסוקו )   AOוגם  AKAבמקרים בהם גם   .7

זאת למעט מקרים של    )ולא תוכרז תוצאה(.    win by bye  - אוטמטי  לסיבוב הבא ינצחו ניצחון טכני  

למעט  (.Hanteiפסילה כפולה בקרב על מדליה, במקרים אלו המנצח יוכרז על ידי החלטת שופטים )
 מקרה שקיים יתרון סנשו לאחד מהמתחרים

 

 :  ים הסבר                        

i. הצבעה  ידי  על  קרב של התוצאה  את מכריעים  כאשר  (האנטאי- HANTEI )שלא  קרב של  בסופו  
- דו  שריקה  וישרוק ",  האנטאי"  יקרא,  ההתחרות  אזור   להיקף  יעבור   הפוסק ,  להכרעה  הגיע 

  הפוסק   זמן  ובאותו  שלהם  הדגלים  בעזרת  דעתם  את  יסמנו  השופטים.  במשרוקית  טונאלית 
השופטים יורידו את    במשרוקית  קצרה  קהשרי   ישרוק  אז  הפוסק.  ידני   סימן  ידי  על  דעתו   את  יסמן

  באופן   הזוכה  את ויציין  ההחלטה  על  יכריז,  בזירה  שלו  ההתחלה לעמדת יחזורהפוסק  ,  הדגלים
 .  המקובל

ii. "התנגדות  ללא   ראשון   יתרון( "SENSHU  )בלי   נההראשו  הנקודה  את   השיג   המתחרים   אחדש  
  באותו   ניקוד  משיגים  המתחרים  שני  שבהם  במקרים.  לךהמ  באותו  נקודה  עשה  גם  שהיריב

  של   האפשרות  את  שומרים  המתחרים  ושני   SENSHU'התנגדות  ללא   ראשון   יתרון'  אין ,  לךהמ
SENSHU בקרב  יותר מאוחר . 

 

 : התנהגות אסורה 8סעיף 

 .  2 וקטגוריה 1  קטגוריה, אסורה  התנהגות של קטגוריות  שתי ישנן

 1  קטגוריה

 . בגרון הנוגעות וטכניקות ,  המותקף הניקוד לאזור  ביחס,  מוגזם מגע היוצרות טכניקות .1

 . הרגל  כף קימור  או , מפרקים, מפשעה, הרגליים  או  לידיים תקיפות  .2

 .פתוחה יד  בטכניקות לפנים  תקיפות  .3

 .אסורות  או  מסוכנות הפלה טכניקות .4

 : 2  קטגוריה

 . פציעה של  הגזמה או  פנים העמדת .1

 . היריב ידי על נגרמה שלא (  JOGAI-וגאי' ג)  ההתחרות  מאזור  יציאה .2

  אמצעים   נקיטת  אי  או,  היריב   ידי  על  לפציעה  המתחרה  את  החושפת  התנהגות  ידי  על  עצמי  סיכון .3
 . MUBOBI)  -מובובי) עצמית להגנה  מספיקים

 . ניקוד לקבל הזדמנות  להשיג  היריב של  היכולת  למניעת כאמצעי מלחימה המנעות .4

במידה ונותרו פחות  פאסיביות  על  )לא ניתן לתת עונש    להילחם   מנסים  לא  המתחרים    - פאסיביות .5

 . קרב(לסיום השניות   15 -מ

 .אחרת  טכניקה או הפלה לנסות   בלימ  חזה אל חזה עמידה או  לכידה, דחיפה, היאבקות, לפיתה .6

 הידיים מכל סיבה אחרת מלבד ביצוע הפלה. תפיסת הרגל הבועטת של היריב עם שתי  .7

 לבצע טכניקת ניקוד או הפלה.   ניסיון מיידיתפיסה של היד או חליפת היריב עם יד אחת בלי  .8
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 . נשלטות ולא  מסוכנות ותקיפות   היריב  של בטיחותו למען  בהן לשלוט   אפשר אי שמטבען  טכניקות .9

 תקיפות מדומות עם הראש, הברכיים או המרפקים.  .10

היריב או הקנטה, חוסר שיתוף פעולה עם הוראותיו של הפוסק, התנהגות לא אדיבה  דיבור אל   .11
 כלפי השופטים הרשמיים או כל הפרה של כללי ההתנהגות המקובלים. 

 : הסבר

i. כל   ועל  לשימוש  אסורות  ביותר  המסוכנות  מהטכניקות  חלק  זו  ומסיבה,  ספורט  היא  קראטה  תחרות  
  לאזורים   חזקות  יחסית  מכות  לספוג  יכולים  ומאומנים  םמבוגרי  מתחרים.  נשלטות  להיות  הטכניקות

  מועדים   אזורים  הם  והמפרקים   המפשעה,  הצוואר,  הפנים,  שהראש   עובדה  זו  אך,  הבטן  כמו  שריריים 
  על .  הנפצע  ידי   על  נגרמה   אם   אלא ,  עונש  לגרור  יכולה   לפציעה  שגורמת  טכניקה  כל   לכן .  לפציעה

  קשר   ללא  אז,  לכך  מסוגלים  לא  הם  אם.  נכונה  ובצורה  בשליטה  הטכניקות  כל  את  לבצע  המתחרים
  יתרה   לב  תשומת   להקדיש   יש .  עונש  או  אזהרה   לקבל   עליהם,  הולם  לא  שימוש   בה  שנעשה  לטכניקה

 . וניורים'וג  קאדטים  מתחרים בה  בתחרות לכך

ii. לפנים   מותרת  תונשלט  תפוצע  לא,  קלה"  מגע"  פגיעת,  יםבוגר  מתחרים  עבור:  בוגרים  -בפנים  מגע  ,
  סיכוייו   את  מקטין   לא  אך,  מדי  כחזק  הפוסק  ידי  על   נקבע  המגע  בו  במקרה(.  לגרון  לא  אך)  וצוואר   ראש

  יוביל   נסיבות  אותן  תחת  שני  מגע(.  CHUKOKU -וקוקו'צ)  אזהרה  להינתן  יכולה,  לנצח  המתחרה  של
  אם   גם ,  נוסף  מגע  כל .  ( HANSOKU CHUI)  וי 'צ להאנסוקו  תוביל   נוספת  עבירה (.  KEIKOKU)  לקייקוקו 

 (. HANSOKU) האנסוקו  יגרור  עדיין , לנצח  היריב של סיכוייו   על  להשפיע  כדי מספיק משמעותי לא

iii. צוואר  או,  פנים,  הראש  לאזור  מגע   כל  אסור  צעירים  מתחרים  על:  וניורים' וג  קאדטים-בפנים  מגע  ,
  אם  אלא,  לעיל ii  בפסקה   כאמור,  עונשאזהרה או    יגרור,  עדין  כמה  משנה  לא , מגע  כל   . ד י  בטכניקות 

      (. MUBOBI- מובובי) הנפגע ידי על   םנגר

  יותר   מגע  כל  .  ניקוד   לקבל  ועדיין "(  עור  מגע)"  ביותר  העדינה  בצורה  לגעת  יכולות  ודאן ' ג  בעיטות
למתחרים   .( MUBOBI -מובובי)  הנפגע ידי  על  נגרם  אם  אלא   עונש   או   אזהרה  מחייב  עור ממגע  רציני

 נוספות .  למגבלות   10ראה נספח   14מתחת לגיל 

iv. פסיקה   במתן   קצר   עיכוב.  עד להתחדשות המערכה    הפצוע  מתחרהחייב לעקוב ולבחון את ה  הפוסק  
  של   נסיון   כל  גם   תחשוף  לב   תשומת.  להתפתח  באף  דימום  כמו  הפציעה  של  לסימפטומים  מאפשר

  באף   אלימה  נשיפה  הן  לכך   דוגמאות.  טאקטי  יתרון  להשיג  מנת  על  קלה  פציעה  להחמיר   המתחרה
 .בחוזקה הפנים שפשוף   או,  פצוע

v. והפוסקים   שהופעלה  המגע   לרמת   פרופורציונליים  לא  סימפטומים   לייצר  יכולה  קודמת   פציעה  
,  לדוגמא.  מוגזם  כמגע  שנדמה  מה  עבור  עונשים  שוקלים  הם  כאשר  בחשבון  זאת  לקחת   מוכרחים

  של   המצטבר  האפקט  עקב  להמשיך  יוכל  לא  שמתחרה  לכך  להביא  יכול   יחסית  כעדין  שנראה  מגע
  את   לבחון  הזירה  אחראי  על ,  קרב  או  מערכה  תחילת   לפני.  יותר  מוקדם  בסבב  שספג  פציעה

  קיבל   מתחרה  אם  הפוסק  את  לידע  יש.  ללחימה  כשירים  שהמתחרים  ולוודא  הרפואיים  הכרטיסים
 .קרב קודםב  פציעה עקב  טיפול

vi. שלהם  היריב   את  להעניש  לפוסק  לגרום  בנסיון,  עדין  למגע  מוגזמת  בצורה  המגיבים  מתחרים  ,
 . בעצמם ידי ימ עונש  יקבלו , לצורך שלא  לפול  או,  סביב ולקרטע  בפרצוף  לאחוז כמו באופנים

vii.   מינימום הינו  נקודה  שהיתה  החליט  השופטים  פנל  כאשר  פנים  העמדת  על  הנכון  העונש 
(HANSOKU CHUI( יותר  חמורים  במקרים   )HANSOKU( או   )SHIKKAKU)  ,  פציעה זיוף 

   היא הפרה רצינית של החוקים. שאיננה קיימת 

 ( יוטל על  SHIKKAKUשיקאקו  תחרה שהעמיד פנים שנפצע, כלומר, כאשר התנהגות כמו  מ( 
  פי "התמוטטות והתגלגלות על הרצפה לא נתמכת על ידי שום ראיה לפציעה פרופורציונלית לכך, ע 

 דיווח של רופא נייטרלי. בדיקה ו 

viii. ולכן   מקובלת   לא  כהתנהגות   נחשבת  עדיין  אך  רצינית  פחות   היא  אמיתית  פציעה  של  התוצאה  הגזמת  
 הגזמה (.  HANSOKU CHUI)  וי' צ  האנסוקו  של  מינימלית  אזהרה  יקבל  הגזמה  של  וןהראש  המקרה
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  האנסוקו   לקבל  עלולים,  ו"וכ  שוב  ונפילה  עמידה,  הרצפה  על  נפילה,  סביב  צליעה  כמו  יותר  רצינית
(HANSOKU ) העבירה בחומרת תלוי , ישירות  . 

ix. שיקאקו  המקבלים  מתחרים   (SHIKKAKU  ) ידיהם   אל  ישירות  ההתחרות  מאזור  יפונו  פציעה  זייפו  כי  
  הועדה . המתחרה  של  מיידית בדיקה תבצעש, הבינלאומי הקראטה ארגון  של הרפואית הועדה של

תגיש    הפוסקים   תועד  של  הלשיקול,  האליפות  סוף  לפני  שלה  ח"הדו  את  תגיש  הרפואית אשר 

  מתחרים   . אם היא סבורה שיש מקום להטיל עונש נוסף  המנהלתלועדה  ח שלה  "בתורה את הדו 
  עבירות   בגין  החיים  לכל  השעיה,  וכולל,  רמת  עד,  ביותר  החמורים  לעונשים  כפופים  יהיו  פציעה  שזייפו 
 . חוזרות

x.  נגרם   הוא  אם   אלא ,  עונש  או   אזהרה   יקבל   ביותר  העדין   המגע   ואפילו,  במיוחד  רגיש  אזור   הוא  הגרון  
 .   הנפגע באשמת

xi. הרגל  טאטוא של" קונבנציונליות"  מבוססות קראטה טכניקות  , סוגים לשני   מחולקות הפלה טכניקות  
  שיווי   ומאבד  נסחף  היריב  בהן,  ו "וכ(  ko uchi gari)  גארי  י'אוצ  קו(,  de ashi barai)  באראי  אשי   דה  כמו

  בזמן   היריב  של   תפיסה  או  אחיזה  הדורשות  הפלות   ואותן  ,קודם   להתפס   מבלי  נזרק  או  משקל 
  בו   לאחוז  ויש ,  היריב  של  החגורה  גובה   מעל  לא   להיות  צריכה  שלה   הציר  נקודת .  מתבצעת  שההטלה

  קאטה (  seoi nage)  נאגה  סאוי  כמו  לכתף  מעבר  הטלות.  בטיחותית  נחיתה  שתתאפשר  כך,  לאורכו
  נאגה   טומו  כמו"  הקרבה"  המכונות  הפלות  גם  וכמוהן,  במפורש  אסורות,  ו"וכ(  kata guruma)  גורומה

(tomoe nage  ,)גאאשי   סומי  (sumi gaeshi  )להרים ,  למתניים   מתחת  יריב   לתפוס  גם   אסור .  ו" וכ  
,  הפלה   מטכניקת  כתוצאה  נפצע   מתחרה  אם.  שיפול  כדי  ידיים ב  רגליו  את   תפוסל  או   אותו  ולהטיל

את ידו או חליפתו של היריב  המתחרה יכול לאחוז    .עונשאזהרה או    יש להטיל  אם  יחליטו   השופטים

אך לא יכול להמשיך    – ניקוד מידיות  טכניקת ניקוד    או   עם יד אחת במטרה להוציא לפועל הפלה 
מיידיבולאחוז   ביצוע  ביד אחת תתאפשר במקרה של  של  טכניקת    טכניקות המשכיות. אחיזה 

ניקוד, הטלה או בלימת נפילה. אחיזה בשתי הידיים תתאפשר אך ורק במקרה של תפיסת הרגל  
 הבועטת של היריב למטרת ביצוע הטלה. 

xii. המתחרה של  לראייה  הסכנה עקב   אסורות לפנים  פתוחה יד  טכניקות. 

xiii. וגאי'ג  (JOGAI  ) מחוץ   ברצפה  נוגע,  אחר  גוף  חלק  כל  או,  המתחרה  של  הרגל  כף  בו  למצב   מתייחס 
.  היריב  ידי  על  לזירה   מחוץ  נזרק   או   פיזית  נדחף   המתחרה   בו   מקרה   זה  מכלל  יוצא .    ההתחרות   לאזור
  עוד   איננה  וגאי 'ג  של  דרהגהה.  וגאי'ג  של   הראשון   המקרה  על  להנתן  צריכה  שהאזהרה  לב  שימו

מחמש עשרה    פחות  נותרו  אם,  זאת  למרות.  "היריב  ידי  על  נגרמה  שלא  יציאה"  אלא"  חוזרות  יציאות"

 . העבריין על( HANSOKU CHUI) וי' צ האנסוקוישירות מינימום   יטיל הפוסק , בקרל  שניות

xiv. ערך  את  יקבל" יאמה" קורא שהפוסק לפני  מהאזור יוצא מכן ולאחר ניקוד טכניקת שמבצע מתחרה  
  תירשם   היציאה, צולח לא   ניקוד לקבל המתחרה  של  הניסיון  אם(. Jogai) וגאי 'ג  עליו יוטל  ולא  הניקוד 

 .  וגאי'כג

xv. אאו  אם  (AO-כחול  )שאקא  לאחר  מיד  יוצא  (AKA-אדום  )יאמה"    אז,  מוצלחת   התקפה  על  ניקוד  מקבל"

שאקא    בזמןהניקוד והיציאה של אאו לא תירשם. אם אאו יוצא או יצא  קבלת    -   הפוסקמיד    יקרא
נשאר בתוך האזור(, אז יהיו בתוקף גם הניקוד של אקא וגם עונש הג'וגאי    מקבל נקודה )כאשר אקא 

 של אאו. 

xvi. מתייחס מלחימה"  ש"המנעות  להבין  מהיריב    ת חשוב  למנוע  מנסה  מתחרה  בה  לסיטואציה 
מבלי לשלוח  כות בנקודות על ידי התנהגות המבזבזת זמן. מתחרה אשר נסוג כל הזמן  הזדמנות לז

, לופת או יוצא מן האזור ולא מאפשר ליריב הזדמנות לקבל ניקוד  התקפה יעילה מנגד, שמחזיק
אם העבירה מתרחשת    - בקרצריך לקבל אזהרה או עונש. זה קורה לרוב בזמן השניות האחרונות ל

קודמת,    2טגוריה  , ולמתחרה אין אזהרת קקרב סיום הלשניות או יותר    חמש עשרה כאשר נותרו  
קודמת,    2(. אם היתה עבירת קטגוריה  CHUKOKUהפוסק יזהיר את העבריין בהטלת צ'וקוקו )

מחמש  (.  עם זאת, אם נותרו פחות  KEIKOKUאו מספר עבירות כאלו, היא תגרור הטלת קיקוקו )
( על העבריין )בין אם היה  HANSOKU CHUIשניות, הפוסק יטיל ישירות האנסוקו צ'וי )  עשרה 
קודם,    2( מקטגוריה  HANSOKU CHUIאם היה האנסוקו צ'וי )  קודם או לא(.   2קטגוריה   קיקוקו

על  ב ליריב. עם זאת,  קר( ויעניק את הניצחון בHANSOKUהפוסק יעניש את העבריין בהאנסוקו )
או   כנגד התנהגות מסוכנת  לא אמצעי הגנה  היא  לוודא שהתנהגותו של המתחרה  לא    הפוסק 

 . רה כזה יש להזהיר או להעניש את התוקףאחראית של היריב, במק
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xvii. נותרו   אם  .זמן   לאורך  טכניקות  לבצע  מנסים  לא  המתחרים  שני  בהם  למקרים  מתייחסת  פאסיביות  
 . פאסיביות  מסוג הפוסק לא יכול לבקש אזהרהלקרב   שניות מחמש עשרה פחות

xviii. ( למובובי  להתייחס  (  MUBOBIדוגמא  מבלי  מחויבת  במתקפה  פותח  מתחרה  בו  מקרה  היא 
לבטיחותו האישית. ישנם מתחרים שישליכו עצמם לאגרוף הפוך ארוך ולא יהיו מסוגלים לחסום  

לקבל ניקוד.    יכולות  ( ולא MUBOBIמתקפות פתוחות כאלה מהוות אקט של מובובי )תגובת נגד.  
מסוימים   לוחמים  תיאטרלי,  טאקטי  כדי    מיריבםפונים  כמהלך  עליונות  של  מדומה  במיצג  מיד 

. הם מאבדים מתח מתגונן ולא שמים לב ליריב. המטרה של הפניה היא  להראות שקיבלו נקודה
(.  MUBOBIלהפנות את תשומת ליבו של הפוסק לטכניקה שלהם. זהו גם אקט מובהק של מובובי )

ויסרב    2מגע מוגזם ו/או פציעה, הפוסק יקבע אזהרה או עונש קטגוריה    ספוג יאם יקרה והעבריין  
 להעניש את היריב. 

xix. או   כולה  הקבוצה ,  המתחרה  לפסילת  להביא  יכולה  רשמית   משלחת  מחבר  אדיבה  לא   התנהגות  כל  
 . מהטורניר משלחתה

 : אזהרות ועונשים 9סעיף 

 נאכף על המקרה הראשון של עבירה מינורית בקטגוריה הישימה.  צ'וקוקו (: CHUKOKUצ'וקוקו )

(: קיקוקו נאכף על המקרה השני של עבירה מינורית באותה קטגוריה או על עבירות לא רציניות  KEIKOKUקיקוקו )
 (. HANSOKU-CHUIצ'וי )- מספיק כדי להצדיק האנסוקו

כלל נאכפת על עבירות בהן קיקוקו ניתן לפני    בדרך   -פסילה  לפני  (: זו אזהרה  HANSOKU-CHUI)  צ'וי-האנסוקו 
 (. HANSOKUב, למרות שניתן להטיל אותה ישירות על עבירות רציניות אשר לא מצדיקות האנסוקו )קרכן באותו 

( צ'וי  HANSOKUהאנסוקו  האנסוקו  כאשר  או  מאוד  רצינית  עבירה  בעקבות  המוטל  פסילה  עונש  זהו   :)
(HANSOKU CHUIכבר ניתן. ב )הניקוד של המתחרה שהעבירה הופעלה כנגדו יקבע לשמונה  קבוצתיות    מערכות

 והתוצאה של העבריין תתאפס. 

