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 به نام خدا

 

 فصل اول

 

 

 مقدمه

هدف از تهیه و تنظیم این ایین نامه فراهم نمودن بست الزم جهت ایجاد نظم ، رقابت سالم ، اشاعه روحیه جوانمردی 

و منش پهلوانی از طریق اجرای صحیح و مناسب مقررات و قوانین وضع شده می باشد . کلیه مقررات مطابق با قوانین 

 جمهوری اسالمی ایران می باشد . jjifو انجمن جوجیتسو   jjifفدراسیون جهانی جوجیتسو 

 

 : انواع مسابقات1ماده
  بین المللی 

 کشوری : قهرمانی کشور )انتخاب تیم ملی ( ، جام حذفی ، لیگ کشوری ، تورنمنت آزاد 

  استانی : قهرمانی استان ، انتخابی استان 

  شهرستان : قهرمانی شهرستان 

 تیمی برگزار می گردد .با نظر مسئولین انجمن بعضی از رویدادها به صورت 

 

 ی مسابقهستمهای: س2ماده
 استایل برگزار می گردد . 4مسابقات در

 ( الف : کالسیک ب : شو یا نمایش DOUکاتا ) 

 ( نوازا BJJ ) 

 ( مبارزهFight ) 

 ( کامبت کنتاک)( جوجیتسوContact Ju-jitsu ) .این استایل فقط توسط انجمن برگزار میگردد 

 

 یبرگزارته ی: کم3ماده
آن عبارتند از:  یشود و اعضا یانتخاب مسه انجمن یات رئیانجمن  و اعضا ه یمسابقات از سو یته برگزاریمسئول کم

 ز عبارتند از:یتحت نظر آن ن یو واحد ها یو دو عضو اصل دبیرک یس، یک رئی

 اجرایی کمیته 
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 داوران کمیته 

  کمیته فنی 

 خواهد بود. اجرایی دبیر کمیتهبا  ییاجرا یت هایه مسئولیکل یبرگزارته یس کمیدر صورت عدم حضور رئ تبصره:

 

 ییاجرا کمیته: 4ماده
کند و  یفه میمسابقات انجام وظ ییاجرا کمیتهس یل شده که تحت نظر رئیمسابقات از هفت رکن تشک ییاجرا کمیته

 ف آن عباتند از:یوظا

 تحت پوشش یته هایل کمیتشک        -

 ییموارد اجرا یت و راهبریهدانظارت،         -

 م برنامه مسابقاتیه و تنظیمختلف، ته یته هایه گزارش از کمیته        -

 ان هر مسابقه و تعداد کل مسابقاتمسابقات، تعداد آنها، محاسبه زم یها، محاسبه روزهان دورهییتع        -

 

 ییاجرا کمیته: ارکان 5ماده

 دبیر کمیته اجرایی  – 1

 رشیثبت نام و پذواحد  -2

 یواحد وزن کش  -3

 و جداول یواحد قرعه کش  -4

 فاتیواحد تدارکات و تشر  -5

 یواحد پزشک  -6

 ، قضایی یواحد انضباط  -7

، واحد فنی کمیتهنده یل شده است که عبارتند از نمایعضو تشک 3س و یک رئیاز  واحد ثبت نامواحد ثبت:  -1

 ن واحد عبارتند از:یف ایباشد. وظا یم یو واحد قرعه کش یوزن کش

 ر شناسنامه معتبر،یاز)مانند عکس، تصویاکنترل مدارک مورد نیل گرفتن و یثبت نام شرکت کنندگان و تحو  -1-1

، رضایت نامه برای افرادی  یمه ورزشی، بیسالمت جسمان یگواه مدرک فنی جوجیتسو ، کمربند قهوه ای به باال ،

