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تَػطي    2.3تشٍص سػاًی ؿواسُ ًؼخِ تا  0202ػال  طٍئيکِ دس  JJIFایي کتاب تش اػاع قَاًیي فذساػیَى جْاًی جَجیتؼَ 

تؼَ تائیذ ؿذُ اػت تا حوایت اػتاد هحوذ حؼي سػتویاى سیاػت هحتشم اًجوي جَجیتؼَ جوْطَسی  جَجی فذساػیَى جْاًی

اػالهی ایشاى ٍ ّوت اػتاد ػیذ اهیش خَؿثیي ًایة سئیغ اًجوي جَجیتؼَ ایشاى ، آقای اهیش حؼیي خادهیاى قْشهاى آػطیا ٍ  

ؿطذُ اػطت ٍ هـطوَل قطَاًیي ػیؼطتن فایطت        تشجوِ ٍ تذٍیيشاى جَجیتؼَ آکادهی یآقای هشكاد اكل هحؼٌی عوَ تین ا

 جَجیتؼَ اػت .

 جوَْسی اػالهی ایشاى اػت . JJIFکپی سایت هتعلق تِ اًجوي جَجیتؼَ  

  www.jjia.irجوَْسی اػالهی ایشاى :  JJIFػایت اًجوي جَجیتؼَ 
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 هقشسات عوَهی : -1

کٌٌطططذُ دس کوطططال احتطططشام ٍ دٍػطططتاًِ دس هقاتطططل یسطططذی ش دس هحطططیي هؼطططاتقِ  دس هؼطططاتقات فایطططت دس سقاتطططت

 ٍسصؿی تِ هثاسصُ هی پشداصًذ . 

( یططا تططا  2پططاست  – 3پططاست  – 1ّططذف هؼططاتقِ ایططي اػططت کططِ ؿططوا تلططَست فططَل ایپططَى ) ایپططَى کاهططل پططاست     

 دسیافت اهتیاص تیـتش هی تاؿذ . 

 اػت ؛  هثاسصُ فایت جَجیتؼَ اص ػِ پاست ریل تـسیل ؿذُ

 = هشتات دػت ٍ پا  1پاست 

 = تسٌیک ّای پشتاتی ٍ صهیي صدى ّا ٍ ؿیوِ ٍ قفل هفاكل ػش پا  3پاست 

 = تسٌیک ّای سٍی صهیي ٍ ؿیوِ ٍ قفل هفاكل  2پاست 

 :  ) صهیي تاصی ( هؼاتقِ  هحًَِ -3

سقاتططت ّططای  هحططیي هؼططاتقِ تایططذ تططا سعایططت هقططشسات الحططاقی رکططش ؿططذُ دس کتططاب هشتططَى تططِ کططذ ّططای تشگططضاسی  

(   . 1) فذساػیَى جْاًی جَجیتؼَ اجشا ؿَد 

 هحًَِ هؼاتقِ تایذ تا تـک ّایی دس سًگ ّای هختلف تقؼین تٌذی ؿَد . 

 هحًَِ هؼاتقِ ؿاهل ؛ 

 گفتِ هی ؿَد .  "هحیي ایوي  "هحیي تیشًٍی هثاسصُ  کِ 

 هحیي هثاسصُ ٍ هحیي ایوي سا هحًَِ هؼاتقِ هی گَیٌذ . 

 ٌیتی اهافی هـوَل هحیي هؼاتقِ ًوی ؿَد . ّش ًَع هحیي اه

هشتیاى   3-: 

هشتططی تایططذ دس کٌططاس هحططیي هؼططاتقِ سٍی   فقططي یططک هشتططی اجططاصُ حوططَس دس جای ططاُ هشتططی دس هؼططاتقِ سا داسد .     

 كٌذلی تٌـیٌذ . 

ٌّ ططاهی کططِ تططاصی دس حططال تشگططضاسی اػططت هشتططی هیتَاًططذ اعتططشام تططِ ً ططش داٍس داؿططتِ تاؿططذ ) ًثططق قططَاًیي      

(   . 2) اعتشام هشتیاى هشتَى تِ 

.1 ، ةخض ىّارد ىّرد ٌیاز ىحّـَ ىصاةلَ 1.1.3، ةخض  92، غفحَ  1.3، ٌصخَ  JJIF اشپرت  کد شازىاٌی و 

.2 جػمميیيات داور ىي ممً اشممث ىظمم خت سمما درجّاشممحِاا جهدسممدٌ،ر داطممحَ ةاطممد ، ُيمماٌفّر کممَ در کممد شممازىاٌی و اشممپرت 

JJIF   و درجّاشث جهدسد ٌ،راعحراض  6.1 ةخض ، 61؛ غفحَ 2.3ٌصخَ . جّؽیح داده طده اشث 
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 هشتی ال َی ٍسصؿساس خَد اػت ٍ تایذ ادب سا سعایت ًوایذ . 

هشتططی تایططذ هٌططاتق تططا قططَاًیي هشتططَى تططِ ا ططًَ ی ًحططَُ لثططاع پَؿططیذى هشتیططاى لثططاع تپَؿططٌذ ) دس تشخططی اص      

، تططشای هلططال دس  3) سٍیططذاد ّططا ، هوسططي اػططت یططک لثططاع ٍیططظُ اص ػططَی تشگططضاسی دس ً ططش گشفتططِ ؿططَد            )

 تاصیْای ػاحلی هی تَاى پَؿؾ هتٌَعی اص ػَی تشگضاسی دس ً ش گشفت ( . 

اگططش هشتططی سفتططاس تططَّیي آهیططض ًؼططثت تططِ ٍسصؿططساساى ، داٍس ، تواؿططاایاى یططا ّشؿططخق دی ططشی داؿططتِ تاؿططذ ،      

هؼططاتقِ اخططشا  داٍس هؼططاتقِ هططی تَاًططذ تلططوین ت یططشد کططِ ٍی سا تططشای هططذت تططاقی هاًططذُ اص هؼططاتقِ اص هٌٌقططِ     

 ًوایذ . 

اگططش ایططي سفتططاس اداهططِ یاتططذ هؼطط َیى تشگططضاسی ای اجططاصُ سا داسًططذ کططِ ٍی سا تٌططَس کاهططل اص هحططل سقاتتْططا اخططشا     

 ًوایٌذ . 

 ؿخلی : الضاهاتپَؿؾ هؼاتقِ ٍ  -4

ؿخلططی سا سعایططت کٌٌططذ . هٌططاتق    الضاهططاتٍسصؿططساساى تایططذ حتوططا هقططشسات هشتططَى تططِ لثططاع پَؿططیذى ٍ     

(   . 4) س فایل هشتًَِ ًَؿتِ ؿذُ اػت هَاسدی کِ د

کٌٌططذگاى هلططضم تططِ پَؿططیذى هحططاف) ّططای ًططشم ) دػططتسؾ ٍ هحططاف) ػططاه ٍ سٍی پططا ( ّؼططتٌذ کططِ      سقاتططت 

 هٌاتق تا سًگ کوشتٌذ اًْا ) قشهض یا آتی ( اػت . 

ٌاػطة ٍ ً طن هٌلطَتی    س ػایض ههحاف) ّا تایذ دتاؿٌذ ٍ  ػاًتی هتشی 3تا  1 هخاهتهحاف) ّا تایذ اص جٌغ ًشم ٍ داسای 

 تاؿٌذ.

 داؿتي کاج ٍ هحاف) للِ هجاص اػت . 

 اًٌذ هحاف) ػیٌِ اػتفادُ کٌٌذ ٍ  تاًَاى هحجثِ هجاص تِ پَؿیذى حجاب ّؼتٌذ . هی تَصى سقاتت کٌٌذگاى 

ٍػططایل هحططاف) اهططافی ) هلططل صاًططَ تٌططذ ، کططؾ هططَ ، کتططف تٌططذ ٍ ... ( تایططذ ًططشم ٍ تططِ اًططذاصُ کططافی ًططاص  تاؿططذ  

 ع اص گاسدگیشی حشیف ًـَد . توام ایي هحاف) ّا تایذ صیش لثاع جَجیتؼَ پَؿیذُ ؿَد . کِ هاً

اگش ٍسصؿساسی ًتَاًذ ایي قَاًیي ساسعایت کٌذ اجاصُ ؿطشٍع هثطاسصُ سا ًطذاسد ٍ دس كطَست ًیطاص تطِ تعطَین ّطش کطذام          

(.   5) دقیقِ صهاى داسد تشای تعَین ٍ تاصگـت تِ هؼاتقِ  3اص هَاسد گفتِ ؿذُ فقي 

.3 .ةَ نتاس ةراا ىرةیان و شاسر ىصئّالن ىراجعَ کٍید 3.4.3 ةخض ، 31؛ غفحَ 1.9ٌصخَ  JJIFشازىاٌی و اشپّرت  کد 

.4 .نتاس پّطیدن و انزاىات طخػی ىراجعَ کٍید 3.4 ةخض ، 34و  31؛ ةَ غفحَ 1.9ٌصخَ  JJIFاشپّرت و  یشازىاٌکد  

.5 .ىی طّد دسص انیفَکظف طّد ، ركیب  "اةلَ و انزاىات طخػی پّطض ىص"، ٌلؼ كّاٌیً  ىصاةلَاگر پس از طروع زىان  
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 سدُ تٌذی ّای ػٌی ٍ صهاى هؼاتقِ :  -5

(   . 6) سدُ تٌذی ّای ػٌی ًثق فایل ّای هـخق ؿذُ تعییي هی شدد 

 دقیقِ اػت .  2ػال  16ػال ٍ صیش  31هذت صهاى هؼاتقِ تشای سدُ ػٌی تضسگؼایى ، صیش 

 دقیقِ اػت .  3ػال ٍ خشدػایى  14تشّا ) پیـسؼَتاى ( ٍ صیش هذت صهاى هؼاتقِ تشای هؼ

دقیقِ کاهطل تطشای سیسطاٍسی تطیي دٍ      3هؼاتقِ پیاپی تِ سقاتت تپشداصد تایذ صهاى تاصیاتی ) اػتشاحت (  3اگش یک ٍسصؿساس دس 

 هؼاتقِ تِ اٍ دادُ ؿَد . 