.  תר שאליהן נרשם מבצע העבירהזוהי פסילה מכל הטורניר, כולל מקטגוריות מאוחרות יו(:  SHIKKAKUשיקאקו )
ובכבוד   ינתן כאשר מתחרה לא מציית להוראות הפוסק, פועל בזדון או מבצע פעולה הפוגעת ביוקרה  "שיקאקו" 

החוקים   של  כהפרה  הנחשבות  אחרות  פעולות  מבצע  הוא  כאשר  או  בתחרויות  והקראטה,  הטורניר.  של  רוח 
 , והניקוד של מבצע העבירה יתאפס. 8-יקבע ל קבוצתיות, הניקוד של המתחרה שבוצעה נגדו עבירה 

  - שניות לסיום הקרב  15-שופטים רשאים בתנאי שנשארו יותר מ , כדי להקל על זרימת הקרב -  זוקיטהטווקארטה ו 
)כמו שנהוג לגרום למתחרים    ע"י תנועה   " טזוקיטה"  בקרב  להתחיל בפעילות  להאיץ את המתחרים  מפורשבאופן  

ל ל על  התקדם  הוראהדרוך  בשילוב  המזרן(   על  קדימה  להתקדם  או  להפרדה   "TSUZUKETE"    המזרנים    או 
שימוש  "ווקארטה " כמקובל    הבאות)תוך  לחזור  מחווה  למתחרים  מהלסמן  בשילו לצאת  ההוראה   במזרן(    עם 

""WAKARETE   להחליף אזהרות בגין הפרות ברורות    נועדו אמצעים אלה לא    .בשני המקרים אין לעצור את הזמן

    . הפסק או שהמתחרים אינם מקשיבים מייד לפקודות

 : הסבר

i. וקוקו 'צ :  אזהרה  דרגות  שלוש   ישנן  (CHUKOKU  ,) קיקוקו   (KEIKOKU  ) וי'צ  והאנסוקו  (HANSOKU 
CHUI  .)התחרות   חוקי   את   מפר   שהמתחרה  העובדה  את  ומבהיר   למתחרה  הניתן  תיקון  היא  אזהרה  ,

 .מיידי  עונש   של  אכיפה ללא   אך

ii.  האנסוקו  ישנן שתי דרגות ענישה :HANSOKU )  ושיקאקו )SHIKKAKU)  שתיהן מביאות לכך .)
יפסל החוקים  את  שהפר  כולו    מהטורניר.  2או    –)האנסוקו(    מהקרב.  1:  מיידי    שהמתחרה 

מעת על  )שיקאקו(. במקרה של "שיקאקו", יתכן שיוטלו עונשים נוספים על ידי ועדת החוק והמש 
 פי תוצאת התלונות. 

iii. ספירה  באותה נצברות לא   - 2 וקטגוריה  1 קטגוריה על   אזהרות. 

iv.   אזהרה יכולה להינתן מיד על הפרת החוקים, אך ניתנת פעם אחת; עבירה חוזרת מאותה קטגוריה
  לתת אין אפשרות  ,  לדוגמא .  חומרת האזהרה או בפסילה במקרה הצורךבתהיה מלווה בהחרפת  
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  של   חוזר  מקרה   על   חומרה  דרגת   מאותה  אזהרה  אותה  את  לתת  ואז  מוגזם   מגע  על  עונש  או   אזהרה
 .  מוגזם מגע

v. וקוקו' צ  (CHOKOKU  )של   סיכוייו   את  הורידה  שלא  עבירה  של  ראשון   מקרה  על   מוטל  כלל  בדרך  
 .בעקבותיה לנצח  הנפגע המתחרה

vi. קיקוקו  (KEIKOKU  )לדעת )  במקצת  קטן  לנצח  המתחרה  של  הפוטנציאל  כאשר  מוטל  כלל  בדרך  
 . נגדו ביצע שהיריב  העבירה בעקבות(  השופטים

vii.  וי' צ  האנסוקו  (HANSOKU CHUI)   במקרים   בו   ומשתמשים ,  קיקוקו  בעקבות   או  ישירות   ניתן להטיל  
  העבירה   בעקבות (  השופטים  לדעת)  משמעותי  באופן  הוקטן  לנצח  המתחרה  של  הפוטנציאל  בהם

 . היריב של

viii.  האנסוקו  (HANSOKU)    גם ניתן  אך  מצטברות,  עבירות  על  אזהרות  עקב  מוטל  'האנסוקו'  עונש 

הפרות חמורות של החוקים. 'האנסוקו' משמש כאשר הפוטנציאל של המתחרה  להטילו מיד על  
   לנצח הופחת כמעט לאפס )לדעת השופטים( בעקבות העבירה של היריב. 

ix. האנסוקו   שמקבל   מתחרה  כל  (HANSOKU  ) ואחראי   השופטים   דעת  לפי   ואשר   פציעה  גרימת  על  
  הנדרשים   השליטה  כישורי  תא   לו  שאין   ושנראה,  מסוכן  או  אחריות   חסר  באופן   התנהג  הזירה

  אותו   אם  תחליט   הפוסקים  . ועדתהפוסקים  לועדת  ידווח,  הבינלאומי  הקראטה  ארגון  של  לתחרות
 . נוספות מתחרויות או/ ו תחרות מאותה יושעה מתחרה

x. שיקאקו   (SHIKKAKU  )שמתחרה  סוג  מאף  אזהרות  ללא ,  ישירות  להינתן  יכול סבור  הפוסק  אם   ,

לעובדה אם התרחשה פציעה פיזית ממשית או לא, העונש המתאים הוא  התנהג בזדון, ללא קשר  
                                                                                                           ."שיקאקו" ולא "האנסוקו

xi. ידי קריאת    במקרה שפוסק סבור שמאמן מפריע למהלך הקרב, הוא רשאי לעצור את המערכה )על
את   יחדש  הפוסק  מכן,  לאחר  הולמת.  בלתי  התנהגות  של  סימן  ולתת  למאמן  לגשת  'יאמה'(, 

'(. במקרה שהמאמן ממשיך להפריע, הפוסק יעצור את המערכה,  TSUZUKETE HAJIMEהמערכה )'

יגש שוב למאמן ויבקש ממנו לעזוב את הזירה. הפוסק לא יחדש את המערכה עד אשר המאמן  
ירה. אין זה נחשב כמצב של 'שיקאקו', והמאמן יורחק רק למשך הקרב או המערכה  יעזוב את הז
 הספציפיים 

xii. שיקאקו  על פומבי באופן  להכריז  יש  (SHIKKAKU  .) 

 : פציעות ותאונות בתחרות10סעיף 

( או ויתור, היא הפסיקה הניתנת כאשר מתחרה או מתחרים לא מציגים את עצמם כאשר  KIKENקיקן ) .1
אים ממנו בהוראתו של הפוסק. הסיבות  צ  ב או מּוקרמסוגלים להמשיך, פורשים מהשמם נקרא, לא  

היריב. של  לפעולותיו  מיוחסת  שלא  פציעה  לכלול  יכולות  פירושה    KIKENידי  על  פסילה    לפרישה 
 . אחרת שהמתמודדים נפסלו מקטגוריה זו, למרות שהיא אינה משפיעה על ההשתתפות בקטגוריה 

  על   ומוכרזים,  כן   לפני   שנגרמה  פציעה  של  מתוצאותיה  סובלים  או,  זה  את  זה  פוצעים  מתחרים   שני  אם .2
מקצי  ב.  הנקודות  מירב  את  שצבר  למתחרה  יוענק  בקרב   הניצחון,  להמשיך  כשירים  כלא  הטורניר  רופא  ידי

)האנטאי  ב קרה   תוצאת,  שווה  הנקודות  מספר  אם,  יחידים בהצבעה  כן    ( HANTEI-תוחלט  אם  אלא 

יש  המתמודדים  קבוצתיב  .SENSHU  יתרון  לאחד  )היקיוואקה   מקצה  תיקו  על  יכריז    - הפוסק 
(HIKIWAKE  יתרון   אלא אם כן לאחד המתמודדים יש  SENSHU.    הנוסף ב  קר רה בו קדומה  אם מצב  

  יתרון   אלא אם כן לאחד המתמודדים יש  התוצאה תוכרע בהצבעה )האנטאי(. של התמודדות קבוצתית,  
SENSHU . 

 . תחרות באותה  שוב להלחם יוכל   לא  הטורניר רופא ידי   על ללחימה  כשיר כלא  שהוכרז  פצוע  מתחרה .3

מרופא  מתחרה   .4 אישור  ללא  שוב  להתחרות  רשאי  אינו  פציעה  עקב  פסילה  ידי  על  בקרב  שמנצח 
 )רופא הטורניר יחליט אם המתחרה יכול להמשיך להתחרות(. ר, הטורני

  ולטפל   לאבחן  מורשה  הרופא.  לרופא  ויקרא  הרגע  באותו  הקרב  את  יעצור  הפוסק,  נפצע  מתחרה  כאשר .5
 . בלבד  בפציעה

ב וזקוק לטיפול רפואי יקבל שלוש דקות בהן יוכל לקבל טיפול. אם הטיפול  קר מתחרה שנפצע בזמן   .6
פסקה  ,  13לא יושלם בזמן הנתון, הפוסק יחליט אם להכריז על המתחרה כבלתי כשיר ללחימה )סעיף  

 ד(, או אם לתת הארכה לזמן הטיפול בפציעה. 8
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תוך עשר שניות, נחשב לא    כל מתחרה שנופל, נזרק או מופל ולא חוזר לעמוד על רגליו באופן מלא .7
כשיר להמשיך בלחימה ויוצא באופן אוטומטי מכל אירועי הקומיטה באותו טורניר. במקרה בו מתחרה  

ובאותה עת  ,  לרופא   ויקרא ידו  את  פוסק ירם  ה  , נופל, נזרק או מופל ולא עומד על רגליו באופן מלא מיד
עשרעליו   עד  לספור  שנייה-להתחיל  כל  עבור  אצבע  סכשמראה  ב,  עשר  עד  פה  בעל  שפה  פירה 

  , המתחרה  , הרופא יתבקש לבדוק אתלהיספרעשר השניות התחיל    בהם חוק בכל המקרים      . אנגלית ה
 . המזרן על   המתחרההרופא יורשה לבדוק את  השניות עשר  חוק תחת  הנופלים במקרים

 : הסבר

i. המעקב   כרטיס  על  נכונה  בצורה  זאת  לרשום  יש,  כשיר  כבלתי  המתחרה  על  מכריז  הרופא  כאשר  
 . פוסקים של אחרים  לפאנלים  ברורה להיות צריכה הכשירות חוסר דרגת.  המתחרה של

ii. המנצח גם כי    יתכן  ,שנצברו  1  קטגוריה  עבירות  בגין   היריב   של  פסילה  דרך  לנצח   יכול  מתחרה 
 .משמעותית פציעה שום  ספג  לא

iii. וקריאה   ידו  הרמת   ידי  על   רפואי  לטיפול   וזקוק  נפצע  מתחרה  כאשר  לרופא   לקרוא   הפוסק  על 
 ".  רופא"   בקול

iv. מנת   על  מהמזרן   לרדת   הפצוע   המתחרה  את   להנחות   יש,  זאת  לעשות  פיזית   מסוגל   הוא  אם 
 . מהרופא טיפול ולקבל  להבדק

v. של   הנאותה   הרפואית  להתנהלות   קשורות   הן   אם  רק   בטיחותיות  המלצות  לתת  מחוייב  הרופא  
 . פצוע מתחרה אותו 

vi. האנסוקו  בסיס  על   המנצח  על   יחליטו  השופטים  (HANSOKU  ,) קיקן  (KIKEN  )שיקאקו   או  
(SHIKKAKU  )מקרהכל ל  בהתאם. 

vii.  הניקוד (,  שיקאקו  או  האנסוקו)  נפסל  או ,  קיקן  מקבל  מהקבוצה   חבר   אם,  קבוצתיות  במערכות  
 . נקודות לשמונה  ייקבע  היריב  של והניקוד יאופס,  נקודות קיבל  אם,  בקר לאותו  שלו 

 ערעור רשמי : 11סעיף 

 . השופטים מפאנל חברים   בפני השופטים של   פסיקה כנגד למחות   מורשה לא אחד אף .1

רישמי  או נציג  של המתחרה  המאמן  ,  החוקים  עם   בהלימה   שלא   מתנהל  פסיקה  שהליך  נדמה  אם .2

 . הם היחידים שרשאים להגיש ערעור 

)למחות  רוצים  שלגביו  בקרה   לאחר  מיד  שיוגש  כתוב  ח"דו  ת בצור  יוגש  ערעורה .3   הכלל   מן  היוצא . 
  הובחן   בו  ברגע  הזירה  אחראי  את  לידע  יש.  מנהלי  בתפקוד  לכשל  קשור  ערעורה   בו  מקרה  הוא  היחיד
 (. המנהלי הכשל

  ה פסיקל  שהובילו  הנסיבות   על  תעבור  הועדה ,  העת  בבוא.  הערעורים  מועדת   לנציג  וגש י   ערעור ה .4
הסמכות    לה  היה תו ח "דו תוציא  היא , לה הזמינות  העובדות  כל אתשבחנה  אחרי .  ערעורל  שהובילה

 . שתדרש  דרך בכל  לפעול

הקרב.  תוך דקה מסיום   או נציג ההתאחדות בנוגע ליישום החוקים יוגש על ידי המאמן   כל ערעור  .5
דקות כדי להשלים  ארבע  המאמן יבקש טופס של ערעור רשמי מהאחראי על הזירה ויעמדו לרשותו  

יש את הטופס לאחראי על הזירה, תוך תשלום הסכום הנדרש לכך.  את מילוי הטופס, לחתום ולהג
הזירה   על  מידהאחראי  לנציג    יגיש  המלא  הערעור  טופס  את    ועדתאת  שתמסור  הערעורים 

 .   תהחלטתה תוך חמש דקו

  הקראטה   ארגון   של   המנהלים ועדת    ידי   על   שהוסכם  כפי   ערעוראגרת    להפקיד   צריך  ערעורה  מגיש .6
 . הערעורים ועדת של לנציג  להגיש יש  ערעור ה טופס עם  יחד, ואותם,  הבינלאומי

 הערעורים  פאנל   הרכב .7

.  הפוסקים  ועדת  ידי   על   שמונו  נציגים ,  wkf  של   בכירים   פוסקים   משלושה   מורכבת  הערעורים ועדת  
  עם   נוספים  חברים  שלושה  למנות  הפוסקים   ועדת  על.  לאומית  פדרציה  מאותה  חברים  שני   למנות  אין

  הערעורים   ועדת   של   הממונים  מהחברים   אחד   כל  אוטומטית  שיחליפו  3  עד   1מ   ייעודיים  מספרים 
  דרך   או  משפחתידם    קשר   בעל   או   לאום   אותו   בן  הוא  הועדה  חבר   בה  אינטרסים  ניגוד   של  בסיטואציה 
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הערעור  לגביו   במקרה  המעורבים  מהצדדים  מישהו ל  נישואים   בפאנל   החברים  כל   כולל ,  הוגש 
 . ערעורשהוביל ל  במקרה המעורבים הפוסקים

 הערעורים   הערכת הליך  .8

  אצל   הערעור   אגרת   את   ולהפקיד   הערעורים  ועדת  את  לכנס  הערעור  את   המקבל   הצד  של  חובתו 
 . הגזבר

  מנת   על  צורך  בהם  שיש  שהוחלט  ובירורים  בחקירות  מיד  תתחיל  הערעורים  ועדת,  שכונסה  מרגע
  ו לתקפות  בנוגע  ה/פסיקתו   את   לתת  מחויב  החברים  משלושת   אחד  כל.  הערעור  של  ו טיב  את  לבסס
 . המנעות לקבל אין . הערעור של

 שנדחו  ערעורים .9

  פה   בעל  הערעור   למגיש  להודיע  מחבריה  אחד  תמנה  הערעורים  ועדת,  קביל   כלא  מתגלה  ערעור  אם
  אחד   כל   ידי  על   לחתימה  אותו   ולהעביר"  נדחה"  במילה  המקורי   המסמך  את   לסמן ,  נדחה  ערעורו  כי

לשופט    אל   הלאה   אותו   יעביר   שבתורו,  הגזבר  אצל  הערעור   הפקדת  לפני ,  הערעורים  ועדת   מחברי 

 . הראשי 

 שהתקבלו  ערעורים .10

  לנקוט   מנת  על   הפוסקים   וועדת   המארגנת  הועדה  עם   תתייעץ  הערעורים   ועדת ,  מתקבל  ערעור   אם
 : הבאות האפשרויות  כולל, המצב לתיקון   פרקטיים בצעדים

 . החוקים את שסותרות  קודמות  פסיקות הפיכת -

 . למקרה  הקודמת מהנקודה אלה  מפסיקות  שהושפעו  המערכות  של  תוקפן  ביטול -

 . מהמקרה שהושפעו  מערכות של מחדש ביצוע -

  המעורבים   הפוסקים  על  סנקציות  להטיל  אם   לבחון  שיש   הפוסקים  לועדת  המלצה   הוצאת -
 .  במקרה

  לתוכנית   שיפריעו  צעדים   נקיטת   על   בהחלטה  דעת   ובשיקול  פוק באי  לפעול  אחראית   הערעורים  ועדת 
  תוצאה   להבטחת  אחרונה  אופציה  היא  הניפוי  בתהליך  אחורה  חזרה.  משמעותית  בצורה  האירוע
 .  הוגנת

  את   יסמן,  התקבל  ערעורו  כי  הערעור  למגיש  פה  בעלשיודיע    מחבריה  אחד  תמנה  הערעורים  ועדת
  לפני ,  הערעורים  ועדת   מחברי  אחד   כל   ידי  על  לחתימה  אותו  ויעביר"  התקבל"  במילה  המקורי  המסמך
  את   בתורו  ויעביר  הערעור  למגיש  שהופקד  הסכום  את  שיחזיר,  הגזבר  אצל  הערעור  את  שיפקיד
 .לשופט הראשי  הערעור מסמך

