
שאלות קומיטה עברית
. הוא שמונה מטרים על שמונה מטרים, יחד עם אזור הבטיחות, גודל של אזור התחרות. 1 

. מ" ס12מ על " ס8-ובלבד שגודלו הכולל של סמל זה לא יחרוג מ, קט הקראטה שלו את דגל הלאום שלו או סמל לאומי אחר של מדינתו’המתחרה יענוד על דש החזה השמאלי של ז. 2

. רבעי ירך-קט הקראטה חייב להיות ארוך יותר משלושת’ז. 3

. מכנסי הקראטה חייבים לכסות לפחות שני שלישים מהשוק. 4

. קט הוא לא יותר מנקודת הכיפוף של פרק כף היד'האורך המירבי של שרוול הז. 5

. הפוסק רשאי לאפשר למתחרה להפשיל אותם כלפי פנימה, קט ארוכים מדי ולא ניתן למצוא חלופה מתאימה בזמן'אם שרוולי הז. 6

. בחרוזים ובשאר קישוטים לשיער, חל איסור להשתמש בסרטים, ות או גומייה אחרת לא בולטת/ות משרדית/ גומייה2 או 1-מתחרה רשאי לאסוף את שיערו ב. 7

. מותר לענוד עגילים אם הם מכוסים בסרט. 8

.ועל אחריותו של המתחרה, באישור של הפוסק והרופא הרשמי ("גשר אורתודנטי")מותר גשר ממתכת ליישור השיניים . 9

. על שני היריבים לקוד זה לזה כיאות בתחילת ובסיום כל קרב. 10

. המאמן רשאי לשנות את סדר הלחימה במהלך סבב. 11

. אם הוא הודיע על כך  תחילה לוועדה המארגנת, המאמן רשאי להחליפו, במקרה שמתחרה נפצע במהלך תחרות יחידים. 12

 .בהתחשב בקרבות שהן ניצחו בהם והפסידו בהם גם יחד, הקבוצה המנצחת תהיה זו עם מירב הנקודות, אם שתי קבוצות צוברות מספר שווה של ניצחונות בקרבות. 13

. ייערך ביניהן קרב הכרעה, אם שתי קבוצות צוברות מספר שווה של ניצחונות ושל נקודות בקרבות. 14

. לא ייפסל מיידית, מתחרה שנכנס לזירה בלבוש לא הולם. 15

. משמעה שמתחרים נפסלים בקטגוריה זו" קיקן"פסילה על ידי . 16

. המאמן יציג כל העת את תג הזיהוי הרשמי שלו במהלך הטורניר. 17

. שתי דקות- קאדטים וצעירים , ושל נשים, קרבות של גברים בוגרים אורכים שלוש דקות. 18

. שתי דקות– ושל נשים , קרבות יחידניים למדליות של גברים בוגרים אורכים שלוש דקות. 19

.שתי דקות– ושל נשים , תמיד שלוש דקות לגברים אורכים 21קרבות מתחת לגיל . 20

. קט במהלך המערכה'קט שלו אם נפתחות קשירות בז'מתחרה אינו נדרש להחליף את הז. 21

. עשויה לזכות באיפון מאחר שהיא נחשבת לטכניקה  קשה" זאנשין"שחסר בה מעט " ודאן'ג"בעיטת . 22

.המזכים כל אחד מהם בנקודות מקנה איפון" וקי'צ"ואגרוף " גרי-ודאן'צ"שילוב מהיר של בעיטת . 23

. בתנאי שלא נגרמה   פציעה ממשית, בגרון לא יהיה מלווה באזהרה או בעונש" מגע כפפה", בקרבות לבוגרים. 24

. בעיטה במפשעה לא תגרור עונש בתנאי שמבצע העבירה לא עשה זאת במתכוון. 25

.  אינם נצברים ביחד2 ומקטגוריה 1עונשים מקטגוריה . 26

. נוסף לאף אחד מן המתחרים" סנשו"לא יהיה ניתן להעניק ,  שניות עד סיום הקרב15-כאשר נותרו פחות מ (יתרון ראשון ללא תחרות)" סנשו"אם מבוטל . 27

אוטומטית מפסיד יתרון הסנשו - שניות 15- על שנמנע מלחימה כאשר נותרו פחות מ2מקבל אזהרה מקטגוריה " סנשו"במקרה שמתחרה שזכה ל. 28

.  מוטל בדרך כלל כשהפוטנציאל של המתחרה לנצח מופחת מעט בעקבות עבירה של היריב1מקטגוריה " קייקוקו. "29

. 1וי מקטגוריה 'ניתן להעניש ישירות בהנסוקו צ.  30

.מוטל כשהפוטנציאל של המתחרה לנצח מופחת משמעותית כתוצאה מעבירה של היריב" וי'צ-האנסוקו. "31

. כדי לבקש את תמיכת השופטים ("טורימאסן")ולבסוף סימן של ביטול "  סנשו"סימן של – לאחריה , על הפוסק לתת סימן של האזהרה הרלוונטית, "סנשו"כדי לבטל . 32