 ...(اند و که به سن قانونی نرسیده

 شرکت کنندگان هر وزن به طور جداگانه. یه فهرست اسامیته -2-1

 .ییاجرا کمیتهس یرئ یه گزارش برایمسابقات بر طبق جدول و ته ینظارت در برگزار -3-1



4 
 

 حداقل ماه قبل ازتاریخ مسابقات باشد.  احکام فنی میبایست یکصدورتاریخ   – 4-1

 در مسابقات عبارتند از: )بانوان ، اقایان( و اوزان شرکت کننده یسن یهاگروه -2

 
Masters Older than 35 years 

Adults (+18) Older than 18 years 

U21 (+18-21) 18/19/20 years old 

U18 (+16-18) 16/17 years old 

U16 (+14-16) 14/15 years old 

 
U14 13/12 years old 

U12 11/10 years old 

U10 8/9 years old 

 
AGE 

CATEGORIES 

DISCIPLINE GENDER 

U10 JU-JITSU FIGHTING WOMEN 

U12 JU-JITSU DUO MEN 

U14 JU-JITSU SHOW MIXED 

U16 JIU-JITSU (NE-WAZA)   

U18   

U21   

ADULTS   

MASTERS   

 
Male Female 

Adults U21 U18 U16 Adults U21 U18 U16 

       -32 kg 

   -38 kg    -36 kg 

   -42 kg   -40 kg -40 kg 

  -46 kg -46 kg -45 kg -45 kg -44 kg -44 kg 

  -50 kg -50 kg -48 kg -48 kg -48 kg -48 kg 

-56 kg -56 kg -55 kg -55 kg -52 kg -52 kg -52 kg -52 kg 

-62 kg -62 kg -60 kg -60 kg -57 kg -57 kg -57 kg -57 kg 

-69 kg -69 kg -66 kg -66 kg -63 kg -63 kg -63 kg -63 kg 

-77 kg -77 kg -73 kg - 73 kg -70 kg -70 kg -70 kg +63 kg 

-85 kg -85 kg -81 kg +73 kg +70 kg +70 kg +70 kg  

-94 kg -94 kg +81 kg      

+94 kg +94 kg       
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نده یداوران، نما کمیتهنده یمسابقات انجام شده و اعضاء آن عبات است از: نما ییاجرا کمیتهر نظر یز :یوزن کش -3

 ل است:یعبارت از نظارت بر موارد ذ یف واحد وزن کشیباشند.وظا یم ییاجرا کمیتهنده یو نما فنی کمیته

 .یت او و در فرم وزن کشیق ورزشکارازهویدق یوزن کش -1-3

 رد.یپذ یاز مسابقه انجام م قه و یا روز قبلروز مسابکبار و آن یفقط  یوزن کش -2-3

 نشوند از دور مسابقه حذف خواهند شد. ین شده موفق به وزن کشییان ساعت تعیکه درپا یکسان -3-3

 ن خواهد شد.ییتع یته برگزاریکم یاز سو یزمان و ساعت وزن کش -4-3

 شود. ین شروع مییاز اوزان پا یوزن کش -5-3

 شود.یانجام م تیشرت و شلوارکفقط با  یمنیبدون لباس و لوازم ا یوزن کش -6-3

شود )حداکثر تاقبل از  یکه به او داده م یتواند در فرصت یاضافه وزن داشته باشد م یموقع وزن کش یاگر کس -7-3

ک یاست تنها  یهین صورت از دور مسابقه حذف خواهد شد.بدیر ایاورد. در غین بیی( وزن خود را پایان وزن کشیپا

 وجود خواهد داشت. یگر امکان وزن کشیبار د

 بال مانع است. یان و سرپرستان در جلسه وزن کشیحضور مرب: 1تبصره 

ته یتواند به کمیم یا سرپرست ورزشکار تا قبل از انجام قرعه کشی ی، مربیدر صورت اعتراض به وزن کش :2تبصره 

 د.یود را کتباً اعالم نمامسابقات مراجعه و مراتب اعتراض خ یبرگزار

 و جداول: یف واحد قرعه کشیوظا -4
 یژور کمیتهئت داوران و ی، هیاجرائ کمیتهندگان یمسابقات مرکب از نما ییاجرا کمیته نظرر یز یواحد قرعه کش

