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 كه اولين  اگر مبارزه تا امتياز طاليي ادامه پيدا كند، فرديShido كه  را دريافت مي كند، بازنده مسابقه است، يا فردي
 اولين امتياز فني را بدست آورد، برنده خواهد بود.

  

  . جريمه ها (پنالتي ها):4

 سه ل مبارزهدر خال ،shido وجود خواهد داشت وHansokumake  (سه اخطار و اخراج) چهارم  
 فقط امتيازات فني، كه باYuko   را روي تابلو درج نمايد. شروع مي شود، مي تواند امتيازاتShido  ها امتيازي به

  طرف ديگر مبارزه (حريف) نمي دهد.

  داراي شيدوي كمتر، برنده است.در پايان مبارزه، اگر امتياز برابر باشد، فرد 

  . جريمه با شيدو:1-4
  (تمامي موقعيت قابل جريمه، از حالت شروع در نظر گرفته خواهند شد.)

  موارد زير ممنوع مي باشد:
 ) : شكستن (قطع) حالت گرفتنgrip) 1) با دو دست، روي دست، مچ، ساعد يا آستين حريف. شكل(  
  اگر يكي از دو دست رويJudogi  خود فرد باشد، به عنوان شكستن(breaking)  2لحاظ نمي شود. (شكل(  
  شكستن حالت گرفتن(grip) ) .4) و (3شكلآستين با استفاده از زانوي خود(  
  شكستن (قطع) حالت گرفتن(grip)  بوسيله هل دادن يا با خشونت(blow)) .5شكل(  

  6شكلمله واقعي. (بدون هرگونه ح كومي كاتاتسلط جسمي (فيزيكي) بر حريف در(  
 ) بدون قصد حمله.شكل8) يا با دو دست (7شكلبلوك كردن با يك دست (  
  گرفتن(grip) رفتن كمربند و گرفتن يك ضربدري بايد با يك حمله فوري همراه باشد. همان قوانين مربوط به گ

  )10) و (شكل9ست. (طرف با د
 11شكلدفاع كردن با لبه يقه خود. (/بلوك كردن(  

  بدهد. Matteرا آزاد نمايند، سرداور بايد فوراً دستور  (grip)مالحظات : اگر ورزشكاران در مبارزه، حالت گرفتن 
 سريع نمي كند و كسي كه تالش مي كند توسط حريف گرفته  يك كومي كاتاي كسي كه مبادرت به گرفتن

(gripped) ) .12شكل نشود(  
  بدهد. Matteرا آزاد كنند، داور بايد فوراً دستور  (grip)لت گرفتن مالحظات : اگر ورزشكاران در يك مبارزه حا
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  بغل كردن (محكم گرفتن) حريف براي يك پرتاپ به شكل گرفتن(grip)  مستقيم كامل از طرف جلو (گرفتن به
  )13) . (شكلBear gripصورت حركت خرسي 

داراي كومي كاتا با حداقل يك دست در جلو مي باشد امكان بغل كردن يا محكم گرفتن  Ukeيا  Toriكه  مالحظات : زماني

(hug) .وجود دارد  
 كه ورزشكاران با يك دست عمل گرفتن  زماني(grip)  را انجام دهند، اين حركت كه كشيدن با دست ياarm pull 

  دوم بگيرد. كه حريف نمي تواند آستين را با دست نام دارد، مجاز نمي باشد، بطوري
مالحظات كلي: لطفاً فرصت كافي را به ورزشكاران نابينا بدهيد تا كار (حركت) خود را شروع كنند. (احساس و درك شرايط 

  ).(B1)ورزشكاران نابينا 
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از يكديگر نصب شوند بطوريكه مكانهايي كه از آنجا به ورزشكاران بايد مسابقه خود را آغاز و پايان دهند را  5/1با فاصله 
  مشخص نمايند.

له يك متري بايد بين محوطه چسب سفيد رنگ بايد سمت راست داور و چسب آبي رنگ در سمت چپ وي باشد. يك فاص

  مسابقه و هرگونه شي كه احتمال برخورد ورزشكاران با آن وجود دارد، بايد درنظر گرفته شود.
  