       داٍسّا ٍ هٌـی ّا :   -6

 داٍسّا  -6.1   

هؼاتقِ اػت کِ دس هحًَِ هؼطاتقِ هطی هاًطذ ٍ هؼطاتقِ سا      ( سٍی تاتاهی  ن فایت داٍس ٍػي ) داٍس تـکداٍس اكلی دس ػیؼت

 ّذایت هی کٌذ .

 داٍس ٍػي تٌْا کؼی اػت کِ تلویوات دس هَسد اهتیاص ّا ، اخٌاسّا ٍ صهاى آػیة دیذگی ٍ اكالح ًتایج سا اعالم هیسٌذ . 

(   . 7) هیض داٍسی ّؼتٌذ پـتیثاًی هی ؿَد  داٍس ٍیذئَئی کِ دس کٌاس 3داٍس ٍػي تَػي 

 داٍس ٍػي ٍ داٍساى ٍیذئَئی تَػي ػش داٍس پـتیثاًی هی ؿًَذ .  3ّش 

 داٍس ٍػي ٍ ػش داٍس ٍ یسی اص داٍساى ٍیذئَئی ّویـِ تا یک کاًال كَتی ) تی ػین ( تا ّن دس تواع ّؼتٌذ . 

ٍػي تا پـتیثاًی داٍس ٍیذئَئی ٍ دس كَست لضٍم ػطشداٍس تطِ اعتطشام    اعتشام ّای هشتیاى تِ داٍس ٍػي اعالم هی ؿَد ٍ داٍس 

 سػیذگی هی ًوایٌذ . 

 تَػي ػش داٍس هذیشیت هی ؿًَذ . داٍس ٍیذئَئی ً ش هتفاٍتی داؿتِ تاؿٌذ  3صهاًی کِ داٍس ٍػي تا ّش 

 .  اقذاهاتی کِ هٌجش تِ كذهِ یا ایپَى کاهل هی ؿًَذ ، ّوَاسُ هَسد تاصتیٌی قشاس هی یشًذ

 اقذاهاتی کِ هٌجش تِ ّاًؼَکَهاکِ هؼتقین هی ؿًَذ تایذ تَػي ػشداٍس تشسػی ؿًَذ . 

  اهی کِ اص ٍیذئَ اػتفادُ ًـَد  ؛ ٌّ 

داٍس کٌاسی کِ دس هٌٌقِ ایوٌی قشاس هی یشًذ هؼاتقِ سا تشگضاس هی ًوایٌذ ٍ کوک هیسٌٌذ تا دس ًطَل سًٍطذ    3داٍس ٍػي تَػي 

داٍس ثثت  2هؼاتقِ سا دًثال کٌٌذ ٍ اهتیاصات آًْا سا اعٌا ًوایٌذ ٍ اهتیاصات تَػي سای اکلشیت اص  هؼاتقِ تِ تْتشیي ؿسل هوسي

 هی ؿَد . 

 داٍس ٍػي ٍ داٍس ّای کٌاسی تَػي ػش داٍس پـتیثاًی،ً است ٍ اسصیاتی هی ؿًَذ . 

-6 َ کٍیمممدرده ُممماا شمممٍی ىراجعممم 6.2.3، ةمممَ ةخمممض   61؛ غمممفحَ 2.3ٌصمممخَ  JJIFشمممازىاٌی و اشمممپّرت  کمممد  
 ندشحَ ةٍدا وز 6.2.1، ةخض   66و ُيچٍیً غفحَ 

-7 .ةاطٍد و در ىصاةلات ىهی از طِر ُاا ىخحهف ىخحهف کظّرُاا از ةاسد اى ان غّرت در داوران 
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هشتیاى تَػي داٍس ٍػي ؿٌیذُ ٍ پاػخ دادُ هی ؿَد ٍ تا پـتیثاًی داٍساى کٌاس ٍ دس كطَست لطضٍم ػطش داٍس تشسػطی            اعتشام

 .  هی ؿَد 

 دس ایي صهاى دس كَست ٍجَد فقي هی تَاى اص ٍیذئَی سػوی اػتفادُ کشد ًٍوی تَاى اص فیلن ّای ؿخلی اػتفادُ کشد . 

 ایي ٍظیفِ داٍس اػت کِ دس كَست لضٍم دس هؼاتقِ دخالت کٌذ ٍ هؼاتقِ سا هتَقف ًوایذ . 

 ایي ٍظیفِ داٍس اػت کِ سقثا سا دس هیحي هؼاتقِ ً ِ داسد . 

 ًیي داٍسی ایي ٍظیفِ داٍس اػت کِ تِ هشتیاى اخٌاس ٍ تزکش تذّذ ٍ یا اص آًْا تخَاّذ هحًَِ هؼاتقِ سا تش  کٌٌذ . ًثق قَا

 هیض داٍسی ) هٌـی ٍ ٍقت ً ْذاس ّا ( : -6.0

دی طشی  ًفش اػت ، یسی هؼ َل ثثت اهتیاصات دس تاتلَی الستشًٍیسطی ٍ   0هیض داٍسی هقاتل داٍس ٍػي قشاس هی یشد ٍ هتـسل اص 

 هؼ َل ثثت اهتیاصات سٍی تشگِ ّای هخلَف هؼاتقات اػت ) دس كَست ًیاص ( . 

صهاى هلذٍهیت سا ٍقتی پضؿک ؿطشٍع تطِ   داٍس هیض هؼ َلیت هٌـی ّا سا تش عْذُ داسد ٍ اٍ اهتیاصّا سا تِ آًْا اعالم هی کٌذ ، 

(.  8)اتقِ ، اٍػای کَهی ٍ ... سا اعالم هیسٌذ دسهاى سٍی تاتاهی هی کٌذ سا ؿشٍع هیسٌذ ٍ تِ داٍس ٍػي پایاى صهاى هؼ

-7 هشاحل تشگضاسی هؼاتقِ ) ؿشٍع هؼاتقِ ( : 

 هتش اص ّن هی ایؼتٌذ . 0دس ٍػي هٌٌقِ هؼاتقِ تا فاكلِ سقثا 

 ٍسصؿساس تاًذ قشهض دس ػوت ساػت داٍس ٍػي هی ایؼتذ . 

 ی گزاسًذ . تا عالهت داٍس ٍػي سقثا اتتذا تِ داٍساى ٍ ػپغ تِ یسذی ش احتشام ه

 0آغاص هی کٌذ . تِ هحن تشقشاسی تواع تیي سقثا تا گشفتي حشیطف پطاست    1هؼاتقِ سا دس پاست  "ّاجیوِ  "ػپغ داٍس تا اعالم 

 آغاص ؿذُ ٍ هشتات دػت ٍ پا هوٌَع اػت ، ه ش دس هَاسدی کِ ّوضهاى تا گشفتي اٍلیِ اًجام ؿَد . 

ـؼتي یطا دساص کـطیذى سٍی صهطیي تاؿطذ     صهیي ت زاسًذ یا یسی اص سقثا دس حال ًسقیة ّش دٍ صاًَ سا سٍی  0تِ هحن ایٌسِ ّش 

 اداهِ هی یاتذ .  3هؼاتقِ دس پاست 

 سقثا تایذ تا تالؽ تشای کؼة اهتیاص دس ّوِ قؼوت ّا فعال تاؿٌذ . 