 מקרה  ח"דו .11

  ערעור   מקרה  ח"דו   ויפרט  שוב   יפגש  הערעורים  פאנל,  לעיל  המתואר  באופן  במקרה  טיפול  לאחר 
  להיות   ח"הדו   על.  הערעור  דחיית  או  לקבלת  סיבותיהם  את  ויציינו  ממצאיהם  את  יתארו  בו,  פשוט
 . הכללי למזכיר  אותו  להגיש ויש   הערעורים ועדת  של החברים שלושת  כל ידי  על חתום

 והגבלות  סמכות .12

  ועדת    המנהלים ועדת  של  בהחלטה  רק   אותה לבטל  וניתן  סופית  היא  הערעורים  ועדת   של ההחלטה
  את   ולדרבן  הערעור טיב את  לשפוט הוא  תפקידה. עונשים  או סנקציות  להטיל רשאית  לא הערעורים 

 . לחוקים  בסתירה  שנמצא פסיקה הליך  כל לתקן  לפעול  המארגנת הועדוה  הפוסקים תועד
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 סמכויות וחובות של בעלי התפקידים : 12סעיף 

 הפוסקים   ועדת

 : כדלהלן  הן  הפוסקים ועדת   של וחובותיה סמכויותיה

  אזור   לארגון   ביחס ,  המארגנת  הועדה  עם  פעולה  בשיתוף   טורניר  לכל   הנכונה  ההכנה  את   להבטיח  .1
  אמצעי ,  המערכות  על  ופיקוח   תפעול ,  הנדרשים  והמתקנים   הציוד  כל  ופריסת  אספקת,  ההתחרות

 . ו"וכ  ובטיחות  זהירות

  פי   על  הצורך  בעת  ולפעול  שלו  לאזור  אחד  כל(  ראשיים  פוסקים)  הזירה  אחראי  את  ולפרוס  למנות .2
 . הזירות אחראי  של  דיווחיהם

 .הפוסקים הגורמים של   הכוללת  ההתנהלות בין   ולתאם  לפקח .3

 . הצורך במקרה  מחליפים גורמים  למנות .4

  כלפיהם    ושאין  כלשהי  מערכה  בזמן  להופיע  עלולים  אשר  טכני  אופי  בעלי  בעניינים  סופית  פסיקה  לפסוק .5
 . בחוקים ברורות התניות

 

 אחראים על הזירה ועוזרים של האחראי על הזירה 

 : כדלהלן םינה הזירה אחראי  של  וחובותיהם סמכויותיהם

 .שליטתם תחת באזורים  המערכות בכל  והשופטים   הפוסקים על ולפקח  למנות , להסמיך .1

  לתפקיד   שמונו  שהגורמים  ולהבטיח  שלהם  באזורים  והשופטים  הפוסקים  של  תפקודם  על  להשגיח .2
 . עליהם  שהוטלו המטלות את  לבצע  מסוגלים

  חוקי   של  הפרה  על  מסמן  KANSA  התחרות  על  מפקחה  כאשר  קרבה   את  לעצור  לפוסק  להורות .3
 . התחרות

  באם ,  המלצותיהם  עם  יחד  ולהעבירו  פיקוחם  תחת  רשמי  גורם  כל  של  תפקודו  על  כתוב  יומי  דוח  להכין .4
 . הפוסקים לועדת, כאלה יש

כדי     A-Referee  WKF  שופטים מוסמכים  האחראי על הזירה והעוזר  האחראי על הזירה ימנו שני  .5

 לפעול כמפקחים  על סקירת הווידאו. 

  11מפקחים על המאמנים, עם התוכן הבא: "החובות של המפקחים על המאמנים מתוארות בנספח    .6
 סקירת וידאו".  –

 פוסקים

 : כדלהלן הם הפוסק של   סמכויותיו

תהיה הסמכות לנהל מערכות, כולל להכריז על התחלתן, עצירתן    ”SHUSHIN“)  -)"שושין"לפוסק   .1
 וסופן. 

 להעניק נקודות על בסיס החלטות השופטים.  .2

 לעצור את המערכה במקרה והבחין בפציעה, מחלה או אי יכולת של מתחרה להמשיך בקרב.  .3

בנקודה, התבצעה עבירה או על מנת   מתחרה זכהלעצור את המערכה כאשר לפי דעתו של הפוסק  .4
 להבטיח את בטיחותם של המתחרים. 

 לעצור את המערכה כאשר שניים או יותר מהשופטים סימנו ניקוד או ג'וגאי.  .5
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 לסמן עונשים כאשר מבחין בהם )כולל ג'וגאי(, ולבקש את הסכמתם של השופטים.  .6

לדרישה    ראישולבקש   .7 לדעתו של הפוסק, בסיס  וישנו,  יתכן  של פסיקת השופטים במקרים בהם 
 קריאתם לאזהרה או עונש. מהשופטים לבחון מחדש את  

 ( על מנת להמליץ על שיקאקו. SHUGOלקרוא לשופטים להתייעצות )  .8

צורך, את הבסיס לפסיקה   .9 יש  ועדת הערעורים, אם  או  ועדת הפוסקים,  להסביר לאחראי הזירה, 
 וימת. מס

 . ולהטיל עונשים   אזהרות בקש תמיכה ב ל .10

 כאשר יש בו צורך במערכות קבוצתיות.  נוסף  קרב להכריז ולהתחיל  .11

 ( ולהכריז על התוצאה. HANTEI -לנהל את הצבעת השופטים, ולתת את קולו )בהאנטאי  .12

 להכריע תיקו.  .13

 להכריז על הזוכה.  .14

 לכל ההיקף המיידי שלו. סמכותו של הפוסק אינה מוגבלת רק לאזור התחרות אלא גם  .15

 הפוסק יתן את כל ההוראות ויכריז על כל ההודעות.  .16

 שופטים 

 : כדלהלן הם FUKUSHIN)-פוקושין) השופטים של סמכויותיהם

 . ועונשים אזהרות, בהן שזכו  נקודות לסמן .1

 . שמתבצעת החלטה כל  על   להצביע  זכותם את ליישם .2

 לממש את זכותם להצביע על כל החלטה שיש לנקוט  .3

  במקרים   דעתם  את   לפוסק  ויסמנו  המתחרים  של  םבפעולת  רבה  לב  בתשומת  יתבוננו  השופטים       
 : הבאים

 . בה שזכו נקודה לציין כדי .א
 .JOGAI) -וגאי'ג)  ההתחרות לאזור  מחוץ יצאו  מהם  אחד או המתחרים שני  כאשר .ב

 על עבירה אחרת.   החלטה לתת   פוסקכאשר התבקש על ידי הג. 

 ( KANSA) התחרות על  מפקחים 

i. קאנסה)  מערכהה  על  המפקח-(KANSA  ב קר ה   או  המערכה  על  בהשגחה  הזירה  לאחראי   יעזור  
  המפקח ,  התחרות  חוקי  עם אחד  בקנה  עומדות  לא השופטים  או/ ו הפוסק  של  החלטות  אם. המתקיים

  את  לעצור   לפוסק  יורה הזירה  אחראי . שלו  במשרוקית  וישרוק מיד האדום  הדגל  את  ירים   מערכהה על 
  הנתונות    רשמיות  לרשומות  יהפכו  מערכהה   של  הרשומות.  הסדירות-אי  את  ולתקן   בקרה   או  המערכה
  . מערכהה על המפקח של לאישורו

"קאנסה וחליפת  סמכות  שהציוד  יוודא  המערכה  על  המפקח  קרב,  או  מערכה  כל  תחילת  לפני   :"
עומדים בחוקי התחרות של התאחדות הקראטה העולמית. גם אם המארגן    המתחריםהקראטה של  

בודק את הציוד לפני העמידה בשורה, עדיין מחובתו של ה"קאנסה" לוודא שהציוד עומד בדרישות  
 . תיתחלף במהלך המערכות של הקבוצוהחוקים. המפקח על המערכה לא 

ii.  "תי " ירים דגל וישרוק במשרוקה אנסהק במקרים הבאים ה  : 

 הפוסק שוכח לציין "סנשו".  •

 .  2בזמן אטושי ברקו כאשר בוצעה עברה מחייבת מקטגוריה  סנשו" "הפוסק שוכח לבטל  •

 נכון. -הפוסק נותן ניקוד למתחרה הלא •
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 נכון. -הלאהפוסק נותן אזהרה/ עונש למתחרה  •

 למתחרה השני.  2הפוסק נותן ניקוד למתחרה ואזהרה על הגזמה מקטגוריה   •

 הפוסק נותן ניקוד למתחרה אחד ו"מובובי" למתחרה השני.  •

 . הפוסק נותן ניקוד שהושג על ידי המתחרה כשהוא מחוץ לזירה •

 מהלך "אטושי באראקו". אזהרה או עונש על פסיביות בהפוסק נותן  •

 במהלך "אטושי באראקו".   2ו עונש לא נכונים מקטגוריה הפוסק נותן אזהרה א •

ישנם שני דגלים או יותר המראים  ניקוד או "ג'וגאי" לאותו  כאשר  הפוסק אינו עוצר את הקרב,   •

 מתחרה. 

 הפוסק אינו עוצר את הקרב כאשר מבוקשת סקירת וידאו על ידי המאמן.   •

 הפוסק פועל בניגוד לרוב איתותי הדגלים.   •

 השניות".   10הפוסק אינו קורא לרופא במצב של "חוק  •

 הפוסק קובע "האנטאי" או "היקיוואקה" אך הושג "סנשו".  •

 נכונה. -שופט/ים מחזיק/ים דגלים ביד הלא  •

 ציג את המידע הנכון. לוח הניקוד אינו מ •

 . בוצעה לאחר "יאמה" או בתום הזמן המוקצב  מתמודדשל ההטכניקה  •
 

iii.  לא ירים את הדגלה  אנס הקבמקרים הבאים   : 

 השופטים לא מאותתים על ניקוד עם הדגל.  •

 השופטים לא מאותתים  על "ג'וגאי" עם הדגל.  •

 .  2או   1השופטים אינם מסכימים עם הפוסק כאשר הוא מבקש אזהרה או עונש מקטגוריה   •

 שנקבעה על ידי הפאנל.   1דרגת המגע מקטגוריה  •

 שנקבעה על ידי הפאנל.    2דרגת האזהרה או העונש מקטגוריה  •

 במקרה. . ל"קאנסה" אין זכות הצבעה או סמכות בענייני שיפוט, כגון בשאלת תקפותו של ניקוד •

זה השבמקרה   • הוא  הניקוד  על  המפקח  הזמן,  תום  את  המסמן  הפעמון  את  שומע  אינו    פוסק 

 שישרוק במשרוקית שלו, ולא "קאנסה". 

 הניקוד  על  מפקחים 

  על   ישגיחו,  זמנית  ובו   הפוסק  ידי   על   המוענקות  הנקודות  של   נפרד   רישום  יבצעו  הניקוד   על   המפקחים
 .  הניקוד ורושמי   הזמנים משגיחי של  פעילותם

 : הסבר

i. וימסור   בקר ה  את  יעצור  הפוסק,  מתחרה  לאותו  מסמנים נקודה או ג'וגאי    יותר  או  שופטים  שני  כאשר  
  האדום   הדגל  את ירים  מערכהה  על  המפקח,  ב קרה   את  עוצר לא הפוסק  אם. בהתאם  ההחלטה  את

 . שלו  במשרוקית וישרוק 

ii. יותר  וא  שופטים   שני  ידי   על  שניתן   סימן  שאינה  סיבה   מכל   הסבב  את  לעצור  מחליט   הפוסק  כאשר  ,
)יאמה"   יקרא  הוא  "“YAME”  )את   יסמנו  אז   השופטים  .הנדרש  היד  סימן   את  הזמן  באותו  ויסמן  

 .יותר  או  שופטים שני בין  הסכמה יש עליהן  ההחלטות את  ימסור והפוסק  דעותיהם

iii. שני ,  יותר  או  שופטים  שני  ידי  על  שסומן  עונש  או  אזהרה,  נקודה  קיבלו  המתמודדים  שני  בו  במקרה  
 .בהתאמה  שלהם  עונשים או   אזהרות, הנקודות את לו יקב  המתחרים

iv. העונש   או  והניקוד   אחד  משופט  יותר  ידי  על   שצוינו   עונש  או   אזהרה,  נקודה  קיבל   אחד  מתחרה   אם  
  של   אחידה  לרמה  רוב  אין  אם  ייושמו  יותר  הנמוכים  עונש  או  אזהרה,  הניקוד ,  השופטים  בין  שונה
 . עונש  או  אזהרה, ניקוד 

v. הרוב   דעת,  עונש   או  אזהרה,  ניקוד   של  אחידה  רמה  לגבי  השופטים  בין  דעות  חילוקי  אך  רוב  יש  אם  
 . ביותר הנמוכים עונש  או  אזהרה, הניקוד  יישום של העיקרון על תגבור

vi. בהאנטאי (HANTEI  ,) אחד  לכל אחד  קול  יש ולפוסק  השופטים לארבעת . 
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vii. התחרות  לחוקי   בהתאם  ים מתנהל  ב קרה   או  שהמערכה  לוודא   הוא  מערכהה  על  המפקח   של   תפקידו  .
  בשאלה  למשל,  שיפוט בענייני  כלשהי  סמכות  או הצבעה זכות  לו אין . נוסף  כשופט  שם  נמצא לא  הוא
  בעניינים   היא   היחידה  וה/אחריותו(.  JOGAI)  וגאי'ג  של  מקרה  היה  אם   או  ניקוד  של  תקפותו  של

 . קבוצתיות  מערכות בזמן  יתחלף  לא מערכהה על  המפקח. פרוצדורליים

viii. במשרוקית   ישרוק  הניקוד  על  המפקח,  הזמן  סוף   את   המסמן  הפעמון  את  שומע  לא  הפוסק  בו  במקרה  
 . שלו

ix. הפוסקים  ת, הזירה אחראי עם לדבר רשאים השופטים, המערכה אחרי לפסיקה הבסיס נימוק בעת  
 .אחר  אחד לאף   עצמם  את יסבירו  לא   הם. הערעורים ועדת  או

x.  בהתנהגות    יתנהג תחרות כל מאמן שלא  ה  זוראמ  יכול להוציא בד,  , לפי שיקול דעתו בל הפוסק
המשך של  האת    עצורול   קרבות מסודרת של הלמפריע להתנה  פוסק, ראויה, או שלדעתו של ה

שאר חברי  פעול גם כלפי כל  פוסק ליכול האותה סמכות  כמו כן, עם  .  תפנהיהמאמן  שעד    הקרב
 . רה יליד הזשל המתחרה הנוכחים    צוותה

 

 : התחלת, השעיית וסיום מערכות 13סעיף 

 . 2ו  1 נספחים ב יפורטו   מערכה תפעול  בעת בהם  ישתמשו  ושופטים  שפוסקים והמחוות המושגים  .1

על המתחרים לעמוד בקדמת המזרן המוקצה, בעת התחלת המערכה: הפוסק והשופטים יתפסו את   .2
מקומותיהם המוגדרים, ולאחר החלפת קידות בין המתחרים הניצבים על קדמת המזרנים, כל אחד  

 .( והקרב יתחילHAJIME SHOBUסמוך ליריבו, הפוסק יכריז: "שובו האג'ימה!" )

  את   לתפוס  למתחרים   יורה   הפוסק,  צורך  יש   אם .  YAME“-יאמה"   תבהכרז  קרבה  את   יעצור   הפוסק  .3
 . MOTO NO ICHI) -י'איצ נו מוטו) המקוריים מקומותיהם

,  ניקוד   הענקת   של  במקרה .  בסימן  שימוש   ידי  על   דעתם  את  יציגו  השופטים ,  למקומו  חוזר   הפוסק  כאשר .4
  הרלוונטי   הניקוד  את  ויעניק  המותקף  האזור  ואת (  כחול   אאו   או  אדום  אקא)  המתחרה  את  יזהה  הפוסק
"  ימה 'האג  צוזוקטה"   קריאת  ידי  על  קרבה  את   מחדש  יתחיל  אז  הפוסק.  לכך   המיועדת  המחווה  בעזרת

(“TSUZUKETE HAJIME”.) . 

  ויורה (  ”YAME“" ) יאמה"  יקרא  הפוסק,  קרב  בזמן  נקודות  שמונה  של   ברור  יתרון  משיג  מתחרה  כאשר .5
  יד   ירים  שהפוסק  כך  ידי  על  ויזוהה  יוכרז  המנצח  אז.  לשלו  והוא  להםש  הפתיחה  לנקודת  לחזור  למתחרים

 . קרבה מסתיים זו  בנקודה(. ("AO (AKA) NO KACHI“"  י 'קאצ  נו( אקא )   אאו" ויכריז   המנצח של בצד

  יד   מרים   שהפוסק   כך  ידי   על  ויזוהה  כמנצח  יוכרז   הניקוד   מירב  את   לו   שיש  המתחרה,  הזמן  נגמר  כאשר .6

 . קרבה  מסתיים זו בנקודה"(. AO (AKA) NO KACHI“ " )י 'קאצ  נו( אקא)  אאו"" ויכריז  המנצח בצד

  פאנל ,  ברורה  תוצאה   ללא   שהסתיים   קרב  של  בסוף  בתיקו   המסתיימת  הצבעה  של  במקרהבקרב ייחידים   .7
 (.HANTEI) בהאנטאי קרבה את  ריעויכ( שופטים  וארבעה  הפוסק) פוסקיםה

 . זמנית קרבה  את ויעצור (  YAME !")יאמה" יקרא הפוסק, הבאות מהסיטואציות אחת  בכל .8

 . ההתחרות לאזור מחוץ נמצאים שניהם  או  המתחרים אחד כאשר .א

 . שלו  המגן ציוד   או  הקראטה חליפת את  לסדר  למתחרה  מורה הפוסק כאשר .ב

 .החוקים על   עובר מתחרה  כאשר .ג

,  פציעות   עקב   קרבב  להמשיך  מסוגל   לא  שניהם  או  מהמתחרים  אחד  הפוסק  של  דעתו  לפי  כאשר .ד
 .קרבב  להמשיך יש  אם  יחליט הפוסק, הטורניר רופא   של לדעתו בהתאם ,אחרות  מסיבות או  מחלה

 . תמיידי הטלה או,  מיידית טכניקה מבצע ולא היריב את תופס  מתחרה  כאשר .ה

 .מידית מתבצעת לא יעילה טכניקה ואף  מוטלים או ים נופל שניהם  או  תחריםממה אחד כאשר .ו

 מיידית טכניקה או  הטלה לנסות מבלי השני את  אחד לופתים  או  תופסים המתחרים שני  כאשר .ז

 מיידית  אחרת   טכניקה או  הטלה לנסות   מבלי לחזה חזה  עומדים  המתחרים שני  כאשר .ח
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 .להתאבק  ומתחילים הטלה נסיון   או  נפילה אחרי  רגליהם על עומדים לא המתחרים שני  כאשר .ט

 .מתחרה לאותו  יותר   או  שופטים שני ידי על  מצוינת עבירה  או  נקודה כאשר .י

  עצירה   דורש  מסוים  מצב   כאשר  או  -עבירה  ביצע  או  בנקודה  זכה  מתחרה  הפוסק  של  דעתו  לפי  כאשר . יא
 .בטיחותיות  מסיבות המערכה של

 זאת  לעשות  מבקש הזירה אחראי כאשר . יב

 : הסבר 

i. לאזור   נכנס   מתחרה  אם .  שלהם  ההתחלה  לקו   המתחרים   את   מזמין  ראשית  הפוסק,  קרב  בתחילת  
 הנהון   -כהלכה   לשני  אחד  יקודו  המתחרים.  ממנו  לרדת  לשניהם  לסמן  יש,  הזמן  לפני  ההתחרות

  על   בעצמם  זאת  עושים  לא  הם  אם  לקוד  להם  לסמן  רשאי  הפוסק.  מספיק  ולא  מנומס  לא  הוא  מהיר
 .  החוקים של   2 בנספח  המוצגת במחווה שימוש  ידי

ii. רגועים   שלהם  הקו   על  עומדים  המתמודדים  ששני   לבדוק   הפוסק   על,  בשנית  מתחיל  הקרב   כאשר  
  להתחיל   יכול  שהקרב   לפני  נוחות  באי  זזים  או  במקום  שקופצים   מתחרים  להרגיע  יש .  ומסודרים

 . עיכובים מינימום  עם  מחדש  הקרב  את  להתחיל הפוסק  על. מחדש

iii. קרב  כל ובסיום   בתחילת לשני אחד   יקודו המתחרים. 
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 חוקי קאטה 

 : אזור התחרות קאטה1סעיף 

ידי   המאושר  מהסוג,  מרופד  ריבוע  יהיה  ההתחרות  אזור .1   שמונה   ברוחב  שוליים  עם,  הבינלאומי   WKF  על 
נוסף(  החיצוני  מהצד  למדוד  יש ) מום  ימינ  מטרים  נעשה שימוש     . בטיחות  כאזור   צד  בכל  ומטר  בו  במקום 

על אזור הבטיחות להיות    צד,  בכל  מטרים  שני  ברוחב   פנוי  בטיחות  אזור   להוסיף  באזור תחרות מוגבה יש
 מטר אחד נוסף בכל צד.  