 (Judogi)تجهيزات جودو ( :3ماده ضميمه 

سـانتي متـر    7روي قسمت بيروني هر دوآستين شان يك دايره قرمز رنگ به قطر بايد  B1داراي كالسبندي  تمامي ورزشكاران
مخصـوص   داوران قـوانين در اين حالت سانتي متري شانه(كتف) ورزشكار قرار گيرد.  15مركز اين دايره بايد در حــدود  . باشند

   .خواهند كردرا اعمال  B1 ورزشكاران
  

  موقعيت و وظايف داور   :6ماده ضميمه 
  مي باشد.   IBSAداور و داوران كنار بايد اطمينان حاصل نمايند كه سطح تشك جودو بر طبق قوانين ايمني كميته جودوي 

  
  موقعيت و وظايف داوران كنار  :7ماده ضميمه 

دو ورزشكار را از لبه تشك جودو به محل هـاي مشـخص شـده در منطقـه مبـارزه هـدايت       خواسته مي شود هر دو داور كنار از 
  در داوران كنار بايد به محــل هاي مربوطه خود گيرند. سپس، قرار  يكديگرآنها روبروي ، به طوري كه هر دوي نمايند

  بازگردند.  كناره هاي زمين مسابقه 
 كترنزدي داور كنار ورزشكارهر  ، بعد از اينكه داور، برنده را اعالم كرد و ورزشكاران به صورت مرسوم خم شدند، مسابقهدر پايان 

را  ورزشـكار حمايت  يك فرد كمكي از كميته برگزاري يا مربي اش آنجا از وهمراهي خواهند كرد و صندلي اش را تا لبه تشك 
  خواهندگرفت.   بر عهده

  
 ـ عالئم   8ماده ضميمه 

 استفاده، بايد مي دهد، وي عالوه بر دادن عالمت سنتي و بيان عبارت مورد يا عالمت خطا كه داور يك امتياز  هر زمان
  ، نشان دهد. استرا با توجه به اينكه كدام ورزشكار   SHIRO يا باند سفيد  AO همچنين عالمت باند آبي
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 عالوه بر دادن عالمت سنتي براي مشخص نمودن بي اعتبار بودن يك نظر بيان شده، داور بايد همچنين عالمت باند آبي 
AO يا باند سفيد SHIRO   .را بسته به اينكه كدام ورزشكار امتياز را از دست داده، نشان دهد  

 عالوه بر اعالم نمودن برنده مسابقه به سبك معمول و مرسوم، عبارات باند آبي AO  يا باند سفيدSHIRO  بـر اسـاس    نيـز

  اعالم خواهد شد.  رنگ عالمت ورزشكار برنده 
  لباس جودوي (براي منظم نمودن  ورزشكاران بهبه منظور اعالم نمودنJudogis نزديـك شـده و    ورزشكاربه ) خود، داور

    .به طور ضربدري قرار خواهند داد را به صورت قراردادي و آنها گرفتهرا ساعدهايش  ،روبروي او
  آبيباند  عالمت قراردادي و سپس اعالمبراي مشخص نمودن يك  پنالتي (جريمه) غير تهاجمي، بعد از انجام AO  يا باند

را در حالي كه كـف آن بـه    ان اوو دست هداور سپس به ورزشكار مربوطه نزديك خواهد شد بر همين اساس، SHIRO سفيد
 .را به زير كف دست ورزشكار خواهد چرخاند ، سپس انگشتان نشانه خودمي نمايدطرف پايين است دراز 

     يك دقيقه قبل از خاتمه بازي، نزديك شدن اتمام وقت اعالم مي شود. اين يك راهنمايي زماني بـراي ورزشـكاران نابينـا

  است تا بدانند يك دقيقه بيشتر زمان ندارند.  
  

  شروع مبارزه :15ماده ضميمه 
ورزشكاران به جايگاه هاي خـود در كنـار زمـين    بعد از اينكه داوران كنار ورزشكاران را به جاهاي مربوطه شان راهنمايي كردند، 

با اين دستور ورزشكاران به طرف يكديگر خم خواهند شد.  و عالمت احترام داده و  REIاعالم داور سپس باز مي گردند.  تاتامي 
  صلي (گرفتن) (راست يا چپ) را مي دهد. (عكس يك)ا kumi kataدستور  سپس داور



  

   
  

   

فته و بـا يـك
رف مقابـل را

SH.   