 ف آن عبارتند از:یگردد و و ظایل میتشک

 د.ینما یزیمسابقات برنامه ر یبرنامه مسابقات را بر طبق جدول زمان بند  -1-4

 هر وزن با توجه به تعداد شرکت کنندگان.. یه جدول مسابقات برایته  -2-4

 شود. یاز وزن اول برگزار م یقرعه کش  -3-4

 ست.یر نیر پذییچ عنوان تغیبه ه یقرعه کش  -4-4

 در جداول مسابقات ثبت و درج شود. ی، اسامیپس از قرعه کش -5-4

 بالمانع است. یو درزمان قرعه کش میت سرپرستیا و  یک مربیحضور : 1تبصره 

 د ممنوع است.یورزشکار جد یا وزن کشی، ثبت نام یبا آغاز مراسم قرعه کش :2تبصره 

 فات:یف واحد تدارکات و تشریوظا -5
 ف مهم آن عبارتست از:یل شده و وظایتشک ییس و چند پرسنل اجرایواحد تدارکات از رئ
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داوران و عوامل  کمیته، یژور کمیتهمسابقات،  یمها، ارکان برگزاریو دعوت از شرکت کنندگان، ت یهماهنگ  -1-5

 مسابقات. ییاجرا

 بورد و ...(یلی)بنر، استند، پوستر، بیغاتیه و تصاب موارد تبلیته -2-5

 مسابقات. یه سالن برگزاریته-3-5

 کشن و ...وژدئوپری، ویری، تصویلوازم صوت ل سکو و تشک مخصوص مسابقهیه ملزومات مسابقات ازقبیته-4-5

 ن مسابقات.یدر ح ییرایه و پذیاب و ذهاب، تغذیخوابگاه، ا یه و هماهنگیته -5-5

 ر و ...یمر، شماره انداز، لوازم التحری، سوت، تایه لوازم داوریته -6-5

 است. یمسابقات ضرور یبرگزار یکه برا یر مواردیه سایته -7-5

 :یپزشکف واحد یوظا -6
گاه ین انجام مسابقات حضور مستمر داشته و جایست در حیبا ین مسابقه دعوت شده میکه قبالً به زم یواحد پزشک

 ف آن عبارتست از:یباشد و اهم وظا یم یته برگزارین شده از طرف کمییآن در محل مخصوص تع

 ده اندیت گردیکه دچار مصدوم یاعالم نظر در خصوص ورزشکاران -1-6

 ورزشکاران مصدم یمعالجه اورژانس -2-6

که اصوال با هماهنگی فدراسیون و یا کمیته پزشکی  در صورت لزوم یاعزام ورزشکاران مصدوم به مراکز درمان-3-6

 ورزشی صورت می گیرد .

 ر و الزم االجرا است.ییر قابل تغیب غیپزشک پس از تصو یصادره از سو یرأ :1تبصره 

 ن حضور پزشک ممنوع است.شروع مسابقات بدو :2تبصره 

 :یواحد انضباط -7
 ف آن عبارتند از:یل شده و وظاینفر پرسنل تشک 2س و یک رئیاز  یواحد انضباط

 اند.اقدام به اخالل در نظم نموده ین مسابقات افرادیکه در ح یبه موارد یدگیدخالت و رس -1-7

 مسابقات. یته انضباطیبا نظر مسئول کم یها انضباطیبه تخلفات و اعمال تنب یدگیرس -2-7

ندگان یو اعالم آن به واحد گو یژور کمیته یکارشناس ییم ها و اخذ نهایت یاز سو یات وارده فنیقبول شکا -3-7

 و جداول.