( 9). پاست ّا سا عَم کٌٌذتاصیسٌاى فعال هی تَاًٌذ 

 

- .کٍد اشحفاده "پزط ی زىان" عخىث از پزطک ورود  اعخم ٍُگام ةاسد ححياً وشؿ ىصاةلَ داور8

- ةَ ةخض اجفار ُاا کو کارا ىراجعَ کٍید. 9
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سقثا تایذ تالفاكطلِ ٍػطایل هحطاف تی ٍ لثطاع خطَد سا هشتطة کطشدُ ٍ تطِ حالطت ایؼطتادُ دس ًقٌطِ                             "هاتِ  "پغ اص اعالم 

 (.12) ؿشٍع تاصگشدًذ 

هؼاتقِ ؿشٍع تـَد اهتیاص دادُ ًوی ؿَد ٍ داٍس ٍػي تایذ ّشگًَِ دسگیشی سا دس خاس  اص هٌٌقِ  تسٌیک ّایی کِ خاس  اص هحیي

. (  11)  ٍ تِ سقثا دػتَس هی دّذ کِ تِ هشکض تاتاهی تاصگشدًذ  هؼاتقِ سا هتَقف ًوایذ

 غ تِ داٍسّا سا هی دّذ . دس پایاى داٍس ٍػي تشًذُ سا اعالم هی کٌذ ، دػتَس احتشام ایؼتادُ سا اتتذا تِ یسذی ش ٍ ػپ

-8 :  "یَؿی  "ٍ  "ػًََهاها  "،  "ّاجیوِ  "،  "هاتِ  "کاستشد  

 اعالم کٌذ .  "هاتِ"سا تشای ؿشٍع ٍ تشای تَقف هؼاتقِ  "ّاجیوِ"داٍس ٍػي تایذ 

 داٍس ٍػي تایذ هاتِ سا تشای هتَقف کشدى هؼاتقِ تِ ًَس هَقت دس هَاسد صیش اعالم کٌذ ؛ 

 0یا  1ٍ سقیة اص هحًَِ هؼاتقِ خاس  ؿًَذ دس پاست اگش یسی یا ّش د .  

  اص هؼاتقِ کاهال خاس  ؿًَذ .  3اگش ّش دٍ سقیة دس پاست 

  اداهِ ًذٌّذ .  1قٌع تـَد ٍ سقثا هؼاتقِ سا دس پاست  3یا پاست  0اگش اتلال پاست 

  . اگش یسی اص سقیثاى سٍی ّش دٍ صاًَ تاؿذ ٍ حشیف ٍی یک هشتِ تضًذ 

  ِتاین اٍػای کَهی توام ؿَد . صهاًی ک 

    دس كَست تؼلین ؿذى ) اعالم هایتِ کشدى تا صدى سٍی صهیي ٍ یا اگش ٍسصؿساس دس ٌّ ام خفِ ؿذى یا کاًؼطتض ؿطذى

 ًتَاًذ تؼلین ؿذى خَد سا اعالم کٌذ ٍ تِ كَست فشیاد صدى یا ًـاى دادى تِ ّش كَست دی شی ًـاى دّذ ( . 

  تِ ٍسصؿساسی اخٌاس تذّذ .  1صهاًی کِ داٍس تخَاّذ دس پاست 

  . صهاًی کِ تخَاّذ آًْا سا دس حالت ایؼتادُ ٍ دس هَقعیت ؿشٍع قشاس دّذ 

  . اگش یک یا ّش دٍ سقیة هجشٍح یا هلذٍم ؿًَذ 

  . ) دس ّش هَسد دی شی کِ داٍس ٍػي ًیاص تثیٌذ ) هلال هشتة کشدى لثاع یا دادى اخٌاس 

 ٍساى کٌاس ًیاص تِ هـَست داؿتِ تاؿٌذ ٍ تشای ایي کاس دػت هی صًٌذ . دس ّش صهاًی کِ داٍس ٍیذئَئی یا دا 

  (   . 10) صهاًی کِ هثاسصُ پایاى هی یاتذ

داٌیمَ  61اشحفاده کٍد و  " ىرجب کردن نتاس"ىي ً اشث از عخىث  د وشاسم و جهِیزات حفاظحی ركتا ،داور وشؿدر غّرت جٍ،یو ىهد 12 -

 .ركیب ةا طیدو ىهازات ىی طّداسً اجفاق در چٍدسً ىّرد رخ دُد، اگر .اجحػاص دُد حیوشاسم ىحاف، و نتاس ىهدد ىرجب کردندسگر ةراا 

- .ىصاةلَ ٌتاسد ىحّكف طّدةازگردد، ىصاةلَو ةخفاغهَ ةَ ىحم نح،َ کّجاه وارد ىٍفلَ اسيٍی طّداگر سک ركیب ةا ُر دو پا فلؿ ةراا سک  11

  اجفماق ىصماةلَ زىان پاسان از ةعد سا كتم اكدام آجرسً  کَةگیرٌد جػيیو ةاسدىیز داورا  ةا ىظّرت از پس داوران کٍار  ةا ُيراه داور وشؿ-10

 .  اشثه افحاد
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 اعالم هیسٌذ .  " ػًََهاها " ی ؿشٍع هجذد هؼاتقِ پغ اص شاسا ت "یَؿی  "داٍس ٍػي 

ا سا هتَقف کٌذ ٍ تاصیسٌاى دس ایطي ؿطشایي   صهاًی تَػي داٍس ٍػي اػتفادُ هی ؿَد کِ داٍس تایذ هَقت سقث " ػًََهاها " 

 اجاصُ ّیچ گًَِ تحشکی سا ًذاسًذ . 

 صهاًی گفتِ هی ؿَد کِ ؛  "ػًََهاها  "

  اخٌاس تذّذ  3یا  0داٍس تخَاّذ تِ یک یا ّش دٍ ٍسصؿساس دس پاست 

  هتَقف ؿَد .  3یا  0ّش صهاى دی شی کِ داٍس ٍػي تـخیق دّذ کِ ًیاص اػت هؼاتقِ حیي پاست 

(   . 13) دس صهاى اعالم ػًََهاها سقثا دس ّواى هَقعیتی کِ دس صهاى اعالم دػتَس تَدُ اًذ هی هاًٌذ 

 اهتیاص ّا :   -9

 اػت ؛  ٍیذئَئیداٍس  0اگش تین داٍسی هتـسل اص یک داٍس ٍػي ٍ 

 ؿَد هی اعٌا داٍس ٍػي تَػي اهتیاص. 

 دی ش آًْا دخالت ًوی کٌٌذ .  ، تاؿذ هَافق تا داٍس ٍػي تا یک داٍس ٍیذئَئی  حذاقل اگش 

 دٍ ّطش  اگطش ) دّذ هی ًـاى سا ؿذُ تلحیح ًوشُ ٍ هی ایؼتذ  آًْا اص یسی ، تاؿٌذ هخالف داٍس ٍػي  تا داٍس ٍیذئَئی دٍ ّش اگش

. 14(تذٌّذ هتفاٍتی ًوشات خَاٌّذت داٍس 3 ّش اگش) هیاً یي  ًوشُ یا( تاؿٌذ هَافق داٍس ٍیذئَئی 

 داٍس کٌاس اػت ؛  0اص یک داٍس ٍػي ٍ  اگش تین داٍسی هتـسل

  . اهتیاصّا تَػي ّوِ داٍساى تِ ًَس ّوضهاى اعٌا هی ؿَد 

  . اگش داٍساى اهتیاصّای هتفاٍتی ًؼثت تِ یسذی ش تذٌّذ ، اهتیاص هیاً یي دادُ هیـَد 

 :  1پاست  9.1

 :ّؼتٌذ  1 پاستدس  ؿاهل اهتیاص ّاتسٌیک ّای صیش 

   ِع   تذٍى دفادػت / پا هشت                             IPPON      (0  ) اهتیاص 

    ِتا دفاع ًؼثی دػت / پا هشت(15            WAZA-ARI    ( 1 اهتیاص) )

 .ؿَد اكاتت( تِ كَست هؼتقین هشتِ  اػتلٌای تِ) تِ تذى یا ػش  تایذ  فقي هشتِ ّا 

، ىصاةلَ  در  هاىحٍاع ورزسد 2 پارت را رد کرده اشث سا از رفحً ةَ 3سا  6پارت  وازسرا ، طّد ىی جرسيَ کارا کو ةخاـر ةازس ً کَ وكحی13 - 

 . از شر گرفحَ ىی طّد کَ اجفار ةراا کو کارا غادر طده اشث  پارجی

 - . .دُد ٌظان را  افحاده اجفاق اىحیاز جغییر آن در کَ را پارجی ةاسد داور وشؿ  ، داوران وسدئّئی جّشؿ اىحیاز جغییر غّرت در14

 - جعهق ىیگیرد . در ةِحرسً حانث وزارا اشث جا حدودا ىصدود طده سا  دفاع طده  ىدافع ؽرةاجی کَ جّشؿ حرسف15
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         hikite / hikiashi )تطا  تایطذ  ٍ تاؿطذ  هطشتِ ػطٌ یي   ًثایطذ  ، کٌذ لوغ تایذ ، ؿَد تشخَسد خَتی کٌتشل تا تایذ هشتِ ّا 

 .ؿَد ّوشاُ  هٌاػة کٌتشل ٍ تعادل تا ،(  دػت / پا عسغ العول

 تطش  ؿطذیذ  کٌتاکت ػوی اص ٍ ؿًَذ اجشا خَب پَیایی ٍ تحش  تا تایذ هشتات ػال 16 صیش ٍ ػال 14 صیش ػٌی ی سدُ تشای

 حشیف تا ًثایذ ػش تِ هشتات. تاؿٌذ تَدُ خَتی کٌتشلی ٍ تعادلی  حالت دس ٍ ؿذُ اجشا  ّیسی اؿی/  ّیسی تِ تایذ ٍ ًثاؿٌذ

 تاؿذ داؿتِ تشخَسد

 یطک  تِ اكاتت ّش دس سا اهتیاص( 1) یک اص تیؾ ٍ ّوچٌیي ًثایذ  اهتیاص دٌّذدسگیشی تِ ّش دٍ تاصیسي  یک دس ًثایذ داٍساى