 بـه ورزشـكار

 

ي هم قرار گرف
ت معكوس طر

HIDO – دهد 

 ت كنند.  

kumi kat را

ارزه نيست.    
ت كننده روبروي
دست ديگر جهت

جريمه مي ستور
ي توانند حركت

 ند. 

taلين گـرفتن

 ي دهد.

براي شروع مبا
ن، هر دو رقابت
سر شانه) و با د

 ). 6تا  2

ر دهد، داور دست
 تنها يك بار مي

 نشده، رها كنن
ه باشد، داور اول

مي AOكار آبي
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است و ب "رفتن
 از سرگيري آن
مابين آرنج و س

2( عكس  نه).

Hajime تغيير
هر دو ورزشكار

Hajime اعالم
ست وجود داشته

ku را به ورزشك

kum  گر"تنها
مبارزه و هر بار
گرفته (محلي م
تداي جناق سين

فتن را قبل از
Ha (شروع)، هر

eست خود را تا

ست و چپ دس
umi kataي

mi kataابد كه

ابد در ابتداي م
گي يكديگر را گ
بين ترقوه و ابت

ار اين طرز گرف
ajimeور براي

ك يا هر دو دس
زشكار راست دس
پس گرفتن بعد

بايد اطمينان يا
بايد اطمينان يا
ت آستين جودوگ
ه اند (محلي ما

ه يك ورزشكاچ
حض دستور داو

كاران نبايد يك
چه مشكل ورز

 SHIRO و سپ

  توجه:

 داور ب
 داور ب

دست
گرفته

 چنانچ
 به مح
  خطار
 ورزشك
  چنانچ

سفيد

ت

ا
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   MATTE : اعمال دستور توقف مسابقه17ماده ضميمه  

و در  شـته را از ورزشـكاران برندا  يد مراقب باشد تا ديـد خـود  بارا اعالم مي نمايد،  matte توقف مسابقهكه داور عالمت  زماني
 در نزديكي ورزشكاران بماند. وي سپس بايد ورزشـكاران را تـا  بدون آن كه مانعي براي ورزشكاران به وجود آورد،  ،تمامي مدت

كـم بينـا    judokasالزم بداند، زيرا برخـي ورزشـكاران   مركز محل شروع مسابقه شان همراهي نمايد (اگر داورچنين كاري را 
  خودشان مي توانند به جايگاه اوليه خود باز گردند.)

  مسابقه را صادر مي نمايد.  مجدد  Hajimeو عالمت شروع  kumi kata سپس دستور گاردگيري

  دهد، تكرار خواهد شد.  بمسـابقه را  matteكه داور دستور توقف  هر زماني احلاين مر
  

  :دستور پايان مبارزه19ماده ضميمه 

داور بايد ورزشكاران را تا محل شـروع مبـارزه شـان روي تشـك     داده مي شود،   sore madeاعالم دستور پايان مبارزه وقتي
  لباس جودوي  خودرا مرتب نمايند.  درخواست نمايد تاهمراهي نمايد. در صورت لزوم، داور بايد از آنها 

كـرد، سـپس از    مشـخص ، shiro يـا بانـد سـفيد    ao بانـد آبـي  بـا اعـالم   نتايج مبارزه را از طريقي مناسب، بعد از اينكه داور 

  را صادر مي نمايد.   Rei كه داور عالمت احترام در جودو در حالي خم شوند،ورزشكاران خواهد خواست تا در مقابل يكديگر 
 و از آنجا افراد كمكي برگـزار كننـده   همراهي مي كنند،تا لبه تشك جودو خود را براي برگشت  ورزشكارانسپس كمك داوران 

  ، ورزشكاران را دراختيار خواهند گرفت. يا مربيان
  

    : دستور امتياز ضربه فني20ماده ضميمه 

  براي باند سفيد را اعالم خواهد كرد.  ipponبراي باند آبي يا امتياز ضربه فني  ippon داور يا دستور  امتياز ضربه فني
  