 חות שאמור להיות בצבע אחר. ימשטח התחרות צריך להיות בעל צבע אחיד למעט שולי הבט .2
ר  כאש  ,שולחן בקצה המזרון עם הפנים למתחריםמאחורי  השופטים ואחראי התוכנה יושבים אחד ליד השני   .3

 .  שופט מס' אחד יושב לצידו של אחראי התוכנה

 : הסבר

i.  .אין להציב שילוט פרסומי במרחק של מטר אחד מאיזור הבטיחות 
ii.    יהיה , ובחלקו העליון   ללא משטח התחרות  החיכוך יהיה נמוך. באחריות  מדד    חיכוך בחלקו התחתון 

אחראי הזירה לוודא שמשטח התחרות לא זז במהלך התחרות, כל זה על מנת למנוע פציעות . משטח  
 (. WKFהתחרות חייב להיות מאושר ע"י ההתאחדות העולמית לקראטה ) 

 

 רשמי   : לבוש2סעיף 

 .להלן  כמוגדרים הרשמיים  במדים לבושים להיות  ומאמניהם  המתחרים על .1

   . זה נוהל עם  פעולה משתף שלא  מתחרה או  רשמי   גורם כל לפסול  השופטים רשאית ועדת 

 שופטים :

  בכל   אלו  מדים  ללבוש  יש .  הפוסקים  ת  ידי  על   שהוגדרו   כפי   הרשמיים  במדים  לבושים   להיות שופטים  ה  על  .2
 .וקורסיםתדריכים  , התחרויות

 : כדלהלן  הינםלשופטים   הרשמיים  המדים .3

 ( .    tpx 19-4023בצבע כחול נייבי עם כפתור אחד )קוד צבע 'קט ז •

 חולצה לבנה עם שרוולים קצרים  •

 משרוקית שחורה . ועניבה רשמית, ללא סיכת עניבה  •

 ( 9בצבע אפור בהיר ללא כפלים או חפתים )נספח   חלקיםמכנסיים  •

ל   חלקיםגרביים   • גומי שטוחה  סוליית  עם  ונעלים שחורות  או שחור  כחול כהה  לא  בצבע 
 עקבים לשימוש על משטח הזירה. 

ראש  hairclip)   ”קליפ”ב השיער  את  לאסוף  רשאיות  ופוסקות שופטות  • כיסוי  ולחבוש   )
 צמודים. שופטות רשאיות לענוד עגילים  WKF -מטעמי דת בתנאי שהאחרון אושר על ידי ה 

 שרוך המשרוקית יהיה בצבע לבן .  •

 רשאים/רשאיות לענוד טבעת נישואין פשוטה .  שופטים/ות  •

4.   : מיוחדים  באירועים  שופטים  משחקים    לבוש  לנוער,  אולימפיים  משחקים  אולימפיים,  במשחקים 
ענפיים אחרים, שבהם מסופקים בגדי שיפוט לפוסקים ולשופטים על חשבון  -יבשתיים ואירועי ספורט רב 

ב  הועדה אחיד  מראה  ליצור  כדי  המקומית,  עשויים  המארגנת  הרשמיים  המדים  הספציפי,  אירוע 
להתחלף במדים המשותפים, בתנאי שהוגשה בעניין זה בקשה רשמית בכתב להתאחדות הקראטה  

 העולמית על ידי מארגן האירוע, ובקשה זו אושרה רשמית על ידי התאחדות הקראטה העולמית. 
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 מתחרים

או קישוטים אישיים שאינם מאושרים    מתחרים חייבים ללבוש חליפת קראטה לבנה ללא רצועות, פסים .5
  על   ייענד   הלאום  דגל  או  הלאומי  הסמל   במפורש על ידי הועד המנהל של התאחדות הקראטה העולמית. 

  ראה )  סנטימטר  12  על  סנטימטר  8  של   גודל   על  יעלה  לא  הכולל  וגודלו  קט'הז  של   השמאלי  החזה  דש
  סימן ,  בנוסף.  המקוריות  היצרן   תוויות  הוא   הקראטה   חליפת  על   להשאיר   שניתן   היחיד  הסימון (.  7  נספח
  חגורה   והשני  אדומה  חגורה  חגור  יהיה  אחד  מתחרה.  הגב  על  יוצג  המארגנת  הועדה  ידי  על  שסופק  זיהוי

סנטימטרים ובאורך מספיק להשאיר    כחמישה  של  ברוחב  להיות  והאדומות   הכחולות  החגורות  על.  כחולה

יותר ארוכה מ  חמישה עשר סנטימטרים   של הירך. על    3/4משוחררים בכל צד של הקשר אבל לא 
  מלבד  סימונים  או פרסום, אישיים החגורות להיות בצבע אדום וכחול חלק, ללא שום קישוטים, עיטורים

 . היצרן של המקובלת לתווית

  של   מסחריים  סמלים   או  מיוחדות  תוויות  הצגת  את  לאשר  רשאית   המנהלת  הועדה,  לעיל  1  פסקה   למרות  .6
 . מורשים חסות  נותני

  לא   אך  האגן  את   שמכסה   מינימלי  באורך  להיות  צריך, חגורה עם   המותן סביב מוצמד  הוא  כאשר, קט'הז .7
  קט ' לז  מתחת  חלקה  לבנה  טריקו   חולצת   יכולות ללבוש  מתחרות  נשים .  ירך  רבעי -משלושת  יותר   ארוך 

 ללא שרוכים. 'קטים  ז בחליפת הגי חייבים להיות שרוכים, אין להשתמש 'קט זשרוכי  .הקראטה

  ממחצית   קצר  ולא  היד  כף  פרק   של  הכיפוף  מנקודת   ארוך  לא  הוא   קט'הזשרוולי    של   המירבי  האורך  .8
 .להחליף אין חובהאם הם נקרעו  –, שרוכים קשורית בתחילת הקרב קט'הז  שרוולי את לקפל  אין.  האמה

  לעצם  מעבר  אל  שיגיעו   ואסור  מהשוק  שליש  שני  לפחות   שיכסו כך  ארוכים  מספיק   להיות  המכנסיים  על .9
 .המכנסיים  מכנסי  את לקפל  אין .  הקרסול

 התקינה   להתנהלות  פריעי  שלאכך    לאורך  ומסופר  נקי  יהיה  שלהם  שהשיער  כך  על  להקפיד  המתחרים  על .10
  ארוך   המתחרים  אחד  של   שיערו,  הפוסק  פי  על   אם.  אסור(  לשיער  סרט)  י'בהאקימאצ  השימוש.  הקרב  של
ובקליפסים    לשיער  בסיכות  השימוש  אסור.  מהקרב  המתחרה  את  לפסול  רשאי  הוא,  מלוכלך  או/ו   מדי

גומיה אחת או שתי גומיות    ת מותרממתכת. אסור השימוש בסרטים, חרוזים, ושאר קישוטים לשיער.  
       .  אחד   קוקודיסקרטיות על  

  הקראטה   ארגון  של  שחור  מבד   WKFמאושר    רשמי  ראש  כיסוי   לענוד  רשאיות  מתחרות  שיםנ .11
 . הצוואר אזור   על  לא  אך,  השיער על  הבינלאומי

 . אישור קיבל   שלא  ציוד או   בגדים  ממתכת,  פריטים  ללבוש אין  .12

 . בלבד   המתחרה  אחריות   על   כשהסיכון   רכות  מגע   עדשות   להרכיב   ניתן .  משקפיים  הרכבת   על   איסור   חל  .13

 . הבינלאומי הקראטה ארגון   ידי על   מאושראסור לשימוש ביגוד שלא  .14

  שהמתחרים   קרב   או   מערכה  כל   לפני   להבטיח(  Kansa  - קאנסה)  המערכה  על  המפקח   של  חובתו  .15
)המאושר  הציוד   את  לובשים   של   או   בינלאומיות,  Continental Union  יבשתיות  לאליפויות   בנוגע. 

  אפשר   ואי   להתקבל   חייב   הבינלאומי   הקראטה  ארגון   ידי   על   שאושר   ציוד   כי  לציין   יש ,  הלאומית   הפדרציה 
 (. לו   לסרב

  רופא   של   עצתו  לפי   מהפוסק  אישור   קבלת  מחייב  פציעה  עקב  תומכים  או  ריפוד,  בתחבושות   השימוש .16
 . הטורניר

 מאמנים 

  הלאומית   הפדרציה  של   הרשמית  האימונים   בחליפת  כולו  הטורניר   במהלך  לבושים   להיות  המאמנים  על  .17
למדליה, המאמנים נדרשים ללבוש לבוש רשמי,    בקרבות .  שלהם  הרשמי  הזיהוי  תג  את  ולהציג  שלהם

מאמנים גברים ילבשו חליפה כהה, חולצה ועניבה. ומאמנות יכולות לבחור ללבוש שמלה, חליפה עם  
ללבוש כיסוי ראש    רשאיםמאמנות  מאמנים/בצבעים כהים. בנוסף,  'קט  זומכנסיים או שילוב של חצאית  

 . WKF-מטעמי דת אשר אושר על ידי ה

 : הסבר

i. תינתן ;  מיידי   באופן   יפסלו   לא   היא  או  הוא ,  הולם  לא  בלבוש  לזירה  נכנס  מתחרה   אם  
 . הליקויים  את לתקן  אחת  דקה להם
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ii.   קטים 'הז, שופטים רשמים יכולים לקבל רשות להוריד  ה שופטים מסכימה  ועדתאם  
 . שלהם

iii. בזמן ביצוע הקאטה.   אין להסיר את החלק העליון של חליפת הקראטה 

 : ארגון תחרות קאטה 3סעיף 

  תחרות   כוללות   קבוצתיות מערכות. ויחידניות קבוצתיות מערכות בצורת נעשית  קאטה  תחרות  .1
 מערכת.  בלבד  מנשים  או  בלבד  מגברים  מורכבת  קבוצה  כל.  אנשים  שלושה  של  קבוצות  בין

 . ונשים  גברים של   נפרדות בחטיבות  יחיד של  ביצוע  כוללת יחידנית  קאטה
ערד(     WKFבתחרויות   .2 ושתיים  כסף  )זהב  במדליות  הזוכים  ארבעת  ויבשתיות,  עולמיות 

הקודמות יקבלו דרוג וישבצו בבתים שונים בתחרות הקרובה. בתחרויות קראטה   בתחרויות
K1  -התחרות  - פרימייר לפני  יום  ישובצו  העולמי   בדרוג  ראשונים  המדורגים  השמונה  ליג, 

לתחרות הזכות לדרוג בתחרות לא עוברת למדורגים   נירשם בבתים שונים, כאשר מדורג לא 
 הבאים ברשימה . 

לכל סיבוב  אקראית  מערכת אלקטרונית תבחר   .3 כולל    – את סדר הקבוצות לביצוע בכל  לא 
 קרבות למדליות . 

זאת כדי להקל על סבבי  מספר הקבוצות בסבבים המקדמים נקבעת לפי מספר המתחרים   .4
 .ההדחה

) יחידים או קבוצות( לקבוצות שוות    האלמניציה של קאטה, מחלקים את המתחרים שיטת  ב .5
אחרי כל   מתחרים(,  96מתחרים, או יותר מ  11 - מעט מקרים בהם יש פחות מ לשל שמונה )

עד אשר נשארות שתי  - רים אשר עוברים לשלב הבא  ח מת  4-סיבוב מספר המתחרים יורד ל
בשלב הזה מתמודדים המתחרים עם הציון הגבוה    )יחידים או קבוצות(  קבוצות של מתחרים

זו לזו להתמודדות   )המפסיד    הראשון   על המקום ביותר בכל אחת מהקבוצות המתאימות 
מתמודדים    צה אחתומקבהציון השני הגבוה ביותר  עם  מתחרים  שני ה(  במקום השניזוכה  

     .קבוצה השניה  המול שתי המתחרים עם הציון השני הגבוה מ על המקום השלישי 
והדירוג נקבע לפי הניקוד של    יחידה מתחרים או פחות, מבצעים קאטה    3במקרה שיש   •

 . אותה קאטה  
קבוצות שוות. הזוכים בציון הגבוה ביותר יתמודדו    2-ל מתחרים, מחלקים אותם    4כאשר יש   •

 . אוטומטי  שהמפסידים יהיו מקום שלישיעל המקום הראשון, בזמן ששני 
,  ביתמתחרים, יחולקו לשתי קבוצות, כאשר שלושת הציונים הגבוהים ביותר בכל    5-10בין   •

בוה עולים לשלב המדליות. הקבוצה תעבור להליך הרגיל, כאשר המתחרה עם הציון הג
קבוצה,   בכל  הציון    היתחרביותר  עם  והמתחרה  והשני,  הראשון  הגבוה   שני על המקום 

שישנם  כביותר, יתחרה מול הציון השלישי הגבוה ביותר מהקבוצה הנגדית ולהפך. למעט,  
מספר   מתחרה  זה,  שבמקרה  בסה''כ,  מתחרים  חמישה  השלושה    2רק  של  מהקבוצה 

   ופן אוטומטי.( יזכה במקום השלישי בא)הקבוצה הגדולה
קבוצות. לאחר הקאטה הראשונה, ארבעת    2ל  יחולקומתחרים, הם    11-24במקרה שיש   •

קבוצות של ארבעה    2  – המתחרים עם הציון הגבוה ביותר מכל קבוצה ימשיכו לסיבוב הבא  
הדירוג   בעלי  שישה   , השנייה  לאחר הקאטה  בית(,    הגבוה מתחרים.  מכל  )שלושה  ביותר 

 ב השלישי על המדליות, לפי ההליך המקובל. ימשיכו להתחרות בסיבו 

המתחרים   • מספר  הם  25-48כאשר  הראשון,    מתחלקים ,  הסיבוב  אחרי  קבוצות.  לארבע 
מתחרים    16ארבעת המתחרים בעלי הציון הגבוה ביותר, עולים לסיבוב הבא. בסיבוב השני,  

מתחרים לכל קבוצה(, ואז תבוצע הקאטה השנייה. לאחר    8קבוצות בשתי זירות )  2-ליחולקו  
יעברו לסיבוב  8הסיבוב השני, ארבעה הכי טובים מכל קבוצה ) השלישי. בסיבוב    בסה''כ( 

מתחרים בכל קבוצה(,  ואז תבוצע הקאטה   4קבוצות )  2יחולקו להמתחרים    השלישי, שמונת 
השלישית. לאחר הסיבוב השלישי, שלושת המתחרים בעלי הציון הגבוה ביותר מכל קבוצה,  

 הקאטה הרביעית.  יבצעו את יעברו לשלב המדליות, ואז 
 

  64אבל כאשר מספר המתחרים עובר את  -  מתחרים   8המספר הבסיסי בכל קבוצה יהיה   .6
 מתחרים.  12קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו מקסימום  8-ל , המתחרים יחולקו 97ופחות מ

את    לצמצם בכדי    16-למספר הקבוצות מוכפל      192  -ל,  97  יהיה ביןכאשר מספר המתחרים   .7
קבוצה  בכל  נבחרים  מספר המתחרים  עדיין  אבל  יוצר   4,  אשר  קבוצה  מכל    8ים  מתחרים 

 . מתחרים( לסיבוב הבא 64מתחרים )סה''כ  8קבוצות של 
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יהיה   .8 ל-ומעלה  193כאשר מספר המתחרים  מוכפל  לצמצם את    32-מספר הקבוצות  בכדי 
נבחרים   עדיין  אבל  קבוצה,  בכל  המתחרים  אשר    4מספר  קבוצה  מכל  ראשונים  מתחרים 

 . מתחרים( לסיבוב הבא  128 קבוצות בסבב השני )סה''כ 16יוצרים 
קאטה אחת ע"י כל המתחרים    ביצועסיבוב )סיבוב =  הפנל השופטים לא יתחלף במהלך כל   .9

 .   הרלוונטית ( בקבוצה
 אלא אם כן הוחלט אחרת .  תיושםשיטת בית הניחומים לא   .10
אשר אינם מציגים את עצמם כאשר נקראים, יפסלו    תוקבוצתי  תמתחרים בקטגוריה אישי .11

(. פסילה ע''י קיקן פירושה שהמתמודדים נפסלו מכל הקטגוריה,  KIKENוריה )מאותה קטג
 משפיע על קטגוריה אחרת.  שאין זה למרות 

  ידם   על  הנבחרת  הקאטה  את  יבצעו  הקבוצות ,  קבוצתית  קאטה  בתחרות   מדליות  על   בקרבות .12
  הזמן.  BUNKAI)  -בונקאי)  הקאטה  של  למשמעותה  הדגמה  יבצעו  הם  מכן  לאחר.  הרגילה  בצורה
 הזמנים   על  הרשמי   המשגיח  . דקות  חמש  הוא  משולבת  בונקאי+קאטה   לתצוגת  המותר  הכולל
  את   ויעצור   לזירה  כניסתם  עם  קדים  הקבוצה  חברי  כאשר  בשעון  אחורה  הספירה  את  יתחיל
 ממשיכה  או   הביצוע  סיום  עם  קדה  לא  אשר   קבוצה.  הבונקאי  ביצוע   אחרי  הסופית  בקידה  השעון 
  נוסף   ציוד ,  מסורתיים  נשק  בכלי  השימוש.  מהתחרות  תיפסל  המוקצבות  הדקות  לחמש  מעבר

 . אסור נוסף  לבוש  או
 

 : הטבלה המצורפת מסכמת את מספר האפשויות והקבוצות ע"פ מספר המתמודדים.   הסבר 

Number of 

Competitors  

Number 

of groups  

Number of Kata 

performed to 

win  

Competitors in the second 

round  

2  1  1  Zero (No second round)  

3   1  1  Zero (No second round)  

4  2  2  Medal Bout (only for gold)  

5 to 10  2  2  Medal Bout  

11 to 24  2  3  8 Competitors  

25 to 48  4  4  16 Competitors  

49 to 96  8  4  32 Competitors  

97 to 192 16  5  64 Competitors  

193 or more 32 6 128 Competitors 

ניתן    בתחרויות בהם מערכת השיפוט האלקטרונית לקאטה אינה זמינה  -ניהול ידני של מערכת השיפוט לקאטה

 להשתמש בלוח תוצאות ידני . 