. וי הם אזהרות'צ-קייקוקו והאנוסקו, וקוקו'צ. 33

. מוטל בגין הפרות חמורות של החוקים" האנוסקו. "34

.רק לאחר שניתנה אזהרה" שיקאקו"ניתן להטיל . 35

. הוא העונש הראוי" האנסוקו"ולא " שיקאקו", במקרה שמתחרה נוהג בכוונת זדון. 36

.הוא העונש הראוי" האנסוקו", במקרה שמתחרה נוהג בכוונת זדון. 37

". דו-קראטה"מתחרה ממשלחתו של המתחרה נחשבת כפוגעת ביוקרה או בכבוד של ה-על מתחרה אם התנהגותו של המאמן או של חבר לא" שיקאקו"ניתן להטיל . 38

". שיקאקו"חובה לתת הודעה פומבית בדבר הטלת . 39



. כולל השעיה לצמיתות בגין עבירות  חוזרות, עבירה של זיוף פציעה תגרור את העונשים החמורים ביותר. 40

. חמישה קריטריונים צריכים להתקיים במסגרת מתן ניקוד. 41

. ועדת הפוסקים רשאית למסור את הדוח שלה לוועד המנהל אם זו סבורה שיש להטיל עונש נוסף, "שיקאקו"במקרה של . 42
.הפוסק יעניק ניקוד לשני המתחרים, (Ao)"  אאו"ושני שופטים אחרים מסמנים איפון ל, (Aka)" אקה"במקרה ששני שופטים מסמנים איפון ל. 43

.הפוסק יעניק ניקוד זה, "אאו"ואילו השופט הרביעי מסמן איפון ל, שלושה שופטים אינם מסמנים, "יאמה"אם לאחר קריאת . 44

. בלתי אפשרי לתת אזהרה על מגע מוגזם ולאחר מכן לתת אזהרה נוספת באותה דרגת חומרה על מקרה חוזר של מגע מוגזם. 45

.  ייגש שוב למאמן ויבקש ממנו לעזוב את הזירה, הפוסק יעצור את הקרב, במקרה שמאמן ממשיך להפריע לאחר האזהרה הראשונה. 46

. 2ניתן לתת הן ניקוד והן אזהרה או עונש מקטגוריה , יוצא מחוץ לאזור התחרות" אאו"זוכה בניקוד ברגע ש" אקא"במקרה ש. 47

". וגאי'ג"יוטל , אם מתחרה נדחף פיזית אל מחוץ לזירה. 48

.הפוסק יסמן  למשגיח על הזמנים להתחיל בספירה לאחור של עשר שניות על ידי שריקה במשרוקית, נזרק או מופל ולא קם מיד על רגליו, במקרה שמתחרה נופל, 10על פי סעיף . 49

. המשגיח על הזמנים יעצור את השעון כאשר המתחרה עומד זקוף על רגליו והפוסק מרים את ידו, " השניות10חוק "בהתאם ל. 50

. יוצא אוטומטית ממשחקי הטורניר,  שניות10נזרק או מופל ולא חוזר לעמוד על רגליו בתוך , כל מתחרה שנופל. 51

. הניצחון בקרב זה  יוענק למתחרה שצבר את מירב הנקודות, זמנית ואינם כשירים להמשיך בקרב-אם שני מתחרים פוצעים זה את זה בו. 52

".יאמה"על מתחרה שמקבל ניקוד ויוצא מאזור התחרות לפני שהפוסק קורא " וגאי'ג"לא יוטל . 53

. לא ניתן להעניק עונשים  למתחרים עם הישמע הצליל המסמן את סיום הקרב . 54

. בראש ובצוואר הגורם לפציעה יגרור אזהרה או עונש אלא אם כן המתחרה הנפגע אשם בכך, כל מגע בפנים, בתחרויות של צעירים. 55

. בתנאי שהן לא גורמות לפציעה   ("מגע עור")בעלות מגע עדין ביותר " ודאן'ג"מותרות בעיטות , בתחרויות של קאדטים וצעירים. 56

. בעלות מגע רציני יותר" ודאן'ג"ובעיטות , בעלי מגע עדין" ודאן'ג"מותרים אגרופי , בתחרויות של בוגרים. 57

.  ואם זו  הפעם השנייה שהוא מנצח בקרב בדרך זו1מקטגוריה " האנסוקו"מתחרה אינו מורשה להמשיך בתחרות אם ניצחונו הושג בעקבות . 58

לבדוק . על טעות מינהלתית שנעשתה (קנסה)מתחרה רשאי לערער בפני משגיח הקרב . 59

. על המתחרה שלו ואין צורך להרחיקו מהמערכה או מהקרב" שיקאקו"התנהגות בלתי נאותה מצד מאמן לא גוררת .  60

. עליהם לסמן מיד עם הדגלים שלהם, כששופטים מוצאים לנכון לתת ניקוד.  61

. שימוש בתחבושות מחייב קבלת אישור מהרופא הרשמי. 62

. ארבעה שופטים ומפקח אחד על המערכה, פאנל הפוסקים בכל מערכה מורכב מפוסק אחד. 63

. ייפסל– מתחרה שיימצא ללא מגן חניכיים , לאחר התחלת קרב. 64

. הפוסק ייתן את כל הפקודות וימסור את כל ההודעות. 65

. הפוסק רשאי לסרב לעצור את הקרב אם  הוא סבור שהם טועים, במקרה ששני שופטים מסמנים ניקוד לאותו מתחרה. 66
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