به نام خدا

تکواندو جهانی
قوانین مسابقات پارا تکواندو
تاریخ اجرا 2 :آذر 1400

مقدمه
تکواندو یک رشته ورزشی رزمی پر برخورد محسوب می شود که منشاء آن کشور کره می باشد .ورزشکاران دارای معلولیت نیز می توانند در این
رشته ورزشی فعالیت نمایند که به آن "پارا تکواندو" اطالق می شود .پارا تکواندو ایمنی ورزشکار ،جوانمردی و قوانین شفاف را مد نظر قرار داده
است که همان مبنای مسابقات می باشد .ورزشکاران در تمام مدت باید سالمتی خود را مد نظر قرار داده و هیچگاه در بازی خطرناک مشارکت داشته
باشند.

ماده 1
هدف
-1-1

هد ف از ارائه قوانین مسابقات پارا تکواندو همان استانداردسازی در کلیه سطوح مسابقات قهرمانی برگزار شده از سوی تکواندو جهانی
( ،)WTاتحادیه قاره ای ( )CUsو انجمن های ملی عضو تکواندو جهانی ( )MNAsاست .قوانین مسابقات پارا تکواندو در راستای
تضمین اجرای امور به شکل جوانمردانه ،شفاف و منظم می باشند.

تفسیر ماده  :1-1هدف از تدوین ماده  1تضمین استانداردسازی در مسابقات پارا تکواندو در سطح جهان است .مسابقاتی که اصول اساسی این قوانین
را رعایت ننمایند تائیدیه مسابقات پارا تکواندو را نخواهند داشت.