במקרים כאלה האות להצגת הציונים ינתן ע"י שריקה של השופט הראשי, ושריקה נוספת לאחר הודעת הקריין על  

 התוצאות. הרכב של שבעה שופטים נבחר ע"י מנהל הזירה או עוזר מנהל זירה .  

הכולל ביצועים  טורניר, המארגן רשאי לבחור להשתמש בציון אחד בלבד  לבהזמנת    נכתביתר על כן, בתנאי שהדבר  

- עבור הביצועים הטכניים ו    70%טכניים וגם אתלטיים. במקרים כאלו על השופטים עצמם לזכור את המשקל של  

הביצועים   30% שימוש  ל  כ .  האתלטים   עבור  של  הקבוצות(  מקרה  )או  שהמתמודדים  היא  ידנית  במערכת 

 .תיקו  למנוע מצב של כדי    בין הציונים  השופטים יהיו מחויבים להבדיל  ,  יבצעו קאטה נוספת ושונה  אמורות /האמורים 

 



28 
 

28 
 

 : פאנל השופטים 4סעיף 

 
 . מחשב  ה תתוכנעל ידי אקראית  שופטים עבור כל מערכה  ימונה  שבעה  הפאנל המונה  .1

 מתחרים. לאחד מהקשר משפחתי  בעל  לאום או  לא ישובץ שופט מאותו  בשלב המדליות   .2

באחריותו לתקשר עם מפעיל התוכנה והינו אחראי    , הפנל ימונה כשופט ראשי בכל זירה אחד משופטי   .3
 אשר נוצרות במהלך השיפוט .  תוכנה לפתור את כלל הבעיות 

 פנל : בפריסת שופטים והקצאת  .4

 ת הפוסקים ימסור לטכנאי מערכת התוכנה רשימה המכילה את שמות    ועדהמוקדמות, מזכיר  בסבבי    

 תחרות. רשימה זו תיערך על ידי מזכיר ועדת הפוסקים לאחר    ההשופטים הזמינים לזירת    

 רישום הספורטאים ובסיום התדרוך של הפוסקים. רשימה זו תכיל אך ורק שמות של השופטים הנוכחים     

 במערכת את רשימת   יעדכן בקריטריונים הנזכרים לעיל. לאחר מכן הטכנאי בתדרוך ועליה לעמוד     

                        .סבב באופן אקראי לפאנל השופטים של כל  ע"י התוכנה שופטים לכל זירה יוקצו שבעה השופטים.      

   מה            למדליות, האחראים על הזירה ימסרו לידי יושב ראש ועדת השופטים והמזכיר רשי  בסבבים     

              זירה שלהם לאחר סיום הקרב האחרון של סבבי המוקדמות.  בבעלי תפקידים  שמות המכילה      

   הרשימה על ידי יושב ראש ועדת הפוסקים, היא תימסר לידי טכנאי התוכנה לצורך   אישור לאחר     

 לכל זירה. שופטים   7, שיכלול רק שופטיםהמערכת תקצה באופן אקראי פאנל   במערכת. הזנתה     

קאטה קבוצתית מוסיפים לפנל מודד זמן אשר אחריותו לשמור  , בבנוסף לטכנאי התוכנה וכרוז תוצאות  .5
 . קאטה ובונקאי דקות  5מנים של על עמידה בז

 מכריז התוצאות ומפעיל התוכנה יכולים להיות אותו בעל תפקיד .  יש צורך אם  .6

מארגני התחרות מקצים רץ לכל זירה שתפקידו לרשום את הקאטה הנבחרת של כל מתמודד או קבוצה   .7
 על תפקודם בזירה.   ואחראילמפעיל התוכנה . אחראי זירה משגיח על הרצים  את המידע ומעביר  

במקרה הנ"ל    ; לתחרויות לא מדורגות מספר השופטים בכל פנל יכול לרדת לחמישה שופטים בפנל .8
  משוקלל  לציוןיתורגמו  הציונים    שלושתיתר  יגרעו מהמערכת ו ביותר  הנמוך  ציון  הביותר ו  ציון הגבוהה

 . אחד

 הסבר : 

a.   כל השופטים ומפעיל התוכנה יושבים בקו אחד מאחורי שולחן . 
b. השופט הראשי יושב ליד מפעיל התוכנה אשר נמצא בקצה השולחן  . 
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 : קריטריונים להערכה .  5סעיף 

 

 רשימת קאטות רשמית : :   5.1 סעיף

 

 שלהלן:    קאטה מרשימת הקאטות הרשמית רק  יש לבצע אך ו

 

 

הערה: שמות של קאטות מסוימות הוכפלו בעקבות ביטויין השונה בלטינית. במקרים מסויימים קאטה עשויה להיקרא  
מתייחס למעשה לשתי קאטות    ובמקרים יוצאי דופן שם קאטה זהה  - אחד לאחר,    (Ryu-ha)  בשם שונה בין סגנון 

 שונות בין סגנון אחד למשנהו. 
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 :: הערכה  5.2

                    :המרכזיים  הקריטריונים שני  פי על  הביצוע את יאמדו  השופטים, קבוצה  או  מתחרה  של הביצוע בהערכת

 . אתלטי ביצועו טכני ביצוע

הביצוע יוערך מרגע הקידה לתחילת הקאטה ועד לקידה בסיום הקאטה, להוציא מן הכלל, את הקרבות הקבוצתיים  
, בהם הביצוע ומשך הזמן מתחילים בקידה שבתחילת הקאטה ומסתיימים כאשר המבצעים קדים קידה  על המדליות 

 בסיום הבונקאי. 

 הא של המתחרה .  -ציות קלות ע"פ הסגנון ריואוריות מותר

   ,אם בוצעה הקאטה לא ניתן לחזור על ביצעה – בכל סיבוב  שונה מתחרה צריך לבצע קאטה 

 .  5.1סעיף  שלעיל   רשימהע"פ ה קאטות  רק  מותרות 

 

 שיטת הניקוד ::  5.3

  5כאשר הציון   0.2בקפיצות של  10 – 5בין   הסקלהציונים נפרדים ע"פ  מקבלים אתלטייםביצועים  ו  םטכני יםביצוע
 .  0=0מציג הציון הנמוך ביותר ועשר מציג קאטה מושלמת. ציון לפסילה 

ו גבוהים  המבטלת את שני הציונים    הניקוד שיטת   ו גם ל-ביותר  נמוכים  השני ציונים  ביותר  ביצוע  גם לביצוע טכני 
 ביצוע האתלטי . מה 30%-ביצוע הטכני ומה 70%-ל  של  הכולל   הערך ומחשבת את אתלטי ה

 ( תינתן אותה חשיבות כמו לקאטה עצמה. Bunkaiלבונקאי )

 

 מצבי תיקו  עם התמודדות :  5.4

 :  האלקטרונית במערכת המוטמע  יש לפעול ע"פ הנוהל הבא –ציון תיקו  ים מקבל ומתחריםבמידה  

 הגבוה. זוכה הציון  - 70%-לפני חישוב של ה ,ציונים הטכניםאת ההשווה --  1 - שלב 

          .הגבוהזוכה הציון  -שנכללובין הציונים מאת הציון הנמוך ביותר ים, השווה י השווה ציונים טכנ--  2 -שלב  

 זוכה הציון הגבוה.          - שנכללובין הציונים ביותר מ ציון הגבוהאת הם, השווה יהשווה ציונים טכני -- 3 – שלב 

 זוכה הציון הגבוה.          -שנכללו בין הציונים ביותר משווה את הציון הנמוך ה השווה ציונים אתלטים,-- 4 – שלב 

 זוכה הציון הגבוה.          - שנכללובין הציונים ביותר מהגבוה  אתלטים, השווה את הציוןהשווה ציונים -- 5 – שלב 

 . הגבוהזוכה הציון -  נכללושלא   הנמוכיםהציונים הגבוה ביותר מבין   הציון השווה את, יםי השווה ציונים טכנ--6 – שלב 

 . זוכה הציון הגבוה -נכללוהגבוהים שלא  הציונים בין הביותר מ הנמוךהשווה את הציון ים, י השווה ציונים טכנ-- 7 – שלב 

 זוכה הציון הגבוה.  - נכללושלא  הציונים הנמוכים ביותר מבין  ם, השווה את הציון הנמוך יהשווה ציונים טכני --8 – שלב 

 . זוכה הציון הגבוה - נכללושלא  הגבוה ביותר מבין הציונים הנמוכיםהשווה את הציון , השווה ציונים אתלטים-- 9 – שלב 

 . זוכה הציון הגבוה -נכללוהגבוהים שלא  הציונים בין הביותר מ הנמוךהשווה את הציון השווה ציונים אתלטים, --10– שלב

 זוכה הציון הגבוה.  -נכללושלא הציונים הנמוכים ביותר מבין השווה את הציון הנמוך  השווה ציונים האתלטים,--11– שלב

 זוכה הציון הגבוה.  -נכללושלא ים, השווה את הציון הגבוה ביותר מבין הציונים הגבוהים יהשווה ציונים טכנ -- 12– שלב

 גבוה. הזוכה הציון   -נכללושלא השווה את הציון הגבוה ביותר מבין הציונים הגבוהים תלטים, א  ציוניםהשווה -13– שלב

 רונית. המוצגים מעלה אינם קובעים את הזוכה, הזוכה יקבע ע"ב הטלת מטבע אלקט  כאשר כל הקריטרונים --14– שלב
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 להחלטה :   קריטריונים:   5.5

 

 קאטה  ביצוע ( מדליות על  קבוצתיים בקרבות ליישום )  בונקאי ביצוע

 : טכני  ביצוע.    1
 עמידות  . א
 טכניקות  . ב
 מעבר  תנועות . ג
 תזמון  . ד
 שליטה  .ה
 ( kime-קימה)  פוקוס . ו
שימוש בפועל  -  לקאטההתאמה  .ז

 בתנועת כמו שנעשו בקאטה. 
 

 : טכני  ביצוע. 1
 עמידות  .א
 טכניקות  .ב
 מעבר  תנועות .ג
   תזמון .ד
 נשימה נכונה .ה
 ( kime-קימה)  פוקוס .ו
עקביות בביצוע טכניקת  -התאמה .ז

הא( של  -ה'קיהון' בסגנון )ריו
 .הקאטה

 :  אתלטי ביצוע .   2
 כוח .א
 מהירות  .ב
 משקל  שיווי .ג

 

 :  אתלטי ביצוע .2
 כוח .א
 מהירות  .ב
 משקל  שיווי .ג
 

 
 

 :  פסילה  י: מצב 5.6

 : הבאות מהסיבות  אחת  מכל  להיפסל  יכולים מתחרים של קבוצה או  מתחרה

 .נכונה לא   קאטה הכרזת או נכונה הלא הקאטה ביצוע .א

 כישלון בביצוע קידה לפני ואחרי קאטה.  . ב

 .הביצוע בזמן מובחנת עצירה .ג

או ליצור קשר פיזי  עקב חשש לבטיחותו    מקום הפרעה לתפקודם של השופטים )כמו שהשופט צריך לעבור   . ד
 . עם שופט( 

 . קאטה  ביצוע  במהלך שנופלת   חגורה .ה

 .ובונקאי  לקאטה דקות  5  של הכוללת הזמן במסגרת  עמידה-אי .ו

 )בונקאי(- לאזור הצוואר ב  ( KANI Basami)מספריים    טכניקת ביצוע  .ז

 .אחרת הולמת  בלתי  התנהגות או  הראשי  השופט של  הוראותיו עם  פעולה שיתוף  חוסר .ח

 

 :  עבירות:   5.7

 . לעיל  המצוינים לקריטריונים בהתאם  בהערכה  בחשבון להלקח  מוכרחות,  נראות אם,  הבאות העבירות

 איבוד שיווי משקל מינורי.  . א

ביצוע תנועה באופן שגוי או לא מלא )למטרות אלה, הקידה נחשבת כחלק מתנועות הקאטה(, כמו ביצוע   . ב
 חלקי של חסימה או שליחת אגרוף לא למטרה המדויקת. 

- ; אי תתנועה לא מסונכרנת, כמו שליחת טכניקה לפני שמעבר הגוף הושלם, או במקרה של קאטה קבוצתי . ג
 חד(. ע תנועה אחידה )כולם יוצ בביהצלחה 
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שימוש בסימנים קוליים )על ידי כל אדם אחר, כולל חברי הקבוצה המתחרה( או מהלך תיאטרלי כגון רקיעה   . ד
חייבים להיחשב כעבירות    עם הרגל, הכאה על החזה, הזרועות או חליפת הקראטה או נשיפות לא ראויות

באותה דרגה כמו עונש על איבוד  –  חמורות מאוד על ידי השופטים במהלך הערכת הביצוע של הקאטה 
 .   מינורי שיווי משקל 

 חגורה שקשירתה מתרופפת עד לרמה שהיא נופלת מתחת למותן תוך כדי הביצוע.  .ה

 בזבוז זמן מכוון, כולל הליכה ארוכה, קידות מיותרות או עצירה ארוכה לפני תחילת הביצוע.  . ו

 גרימת פציעה עקב חוסר בשליטה על הטכניקה בזמן בונקאי.  .ז

 

 הסבר: 

i.   קאטה אינה ריקוד או הצגה תיאטרלית. עליה לדבוק בערכים והעקרונות המסורתיים. עליה
בטכניקות   פוטנציאלית  ופגיעה  כוח  ריכוז,  ולהראות  לחימה  של  במונחים  מציאותית  להיות 

 יחד עם חן, קצב ושיווי משקל.   - שלה. עליה להציג כוח, עוצמה ומהירות

ii. הינו חסר הכרה בבונקאי :לאחר הטלה המתחרה חייב  לא מקובל שמתחרה מעמיד פנים ש
 לעמוד או לכרוע על ברך אחת . 

iii. על שלושת המתחרים להתחיל בקאטה כשהם פונים לאותו כיוון ולכיוונו  ת בקאטה קבוצתי ,
 . פנל השופטים של 

iv.  סינכרון. , כמו של ביצוע הקאטה  ההיבטיםעל החברים בקבוצה להפגין מסוגלות בכל 

v.   לוודא שהקאטה כפי שדווחה היא    מתחרה בהעדר מאמן  אחריותו הבלעדית של המאמן או
 מתאימה לאותו סבב ספציפי. לרץ 

vi.   קאני( למרות שביצוע טכניקה מספריים לצווארBasami  בביצוע )Bunkai    אסור, מספריים
 לגוף מותר. 

vii. וספת לא תיככל  כאשר פותרים מצבי תיקו הציון המקורי נישמר. תוצאת הניקוד של הקאטה הנ
 בחישוב הניקוד המקורי. 

 

 

viii.  דוגמא לטבלה של ציונים   : 

 

ix.  שה שופטים . י מספר השופטים יכול לרדת לחמלא מדורגות  בתחרויות 
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 : : תפעול מערכות6סעיף 
 . זירה קבוצות לאזור    ( 12מקסימום    או )   מתמודדים   8קבוצות של  מתחלקים ל המתמודדים או הקבוצות   .1

  הרצים לפני כל סיבוב על המתחרים או הקבוצות להגיש את הקאטה שנבחרה לרצים שהוקצו להם,   .2
בסיבוב הראשון רצף    ;ת להזנהיעבירו את המידע למפעיל התוכנה של מערכת השיפוט האלקטרוני

 רים מדורגים . חהביצועים נקבע באופן אקראי למעט מקרים של מת

סיבוב פרושו  השופטים. ) פנל  מול  ת מתחרות בהקף הזירה  קבוצו/המתחרים יעמדו  תחילת כל סיבוב  ב .3
 - "SHOMEN NI REI" , בתחילה אחרי הקידותבקבוצה(    של כל המתמודדים ביצוע קאטה אחת  
 .התחרות  המתחרים יצאו מאזור  ,"OTAGAI NI REI" ,ובהמשך; לאחר מכן 

 עולים ומציגים את הקאטה הנבחרת לאותו הסיבוב .  אחרי שהמתמודדים או קבוצות  נקראים הם  .4

 התחרות . היקף זירת נקודת ההתחלה של הקאטה הינה בכל   .5

 הקאטה הנבחרת ולהתחיל בביצועה . שם  את בברור על המתמודד להצהיר  , לאחר הקידה .6

לאחר מכן יבצע קידה נוספת  - התוצאה  בתום ביצוע הקאטה המתמודד יבצע קידה וימתין להכרזה   .7
 ויעזוב את שטח הטטאמי . 

בהיקף הזירה,  יעמדו בשורה אחת    , המתמודדים  את הקאטה  סיימו לבצע  אחרי שכל המתמודדים   .8
כל המתחרים קדים ועוזבים   מכן. לאחר ארבעת העולים לשלב הבא  יכריז על   )כרוז (  מפעיל התוכנת
 . את הטאטמי 

בית    יכריז נה  מפעיל התוכ  , המדליותסבב  לפני   .9 מכל  עולים  שלושת המתמודדים אשר  ששת    –על 
 .  יתמודדו על המדליות  המתמודדים 

 הסבר : 

i. ההתחרות אזור  היקף בתוך היא קאטה לתצוגת ההתחלה נקודת  . 

ii. קאטה ע"פ כללי  צורך המחשה סכמטית של המקומות שהושגו בתחרות  לWKF    ראה נספח

– 16  PREMIER LEAGUE KATA COMPETITION   . 

 : ערעור רישמי .  7סעיף 
    

 אף אחד לא מורשה למחות כנגד פסיקה של השופטים בפני חברים מפאנל השופטים.  .1

, המאמן של המתחרה או נציג רשמי  שלא בהלימה עם החוקיםאם נדמה שהליך פסיקה מתנהל   .2
 הם היחידים שרשאים להגיש ערעור . 