فعال هی ؿطًَذ   1 پاستدس سقثا کِ ٌّ اهی.  ایي قاًَى تاثیشی دس اهساى اعٌای اخٌاس دس ّواى دسگیشی ًذاسد. تذٌّذ سقیة

ی کِ داسای تسٌیس تالفاكلِ ی کِ ٍسصؿساس كَست دس ،  اـن پَؿی کٌٌذسای اهتیاص ٍاصاسی سا داٍساى تایذ ّوِ تسٌیک ّای دا

(   .ؿًَذ دٍس یسذی ش اص کاهالً ٍسصؿساس دٍ ّش کِ ؿَد هی توام ٍقتی دسگیشی. 16) اػت سا هیضًذ  ایپَى اهتیاص 

 :  0پاست  9.0

 : ّؼتٌذ 0تسٌیک ّای صیش ؿاهل اهتیاص ّا دس پاست 

  ٍ ِقفل هفاكلی کِ تاعث تؼلین حشیف هی ؿًَذؿیو  (17IPPON    (0  ) اهتیاص     )   

 . تاؿذ ًوی هجاص تش پاییي ٍ ػال 16 صیش ػٌی تٌذی دػتِ تشای کاًؼت ٍ  ؿیوِ

                                تیک داى کاهل تا کٌتشل دس ًَل اجشا تسٌیکIPPON     (0 ) اهتیاص 

 تیک داى ًیوِ کٌتشل ؿذ                                                      ُWAZA-ARI   (1 ) اهتیاص 

تیک داًی کِ یک حشیف سا تِ پـت یا تِ پْلَ یا تِ قفؼِ ػیٌِ تِ سٍی تاتاهی فشٍد آٍسد ٍ هجشی في یا هْاجن تای یا ّوؼطٌح  

 سا تذػت هی آٍسد .  0حشیف تاؿذ اهتیاص پاست 

 ، ًافشجام تلقی هی ؿَد ٍ اهتیاصی تعلق ًوی گیشد .ًذاسد  3ل تِ پاست تیک داى ّایی کِ اًتقا

 تِ تیک داى ّایی کِ فشٍد حشیف سٍی صاًَ ٍ یا تِ حالت اْاس دػت ٍ پا تاؿذ اهتیاصی تعلق ًوی گیشد . 

  AIUCHIی ًذاسًذ ) اگش تیک داى یک ٍسصؿساس تا تذل هَاجِ ؿَد ٍ ّش دٍ تِ گًَِ ای ًَسی فشٍد تیایٌذ کِ ّیچسذام ّن کٌتشل

 تسٌیک اهتیاصی ّوضهاى ( اعالم خَاّذ ؿذ . 

را ةرآورده کٍد ، ةَ ركیتی کَ اونیً ؽرةَ را وارد ىی  Ippon اگر ُر دو ركیب از ؽرةَ ج ٍی ی اشحفاده کٍٍد کَ جيام ىعیارُاا ىرةّط ة61َ - 

 .داده ٌيی طّد (aiuchi) ٍٍد ، ُیچ اىحیازااگر ُر دو ةَ ـّر ُيزىان ةَ ركتا ةرجّرد ک .کٍد ، اىحیاز داده ىی طّد

 - ركیب سک کَ کٍد داور وشؿ ف ر اگر ، غّرت ُر در. اعخم کٍد  ٌیز طفاُی غّرت ةَ اشث ىي ً ، جصهیو طدن ٌتاطد ةَ كادر ركیتی اگر67

 .اعفا کٍد ىهرا ةَ را اسپّن و کرده ىحّكف را ىصاةلَ ةاسد ، اشث جفر ىعرض در
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 :  3پاست  9.3

 ّؼتٌذ : 3ک ّای صیش ؿاهل اهتیاص ّا دس پاست تسٌی

 کِ تاعث تؼلین حشیف هی ؿًَذ ؿیوِ ٍ قفل هفاكل ٍ اٍػای کَهی   (18IPPON   (3 ) اهتیاص       )

 ٍاهطح  حشیطف  ؿذى تؼلین کِ تٌَسی ؿًَذ اجشا دسػتی تِ ّا ؿیوِ ٍ قفل هفاكل اگش ػال 16 صیش ٍ 14 صیش ػٌی ی سدُ تشای

 . تاؿذ ًوی هجاص پا کشدى قفل(  اهتیاص 3)  تذّذ سا ایپَى ٍ کٌذ هتَقف سا اصیت تایذ داٍس ، ؿَد

  ثاًیِ                                                           15کٌتشل هَثش دس اٍػای کَهی تشایIPPON   (0 ) اهتیاص    

  ثاًیِ                    14تا  12کٌتشل هَثش دس اٍػای کَهی تشای                      WAZA-ARI   (1 ) اهتیاص 

 ؿًَذ فایت اداهِ خَاّذ داؿت .  0ؿشٍع ؿَد ٍ تاصیسٌاى ٍاسد پاست  3اگش یک ػاتویـي دس پاست 

حتی اگش صهاى تاصی پایاى ) یت اص تیي تشٍد اداهِ داسد تا صهاًی کِ آى هَقعهی ؿشٍع ؿَد َاگش یک کٌتشل هَثش دس اٍػای ک

 ( یاتذ 

 اعالم هیسٌذ . " تَکِ تا " ثاًیِ اص تیي تشٍد داٍس ٍػي  15کٌتشل قثل اصاگش 

 اٍػای کَهی هَقعی اعالم هی ؿَد کِ ؛ 

 سٍ تِ  هقاتل سقیة کِاػت  اػتفادُ قاتل ٌّ اهی کٌتشل ّای تسٌیک. اػت کـیذُ دساص صهیي سٍی ؿذُ کٌتشل فشد 

 ، داسد قشاس ؿسن یا پْلَ ، پـت

  (   .19)  اػت آصاد هجشی ) تَسی (  پاّای

  ) ِکٌذ حشکت آصاداًِ تَاًذ ًوی ٍ اػت تحت کٌتشل هجشی  خَتی تِ هذافع ) اٍک.  

 :اگش حتیاداهِ داسد  ، کَهی-اٍػای  صهاى

  هذافع (تتَاًذ پاّای هجشی سا ت یشد . ) ّالف گاسد (  ؿذُ کٌتشل فشد ( 

 ّوشاُ تا  (تک هًَت تِ هًَت یا تشعسغ   اص هلال ٌَاىع تِ) کٌٌذ هی حشکت صهیي سٍی تشگشفتي تک کٌتشل  تشای سقثا

 کٌتشل هجشی . 

  هی قشاس کٌتشلتک  دس ًَسی کِ پاّای هجشی داخل ساى هذافع (  پـت ی دػت ٍ پا )  اْاسهَقعیت  دس هذافع  فشد 

 . ّوشاُ تا کٌتشل هجشی  گیشد

 

 - ركیب سک کَ کٍد ف ر وشؿ داور اگر ، غّرت ُر در.  کٍد اعخم ٌیز ُیطفا غّرت ةَ اشث ىي ً ، ٌتاطد طدن جصهیو ةَ كادر ركیتی اگر68

 .کٍد اعفا ىهرا ةَ را اسپّن و کرده ىحّكف را ىصاةلَ ةاسد ، اشث جفر ىعرض در

- .طٌّد ىی گرفحَ ٌ،ر در آزاد ىهرا پاُاا  کٍحرل ةک گرفحً غّرت در 69
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 تَکِ تا صهاًی اعالم هیـَد کِ اگش : 

  کٌتشل هجشی اػت تتَاًذ جفت پاّای هجشی سا ت یشد ) تِ عٌَاى هلال کلَص گاسد (تاصیسٌی کِ تحت 

  تاصیسٌی کِ تحت کٌتشل اػت تتَاًذ هجشی سا تچشخَاًذ ٍ اص کٌتشل اٍ خاس  ؿَد ) تِ جض صهاًی کِ دس تک کٌتشل قشاس

 داسد . ( 

 ُقشاس ت یشد .  تاصیسٌی کِ تحت کٌتشل اػت تتَاًذ سٍی پاّا یا صاًَّا دس حالت ایؼتاد 

ّش دٍ سقیة اص هحًَِ هؼاتقِ تٌَس کاهل خاس  ؿًَذ . تسٌیک ّای تؼلیوی تا کٌتشل تای تٌِ هذافع ) ػاًسَکَ جیوِ ٍ جطَجی  

 گاتاهِ  تش سٍی صهیي ( تعٌَاى اٍػای کَهی دس ً ش گشفتِ هی ؿَد . 