 مسابقات. یه حساب آن با مسئول برگزاریو تسو یات فنیاخذ مبالغ مربوط به شکا تبصره:
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 ندگان:یان و گویواحد مجر -8

ف آن عبارت یل شده است و وظایا چند عضو تشکیک ید و از ینما یفه میانجام وظ ییاجرا کمیتهر نظر ین واحد زیا

 است از:

 حات الزم.ین، شرکت کنندگان و خواندن مطالب و توضیر مقدم به مسئولیاعالم خ  -4

 آن ها اعتراض شده است. یکه رو یدر مورد مسابقات یژور کمیته ییاعالم نظر نها -5

 یژور کمیته: 9ماده
ها ف آنیرد و اهم وظایگیگاه مخصوص قرار میباشد که در جایس و دو عضو میک رئیمرکب از  یژور کمیته ه

 عبارتند از:

 مسابقه. یهانامهنییان مسابقات بر طبق مقررات و آیجاد شده در جریحل مسائل و مشکالت ا -1-9

با  یژور کمیتهح نشده باشد. ینامه مسابقات تصرنیید که در آیبروز نما یمسابقات مشکالتن یچنانچه در ح -2-9

 م خواهند گرفت.یتصم توجه به اصول مسابقات

 ن.یات و موضوعات مطروحه طبق قوانیبه شکا یدگیق مسابقه در صورت لزوم و رسیتعل -3-9

 وارده.ات یو شکا یته انضباطیکم یبه درخواست ها ییپاسخگو -4-9

 ه اعالم شده داوران.یسه با نظریلم مسابقه و مقایف ینیبازب -5-9

 شده جهت ثبت در سوابق مسابقات. یامضا اوراق بررس  -6-9

 ت اعضاء معتبر است.ی، نظر اکثریژور کمیته یریم گیدرتصمتبصره: 

 : نحوه اعتراض10ماده
به واحد در صورت وجود فیلم از مسابقه مربوط ( )( کتباً یمیا سرپرست )در مسابقات تی یها توسط مرباعتراض

 گردد. یارائه و اعالم م یدگینه رسیبه عنوان هز یبا پرداخت مبلغ یانضباط

جدول در همان وزن انجام و در صورت وارد بودن اعتراض  یدور بعد یقبل از برگزار یژور کمیتهتوسط  یدگیرس -

ان اعالم یبه واحد مجر یته انضباطیا کمی یژور کمیته یاصالح شده از سوجه یاعالم و نت یقه قبل از مسابقه بعدیدق 20

 خواهد شد.

ازات یمه اوراق امتید شده و به ضمید در همان برگه اعتراضات قیحات الزم بایا رد اعتراض به همراه توضیقبول  -

 شود. یگانیبا

 باشد. ینه اعتراض در هر صورت قابل استرداد نمیهز -
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 یورو و در مسابقات کشوری 100 یالمللنینه اعتراض در مسابقات بینه با احتساب هزیبا اختصاص هز یاعتراض کتب -

ته یگر به کممبارزه یا مربیم یر تیقه بعد از مسابقه توسط مدیدق 30ریال در خالل حداکثر  3.000.000مبلغ گیو ل

 پرداخت خواهد شد. یکتب یانضباط

 باشد.یریال م 1.000.000مبلغ به یحق اعتراض به مسابقات استان -

 باشد.یریال م 700.000 یاو منطقه یحق اعتراض به مسابقات شهرستان -

 جوانمردانه را سرلوحه کار خود قرار دهند. یباز ین و اجرایقوان یو حسن اجرا یجد  هید روحین بایمبارز نکته:

 داوران کمیته: 11ماده 
 باشند. یم یداور کمیتهو اعضا  دبیرک یس یک نفررئیئت داوران متشکل از یه

 داوران کمیتهس یف رئیوظا -1-11
 .یژور کمیته یبا هماهنگ یداوران و نظارت بر کار داور کمیته یداوران، اعضا ین خط مشییتع -