. )היוצא מן הכלל  לערעריוגש בצורת דו"ח כתוב שיוגש מיד לאחר הקרב שלגביו רוצים    הערעור  .3
היחיד הוא מקרה בו הערעור קשור לכשל בתפקוד מנהלי. יש לידע את אחראי הזירה ברגע בו  

 הובחן הכשל המנהלי(. 
קה  תעבור על הנסיבות שהובילו לפסי  הועדההערעורים. בבוא העת,    מועדתיוגש לנציג    הערעור  .4

בחנו את כל העובדות הזמינות להם, יוציאו דו"ח ולהם    הועדה חברי  שהובילה לערעור. אחרי ש
 לפעול בכל דרך שתידרש.  הסמכות

ביצוע  תוך דקה מסיום  בנוגע ליישום החוקים יוגש על ידי המאמן או נציג ההתאחדות   כל ערעור  .5
דקות  ארבע  דו לרשותו  . המאמן יבקש טופס של ערעור רשמי מהאחראי על הזירה ויעמהקאטה

כדי להשלים את מילוי הטופס, לחתום ולהגיש את הטופס לאחראי על הזירה, תוך תשלום הסכום  
אשר  את טופס הערעור המלא לנציג ועדת הערעורים   יגיש מידהנדרש לכך. האחראי על הזירה  

 .   החלטתה תוך חמש דקותתמסור את 
כם על ידי ועדת המנהלים של ארגון הקראטה  כפי שהוס  אגרת ערעורצריך להפקיד    מגיש הערעור  .6

 הבינלאומי, ואותם, יחד עם טופס הערעור יש להגיש לנציג של ועדת הערעורים. 
, נציגים שמונו על   wkf  ועדת הערעורים מורכבת משלושה פוסקים בכירים  הרכב פאנל הערעורים .7

שני חברים מאותה פדרציה   למנות  אין  ועדת הפוסקים.  למנות  ידי  ועדת הפוסקים  לאומית. על 
מ ייעודיים  מספרים  עם  נוספים  חברים  מהחברים    3עד    1שלושה  אחד  כל  אוטומטית  שיחליפו 

הממונים של ועדת הערעורים בסיטואציה של ניגוד אינטרסים בה חבר הועדה הוא בן אותו לאום  
במקרה לגביו מחו,  או בעל קשר משפחתי ביולוגי או דרך נישואים למישהו מהצדדים המעורבים  

 כולל כל החברים בפאנל הפוסקים המעורבים במקרה שגרר את הערעור. 
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  ולהפקיד   הערעורים  ועדת  את  לכנס  הערעור  את   המקבל  הצד   של   חובתו  הערעורים   הערכת   הליך  .8
 .הגזבר  אצל   הערעור אגרת את

מרגע שכונסה, ועדת הערעורים תתחיל מיד בחקירות ובירורים שהחליטו שיש בהם צורך על מנת  
לבסס את טיבו של הערעור. כל אחד משלושת החברים מחויב לתת את פסיקתו/ה בנוגע לתקפותו  

 של הערעור. אין לקבל הימנעות.  

 

 שנדחו  ערעורים .9

מחבריה להודיע למגיש הערעור בעל  אם ערעור מתגלה כלא קביל, ועדת הערעורים תמנה אחד  
פה כי ערעורו נדחה, לסמן את המסמך המקורי במילה "נדחה" ולהעביר אותו לחתימה על ידי כל  
אחד מחברי ועדת הערעורים, לפני הפקדת הערעור אצל הגזבר, שבתורו יעביר אותו הלאה אל  

 לשופט הראשי. 

 שהתקבלו  ערעורים .10

הפוסקים על מנת לנקוט  ועדת  יעץ עם הועדה המארגנת ואם ערעור מתקבל, ועדת הערעורים תתי 
 בצעדים פרקטיים לתיקון המצב, כולל האפשרויות הבאות: 

 הפיכת פסיקות קודמות שסותרות את החוקים.  -

הפוסקים המעורבים   - על  סנקציות  להטיל  אם  לבחון  הפוסקים שיש  לועדת  הוצאת המלצה 
 במקרה.  

שיפריעו   צעדים  נקיטת  על  בהחלטה  דעת  ובשיקול  באיפוק  לפעול  אחראית  הערעורים  ועדת 
לתוכנית האירוע בצורה משמעותית. חזרה אחורה בתהליך הניפוי היא אופציה אחרונה להבטחת  

 תוצאה הוגנת.  

ועדת הערעורים תמנה אחד מחבריה שיודיעו בעל פה למגיש הערעור כי ערעורו התקבל, יסמן את  
המסמך המקורי במילה "התקבל" ויעביר אותו לחתימה על ידי כל אחד מחברי ועדת הערעורים,  
לפני שיפקיד את הערעור אצל הגזבר, שיחזיר את הסכום שהופקד למגיש הערעור ויעביר בתורו  

 . את מסמך הערעור לשופט הראשי

 

 מקרה  ח"דו .11

ש שוב ויפרט דו"ח מקרה ערעור  לאחר טיפול במקרה באופן המתואר לעיל, פאנל הערעורים ייפג
פשוט, בו יתארו את ממצאיהם ויציינו את סיבותיהם לקבלת או דחיית הערעור. על הדו"ח להיות  

 . פוסק ראשי חתום על ידי כל שלושת החברים של ועדת הערעורים ויש להגיש אותו 

  ועדת   של  בהחלטה  רק   אותה  לבטל   וניתן  סופית   היא  הערעורים   ועדת   של  ההחלטה  והגבלות  סמכות .12
 . המנהלים

  הערעור   טיב   את  לשפוט  הוא  תפקידה.  עונשים  או  סנקציות  להטיל  רשאית  לא  הערעורים  ועדת .13
 . לחוקים   בסתירה  שנמצא   פסיקה   הליך  כל   לתקן   לפעול   המארגנת  והועדה  הפוסקים   ועדת   את   ולדרבן 

 : הסבר  

i.    על המערער למסור את שמות המתמודדים, השופטים המתפקדים, ואת הפרטים המדויקים של
האחריות  להוכיח   . שום טענות כלליות לגבי נהלים כלליים לא יתקבלו בערעור . מה בנושא הערעור  

 .את תוקף הערעור הינה על המתלונן 

ii.  בחן חבר השופטים את הראיות  הערעור יבחן על ידי חבר השופטים בערעורים וכחלק מביקורת זו, י
חבר השופטים רשאי גם לבחון סרטונים ולשאול בעלי תפקידים, במאמץ  . שהוגשו לתמוך בערעור

 לבחון באופן אובייקטיבי את תוקף הערעור . 



35 
 

35 
 

iii.   בנוסף, ינקטו כל    . הערעורים מחליטה כי הערעור תקף, היא תנקוט בפעולה המתאימה  ועדתאם
על ידי  תוחזר    השהופקדהערעור    אגרת  נות מקרים דומים בעתיד.  ש  הצעדים הללו כדי למנוע ה  

 הגזבר . 

iv.   כי הערעור  ועדתחברי ידחובתוקף,    הערעורים אינם סבורים  יועבר  את הערעור    הם    והתשלום 
  .WKF :לחשבון 

v.  גם כאשר מכינים ערעור רשמי יתעכבו,  לא  להבטיח שהסיבובים  באחריות השופט הראשי   כדי 
 ממשיך בהתאם לתקנון התחרות. לדאוג שהסבב 

vi.   ישירות למנהל יכול להודיע  במקרה של תקלה ניהולית במהלך סיבוב שנמצא בתהליך, המאמן 
 .בתורו, מנהל הטטמי יודיע לשופט הראשי. הטטמי
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 נספחים

 : הטרמינולוגיה 1 נספח
 

  ימה'האג שובו
(SHOBU HAJIME ) 

  המערכה את התחל
 הקרב  או
 

 . אחורה צעד  צועד הפוסק, ההכרזה לאחר
 

   באראקו אטושי

(ATO SHI BARAKU ) 

 

  שניות   15  הזמנים  על  המשגיח   ידי  על  ינתן  נשמע  סימן זמן  מעט עוד נשאר
 ". באראקו אטושי" יכריז והפוסק הקרב  סוף לפני

 

 (YAME) יאמה
 

 עצירה 
 

  מחווה   הפוסק,  ההכרזה  בעת.  הקרב  סוף  או  הפסקה
 . בידו מטה כלפי חיתוך תנועת

 
   י'איצ  נו מוטו

(MOTO NO ICHI ) 
 

 זוקיטה                                                        וטס
(TSUZUKETE) 

 
 

  לעמדת חזרה
 ההתחלה 

 
   המשך לחימה

 שלהם  ההתחלה לעמדות חוזרים והפוסק המתחרים
 
 

פקודה לחידוש הלחימה כאשר מתרחשת הפרעה בלתי  
נותן   השופט  כאשר  או  רשמית  מורשית  בלתי  הוראה 

 . להתחיל לחימה בגלל חוסר פעילות

  טסוזוקטה
(TSUZUKETE) 
 

 מורשית  לא  שהפרעה  אחרי  ללחימה  חזרה  על  ציווי ללחימה  חזרה
 . מתרחשת

 
   ימה'האג טסוזוקטה

(TSUZUKETE HAJIME ) 
 

 -ללחימה  חזרה
 התחילו 

 מכריז  הוא  כאשר.  חזיתית   בעמדה  עומד  הפוסק
  כפות   עם,  קדימה  זרועותיו  את  מישיר  הוא"  טסוזוקטה" 

  אומר   הוא  כאשר.  המתחרים  לכיוון   החוצה  הידיים
  לשניה   אחת  הידיים  כפות  את  מפנה  הוא"  ימה' האג"

  צעד   צעידה  כדי  תוך,  במהירות  לשניה  אחת  אותן  ומקרב
 . אחורה

 
  שוגו

(SHUGO ) 
 

 לשופטים  קריאה
 

  או ,  הקרב  או  המערכה   בסוף  לשופטים  קורא  הפוסק
 (. (SHIKKAKU שיקאקו על המלצה

 
  האנטאי

(HANTEI ) 
 הכרעה 

 
  שהסתיימה   מערכה  של  בסופה  להכרעה  קורא  הפוסק
,  במשרוקית  קצרה  שריקה  אחרי.  ברור  ניצחון  ללא

 והפוסק  הדגל של סימן ידי   על קולם את נותנים השופטים
 . זרועו הרמת ידי  על קולו את נותן

 
   היקיוואקה

(HIKIWAKE ) 
 

 תיקו 
 

  את   משלב   הפוסק,  בתיקו  שהסתיים  קרב  של  במקרה
  פונות   הידיים  כשכפות  קדימה   ןאות   מושיט  ואז  זרועותיו
 . קדימה

 
    י'קאצ  נו( אאו) אקא

(AKA (AO) NO KACHI ) 
 

 . המנצח לצד  באלכסון זרועו את מרים הפוסק מנצח ( כחול ) אדום
 

 איפון( אאו) אקא

(AKA (AO) IPPON ) 
 

  זוכה( כחול ) אדום
 נקודות  בשלוש

 

  הזוכה   לצד  מעלות  45ב   מעלה  זרועו  את  מרים  הפוסק
 . בניקוד

 
   ארי- וואזה( אאו) אקא

(AKA (AO) WAZA-ARI) 
 

  זוכה( כחול ) אדום
 נקודות  בשתי

 

 . בניקוד  הזוכה  לצד  הכתף  בגובה  זרועו  את  מושיט   הפוסק
 

   יוקו( אאו) אקא
(AKA (AO) YUKO ) 
 

  זוכה( כחול ) אדום
 אחת  בנקודה

  מעלות   45  של  בזווית  מטה  כלפי  זרועו  את  מושיט   הפוסק
 . בניקוד הזוכה לצד

 
  וקוקו'צ 
(CHUKOKU ) 
 

 אזהרה 
 

 . 2 קטגוריה או 1 קטגוריה מסוג עבירה מסמן הפוסק
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   קיקוקו
(KEIKOKU ) 

 אזהרה 
 

  ואז   2  קטגוריה  או  1  קטגוריה  מסוג  עבירה  מסמן  הפוסק
  מבצע   בכיוון   מעלות   45ב  מטה   כלפי  אצבעו   עם  מורה 

 . העבירה
 

   וי'צ  האנסוקו
(HANSOKU-CHUI ) 
 

 פסילה  על אזהרה
 

 עם  מורה   ואז  2  או  1  מקטגוריה   עבירה  מסמן  הפוסק
 . הבטן של מבצע העברה  לכיוון באלכסון אצבעו

 
  האנסוקו

(HANSOKU ) 
 פסילה 

 
 עם  מורה   ואז  2  או  1  מקטגוריה   עבירה  מסמן  הפוסק
  העברה   מבצע   של  לכיוונו  מעלות   45ב  מעלה   כלפי  אצבעו
 . היריב של ניצחון  על ומכריז

 
 סנשו 

(SENSHU ) 

 

יתרון נקודה ראשונה  "

   ללא התנגדות.
השופט   קבוע,  באופן  הנקודה  הענקת    מדגיש לאחר 

 "Aka (Ao)  "  Senshu     תוך החזקת זרועו הכפופה עם  
 ת לכיוון הפנים  י מופנ כף היד

 
 

  שיקאקו
(SHIKKAKU ) 
 

 " מהזירה צא" פסילה
 

  לכיוון   מעלות  45ב  מעלה  כלפי  מצביע  ראשית  הפוסק
 אקא"  בהכריזו ואחורה החוצה  מחווה ואז העבירה מבצע

 !"  שיקאקו( אאו)
(AKA (AAO) SHIKKAKU! .)היריב ניצחון  על יכריז אז . 
 

 טורימאסן  
(TORIMASEN ) 

 

 ביטול  
 

  Refereeשופט ראשי -הנקודה או ההחלטה מבוטלים
 . קאטה חוצה את ידיו בתנועה כלפי מטהקומיטה או  

 

 קיקן 
  
(KIKEN ) 

 

 ויתור 
 

  ההתחלה   קו  לכיוון  מעלות  45ב  מטה  כלפי  יצביע  הפוסק
 . המתחרה של

 

  מובובי
(MUBOBI) 

 
 

 ווקארטה    
WAKARETE) ) 

 עצמי  סיכון
 
 
 

 להיפרד  

  אותה   ומניע  קדימה  ידו  קצה   את  ומפנה  בפניו  נוגע  הפוסק
  את   סיכן  שהמתחרה   לשופטים  לסמן  כדי   ואחורה  קדימה
 . עצמו

 
חזה   המתחרים מלעמוד  בין  הפרדה  הינה  פקודת השיפוט 
מול חזה ע"י תנועת הידים מבפנים החוצה תוך מתן פקודה  

 ארטה .מילולית ווק
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 ידיים:וסימני  מחוות: 2 נספח

 . הכרזות ומחוות של הפוסק
 
 

   ריי-ני-שומן
(SHOMEN-NI-REI ) 

 .קדימה  פונות הידיים כשכפות  זרועותיו את  קדימה  שולח  הפוסק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ריי-ני-אוטאגאי
(OTAGAI-NI-REI)  

    .לשני  אחד  לקוד  למתחרים  מחווה הפוסק
 
 
 
 
 
 
 
 

   ימה' האג  שובו
(SHOBU HAJIME ) 
 " במערכה  החלו"

  .אחורה  צעד  צועד  הפוסק, ההכרזה לאחר 
 
 
 
 
 
 
 
 

   יאמה
(YAME ) 

  .עצירה
   כלפי חיתוך    תנועת מחווה הפוסק, ההכרזה בעת. הקרב סוף או הפסקה
 . בידו מטה
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   ימה ' האג  טסוזוקטה
(TSUZUKETE HAJIME ) 

  (""Tsuzukete  ) 

 
 התחילו  -ללחימה חזרה
  הוא"  טסוזוקטה"    מכריז  הוא  כאשר.  חזיתית  בעמדה  עומד  הפוסק
  . המתחרים  לכיוון   החוצה   הידיים   כפות   עם,  קדימה  זרועותיו  את   מישיר 
  לשניה  אחת  הידיים  כפות  את  מפנה  הוא"  ימה' האג"  אומר  הוא  כאשר
 .אחורה  צעד צעידה  כדי תוך , במהירות  לשניה  אחת  אותן ומקרב

 "Tsuzukete"בנוסף משמשת התנועה כדי לעודד תחילת לחימה 
 .  בזמן שהשופט והמתחרים בתנועה

 
 
 
 
 
 
 
 

   יוקו
(YUKO( ) אחת  נקודה  ) 

  .בניקוד  הזוכה לצד   מעלות 45ב מטה  כלפי זרועו את מושיט  הפוסק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ארי- וואזה
(( WAZA-ARI  (נקודות  שתי ) 

   .בניקוד הזוכה לצד הכתף בגובה זרועו את מושיט  הפוסק
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  IPPON)  איפון
 ( נקודות  שלוש)

  .בניקוד  הזוכה לצד   מעלות 45ב  מעלה  כלפי זרועו את מושיט  הפוסק
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 האחרונה החלט   ביטול 
TORIMASEN         

 
 

,  המתחרה  לכיוון   פונה  הפוסק   בטעות   והוענק  עבירה   או   ניקוד  כאשר 
  חיתוך   תנועת  מחווה  ואז  זרועותיו  את   מצליב",  אאו"   או"  אקא "  מכריז
 . בוטלה  האחרונה שהפסיקה  לציין  כדי, מטה כלפי הידיים כפות עם

 
 
 
 
 

 נקודת יתרון . 
SENSHU)    ) 

     כאשר מתמודד זוכה בנקודה ראשון ללא התנגדות היריב .
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   י' קאצ נו
(NO KACHI( ) נצחון ) 

 " י'קאצ נו ( אאו -או) אקא " בהכרזת,  הקרב או המערכה בסוף
 (AKA (or AO) No Kachi  )מעלות   45ב   מעלה  כלפי  זרועו  מושיט  הפוסק  

 . המנצח לצד
 
 
 
 
 
 
 

 
   קיקן

(KIKEN ) 
 " ויתור"

   המתחרה  של   ההתחלה  קו לכיוון מעלות  45ב  מטה  כלפי   מצביע  הפוסק
 .היריב  ניצחון על  ומכריז  שפרש
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   שיקאקו
(SHIKKAKU ) 

 " מהזירה צא"  פסילה
  ואז  העבירה  מבצע  לכיוון  מעלות  45ב   מעלה  כלפי  מצביע  ראשית  הפוסק
 !"  שיקאקו(  אאו) אקא " בהכריזו ואחורה  החוצה מחווה

(AKA (AAO) SHIKKAKU!  )היריב ניצחון על מכריז  אז. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   היקיוואקה
(HIKIWAKE ) 
 ( קבוצתיות   במערכות  רק מיושם" )תיקו"

  .הוענק לא  ניקוד אף או , שוות  והתוצאות נגמר הזמן כאשר
  הידיים  כשכפות  קדימה  אותם  מושיט  ואז  זרועותיו  את  משלב  הפוסק
 . קדימה פונות

 
 
 
 
 
 
 
 ווקארטה  
(WAKARETE ) 

 השופט מבקש מהמתחרים לנתק מגע ולהתרחק כאשר  
 חזה אל חזה . נמצאים במצב של  המתחרים 

 . למתחרים  מהזירההתנועה זהה לתנועת המסמנת יציאה 
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 1  קטגוריה  עבירת
 ( CHUKOKU - וקוקו' לצ נוסף  סימן ללא  שימוש בה נעשה )

  על   נמצא  היד  כף  פרק  של  הקצה  כאשר  הפתוחות  ידיו  את  משלב  הפוסק
 .החזה בגובה  השניה היד כף פרק

 
 