کَهی دس ً ش گشفتِ ًوی ؿًَذ تا یسطذی ش جوطع    اهتیاصّا تشای تسٌیک ّای کٌتشلی هختلف تا تسیٌیک ّای تؼلیوی کِ اٍػای

ثاًیِ ً ِ داؿتِ ؿذُ ٍ جَجی گاتاهِ یا ػاًسَکَ جیوِ تؼلیوی گشفتِ ؿذُ  12ًوی ؿًَذ ) تشای هلال : اٍػای کَهی کِ تیؾ اص 

 اهیتاصی هی دّذ .  3اػت(داٍس ٍػي یک ٍاصاسی ٍ یک ایپَى ًوی دّذ . داٍس تَکِ تا اعالم ٍ تِ خاًش )آسم تاس یا ؿیوِ(یک ایپَى 

ثاًیِ هٌجش تِ تؼلین ًـَد داٍس ٍػي هاتِ سا اعالم  15اگش یک تسٌیک تؼلیوی کِ اٍػای کَهی دس ً ش گشفتِ هی ؿَد دس هذت 

 اهتیاصی هی دّذ .  0هیسٌذ ٍ تِ هجشی یک ایپَى 

 

 اخٌاسّا،خٌا ّا ٍ حشکات هوٌَعِ :   -12

خَاّذ  اعوال ، ؿذیذتشیي هجاصات هشتِ ٍاسد ؿَد کِ قاتل هجاصات تاؿذ اگش یک  اخٌاسّا تایذ تا سای اکلشیت داٍساى دادُ ؿَد .

 .ؿذ

 خٌاّای جضئی ) خفیف ( -  10.1

  .تعلق هی گیشدٍاصاسی  1هقاتل  هجاصات هی ؿًَذ ٍ تِ حشیف "ؿیذٍ"تا  "جضئی خٌاّای"

 :اقذاهات صیش تعٌَاى خٌای جضئی دس ً ش گشفتِ ؿذُ اػت

(  02)  :"کن کاسی  "

   ّذفی تشای کؼة اهتیاصًذاؿتي یا  ًذاؿتي ّیچ فعالیت هَثش: پاست ّا ّوِ دس  . 

 : 1 کن کاسی دس پاست

  ِتاؿیذ. یت هَثشی داؿتِفعال 1 پاستتذٍى ایٌسِ دس  3 پاست یا  0 پاستسفتي هؼتقین ت 

اػت ،  0 پاستقثل اص ٍسٍد تِ   1ت حولِ پاس 0حذاقل  گشفتي اهتیاص تا تِ هعٌای تالؽ ٍاقعی تشای  1 پاست س فعالیت هَثش د 

کِ  )یعٌی ّش تاس تا یسذی ش دسگیش ًـًَذ ٍ فقي هَهع ایؼتادى سا ت یشًذ   1دس ٌّ ام ؿشٍع سقاتت دس پاست ّش تاس کِ سقثا 

 داٍس ٍػي ّاجیوِ سا اعالم هی کٌذ ( 

پا ر سک ركیب فرغحی را ةدشث آورد )سعٍی ةا گرفحً ؽرةَ اگ طیدو ةراا کو کارا داده ٌيی طّد ؛ ةَ عٍّان سک اشحذٍاء از كاعده کهی ،02 - 
از گارد حرسف عتّر کٍد ةدون آٌ َ وارد آن پارت طده ةاطٍد  ، ة ار ةردن فخا آرم ةار كتم از آن فعال ةاطد سا ةا  6 پارت ةدون اسٍ َ درحرسف 

کو ةراا  "طیدو"را ٌظان دُد ،  2سا  6،3 پارت در  ىتارزه کردناگر اسً اجفاق در چٍدسً ىّرد رخ دُد و اىحٍاع از اجفارا داده ٌيی طّد . ) 

 .( غادر ىی طّد کارا
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 : 0 کن کاسی پاست

   ِ(    . 01)  فعال ّؼتیذ 1 پاست، دس حالی کِ دس  0 پاستاهتٌاع اص سفتي ت

 3 پاست هؼتقیواً تِ  هٌتقل ؿَد اها ًوی تَاًذ 0 پاستتعذ اص تالؽ ّای ًاهَفق تِ هی تَاًذ فعال  ٍسصؿساس  1پاست  دس

 ٍ تا ؿیذٍ هجاصات خَاّذ ؿذ .  خَاّذ تَد Passivity part 2 عولایي  .هٌتقل ؿَد

 كَست  تِ تَاًذ ًوی ، تِ اهتیاص ًشػذگشفتي اهتیاص  تشای ًاهَفق تالؽ اص پغ فعال سقیة یک ، 0 پاست دس کِ ٌّ اهی

 .ؿَد هٌتقل 1 پاست تِ تَاًذ هی اها( تَد خَاّذ 0 کن کاسی دس پاست  دٍتاسُعول  ایي) تشػذ  3تِ پاست  عوذی 

 3 پاست تِ سػیذى تشای تٌْا ّذف تا دسٍغیي ی حولِ ات 3 پاست تِ هؼتقین سفتي 

  ًذاؿتِ تاؿذ.   0کٌذ ٍ خَد ٍی ّن قلذی تشای اجشای هَثش تسٌیک پاست  هؼذٍداگش فقي حولِ ّای حشیف سا  

                            : 3کن کاسی پاست 

 3هثاسصُ کشدى دس پاست  اص اهتٌاع هوي ، 1 پاست یا 0 پاست تِ هؼتقین تاصگـت  . 

 یا 0 پاست تِ ، 3سػیذى تِ اهتیاص دس پاست  تشای ًاهَفق تالؽ اص تعذ تَاًذ هی اػت  فعال سقیة یک ،ٌّ اهی کِ  3دس پاست 

 . ؿَد هٌتقل 1 پاست

خَدداسی  3سا سد کشدُ اػت یا اص سفتي تِ پاست  0ٍ  1ک ٍسصؿساس پاست ٍقتی اخٌاس کن کاسی دادُ هی ؿَد اص آًجا کِ ی

تشای  سقیة یعٌی اگش یک کشدُ اػت ، هثاسصُ دس آى پاست کِ اخٌاس کن کاسی تشای آى اعالم ؿذُ اص ػش گشفتِ هی ؿَد . 

اص ػش  0 پاست دس اسی هجذد پغ اص دادى اخٌاس کن ک ، ایي هثاسصُ  اًجام دادُ اػت ، حولِ ای دسٍغیي  0 پاست پشؽ اص 

 . (گشفتِ هی ؿَد

  ( هَتَتیMUBOBI   ))) . ةی دفاع گذاردن ةدن در ىلاةم ج ٍیک ُاا حرسف کَ ةاعخ اسهاد جراحث طّد (( 

(   .00)  اًجام حشکتی کِ تاعث تِ خٌش افتادى خَد یا حشیف ؿَد  -

   هؼاتقِ :  هٌٌقِ تش 

.(  03)  تشٍیذ هثاسصُ  هٌٌقِ اص ٍىتیش تِ پا دٍ ّش تا ، 0 ٍ 1 ّای پاست دس  -

 .هثاسصُ  هٌٌقِ اص خاس  تِ حشیف عوذی) ّل دادى (  آٍسدى فـاس ، 0 پاست  دس  -

 تِ سا هحًَِ هثاسصُ  غیشقاًًَی ًَس تِ هذافع  ، یتؼلیوهَقعیت  یک یااٍػای کَهی  ًَل دس کِ ٌّ اهی ، 3 پاست  دس  -

 .ؿًَذ خاس  هثاسصُ  هٌٌقِ اص یةسق دٍ ّش ؿَد  تاعث ٍ کٌذ تش  فٌی غیش سٍؿی

 - کاُض داٌیَ 61 جلرستا زىان ىدت اجفار دادن از پس.  ٌظٌّد 3 پارت وارد داٌیَ 21 حدود در ركتا اگر طّد داده کارا کو اجفار ةاسد36

 . طّد ىی داده

 - .داد اىحیاز ركیب دسگر ةَ  اكدام ُيان ةراا و کرد غادر "ىّةّةی " ركیب سک ةراا جّان ىی00

 - و ٌدارد وجّد جفاسی ، ىحّـَ ىتارزه ةازگردد ةَ ةخفاغهَ و طّد اسيٍی ىٍفلَ وارد کّجاه نح،َ سک ةراا فلؿ پا دو ُر ةا ركیب سک اگر32

 .دطّ داده طیدو ٌتاسد ، ةرود ىتارزه  ىٍفلَ از جارج ةَ ، ٌظده کٍحرل و شخث ُاا ج ٍیک از فرار ةراا ركیتی اگر .طّد ىحّكف ٌتاسد ىصاةلَ
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 هشتِ صدى  ٍ گشفتي: 

(   .04)  3 پاست  یا 0 پاست  دس هشتِ ای  ّای تسٌیک اص اػتفادُ -

 اًجام یک حشکت پغ اص اعالم هاتِ -

 ."هاها  َػًَ" یا "ِهات" اعالم اص پغ تعذی اقذاهات اًجام  -

 " هوٌَعِ تسٌیک ّای": 

 هشتِ صدى تِ پاّا  -

 . پا اً ـتاى یادػت  اً ـتاى قفل  -

 .کلَص گاسد  دس پاّا تا ّا دًذُ یا ّا کلیِفـشدى  -

 ) تا اً ـتاى خالی دػت ( .کٌیذ خفِ تشٌِّ ّای دػت تا سا حشیف -

 .دّذ قشاس حشیف كَست  دس خَد پای ٍ دػت  3یا  0دس پاست   سقیثی -

 ٍقت اتالف  : 

.(  05) تیٌذاصد تأخیش تِ سا هؼاتقِ ٍ ًثاؿذ تشخَسداس تـک تشای یصم آهادگی اص سقیثی اگش -