4(نصف امتياز ضربه فني و  WAZA ARI, YUKO:25و  24و  23ماده ضميمه 
  )امتياز 1

  مراحل مشابه را تكرار خواهد كرد.داور به همين صورت، 
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    osaekomi نگهداشتن در خاك: دستور 26ميمه ماده ض

مي دهد؛ چنانچه جريمه اي بايـد داده شـود، داور رويـه معمـول را      سنتيداور دستور توقف در خاك ( توقف مسابقه) را به روش 
  دنبال مي كند:

  اعالم مـي كنـد، در ايـن     توقف مسابقه راداده شود، داور جريمه اي بايد به وي و  باشد در موقعيت برتري جودوكاراگر
 باند آبـي و سـفيد   ورزشكار زمان ورزشكاران دوباره در موقعيت اوليه خود قرار مي گيرند و در صورت لزوم براي هر دو

  اعالم مي شود.   به نشانه جريمه 
       چنانچه حريف در موقعيت شكست باشد و بايد به وي جريمه اي داده شود، داور اعالم جريمـه مـي كنـد، لـيكن بايـد

 منتظر لحظه مناسب بماند تا بازي متوقف شود و پس از آن اعالم جريمه كند.    

    د شد.ناعمال خواه IJFتوجه: چنانچه شرايطي روي دهد كه در حيطه اين قوانين نگنجد، قوانين 
  

  براي ورزشكاران ناشنوا  IBSA. اصالحات ويژه 9

  )Judogi: لباس جودو ( 3ضميمه ماده 
ي سانتي متر به پشت جودوگي در باالي وسط شانه هـا  7كوچك به شعاع  دايرههرگاه شركت كننده ناشنوا باشد، يك 

  . صورت مي گيردشرايط خاص مربوط به قوانين جهت اعمال داوران  براي اطالعدوخته مي شود. اين كار براي  وي
  : عالئم8ضميمه ماده 

  چنانچه ورزشكاري ناشنوا باشـد،   كه براي نشان دادن نظر پذيرفته نشده است،به شكل فوق  قرارداديعالوه بر عالئم
 را مي كشد. X داور در كف دست ورزشكار ناشنوا حرف 

  ورزشـكار   اعـالم شـود، داور   باند آبـي و يا  باند سفيد مرسومبراي اعالم جريمه اي غير از مسابقه، پس از آنكه عالمت
داور بـا دو   ؛گرفته و از وي مي خواهد تا دستش را بكشد، بطوريكه كف دستش به سمت پائين باشدبا دست متخلف را 

 كف دست جودوكار را مي چرخاند. خود انگشت سبابه

 :چنانچه ورزشكار ناشنوا باشد 

 داور همان رويه فوق را دنبال خواهد نمود و به پشت دست ورزشكار مي زند:در زماني كه جريمه اي اعمال مي شود : 

 )shidoبا يك انگشت ( در اولين  -

 ) shidoبا دو انگشت ( در دومين  -
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 ) shidoبا سه انگشت ( در سومين  -

به ورزشـكار   اخراج از مسابقهاست. چنانچه جريمه  جريمه اخراج از مسابقه) به معناي Hansoku( هانسوكواعالم  -
 را در كف دست ورزشكار مي كشد.  Hناشنوا اعالم شود، داور حرف 

اين اقدام هشداري براي اعالم زمان يـك   را مي شنود. يكوتاه زنگ) دقيقه پيش از پايان مبارزه 1ورزشكار يك ( -
 مـچ دسـت چـپ    رويو  توقف بازي مي كنـد اعالم  در زمان مناسبدقيقه باقيمانده به انتهاي مسابقه است. داور 

 ( همانجا كه به طور معمول ساعت مي بنديم) يك ساعت مي كشد. جودوكار ناشنوا 

شـده اسـت؛ داور از    shidoبراي اعالم جريمه به ورزشكار ناشنوايي كه به دليل خارج شدن از خط مرتكب يـك   -
انگشـت بصـورت    استفاده مي كند و عالوه بر آن پشت دسـت وي بـا يـك    shidoعالمت استاندارد براي اعالم 
 عمودي يك خط مي كشد. 