 
 
 
 

 2  קטגוריה  עבירת
        (CHUKOKU - וקוקו' לצ נוסף  סימן ללא  שימוש בה נעשה )

 . העבירה מבצע של   פניו על כפופה בזרוע  מצביע הפוסק
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   קיקוקו 
(KEIKOKU ) 
 " אזהרה"

  אצבעו   עם  מורה  ואז  2  קטגוריה  או  1  קטגוריה  מסוג  עבירה  מסמן  הפוסק
 . העבירה מבצע  בכיוון מעלות 45ב  מטה כלפי

 
 
 
 
 
 
 
 

  וי' צ  האנסוקו
(HANSOKU-CHUI ) 
 " פסילה על אזהרה"

  באלכסון   אצבעו  עם  מורה  ואז  2  או  1  מקטגוריה  עבירה  מסמן  הפוסק
 . העבריין לכיוון
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   האנסוקו
(HANSOKU ) 
 " פסילה "

  מעלה      כלפי  אצבעו  עם   מורה   ואז   2  או   1  מקטגוריה  עבירה  מסמן   הפוסק 
 . היריב    של ניצחון  על ומכריז העברה  מבצע של  לכיוונו  מעלות 45ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פסיביות
  עבירה  לסמן  כדי  חזהו  לפני   השני   סביב   אחד  אגרופיו  את  מסובב  הפוסק 

 .2  מקטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוגזם  מגע
  אחרת  עבירה  או  מוגזם  מגע  התבצע  כי  לשופטים  מסמן  הפוסק

 .1  מקטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

 פציעה   הגזמת 
     עבירה  לשופטים  לסמן   מנת  על  לפניו  ידיו   שתי  את  מרים  הפוסק

 .2  מקטגוריה
 
 
 
 
 
 
 

 פציעה    זיוף
עבירה    על מנת לסמן    ידיו מסמן מרחק מהפנים  שתי  את  מרים  הפוסק

 .  2 – מקטגוריה
 
 
 
 



44 
 

44 
 

 
 
   וגאי' ג
(JOGAI ) 
 .  2קטגוריה " ההתחרות  מאזור יציאה"

  ידי   על  לשופטים  מהזירה  יציאה   שהתבצעה  לשופטים  מסמן  הפוסק
  .העבירה מבצע בצד  ההתחרות אזור  לגבול   המורה באצבע  הצבעה

 
 
 
 
 
 
 
 

   מובובי
(MUBOBI ) 
 " עצמי סיכון"

   קדימה  אותה  ומניע  קדימה  ידו   קצה  את  ומפנה  בפניו   נוגע   הפוסק
עבירה    עצמו  את  סיכן  שהמתחרה  לשופטים  לסמן  כדי  ואחורה עבר 

 . 2מקטגוריה 
 
 
 
 
 
 
 

 מלחימה   הימנעות
  לסמן   כדי   מטה   כלפי  המורה  אצבעו  עם   סיבובית   תנועה  מחווה  הפוסק 

  .2  מקטגוריה  עבירה  שהתבצעה לשופטים
 
 
 
 
 
 
 
 

  יידיתמ  טכניקה  לנסות  מבלי  חזה  אל  חזה  עמידה  או,  לפיתה ,  דחיפה
  תנועת   מחווה  או  הכתפיים  בגובה  קמוצים  אגרופים  שני  מחזיק  הפוסק
  עבירה   שבוצעה  לשופטים   לסמן   כדי   פתוחות  ידיים  שתי   עם  דחיפה

 .  2  מקטגוריה
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 נשלטות  ובלתי מסוכנות  תקיפות
  לסמן   מנת  על  ראשו  לצד  מעבר  הקמוץ  אגרופו  את  מרים  הפוסק

 . 2 מקטגוריה  עבירה שבוצעה לשופטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרפקים  או  ברכיים, הראש   עם מדומות התקפות
  לסמן  מנת  על הפתוחה ידו כף עם במרפק או בברך,  במצח נוגע  הפוסק

 . 2 מקטגוריה  עבירה שבוצעה לשופטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   שוגו
(SHUGO ) 

 לשופטים  קריאה
  על   להמלצה  או ,  הקרב  או  המערכה  בסוף  לשופטים  קורא  הפוסק
 (. (SHIKKAKU שיקאקו

 
 
 
 
 
 

 מסמן למאמן לשתוק  
עבירה  על  בפני השופטים  להעיד  על שפתיו  השופט מניח את האמצבע 

   2מקטגוריה 
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 השופטים   של  הדגל סימני
 

 יחזיקו דגל כחול ביד השמאלית".   3-ו  2יחזיקו דגל אדום ביד הימנית, ושופטים  4ושופט  1יצוין כי הפוסק, שופט 
 

     (YUKO)  יוקו         WAZA-ARI ))  ארי- וואזה
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( IPPON)  איפון       עבירה 
 ,  בעיגול מונף  המתאים הדגל. עבירה על אזהרה

 . 2 קטגוריה או 1 לקטגוריה סימן נעשה ואז
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 1  קטגוריה  עבירת
  את   שביצע   למי   בהתאם   AKA (AO)  אאו   או   אקא   לכיוון   ישרות   הזרועות   כאשר   קדימה  ומושטים   מוצלבים   הדגלים
 . העבירה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  קטגוריה  עבירת
 .כפופה הזרוע כאשר הדגל  עם  מצביע השופט
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 ( JOGAI) וגאי' ג    ( KEIKOKU) קיקוקו 
 . הדגל עם  הרצפה על  נקישה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  HANSOKU-CHUI) וי' צ  האנסוקו     (  HANSOKU)  האנסוקו
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 ושופטים  לפוסקים אופרטיביים מנחים קווים: 3 נספח
 

 . בהסברים או בחוקים  ברורה  הכוונה  אין בהם  במקרים ושופטים לפוסקים לסייע   מיועד זה נספח

 

 מוגזם  מגע
ומיד לאחר מכן מגע מוגזם  ניקוד  ניקכאשר מתחרה מבצע מהלך של  יאשר  ובמקום זאת  ו , פנל השופטים לא  ד 

 )אלא אם כן זאת באשמת המתחרה שני מובובי(.  2המתחרה יקבל אזהרה או עונש מקטגוריה 

 והגזמה  מוגזם  מגע
  בהם   שנגעו   אחרי ,  שמתחרים  מקובל   לא.  מהמתחרים  מצופה  התנהגות  של  גבוה   וסטנדרט  לחימה   אמנות   הוא   קראטה 

  ובכל   שלהם החניכיים    מגיני  את  החוצה  ירקו  או  ימשכו ,  יגחנו,  סביב  יצלעו   או   ילכו ,  פניהם  את  ישפשפו,  קלה  נגיעה

  היא   זה   מסוג   התנהגות .  ליריב  יותר   גבוה  עונש   לתת   הפוסק   את   לשכנע   מנת  על   חמור   היה   שהמגע   ידמו   אחר   אופן 

 . במהרה  כזו התנהגותאותם על  להעניש  יש ;  שלנו  בספורט ומזלזלת  רמאות 

  היתה   המדוברת   שהטכניקה  זאת   למרות   פוסקים   והשופטים  מוגזם   ממגע   שנפגע   פנים   מעמיד     מתחרה   כאשר 

 . פציעה  זיוף עבור  ינתן  2 מקטגוריה  ועונש יוענק  ניקוד , ניקוד לקבלת  הקריטריונים ששת בכל  ועמדה   נשלטת

במקרים    HANSOKU CHUIנכונה ויש נקודה העונש המינימלי הינו     ניקה היתהככאשר השופטים מחליטים שהט

יותר   כתוצאה    –  Shikakkuאו    HANSOKUחמורים  נשימה  )אובדן  שהתפתל  כך  על  מתחרה  להעניש  אסור 

 ניקה ראויה לניקוד . כגם אם הט – ניקה לא נשלטת כמטכניקה( או פשוט מגיב לפגיעה של ט

 ולתת להם זמן לקחת נשימה לפני החזרה לקרב .   מתחרים שנפגעולהתחשב ביש  

  את   לעצור  מנת   על)  נעמד  לפעמים ,  לרצפה  ונופל  יותר   חזק  ממגע  נפגע  מתחרה  כאשר  קורים  יותר   מורכבים  מקרים 

 . שוב   נופל ואז( ספירת השופט

  המקבלים   והיחידים  הקבוצות   מספר   וכאשר   נקודות   3  שווה(  jodan)   ודאן 'ג   בעיטת   כי  לזכור   והשופטים   הפוסקים   על 

  ולעשות   בזאת   להכיר  חשוב .  אתית   לא   להתנהגות   להדרדר   הפיתוי   גם   גדל   כך,  גדל   במדליות   זכייה   על  כספי   פרס

 . המתאימים והעונשים  באזהרות  שימוש 

 

 ( MUBOBI) מובובי

  יתכן   .עצמו   שלו  הרשלנות עקב  או באשמתו נפצע  או  מכה  מקבל מתחרה  כאשר  ניתנים  מובובי  על  עונש או  אזהרה

(  (Jodan  ודאן'לג  להתייחס  מבלי  ונמוך  ארוך(  Gyaku Tsuki chudan)  צוקי  גיאקו  ודאן'בצ  תקף ,  ליריב  גבו  את  הפנה  והוא

  הצליח   לא או  הריכוז  או  במגננה התרופף",  יאמה"  קרא  שהפוסק  לפני  הלחימה  את הפסיק,  חזרה  אותו תקף  שהיריב

  הפוסק ,  נפצע  או / ו  מוגזם   מגע  סופג  העבריין   אם:  אומר   8  סעיף  של  XVIII  הסבר.  היריב  של  תקיפותיו  את  לבלום  סירב  או

 . ליריב עונש או  אזהרה  יפסוק  ולא 2 מקטגוריה עונש  או   אזהרה יפסוק

  עונש   או  אזהרה  לקבל  עלול  השופטים  את  להונות  מנת  על  שלה  ההשפעה  את  ומגזים  באשמתו   מכה  שסופג  מתחרה
 .עבירות שתי   והתבצעו מאחר, הגזמה עלעונש נוסף    עם יחד( Mubobi)  מובובי על

 . ניקוד  לקבל  תוכל מוגזם  למגע שגרמה  טכניקה   שבהן  נסיבות שאין לציין  יש

 

 ( ZANSHIN) זנשין

  של   ליכולת   ומודעות  לב   תשומת,  מוחלט  ריכוז  על   שומר  המתחרה  בה  מתמשכת   מחויבות  של   כמצב  מתואר   זנשין

 . חזרה אותו  לתקוף  היריב

  דרוכים   ולהיות   להתבונן  ימשיכו  אבל  מהיריב  חלקית   שלהם  הגוף  את  יפנו,  טכניקה  שביצעו   לאחר,  מסוימים  מתחרים

  פנה   המתחרה  בו   כזה  לבין   מוכנות  של  זה  מתמשך   מצב  בין  להבדיל  מסוגלים   להיות  השופטים  על.  הפעולה  להמשך

 . מלחימה חדל ובעצם  שלו והריכוז הדריכות  את זנח, מהיריב

 

 ( CHUDAN)  ודאן' צ בעיטת תפיסת

 ? חזרה   נמשכת  שהיא  לפני  הרגל  את  תופס  והיריב  ודאן'צ  בעיטת  שולח  מתחרה  כאשר  ניקוד  להעניק  השופטים  על  האם

  שהיא   בתנאי  לניקוד  ראויה   תהיה  לא   הזו  שהטכניקה  סיבה  אין(,  ZANSHIN)  זנשין  על  שומר  הבועט   המתחרה  אם

  מלא   בכוח  בעיטה,  אמיתית  לחימה  של  בסיטואציה,  תיאורטי  באופן.  ניקוד  לקבלת  הקריטריונים  ששת  בכל  עומדת

  ועמידה   כוונה  היא  ליוא   האזור,  נכונה  שליטה  .נתפסת  היתה  לא   הרגל   ולכן  היריב  את  שניטרלה  ככזו  נחשבת  היתה

 . לא או  ניקודל  זכאית כלשהי  טכניקה אם  בשאלה המכריעים הגורמים הם, הקריטריונים בששת
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 ופציעות  הטלות
שלהם   שהמתחרים  לוודא  המאמנים  כל  של  חובתם  היריב,  את  ולהטיל  לתפוס  מסויימים  בתנאים  ומותר  מאחר 

 בטוחה/ בלימת נפילה.  נחיתה מאומנים ומסוגלים להשתמש בטכניקות של 

. אם מתחרה מטיל את  8-ו   6מתחרה אשר מנסה טכניקת הטלה חייב לציית לתנאים המוצגים בהסברים בסעיפים  

יריבו תוך ציות לכל הכללים והדרישות ובכל זאת היריב נפצע כתוצאה מכך שלא בלם את הנפילה בצורה נכונה,  

יענש. פציעות נהיריב שבמקרה זה   עצמיות עלולות לקרות כאשר    פצע הוא האחראי והמתחרה שהטיל אותו לא 

ומושך    ו במקום לבצע בלימת נפילה, מתחרה אשר מוטל, נוחת על הזרוע או המרפק, או אוחז את היריב שהטיל

 אותו למטה על עצמו. 

 

 שנפל  יריב  על ניקוד
  על   נמצא(  גו  או  עליון  גוף   פלג)  ו של  שהטורסו  בזמן  ניקוד  טכניקת  עליו  ומבוצעת  מרגליו"  נגרף "  או   נזרק  מתחרה  כאשר

 (.IPPON) איפון  יהיה  הניקוד, המזרן

  נופל   הוא  ואם  מאחר  הנפילה  כיוון  את   בחשבון  ייקחו  השופטים,  ממש  נופל  שהוא   בזמן  טכניקה  סופג  המתחרה  אם

 . ניקוד תקבל  ולא  יעילה  כלא תיחשב  היא מהטכניקה הרחק

  יוענק   הניקוד,  מתבצעת  לניקוד   וראויה  יעילה  טכניקה  כאשר  המזרן  על  נמצא   לא  המתחרה  של  העליון   גופו  פלג  אם

,  נופל  שהוא  בזמן  מתחרה  על  מתבצעת  לניקוד  ראויה  טכניקה  כאשר  המוענק  הניקוד  לכן .  6  בסעיף  למוגדר  בהתאם

 : כדלהלן יוענק  המזרן על  נמצא לא העליון גופו  פלג בהם  המצבים וכלל, באוויר  קופץ או, עומד,  כורע, יושב 

 IPPON)-איפון)  נקודות שלוש (, Jodan) ודאן'ג בעיטות .1
 WAZA-ARI) ארי-וואזה) נקודות  שתי(, Chudan) ודאן 'צ בעיטות .2
 YUKO)-יוקו)  אחת  נקודה(,  Tsuki and Uchi) י 'ואוצ צוקי .3

 

 הצבעה   הליכי
  לנקודת   חוזר  הפוסק  כאשר .  הנדרשת  היד  במחוות  שימוש  כדי  תוך"  יאמה"  יקרא   הוא   הקרב   את   עוצר   הפוסק   כאשר

וג'וגאי, ואם התבקשו על ידי הפוסק יסמנו את דעתם    דעותיהם  את   יסמנו  השופטים ,  שלו  ההתחלה בנוגע לניקוד 

  לגשת ,  לאזור  סביב   לנוע   הרשאי   היחיד   הוא   והפוסק  מאחר.  בהתאם  יפסוק   הפוסק   בנוגע להתנהגות אסורה אחרת.

  הכרעתם   לפני  להם  מעביר  שהפוסק  עהמיד   את  ברצינות  לשקול  השופטים  על,  הרופא  עם  ולדבר  למתחרים  ישירות

 . הסופית

  בו   במקרה,  למשל.  בתורה  סיטואציה  כל   עם  יתמודד  הפוסק  המערכה  לעצירת  אחת  מסיבה   יותר  יש  בהם  במקרים

  אותו   ידי  על  פציעה  והגזמת(  MUBOBI)   מובובי  התבצע  בו  במקרה  או,  מגע  יצר  והשני  בניקוד  זכה  אחד  מתחרה

 .מתחרה

בסקירת וידאו, הפאנל של סקירת הוידאו ישנה החלטה רק כאשר שני חברי הפאנל מסכימים  כאשר משתמשים  

בפסיקה   השינוי  על  יכריז  אשר  הראשי  לשופט  מיידית  שלהם  הפסיקה  את  יעבירו  הם  הסקירה  לאחר  ביניהם. 

 המקורית במידה והיה כזה. 

 

 ( JOGAI) וגאי' ג

  כאשר .  המתאים  הדגל  עם  ברצפה  נקושל  נדרשים  הם,  י וגא'ג  התבצע  כי  מסמנים  הם  שכאשר  לזכור  השופטים  על

 .  2  קטגוריה  על עבירה ויסמנו דעתם את  יחוו  הם למקומו  וחוזר הקרב את  עוצר  הפוסק

 

 החוקים   על  לעבירה סימן
  המוצלבים   הדגלים   את  להושיט  ואז   המתאים   בצבע  בדגל  עיגול   לסמן   ראשית   השופטים   על ,  1  מקטגוריה   לעבירות

  זה .  מלפנים  הכחול   הדגל   כאשר (,  AO)  אאו   לסמן   ולשמאלם ,  מלפנים   האדום   כשהדגל (  AKA)  אקא   לסמן   כדי לימינם  

 .העבירה מיוחסת  מתחרה לאיזה בבירור   לראות  לפוסק  מאפשר
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 הניקוד  רושם של  סימוניו : 4 נספח
 

 ○⎯● ( IPPON)  איפון נקודות  שלוש 
 ○⎯○ ( WAZA-ARI)  ארי- וואזה נקודות  שתי

 ○ ( YUKO)  יוקו אחת  נקודה 
יתרון נקודה  
ראשונה ללא  

 התנגדות . 