 .ًـَد اًجام هحاف تی ٍػایل ٍلثاع  هجذد تٌ ین ؿشٍع هَقعیت تِ تاصگـت ٌّ ام دساٌذ هشتثِ  اگش -

 ( اعالم هشتة کشدى لثاع تَػي داٍس  اص پغ ثاًیِ 02) هحاف تی ٍػایل ٍ لثاع  هجذد تٌ ین عذم -

 کشدى جذا ، کوشتٌذ ىکشد تاص ، دسآٍسدى عوذی لثاع اص داخل کوشتٌذ هلال عٌَاى تِ) عوذی كَست تِ کشدى تلف ٍقت -

 (غیشُ ٍ دػتسؾ

 خٌا ّای جذی ) اكلی (  12.0

 . گیشد هی تعلقٍاصاسی  0هقاتل  حشیف تِ ٍ ؿًَذ هی هجاصات "ییاَ" تا "اكلی خٌاّای" -

 :ؿَد هی گشفتِ ً ش دس "اكلی خٌاّای" عٌَاى تِ صیش اقذاهات -

 :"هشتات خٌشًا  " • -

هحسن ٍ ػخت ( حشیف تذى تِ صدى هشتِ یا صدى هـت ، ىداد فـاس ، صدى ل ذ یعٌی) هشتِ  یک اص اػتفادُ •  -.(26) 

(27) .حشیفٍ كَست  ػش تِ  هؼتقین هشتِ یک اص اػتفادُ • -

 عذم كَست دس حتی ،( ساًذ َّع کیک هشتِ یا َّایـ یا تَّای هاًٌذ) ًـذُ تذٍى تَقف  کٌتشل حولِ اص اػتفادُ • -

(28)  حشیفتشخَسد تا 

-  ةگیرد جعهق اىحیاز اشث ىي ً ،( 3 پارت ةَ 6 پارت از) گرفحً طروع ةا ُيزىان ؽرةات از اشحفاده غّرت در31

 - داده ىی طّد .  ُاجیيَاعخم  و ىصاةلَ طروع از كتم اسً اجفار پس از ورود ةَ جاجاىی و اداا اححرام 31

ىي ً اشث ىّةّةی و ؽرةَ  .( ةاطد ؽرةَ غیر ىهاز ىحصّب ىیظّد  semi contactاگر ؽرةَ ىح و جر از ؽرةات ىهاز )  31 -

 ( ُیچ چّسی غادر ٌيی طّد.  mubobiجفرٌاک ةَ ـّر ُيزىان اجرا طّد در اسً غّرت طخػی کَ ٌحّاٌصحَ از جّد ىحاف،ث کٍد ) 

- حرسف ىلاةم حيهَ جّد را ازدشث ةدُد . اجفار ةاسد داده طّد ححی اگر  37

ّكف ٌظّد ةَ اسً ىعٍی اشث کَ ؽرةَ از جؿ ىیاٌی ةدن حرسف عتّر کٍد . ؽرةَ افلی کٍحرل ٌظده ىاٌٍد ُاسحّ سا ُاسظّ کَ ىح 38 -

 ؽرةَ عيّدا کٍحرل ٌظده ىاٌٍد ُاسظّ از ةاالا شر کَ ىحّكف ٌظده اشث ةَ اسً ىعٍی کَ از جؿ فک حرسف عتّر کٍد . 
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 خٌشًا  ّای صدى صهیي  

  ت یشد قشاس ایوٌی هحیي اص خاس  حشیف تذى اص تخـی کِ صدًی صهیي

 ت یشد قشاس خَد گشدى یا ٍ ػش ، كَست سٍی حشیف ؿَد تاعث کِ صدًی يصهی

  اًذاصُ اص تیؾ ؿذت ٍ خـًَت تا صدى صهیي تسٌیک اجشای

 داٍس ّای تَكیِ تِ تَجْی تی  

( 09)  تاصی حیي ٍػي داٍس ّای تَكیِ تِ ًسشدى تَجِ

 غیشهشٍسی اظْاسات ٍ كحثت کشدى

 تاصی ًَل دس هشتی تا کشدى تحث

        ًثاؿذ  ٍسصؿساس یک ؿخلیت تا هتٌاػة کِ حشکاتی ٍ سقق یا ٍ دلیل تی اظْاس ً ش ّای  ، دلیل تی ّای صدى كذا

 حوَس عذم تاعث تا ًیؼتٌذ ؿذیذ کافی ی اًذاصُ تِ کِ(  دی شی ّشؿخق یا دػتیاساى ، داٍساى ، حشیف تِ ًؼثت) 

 (  ؿًَذ سٍیذاد دس تاصیسي

 اَیی " تا تٌثیِ  ؿاهل ًیض صیش هَاسد ػال 16 صیش ٍ 14 صیش ػٌی ی سدُ تشای "  (chui  )ؿَد هی  : 

 کٌذ لوغ سا حشیف ػش کِ ایی هشتِ کشدى ٍاسد

   0پاست  دسقفل هفاكل  یا ؿیوِ اجشای

  پا قفل اجشای

 12 – 3 ؿذیذ خٌاّای 

 : ؿًَذ هی تٌثیِ(    hansoku- make)  " تا ؿذیذ خٌاّای

 حشیف اهتیاص ٍ(  ؿَد هی تثذیل كفش تِ اهتیاصؽ. ) تاصد هی سا تاصی اٍ ؿَد ةهشتس ؿذیذ خٌای یک  تاصیسي یک اگش

 .  ؿَد هی تثذیل 14 تِ

 توام ٍ ّا هذال ، ّا تاصی توام ٍ ؿذُ اخشا  تَسًوت اص اٍ ؿَد ؿذیذ خٌای یک هشتسة تاصیسي یک کِ دٍهی تاس

 .  دّذ هی دػت اص سا  ّا تٌذی دػتِ توام دس کیفی اهتیاصّای

(  32).ؿذ خَاّذ تشگضاس دی شی تاصی ، ؿًَذ تٌثیِ هاکِ  ّاًؼَکَ تا تاصیسي دٍ شّ اگش

 - و دُد ىی اجفار وشؿ داور(   جاجاىی کردن جرک ، زدن ىظث و گرفحً ىذال عٍّان ةَ)  جزسی جفاا سک از ٌيٌَّ دوىی39ً

 .طّد ىی " چّسی " ةَ ىٍهر ج رار غّرت در کَ کٍد ىی اعخم

. ٌدارد وجّد دوةاره( ةرگظث) ةازا و اغهی ةازا ةیً اشحراححی زىان گٌَّ ُیچ ، طٌّد غخحیث رد ةازس ً دو ُر کَ وكحی21 - 

  طّد ٌيی ىٍحلم ةرگظث ةازا ةَ جفاُا و ُا اسپّن ، ُا اىحیاز
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 : ؿَد هی گشفتِ ً ش دس ؿذیذ خٌای عٌَاى تِ صیش هَاسد

 ( 31) ؿَد حشیف دیذى آػیة تِ هٌجش کِ حشکتی اجشای

 کِ ؿسلی تِ کاًؼت ٍ ؿیوِ تا(  کاس ایي اًجام تِ توایل ؿاهل)  پشتاب یا صدى صهیي اص تشکیثی کِ حشکتی یاجشا 

( 30). تاؿذ ٍجَدداؿتِ دیذگی اػیة جذی خٌش  ، داد ًـاى ٍاکٌؾ ٍ کشد دًثال سا حشکت حشیف اگش حتی

 فقشات ػتَى ٍ گشدى سٍی تش قفل اجشای  

 پا یا صاًَ دس پیچیذُ ّای قفل اجشای 

 تاػاهی کاًی اجشای  (kani- basami  ) 

 تِ ت اّش هلال عٌَاى تِ. )  تاؿذ " دلیل تی ّای گزاسی ًـاًِ " هفَْم اص فشاتش کِ غیشاخالقی سفتاس دادى ًـاى 

 ّش یا تٌفش ، پشػتی ًظاد ، خَسدى قؼن ، دسػت هعتثشٍ حشکت یک تخاًش حشیف ؿذى جشیوِ تشای دیذگی آػیة

 تِ ؿَد تٌثیِ هیک ّاًؼَکَ تا  غیشاخالقی سفتاس تخاًش تاصیسي یک اگش(  تاؿذ آهیض تَّیي کِ ایی کلوِ یا حشکت

 هی دػت اص ّا تٌذی دػتِ توام دس سا کیفی اهتیاصّای ٍ ّا هذال ّا تاصی توام ٍ ؿَد هی اخشا  تَسًوت اص ػشعت

 .دّذ

 

 - کَ ُاسی ج ٍیک. ةرد ىی را ةازا او حرسف فرض پیض ةػّرت ، ةاطد طده جرسيَ "ىاکَ  ُاٌصّ" ةا كتم از ةازس ٍان از س ی اگر26

 زىیً کٍار داوران سا وسدسّ داوران ، وشؿ داور ٌ،ر زسر ةاسد(  طده اسهاد كتخ کَ ُاسی زجو ةازطدن ٌَ)  طٌّد ىی رسزا جّن ةاعخ

 ةَ آشیب ةَ ىٍهر کَ حرکاجی ،(  چّسی)  جفرٌاک آجيی ،( طیدو)  ىّةّةی کَ کَ ةدٍُد جظخیع ىّكعیث اشاس ةر جا طده ةررشی