ماده 2
اجرا
-1-2

قوانین مسابقات پارا تکواندو در کلیه مسابقات برگزار شده  /معرفی شده از سوی تکواندو جهانی ،اتحادیه قاره ای و انجمن های ملی عضو
تکواندو جهانی اعمال می شوند .البته انجمن های ملی عضو تکواندو جهانی که مایل به تغییر در برخی از قسمت های قوانین مسابقات
پارا تکواندو می باشند ابتدا باید تائیدیه تکواندو جهانی را کسب نمایند .چنانچه اتحادیه قاره ای و یا انجمن ملی عضو تکواندو جهانی از
قوانین مسابقات پارا تکواندو جهانی بدون اخذ تائیدیه تکواندو جهانی تخلف نماید آنگاه تکواندو جهانی با صالحدید خود می تواند تورنمنت
مربوطه را ابطال و یا رد نماید.
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 -2-2کلیه مسابقات پارا تکواندو معرفی شده ،برگزار شده و مورد تائید  /تحت پوشش تکواندو جهانی ملزم به تبعیت از مفاد اساسنامه تکواندو
جهانی ،آئین نامه های حقوقی و انضباطی و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشند.
 -3-2کلیه مسابقات پارا تکواندو اعالم شده ،برگزار شده و یا مصوب  /تحت پوشش تکواندو جهانی و اتحادیه قاره ای  /انجمن ملی عضو تابع
آئین نامه پزشکی تکواندو جهانی ،قوانین مبارزه با دوپینگ تکواندو جهانی و همچنین قوانین کالسبندی ورزشکاران تکواندو جهانی می باشند.
تفسیر ماده :2-1
اخذ تائیدیه اولیه :کلیه سازمان های متقاضی اجرای تغییرات در هر یک از قسمت های قوانین جاری ابتدا ملزم به ارسال پیشنهادات خود مبنی بر
اعالم تغییرات بهمراه ذکر دالیل می باشند .در ابتدا تائیدیه این تغییرات حداکثر یک ماه پیش از برگزاری مسابقات از سوی تکواندو جهانی ارسال
می شود .تکواندو جهانی مجاز به اجرای قوانین مسابقات پارا تکواندو همراه با تغییرات صورت گرفته در مسابقات قهرمانی اعالم شده خود طبق نظر
کمیته پارا تکواندو همراه با تائید رئیس می باشد.
ماده 3
محوطه مسابقه
 -1-3محوطه مسابقه متشکل از محدوده مبارزه و محوطه ایمنی می باشد .محدوده مبارزه و محوطه ایمنی از یک قسمت مسطح عاری از
هر گونه برآمدگی تشکیل شده است و روی آن با یک تشک از جنس انعطاف پذیر (بدون هر گونه سر خوردن) و همچنین مورد تائید فدراسیون
جهانی تکواندو پوشانده شده است .در صورت نیاز؛ محدوده مبارزه بر روی یک سکو با ارتفاع  60تا  100سانتی متر از سطح زمین نصب می گردد.
خط بیرونی محوطه ایمنی در راستای حفظ ایمنی شرکت کنندگان با زاویه  30درجه به زمین متصل می گردد.
 -1-1-3محدوده هشت ضلعی
محدوده مسابقه متشکل از محوطه ایمن و یک محل مبارزه می باشد .این محدوده به شکل مربع می باشد و اندازه آن حداقل  10در  10متر و
حداکثر  12در  12متر می باشد .در مرکز محوطه مسابقه یک محدوده هشت ضلعی مبارزه قرار دارد .قطر محوطه مبارزه حدودا  8متر می باشد و
هر طرف ضلع این محدوده تقریبا  3.3متر می باشد .یک خط عرضی  60سانتی متری با عنوان خط هشدار به اندازه  8در  8متر خط مرزی در
راستای مرکز قرار می گیرد .فاصله بین خط بیرونی محوطه مسابقه و مرز محوطه مبارزه منطقه ایمن محسوب می شود .محدوده مبارزه و ایمن طبق
راهنمای فنی مسابقات با رنگ های مختلف نشان داده می شوند.
 -2-3نشان گذاری
 -1-2-3به خط بیرونی محدوده مبارزه خط مرزی و به خط خارجی محوطه مسابقه خط بیرونی اطالق می شود.
 -2-2-3به قسمت جلویی خط بیرونی که در مجاورت میز ثبت امتیازات می باشد خط بیرونی  # 1اطالق می باشد و در جهت عقربه های ساعت با
خط  # 1می باشد ،به سایر خطوط ،خطوط بیرونی  #3 / #2و  #4اطالق می شود .چنانچه شکل محدوده مبارزه هشت ضلعی باشد آنگاه به خط
مرزی قرار گرفته در مجاورت خط بیرونی  # 1خط مرزی  # 1اطالق می شود که در جهت عقربه های ساعت با خط مرزی  # 1می باشد؛ به
خطوط دیگر خطوط مرزی  #7 ،#6 ،#5 ،#4 ،#3 ، #2و  #8اطالق می شود.
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 -3-2-3موقعیت داور و ورزشکار در ابتدا و انتهای محل مبارزه :جای گیری ورزشکاران در مقابل یکدیگر می باشد؛ به فاصله  1متر از نقطه مرکزی
محدوده مبارزه آنهم بصورت موازی با خط بیرونی  .#1داور در  1.5متری از مرکز محدوده مبارزه و رو به سمت خط بیرونی  #3قرار می گیرد.
 -4-2-3موقعیت داوران :محل قرار گیری داور اول در نیم متری از گوشه خط بیرونی  #1می باشد .موقعیت داور دوم در نیم متری بخش خارجی از
مرکز خط بیرونی  #3می باشد .برای تسهیل امور بخش رسانه ،تلویزیون و مجریان ورزشی می توان موقعیت داوران را تغییر داد.
 -5-2-3موقعیت مسئول ثبت امتیاز و  :IVRموقعیت مسئول ثبت امتیاز و پخش مجدد فیلم ( ) IVRدر  2متری خط بیرونی  #1می باشد.
موقعیت مسئول ثبت امتیاز با توجه به فضای جایگاه و الزامات رسانه ها و مجریان ورزشی تغییر خواهد نمود.
 -6-2-3موقعیت مربیان :بطور کلی موقعیت مربیان در فاصله یک متر و یا بیش از آن نسبت به مرکز خط بیرونی از سمت هر یک از ورزشکاران
تعیین می گردد .موقعیت مربیان با توجه به فضای جایگاه و الزامات رسانه ها و مجریان ورزشی تغییر خواهد نمود.
 -7-2-3موقعیت میز بازرسان :محل آن در نزدیکی در ورودی محوطه مسابقه ( )FOPمی باشد تا تجهیزات همراه ورزشکاران را کنترل نمایند.