 ( SENSHUסנשו )

 
✓  

 □ ( KACHI) י' קאצ המנצח 
 x ( MAKE)  מאקה המפסיד 

 ▲ ( HIKIWAKE)  היקיוואקה תיקו 

   

 C1C (CHUKOKO)  וקוקו' צ-1  קטגוריה  עבירת אזהרה 
 C1K ( KEIKOKU) קיקוקו  -1  קטגוריה  עבירת אזהרה 
 C1HC ( HANSOKU-CHU) וי' צ  האנסוקו   -1  קטגוריה  עבירת בפסילה  אזהרה 

 C1H ( HANSOKU)  האנסוקו   -1  קטגוריה  עבירת פסילה 
   

 C2C ( CHUKOKO)   וקוקו' צ -2  קטגוריה  עבירת אזהרה 
 C2K ( KEIKOKU) קיקוקו  -2  קטגוריה  עבירת אזהרה 
 C2HC ( HANSOKU-CHU) וי' צ  האנסוקו   -2  קטגוריה  עבירת בפסילה  אזהרה 
 C2H ( HANSOKU)  האנסוקו   -2  קטגוריה  עבירת פסילה 

   
 KK ( KIKEN)  קיקן פרישה 

   
 S ( SHIKKAKU)  שיקאקו רצינית   פסילה
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 בקומיטה ההתחרות אזור מתווה: 5  נספח
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 בקאטה ההתחרות אזור מתווה: 6  נספח

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Judges  7  : –     6 –     5 –     4 -     3 –     2 –   1     
Software  
Technician      
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 הקראטה חליפת:  7  נספח
 
 

 
 

 

  הקראטה   ארגון  עבור   סנטימטר  20X 10  של  פרסום   שטח
 הבינלאומי 

 

 

  הפדרציה   עבור  סנטימטר  15X 10  של  פרסום   שטח
 הלאומית 

 

 

 סנטימטר   30X30   המארגנת לפדרציה  שמור   הגב שטח
 

 

 סנטימטר   12X8  הלאומית הפדרציה של סמלה
 

 

 סנטימטר  5X4  היצרן של המסחריים לסמלים  שטחים
 



55 
 

55 
 

 וקטגוריות  תנאים; עולם אליפויות: 8  נספח
 

 ( 2013 בינואר  עודכן) עולם  אליפויות 

 לבוגרים  עולם אליפויות 21 לגיל ומתחת  קאדטים, וניורים 'לג עולם אליפויות
 קטגוריות כללי קטגוריות כללי

 . ימים ארבעה תארך התחרות ❖

 מתחרה  לרשום   יכולה  לאומית  פדרציה  כל ❖
 . קטגוריה בכל אחד

  באליפויות   לגמר  שעלו  הארבעה,  בהגרלה ❖
) האפשר  ככל  יחולקו  קודמות   מתחרים. 
  ופדרציות   יחידניות  תחרויות  של  במקרה
 ( קבוצתיות תחרויות של במקרה לאומיות

  אזורי   הש יש  אוה  שיבחמ  יוצגו  האליפויות ❖
 . באצטדיון תלוי, התחרות

  דקות  2  המקרים  בכל  יהיה  קומיטה  קרב  אורך ❖
ונשים    וניורים'גו  קאדטים  עבור  תחתמגברים 

ונשים   דקות   שלושגברים    21  גילל גברים 

 דקות קרב.  3בוגרים 

  יבוצע (  ונשים  גברים)  קאטה  בקבוצת  בונקאי ❖
 לקבוע  כדי  נערך  הסבב  כאשר  ובקרבות  בגמר
 .במדליה זוכה

 וניור 'ג קאדט  21 לגיל מתחת

 . ימים 5 תארך התחרות ❖

  הניפויים   לאחר  ייערך  קומיטה  קבוצות  ניפוי ❖
 . האישיים

  אחד   מתחרה  לרשום  יכולה  לאומית  פדרציה  כל ❖
 . קטגוריה בכל

  באליפויות   לגמר  שעלו  הארבעה,  בהגרלה ❖
 במקרה  מתחרים. )האפשר  ככל   יחולקו  קודמות

  לאומיות   ופדרציות   יחידניות  תחרויות  של
 (קבוצתיות תחרויות של במקרה

  ברצף  התחרות  אזורי  תבארבע  יוצגו  האליפויות ❖
 על  לקרבות  המיועד  אחד  מוגבה  ובאזור(  ימים  3)

 (.יומיים) והגמרים מדליה

 גברים  עבור  דקות  3  יהיה  קומיטה  קרבות  אורך ❖
  בונקאי ,  נשים  של  קטגוריות  עבור  דקות  3ו

  בגמר    יבוצע(  ונשים  גברים)  קאטה  בקבוצת
 זוכה  לקבוע  כדי  נערך  הסבב  כאשר  ובקרבות
 .במדליה

  יחידני קאטה
 +( 16 גיל)

  יחידני קאטה
 ( 18,19,20 גיל)

  יחידני קאטה
 ( 14/15 גיל)

  יחידני קאטה
 ( 16/17 גיל)

 נשים ,  גברים

 נשים ,  גברים נשים ,  גברים נשים ,  גברים
   גברים יחידני קומיטה
 +( 18 גיל)

  גברים יחידני קומיטה
 ( 20, 19, 18 גיל)

  גברים יחידני קומיטה
 ( 14/15 גיל)

  גברים יחידני קומיטה
 ( 16/17 גיל)

 קילו -60
 קילו -67
 קילו -75
 קילו -84
 קילו+ 84

 קילו 60-
 קילו  67-

 קילו  75-
 קילו 84-
 קילו 84+

 קילו -52
 קילו -57
 קילו -63
 קילו -70
 קילו+ 70

 קילו -55
 קילו -61
 קילו -68
 קילו -76
 קילו+ 76

  נשים יחידני קומיטה
 +( 18 גיל)

 נשים יחידני קומיטה
 ( 20, 19, 18 גיל)

 נשים יחידני קומיטה
 ( 14/15 גיל)

 נשים יחידני קומיטה
 ( 16/17 גיל)

 קילו -50
 קילו -55
 קילו -61
 קילו -68
 קילו+ 68

 קילו  50-

 קילו  55-
 קילו61-

 קילו 68-
 קילו  68+

 קילו -47
 קילו -54
 קילו+ 54

 קילו -48
 קילו -53
 קילו -59
 קילו+ 59

  קבוצתי קאטה
 +( 16 גיל)

/ / 
  קבוצתי קאטה

 ( 14/17 גיל)
 נשים ,  גברים

 נשים ,  גברים / /

  קבוצתי קומיטה
 +( 18 גיל)

 נשים ,  גברים

 16 13 10 8 כ"סה
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 ושופטים פוסקים למכנסי מותרים צבעים: 9  נספח
 

 ופוסקיםמכנסיים של שופטים המדריך צבעי 
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 14: תחרות קראטה לילדים מתחת גיל  10נספח 
 

 WKFוליגת נוער של  WKFחובה למחנה נוער של 

 WKFמומלץ להתאחדויות יבשתיות וארציות של 

 

 14קטגוריות לגילאים מתחת 

U12 ( 10-11קומיטה בנים  )+45kg,-45kg,-40kg,-35kg,-30kg 

U12 ( 10-11קומיטה בנות  )+40kg,-40kg,-35kg,-30kg 

U12 ( 10-11קאטה בנים ) 

U12 ( 10-11קאטה בנות ) 

U14 ( 12-13קומיטה בנים  )+55kg,-55kg,-50kg,-45kg,-40kg 

U14 ( 12-13קומיטה בנות  )+47kg,-47kg,-42kg 

U14 ( 12-13קאטה בנים ) 

U14 ( 12-13קאטה בנות ) 

 14התאמות לחוקי התחרות לילדים מתחת לגיל 

 14-12קומיטה לילדים בגיל 

 ( כל מגע אסור! jodanבטכניקות לראש ולצוואר )איזור  •

 עדין, יקבל עונש. (, גם אם  jodanכל מגע לאיזור הראש והצוואר ) •

 ס"מ תחשב כנקודה.  10טכניקה שמבוצעת נכון לראש או לצוואר, במרחק של עד  •

 משך הקרב יהיה דקה וחצי.  •

 אסור.  WKFשימוש בציוד מגן שלא אושר ע"י  •

 יהיו בשימוש בתחרות.  WKFמסיכת פנים ומגן חזה שאושרו ע"י  •

 12קומיטה לילדים מתחת לגיל 

 הניקוד, יהיו בשליטה ויגיעו כמעט עד למטרה. טכניקות לכל אזורי  •

 (, גם אם עדין, יקבל עונש. jodanכל מגע לאיזור הראש והצוואר ) •

 ס"מ תחשב כנקודה.  10טכניקה שמבוצעת נכון לכל אחד מאזורי הניקוד, במרחק של עד  •

 ( לא יזכו בניקוד אם המגע הוא יותר ממגע שיטחי. chudanטכניקות נשלטות לגוף )  •

 קות הגריפה וההפלה אסורות. כל טכני •

 משך הקרב דקה וחצי.  •

 אם הוא חפץ בכך.  6X6-ל  8X8-מנהל התחרות יכול להורות על הקטנת הזירה מ •

 קרבות בתחרות.   2המתחרים צריכים להשתתף בלפחות  •

 אסור.  WKFשימוש בציוד מגן שלא אושר ע"י  •

 יהיו בשימוש בתחרות.  WKFמסיכת פנים ומגן חזה שאושרו ע"י  •

 

צריכה להתבצע כזוג נגד זוג למשך דקה וחצי, בה כל זוג משתף פעולה    10ת קומיטה לילדים מתחת לגיל  תחרו

 ומדגים טכניקות קרב. 
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( זוג מול זוג בהתבסס על הקריטריונים הנהוגים תוך התייחסות לביצועים  hanteiההחלטה מתקבלת בהצבעה )

 של כל אחד מהזוגות. 

 14תחרות קאטה לילדים מתחת לגיל 

לגבי הקאטות שמותר לבצע מתוך הרשימה הרשמית, קאטות   אין סטיה מהחוקים הרגילים מלבד מגבלה 

 ברמה נמוכה יותר מותרות לביצוע. 

 12תחרות קאטה לילדים מתחת לגיל 

לגבי הקאטות שמותר לבצע מתוך הרשימה הרשמית, קאטות   אין סטיה מהחוקים הרגילים מלבד מגבלה 

 ביצוע. ברמה נמוכה יותר מותרות ל 

 מתחרה שטועה בזמן ביצוע הקאטה, יקבל הזדמנות נוספת, ללא פגיעה בניקוד. 
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 תנאים מיוחדים בסקירת ווידאו בתחרויות :   11  נספח

שים לב: יש לפרש את התנאי המיוחד הזה בנפרד ובאופן עצמאי מכל התנאים שבסעיף זה )סעיף  
 (, וההסבר הדרוש. 11

משחקים  סקירת   העולמית,  הקראטה  התאחדות  של  לבוגרים  עולם  באליפויות  תתקיים  וידאו 
ענפיים מסוג זה, נדרש  -אולימפיים, משחקים אולימפיים לנוער, תחרויות יבשתיות ומשחקים רב 

שימוש בסקירת וידאו של הקרבות. השימוש בסקירת וידאו מומלץ גם בתחרויות אחרות כל אימת  
 שמתאפשר הדבר. 

שה שימוש בסקירת וידאו, המאמנים הרלוונטים מקבלים כרטיס אדום או כחול, בו יוכלו  כאשר נע
ידי   על  שנעשה   ניקוד  פספסו  השופטים  המאמן,  לדעת  בו  במקרה  לערער  מנת  על  להשתמש 

אנשים שמונו על ידי מנהל הזירה ייבחנו את ההקלטה, ויוכלו    2המתחרה שלהם. פאנל המונה  
 השיפוט במידה ושני חברי הפאנל מסכימים ביניהם.  לשנות את ההחלטה של צוות 

כרטיס   הניקוד,  את  ומעניק  הערעור  את  מקבל  הפוסקים  פאנל  הוידאו,  סקירת  שלאחר  במידה 
נדחה,   והערעור  במידה  על ההחלטה שהתקבלה.  יכריז  הראשי  והשופט  למאמן  יוחזר  הערעור 

הערעור עבור אותו המתחרה  והמאמן ייאבד את יכולת    –הכרטיס יוחרם למשך כל אותו הקרב  
למשך כל התחרות, למעט, מקרים בהם אותו מתחרה מעפיל לשלב המדליות, בקרבות על מדליה,  

 שני המאמנים של המתחרים יקבלו כרטיס שיאפשר להם לערער על קבלת ניקוד. 

 : הסבר

i.  והפרטים   המכהנים  השופטים ,  המתחרים  של   שמותיהם   מוזכרים  להיות   צריכים   בערעור 
  לא   כוללים  סטנדרטים  לגבי  כלליות  טענות  .לגביו   מוגש  שהערעור  המקרה   של  המדויקים

 .  המתלונן על   הוא הערעור של   תקפותו הוכחת  על העול. לגיטימי  כערעור  יתקבלו 

ii. שהוגשו   הראיות  את  תבחון  הועדה,  זו  מבחינה  וכחלק  הערעורים  ועדת  ידי  על  ייבחן  הערעור 
 בניסיון   רשמיים גורמים  ולתשאל   וידיאו צילומי גם  לבחון יכולה  הועדה. לערעור  כסימוכין לה

 . אובייקטיבי באופן  הערעור תקפות את לבחון

iii. כל ,  בנוסף .  תינקט  הנאותה  הפעולה,  כתקף  הערעורים   ועדת  ידי  על  נמצא  הערעור  אם  
 ידי   על  יוחזר  שהופקד  הכסף.  עתידיות   בתחרויות  חוזר  מקרה  למנוע  כדי  יינקטו  האמצעים
 .  הגזברות

iv. ארגון   ידי  על   יופקע  והפיקדון  יידחה  הוא,  הערעורים  ועדת  ידי   על  תקף  כלא   נמצא   הערעור  אם  
 . הבינלאומי הקראטה

v. ערעור   לגביה  מכינים  אם  גם,  יעוכבו  לא  מההחלטה  כתוצאה  שנובעים  קרבות  או  מערכות  
 .  התחרות   לחוקי   בהתאם  נערכה  שהמערכה  לוודא  התחרות  על   המפקח  של   מחובתו .  רשמי

vi. אחראי .  ישירות  הזירה  אחראי  את   ליידע  יכול  המאמן,  מערכה  בזמן  מנהלי  כשל  של  במקרה 
 . הפוסק את  יידע הזירה
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  רובין .-ראונד 12נספח 
   פורמט התחרות. 1

 אולימפית ואחרת עם מספר מצומצם של משתתפים.  רובין משמשת לתחרות קומיטה- שיטת התחרות ראונד

 זו שיטת תחרות בה כל המתמודדים בקבוצה נפגשים כולם זה מול זה כדי לקבוע את הזוכים . 

כרוכה בשימוש בשתי קבוצות נפרדות אשר מתנהלות    WKFרובין אשר משמשת את  -הווריאציה בתחרות ראונד 

 רובין בקבוצה שלהם. -כת ראונדכל קבוצה משלימה את מער-במקביל ובאופן עצמאי 

WKF  מדליה בהם שני המנצחים בקבוצה אחת יפגשו בחצי הגמר    לקרבותרובין כהקדמה  -משתמשים בשיטת ראונד

את שני המנצחים מהקבוצה השנייה, מקום ראשון מול מקום שני בקבוצה המקבילה, מקום שני מול מקום ראשון  

 מהקבוצה השנייה. 

במקרים בהם קיים מספר אי זוגי של מתחרים )בגלל אי התייצבות או פציעות( מקום ריק נחשב לניצחון טכני בכל  

יחשבו כניצחון  אם המצב קורה בזמן התחרות  כל הקרבות שכבר התקיימו מול המתחרה שנפסל    – הקרבות הבאים  

קבוצה נקבעים ע"פ מספר הניצחונות  המנצח מהמקום הראשון והשני בכל  טכני למתחרים שהתמודדו כבר מולו.  

 כאשר ניצחון שווה שתי נקודות תיקו שווה נקודה והפסד שווה אפס נקודות . 

שני המפסידים בחצי הגמר זוכים אוטומטי במקום    -המנצחים בחצי גמרים נפגשים לקרב הגמר על המקום ראשון 

 שלישי במדליית ערד. 

 .הגרלות. 2

 :  רובין כלהלן -תנאים להגרלות בראונד 

 מוגרלים בקבוצות שונות .  4עד   1-מתחרים עם דרוג אולימפי מ –לתחרויות אולימפיות 

 רובין( שני המתחרים עם דרוג הגבוה מיום - בתחרויות אחרות )משחקים יבשתיות בשיטת ראונד

 משובצים בקבוצות שונות .  - לפני התחרות

 :   .פתרונות למצבי שוויון3

 מטופלים ע"פ הסדר הבא: -יותר אשר להם מספר שווה של נקודות במקרים בהם נמצאו שני מתמודדים או  

 כאשר נפתרת בעיית השיוון בשלב מסוים לא ממשיכים   בשלבים הבאים.  –: ע"פ סדר הדברים האמורהדגשה  

 המנצח או המנצחים בקרב בין שני המתמודדים הרלוונטיים או יותר .  – 1

 מספר הגבוה של נקודות שנצברו לזכות המתחרה בכל הקרבות בהם השתתף .  – 2

 מספר נקודות הנמוך שספג המתחרה בכל הקרבות )נקודות שבוצעו ע"י היריבים( .  – 3

 סכום הנקודות איפון שנצברו לזכות המתחרה בכל הקרבות .   – 4

 בות. סכום נקודות איפון הנמוך שספג המתחרה מהיריבים בכל הקר – 5

 סכום הנקודות ווזארי שנצברו לזכות המתחרה בכל הקרבות.  – 6

 סכום הנקודות ווזארי הנמוך שספג המתחרה מהיריבים בכל הקרבות.  -7

 סכום הנקודות יוקו שנצברו לזכות המתחרה בכל הקרבות .  – 8

 סכום הנקודות יוקו הנמוך שספג המתחרה מהיריבים בכל הקרבות.  -9

 ביום התחרות כהגדרתו בשיטה .   -הדרוג האולימפי הגבוה - לימפיותבתחרויות או   - א-10

 בתחרויות האחרות : העולה יקבע ע"י  קרב נוסף .  - ב-10

במקרה בו יש שלושה מתחרים או יותר עם מספר שווה של נקודות ורק שנים מהם צריכים לעלות לחצי הגמר, יש  

 . לעשות את כל הקרבות מההתחלה
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   ח עקב פציעהמקרים בהם מתחרה מוד .4

תוצאות הניקוד מהקרבות שהסתיימו ומהקרב הנוכחי    -כאשר מתחרה נפצע במהלך סבבי הניפוי ואיננו יכול להמשיך

בקרב   הניקוד  את  מאפסים  המתחרה(  נפצע  אחרון    –)בו  בקרב  מקרה שמדובר  התוצאה    –למעט  זה  במקרה 

 המצטברת תישאר ללא שינוי ) הנקודות נשמרות( . 

 . ם בסבבי הניפוי המוקדמיםפסילת מתחרי.5

 יתכן מצב בו המתחרה יפסל בקרב ולא יוכל להמשיך בתחרות . 

כל התוצאות    -יותר בהתאם לתוצאת הקרב    הלמנצח או תוצאה גבוה  0=4במקרה כזה התוצאה שתיקבע הינה   

 ברישומים . נשמרות  

אלא אם כן מדובר בקרב    –ות  במקרה כזה כל התוצאות שלו נמחק–יתכנו מקרים בהם מתחרה יפסל מכל התחרות  

 תוצאות הקרב נשמרות ברישומים .   -האחרון 

 :   הסבר

מתחרה אשר ע"פ הניקוד עלה לחצי גמר וקיבל עונש פסילה שיקאקו )על התנהגות שאיננה הולמת( בקרב האחרון  

 )בסיבובי הניפויים( : 

מנצח טכני ועולה אוטומטי לשלב הגמר    -בקרב חצי הגמר מתחרה אשר היה אמור לפגוש את המתמודד אשר נפסל  

 . 

המנצח עולה לקרב הגמר והמפסיד זוכה במקום שלישי )במקרים כאלה כאשר מתחרה  -הקרב השני מתקיים כרגיל

 מתחרה אחד בלבד יזכה במקום שלישי במדליית ארד(.  – נפסל הוא לא יזכה במדליה 

 

 

 הסבר 

 .האיור הבא ממחיש מתכונת תחרות לעשרה משתתפים:1
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 האיור הבא ממחיש מתכונת תחרות לשמונה משתתפים:.  2

 

 

 