 .اشث افحاده اجفاق(  ُاٌصّکّ ىاکَ )  طّد ىی حرسف

ىخانف  حرکث ةا حرسف جّشؿ كفم کَ غّرجی در .طّد ٌيی کّ ىاکَ  ُاٌصّ ىهازات طاىم کردن كفم ةا حرسف زدن زىیً 23 -

 كفم ىچ دشث  ( kote – gaechi ىذال عٍّان ةَ. )  ىفػم ىٍهر ةَ زىیً زدن طّد ىهازات ىیگردد
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 تاصی یک دس گیشی تلوین  -11

 اپیَى فَل : 

 . اٍسد تذػت قؼوت ّش دس اپیَى یک حذاقل اگش ؿَد تشًذُ هثاسصُ صهاى اتوام اص قثل تَاًذ هی تاصیسي

 . ؿَد هی 122 اهتیاصؽ تشًذُ تاصیسي ٍ 2 اهتیاصؽ تاصیسي ؿشایي ایي دس

  ُپغ اص پایاى صهاى هثاسصُ :  تعییي تشًذ 

 . ؿَد هی تشًذُ کشدُ کؼة تیـتشی اهتیاص کِ تاصیسٌی -1

(  هتفاٍت ّای قؼوت دس)  کشدُ کؼة تیـتشی ایپَى کِ تاصیسٌی داسًذ تشاتشی اهتیاص تاصیسي دٍ ّش کِ هَاسدی دس -0

 . ؿَد هی اعالم تشًذُ

 ایپَى کل ذادتع کِ تاصیسٌی اػت تشاتش ّن ّا ایپَى  ّوچٌیي ٍ داسًذ تشاتشی اهتیاص تاصیسي دٍ ّش کِ ؿشایٌی دس -3

 . گشدد هی اعالم تشًذُ هیثاؿذ تیـتش اؽ کشدُ کؼة ّا

 اهتیاص ٍ هؼاٍی ّای تخؾ دس ٍ کلی ایپَى تعذاد ، هؼاٍی ّای اهتیاص تعذاد)  تاصیسي دٍ ّش هؼاتقِ صهاى اتوام اص تعذ

  :  تشاتش ّن اخٌاس ٍ پٌالتی تعذاد هؼاٍی ّن ایپَى ًشیق اص ّا

 ٍ 16 صیش تشای ثاًیِ 102) عادی صهاى هذت( 3/0) صهاى هذت تِ دی ش هثاسصُ یک یا دقیقِ 1 اػتشاحت اص تعذ

 . تاؿذ هی(  کَاستش ٍ 14 صیش پیـسؼَتاى تشای ثاًی82ِ-  تضسگؼایى

 . ؿَد هی اًجام دٍتاسُ هشاحل ایي تاؿذ هؼاٍی ًتیجِ کاهال اهافِ هثاسصُ اص تعذ اگش

 . دٌّذ هی اًتقال تعذی هثاسصُ تِ سا(  پٌالتی،  ایپَى) ّا اهتیاص

 هی هؼاٍی اٍل ساًذ:  تَهیح)  هاًذ هی تاقی اٍل ساًذ دس هؼاٍی اهتیاص ّواى داٍسی هیض ٍ ساًذ – جذٍل دس اهتیاصات

 ( گشدد هی هحاػثِ اتتذا اص اهافِ ساًذ ، هاًٌذ

   اًلشاف ٍ  حوَس عذم – 10 

 تلوین (FUSEN- Gachi )ُحوَس عذم تا تشًذ (Walk-over )ًذاؿتِ حوَس حشیفؾ کِ تاصیسٌی تِ ٍػي  داٍس سا 

 (ؿَد هی دادُ تشًذُ تِ اهتیاص 14) ؿَد هی دادُ اػت ؿذُ فشاخَاًذُ تاس 3 ، دقیقِ 3 صهاى هذت دس ٍ تاؿذ
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 تلوین (KIKEN- Gachi )( ِتشًذُ تا اًلشاف حشیف اص اداهِ هؼاتقWithdrawal )کِ تاصیسٌی تِ ٍػي داٍس 

 تِ اهتیاصؽ دادُ اًلشاف کِ تاصیسٌی ؿشایي ایي دس.  دّذ هی(  هثاسصُ حیي دس)  دّذ اًلشاف هؼاتقِ اص حشیفؾ

 . کٌذ هی پیذا تغییش 14 تِ تشًذُ ٍ كفش

  تیواسی/  حادثِ/  دیذگی اػیة - 13

 0 حذاکلش داسد اجاصُ ٍػي داٍس گشدد هتَقف دٍ ّش یا ٍ تاصیسي یک دیذگی اػیة دلیل تِ تاصی کِ ؿشایٌی ّش دس

 هی دقیقِ 0 تاصی ّش دس تاصیسي ّش تشای تْثَد صهاى هذت هجوَع.  تذّذ صهاى  تشهین یا ٍ تْثَد جْت تاصیسي تِ دقیقِ

 . تاؿذ

 ( 33) . ؿَد هی ؿشٍع هت داٍس دػتَس تا دیذگی اػیة صهاى 

 کٌاس داٍسّای یا ٍیذیَ داٍسّای ٍ ٍػي داٍس)  داٍسّا تاؿذ ًذاؿتِ سا هؼاتقِ اداهِ اهساى تاصیسي یک كَستیسِ دس

 :  کٌٌذ هی گیشی تلوین صیش  ؿشایي گشفتي ً ش دس اص تعذ( صهیي

 تِ سقیثؾ ٍ كفش تِ اهتیاصؽ ٍ هیـَد اعالم تاصًذُ دیذُ اػیة تاصیسي تاؿذ تاصیسي خَد دیذگی اػیة دلیل اگش 

 . ًوایذ هی تغییش 14

 تِ اهتیاصؽ ٍ اعالم تاصًذُ هقاتل شیفح(  تاؿذ ًذیذُ اػیة حشیف)  تاؿذ هقاتل تاصیسي دیذگی اػیة دلیل اگش 

 . ًوایذ هی تغییش 14 تِ سقیثؾ ٍ كفش

 كفش تِ اهتیاصؽ ٍ گشدد هی اعالم تشًذُ اػت ًذیذُ اػیة کِ فشدی دیذگی اػیة تـخیق عذم كَست دس ٍ 

 . ًوایذ هی تغییش 14 تِ سقیثؾ

 كفش تِ اهتیاصؽ ٍ ؿذُ اعالم تاصًذُ دّذ هِادا سا هثاسصُ ًتَاًذ ٍ گشدد تیواسی دااس تاصی حیي دس تاصیسي یک اگش 

 . ًوایذ هی تغییش 14 تِ سقیثؾ ٍ

 یا داسد سا هثاسصُ اداهِ اهساى تیواس یا ٍ دیذُ اػیة تاصیسي یک کِ گیشد هی تلوین هؼاتقِ دکتش ًِ . 

 ( 34). گشدد هی حزف هؼاتقات اداهِ اص تاصیسي ٍ ؿذُ هتَقف تایذ هثاسصُ ؿَد تیَْؽ یا ٍ تشٍد حال اص تاصیسي اگش

- ( کٍد ىی طروع را دسدگی آشیب زىان ىیز داور ، کردٌد طروع  دسده آشیب ةازس ً روا را کارطان پزط ی جیو کَ زىاٌی  33

 - ةمَ از ةمازس ً(  شر روا فرودآىدن ةا  کردن پرجاب نگد ، ىظث ىذال عٍّان ةَ)  ةاطد داده رخ شر جروىاا ةخاـر چظو رفحً شیاُی اگر21

 رٌ یٍم  اىحیازُماا و ُما ىدال ، ُا پیروزا جيام ةازس ً.  طّد ىی ىحروم جّجیحصّ جِاٌی فدراشیّن ُاا ركاةث در حؾّر از ُفحَ 2 ىدت

 . (ةاطد ىی رشيی پزطک ا عِده ةَ جظخیع. کٍد ىی حفؿ را اشث آورده ةدشث ىرحهَ اسً جا کَ را جّد
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 هویوِ : حشکات داٍساى  -14

  
Hajime 

 ُاجیيَ

( روع ىصاةلَط ) 

غدا ةاید  را اعالم ىی کٍد "ُاجیيَ "داور ةیً ركتا ىی ایصحد و ةا دو دشث 

 كّی و ةا اكحدار ةاطد

Matte 
 ىاجَ

 (جّكف ىصاةلَ / ىتارزه)

داور یکی از دشحان خّد را ةا ةازوی خّد جلریتاً ىّازی ةا 

جاجاىی ةهٍد کرده و کف دشث غاف طده )اٌگظحان ةاال( را ةَ 

غدا ةاید كّی و ةا اكحدار ةاطد ٌظان ىی دُد  ىیز داوری  

  

اىحیاز ( 9)  ایپّن    Ippon 

داور ةازوی چپ یا راشث را ةاال ىی ةرد )ةصحَ ةَ ایً کَ اىحیاز ةَ ركیب 

 .كرىز یا آةی داده طّد( ، ةاالجر از شر ، ةا کف دشث رو ةَ جهّ

 Ippon 3 point   جری ایپّن

داور ةازوی چپ یا راشث را ةاال ىی ةرد )ةصحَ ةَ ایٍکَ اىحیاز 

ةَ ركیب كرىز یا آةی داده طّد( ، ةاالجر از شر ، در خانی کَ 

 .شَ اٌگظث ةَ وضّح ٌظان داده طده اشث

 

اىحیاز ( 1)  وازاری   waza-ari 

 ایٍکَ ةَ ةصحَ) ةرد ىی ةاال طاٌَ ارجفاع جا راشث یا چپ ةَ راخّد  ةازو داور

. ةاطد پاییً ةَ رو دشث کف ،( طّد داده آةی یا كرىز ركیب ةَ اىحیاز

ةاطد ىظخع ىیز داوری  ةرای ةاید عالىث .  