 قطع مسابقات در صورت لزوم. -

 ا چند دوره مسابقات.یک ی یداوران برا یانتخاب و سامانده -

 .یل داورینه مسایدر زم ینیش بیر قابل پیت غیحل موضوعات و وضع -

 است.یو ارائه گزارش به ر یمسابقات و جدول وزن کش ییجه نهایامضاء برگ نت -

 دهد.یف او را انجام میوظا یداوران معاون و کمیتهس یدر صورت عدم حضور رئ :1تبصره 

 ک دوره مسابقاتیب داوران یترک  -2-11
 سرداور -

 زیداور م -

 داور وسط -

 داور داور کنار  2در سیستم فایت ، کامبت  -

 داور کنار  3( DUOدر سیستم کاتا ) -

 نفر( 2داوران کنار ) -

 ثبات -

 وقت نگهدار -

 ف سرداوریوظا -3-11
 ن مسابقهین در حیق قوانیدق ینظارت بر اجرا بقه، شرکت کنندگان، داوران، ن مسایبر زم ینظارت کل -

 یمواقع ضرورقطع و شروع مسابقه در  -
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 ن مبارزه متوجه اشتباه او شود.یکه در حیح نظر داور وسط در صورتیتصح -

 طسداور وسط، ثبات و وقت نگهدار و داور و یسازمانده -

 ف داور وسطیوظا -4-11
 ن مسابقه پس از زنگ وقت نگهداریفراخوان مبارزان به داخل زم -

 هاآن یو جسم یکیزیت فیمبارزان و وضع یمنیل ایوسا یکنترل و بازرس -

 یقطع و شروع مسابقه در مواقع ضرور -

 به موقع یح و دادن تذکرات و اخطارهاین صحیکنترل مبارزه با فرام -

 د سرداورییک از مبارزان پس از تأیت هر یاعالم عدم کفا -

 ده باشد.یب دیآس یکه مبارزیدر صورت یدرخواست به موقع پزشک جهت مواقع ضرور -

 ن مسابقه رخ دهد.یکه ممکن است ح یاز بروز حوادث و صدمات احتمال یریدر جلوگ یمبارزان و سعمحافظت از  -

 یا اعالم تساویف برنده یسرداور و باالبردن دست حر یینها یجه مسابقه پس از ارائه رأیاعالم نت -

 ییاز طالیبا قطع مسابقه و اعالم خروج، افتادن و اعالم فنون امت یازیاعالم فنون امت -

فقط توسط داور وسط  ییاز طالین ناکدان، ناک اوت و امتیها و همچن یازیامت اخطارها، تذکرات، دادن :1تبصره 

 د.یتواند با سرداور مشورت نما یشود، در صورت بروز شبهه م یاعالم م

 باشد. یداور وسط ملزم به قطع مسابقه م  ،1تبصره  یاز حالت ها یکیدر صورت بروز  :2تبصره 

 ف ثباتیوظا -5-11
 عباتست از: یف ویثبات در سمت راست سرداور قرار دارد و وظا

 ، و....( بر طبق اعالم داور وسط)خطاها، تذکرها یازات منفیثبت و اعالم امت -

 ان هر راندیپس از پا یکیالکترون یبا انتقال به تابلو یازگریازات در جدول امتیجه و جمع امتیثبت نت -

 نگهدارف وقت یوظا -6-11
 عبارتست از: یف ویرد و وظایگ یوقت نگهدار در سمت چپ سرداور قرار م

 نان از سالمت آنهایکنترل زنگها و ساعت و اطم -

 نگه داشتن وقت مسابقه -

 با زنگ مسابقهاعالم شروع و خاتمه  -

 ف داوران کناریوظا -7-11

 ضوابط و مقرراتاستقرار در محل مخصوص و انجام قضاوت منصفانه در چارچوب  -

 توجه کامل به هر دو مبارزه -
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 نیازات هر کدام از مبارزیامتاعالم  -

 خود را در طول مسابقات بدون اجازه سرداور نخواهند داشت. یداوران کناراجازه ترک صندل

مسابقات تبصره : در صورت هرگونه تغییرات با توجه به سابقات در پیش رو انجمن تغییرات اعمالی را در بخشنامه 

 اعالم می دارد .

 

 

 

 

 