 

 : شروع مبارزه15ضميمه ماده 

با قرار دادن يك دست  كنار مي ماند. داوروي  نمايد، كنار REIتا زماني كه داور اعالم  كنار چنانچه ورزشكاري ناشنوا باشد، داور
بر روي شكم ورزشكار، وي را خم مي كند و دست ديگر را پشت وي قرار مي دهد. سپس داور بر روي صندلي خود مي نشـيند.  

  هدايت مي كند و شروع مبارزه را با زدن بر روي شانه اعالم مي نمايد.گاردگيري انجام  رايرا ب جودوكارداور 
ورزشكار را گرفته و در خم شدن به وي كمك مي كند، اينكار با خم كردن سـينه   كنار شد، داورچنانچه ورزشكاري ناشنوا هم با

  به سمت جلو انجام مي شود و ورزشكار را تا لبه تشك همراهي مي كند.  
  

 MATTE كاربرد: 17ضميمه ماده 

  ( به معناي توقف) داور بر روي شانه هاي ورزشكار دوبار مي زند.   Matteچنانچه ورزشكاري ناشنوا باشد، در زمان اعالم 
  

      SONOMAMA: 18ضميمه ماده 

    YOSHIاست، داور يك فشار به پشت سر وي وارد مي كند. همزمان داور اعالم ا در مواردي كه ورزشكار ناشنو    
  وارد مي كند. جودوكار مي كند، بهرحال مبارزه ادامه دارد، وي فورا فشار ديگري را با دست ديگرش به سر     
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   SORE MADE: 19ضميمه ماده 
، داور ورزشكاران را تا محل شروع مبارزه همراهـي مـي كننـد. در صـورت     ) اعالم شودend of combatهر گاه پايان مبارزه ( 

و در خم شدن مرسـوم   مي شودورزشكار ناشنوا نزديك به  مربوطه كنار مي خواهد لباسشان را مرتب كنند. داورلزوم داور از آنها 

  مسابقه به وي كمك مي كند. 
  به قسمت بيروني تشك براي انجام احترام گذاشتن بعديورزشكاران خود را همراهي مي كنند؛ آنها را  كنار داوران 
را انجـام مـي   از ورزشـكاران  آنها را تا لبه تشك، جائيكه دستياران سـازمان مراقبـت الزم   هدايت مي كنند، سپس  ( خم شدن) 

    مي كنند. دهند، همراهي
  

  IPPON: 20ضميمه ماده 
  داور در زمان مقتضي اعالم ضربه فني باند سفيد و يا ضربه باند آبي مي نمايد.  

  هرگاه ورزشكاري ناشنوا باشد:
  مي كشد.   Iداور در كف دست ورزشكار عالمت 

  ،را به سمت سينه ورزشكار مي گيرد.  دست ويچنانچه امتيازي براي ورزشكار محسوب شود 

 ،را به سمت سينه حريف مي گيرد.   دست وي چنانچه امتياز براي حريف وي باشد   

  
 WAZA ARI   ،YUKO: 24، 23ضميمه ماده 

  همان رويه را پيگيري مي نمايد.ور به همان صورت پس از ترسيم حرف مربوطه در كف دست، دا    
  

  نگهداشتن در خاك : 26ضميمه ماده   
  ؛ چنانچه اي جريمه اي بايد داده شود، وي رويه معمول را دنبال مي كند:داور طبق معمول اعالم نگهداشتن در خاك مي كند  

  در موقعيت برتري باشد و بايد به وي جريمه اي داده شود، داور توقف مسـابقه را اعـالم مـي كنـد، در ايـن       حريفاگر
زمان ورزشكاران دوباره در موقعيت اوليه خود قرار مي گيرند و در صورت لزوم براي هر دو با اعالم بانـد آبـي و سـفيد    

 جريمه اعالم مي شود.    

 را دنبال مي كند.  8ر همان رويه هاي مندرج در ماده چنانچه ورزشكار ناشنوا باشد، داو 



      
     

  

، لـيكن بايـد
وا باشـد، داور
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ورزشـكربوطـه  

داور اعالم جريم
چنانچـه ور نـد. 

ب به وي اعالم 
اعمال 3صفحه 

معلوليت مروع 

ي داده شود، د
عالم جريمه كنـ

شدن از تشك
در ص 4.1 رويه

البته نوي شود،

15 

ه وي جريمه ا
و پس از آن اع

 شود.

  نوند.
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