 

 

 

 

 

 

 ( ىجدد گیری جػيیو ) نغّ اىحیاز    Cancel 

دشث خّد را ةاالی شر ةرده  ، جػيیو دادن ٌظان از پس اورد

ر کَ جػيیو كتهی و ةػّرت ىحّانی جکان ىی دُد ةدیً ىٍظّ

ی واضح و شث.ایً عالىث ةاید ةرای ىیز داوررا نغّ گرده ا

 ىظخع ةاطد 
  



فایت سیستم قواویه داوری                            اسالمی ایران                                                  وری جمه  وجوجیتساوجمه  

20 

 
 

 
 

 
 

Passivity 

 کو کاری 

چرخاٌد ىی ةدن جهّی ىچ جا آرٌج از را ةازو دو ُر افلی طّر ةَ داور  

Uncontrolled Action 

 اكدام کٍحرل ٌظده 

 داور دشث را ةَ غّرت افلی چپ یا راشث ةاال ىی آورد ، در

خانی کَ ةازوی آن در جهّی ةدن كرار دارد و ةا ىظث خو 

ایً عالىث  ةا  ىی طّد )طرح عيم ةاید كتم از جعییً پٍانحی

 ٌظان داده طّد . (

Straight punch to the head 

 ىظث ىصحلیو ةَ شر

  داور ىظث را ةَ شيث شر خرکث ىی دُد

 

 

 

 

 

Hard Contact 
 ضرةَ شٍگیً / جياس شخث

را ةا ىظث ةَ کف دشث ٌظان ىی دُد ىظثداور  

.  

 
 
 

 

 

 

 

Mubobi 

(كداىی گیج کٍٍده یا آشیب رشان ةَ خّدا)  

پس  کٍدداور چٍد ةار ةَ غّرت افلی جهّی ةدن ةازوُا را ةا ىظث غاف ىی

اعالم کٍدرا  ىّةّةی ةاید ةا غدای واضحداور وشط از عالىث   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grip and Punch 
ضرةَ زدنگرفحً و  

نتاس را ٌظان ىیدُد و ةا دشث دیگر  داور ةا یک دشث گرفحً

  یک ىظث زدن را ٌظان ىی دُد 
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Leaving the fighting area 

ىصاةلَجرک ىٍطلَ   

 را ةَ داور جظک ٌظان ىی دُد ، ةٍاةرایًجرک ىٍطلَ وضعیث  کٍارداور 

 داور وشط طتق آن عيم ىیکٍد.

Unnecessary Remarks 

غیر ضروری غدتث  

داور اٌگظث اطاره خّد را از ىظث ةصحَ در جهّی دُاٌض 

.كرار ىی دُد  

 
 

 
 

Dangerous Throw/Takedown 

خطرٌاکپرجاب /   

داور خرکث ةا دشث چپ یا راشث را ٌظان ىی دُد )ةصحَ ةَ ایٍکَ آیا 

ةَ  ىصاةلَشط ركیب كرىز یا آةی اٌجام طده ةاطد( خرکث از ىٍطلَ عيم جّ

.را ٌظان ىی دُدىصاةلَ ىٍطلَ خارج از ىٍطلَ ایيٍی   

Toketa 

( اوشای کّىیپایان کٍحرل  ) 

کَ ةاالی شر ورزطکاران داور چٍد ةار ةا دشث راشث یا چپ 

ٍد جکان ىیدُد و جّکحا اعالم ُصح ىّكعیث اوشای کّىیدر 

ىیکٍد . کف دشث ةػّرت عيّدی كرار گرفحَ اشث . عالىث 

  ةاید واضح ةاطد . 

 
 

 
 

Osae-komi 

 (کٍحرل روی زىیً)

داور ةا دشث راشث و چپ و کف دشث خّد را ةَ شيث ركتا ٌظان ىی دُد 

اوشای کّىی را اعالم ىیکٍد . درخانی کَ اوشای کّىی  و ةا غدای واضح

 فعال اشث ، ةاید دشث را ةرای جيام ىدت در ُيان خانث ٌگَ داطث.
  

Penalty 

ُاٌصّکّ ىاکَ طیدو ، چّئی ،   

یک ىظث ةصحَ ةَ شيث ركیب  داور ةا گرفحً اٌگظث اطاره از

جِث جریيَ طدن اطاره ىی کٍد و ىجازات ىرةّطَ را اعالم 

.ىی کٍد  
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Simultaneous actions from both side 

آیّچی   (Aiuchi) اكداىات ُيزىان از ُر دو طرف   

کٍٍده ، ةازوُای خيیده را در  ةا ىظث ُای نيس خّد  ىّكعیثداور در 

.جهّی ةدن كرار ىی دُد  

Resetting the Gi 

 ىرجب کردن نتاس 

 داور ةا کف دشحِای ىصحلیو دشث ُای خّد را از جهّی ةدن

ةاید  عتّر ىی دُد ، شپس ركیتی را کَ ةَ غّرت ضرةدری

 نتاس ُای خّد را ىرجب کٍد ٌظان ىی دُد . 

 
 
 
 
 

 

 

 

 I did not see” – Sign“ىً ٌدیدم 

داور ةرای ىدت کّجاُی چظو ُا را ةا کف دشث ةاز ىی پّطاٌد )دشحان 

(جهّی چظو  

 

جایو اشحراخث   - Break 

)كتم از جایو اضافَ ( در زىان ُیکی واکَ  

ةا اٌگظث طصث راشث ةَ  داور عالىث اوکی را ٌظان ىیدُد .

و شپس ركتا را  عالىث ىی دُد  شيث ةاال ، ةَ جدول اىحیازات

خارج ىی کٍد ىصاةلَةرای اشحراخث از ىٍطلَ  .  
  

 
Full Ippon 

 ىیز داوری اعالم ىیکٍد 

ىیز داوری ایً عالىث و رٌگ ةرٌده را ةَ داور وشط اعالم ىیکٍد و داور 

 وشط طتق آن عيم ىیکٍد .

 
Announcement of the winner 

 ٌظان ىیدُد درجَ 41ةا زاویَ ةرٌده را ةاال ةردن دشث داور 

فزایض اشث و ةا غدای واضح دشث راشث ةا کف ةاز در خال ا

و رٌگ ىرةّطَ را اعالم ىی کٍد "ةرٌده"  
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Hikiwake 

 اىحیاز ةراةر 

کف دشحِا کظیده  خّد ةػّرت ضرةدری وداور ةازوُا را از جهّی شیٍَ 

ُیکی واکَ را اعالم کٍد .  داور ةایدد ٌظان ىیدُ  

Yoshi 

 اعالم اداىَ دادن 

( داور فریزیٍگ )س از اعالم جّكف ىّكث در ُر ىّكعیحیپ

ضرةَ ةزٌد و دیگر ةا دو دشث ةَ پظث ورزطکاران یک ةار ةاید 

  یّطی را اعالم کٍد .  ةا غدای واضح و كّی

  
Sonomama 

  اعالم فریز

ةا یک ضرةَ  داور وشط ةاید در خانی کَ ورزطکاران در خال ركاةث ُصحٍد

ضرةَ ةزٌد و ةا غدای کاران طكاةم نيس و خس ةا ُر دو دشث ةَ پظث ورز

   رشا شٌّّىاىا را اعالم کٍد . 

Wasting Time 

 اجالف وكث 

 "شاعث ىچی"داور ةا اٌگظث اطاره از یک ىظث ةصحَ ةَ شيث 

 خّد اطاره ىی کٍد

  
Medical Time 

 زىان پزطکی

جی اٌگهیصی جظکیم ىی دُد . ّد یکداور ةا ُر دو ةازوی خ  

 

 

 

 

 
 

Disregard the MR Instructions 

 دشحّر انعيم ُای داور را ٌادیده گرفحید 

داور ةا اٌگظث ُای اطاره از ىظث ةصحَ ةَ شيث ُر دو گّش 

.ٌظاٌَ ىی رود خّد   
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Forbidden Technique 

 جکٍیک ىيٍّع

زات خّاُد طد )كفم اٌگظحان دشث و پا ، روطِایی کَ جّشط طیدو ىجا

ُای پای ضرةدری در اطراف کهیَ ُا ، ىظث ، ضرةات و ضرةات دراز  كفم

(خریف ، نگد زدن ةَ پاُاةَ  کظیده   

وارد ىی کٍد ی خّدداور ضرةَ ای را ةا دشث ةاز ةَ ةازو  

 

 

 