تفسیر #3-1
تشک انعطاف پذیر :میزان انعطاف پذیری و سرخوردگی تشک قبل از برگزاری مسابقات به تائید فدراسیون جهانی تکواندو رسیده باشد.
تفسیر #3-1
رنگ :رنگ کلی سطح تشک نباید انعکاس شدید نور ایجاد نماید و یا سبب خستگی چشمان ورزشکار و تماشاچی شود .همچنین رنگ تجهیزات
همراه ورزشکار ،یونیفرم و سطح محدوده مسابقه بدرستی انتخاب شوند.
تفسیر # 3-2-7
میز بازرسی :در این میز مسئولین کنترل کلیه اقالم همراه ورزشکار را از جهت مطابقت آنها با قوانین فدراسیون جهانی و اندازه مناسب با ورزشکار
کنترل می نمایند .چنانچه در این مرحله تجهیزات با اشکاالت روبرو شود آنگاه ورزشکار ملزم به تغییر تجهیزات همراه خود می باشد .نوع ثبت نام
ورزشکار ،مربی و پزشک نیز کنترل می شود.
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ماده 4
ورزشکار
-1-4

شرایط ورزشکار

 -1-1-4دارای ملیت تیم اعزام شده به مسابقات باشد.
 -1-1-1-4ورزشکاران مهاجری که دارای گواهی سکونت از دولت کشور مورد نظر و یا سازمان ملل می باشند با اخذ مجوز از WTمی توانند با
پرچم فدراسیون جهانی تکواندو در تورنمنت ها و مسابقات قهرمانی شرکت نمایند.
 -2-1-4ورزشکاری که از سوی انجمن ملی عضو مورد تائید فدراسیون جهانی تکواندو معرفی شده باشد.
 -3-1-4دارای دان تکواندو صادر شده از  WTباشد و یا  5-1 Geupمورد تائید را داشته باشد.
 -4-1-4دارای گواهی ورزشکاران مورد تائید تکواندو جهانی ( )GALباشد.
 -5-1-4ورزشکار شرکت کننده در سال برگزاری مسابقات حداقل  16سال سن داشته باشد.
 -6-1-4ورزشکار طبق قوانین کالسبندی ورزشکاران تکواندو جهانی کالسبندی بین المللی شده باشد و کالس ورزشی و وضعیت وی پیش از
تورنمنت تعیین شده باشد .ورزشکارانی که واجد شرایط نباشند ( )NEو یا کالسبندی آنها نهایی نشده باشد ( )CNCاز حق شرکت در مسابقات
برخوردار نیستند.
 -2-4یونیفرم ورزشکار و تجهیزات مسابقه
 -1-2-4در مسابقات پارا تکواندو مندرج در تقویم مسابقات تکواندو جهانی ،یونیفرم ورزشکار و یا دوبوک و کلیه تجهیزات مسابقات اعم از تشک
مسابقه ،سیستم ثبت امتیازات ( ،)PSSپخش مجدد تصاویر ( )IVRو تجهیزات محافظتی مورد تائید فدراسیون جهانی تکواندو باشند.
 -1-1-2-4ویژگیهای دوبوک و یا یونیفرم مسابقات بطور جداگانه تعیین شده اند.
 -2-2-4ورزشکار پیش از ورود به زمین مسابقه ملزم به پوشیدن یونیفرم و یا دوبوک ،محافظ کشاله ران ،محافظ ساق پا ،محافظ ساعد ،محافظ
دست (در صورت استفاده) ،جوراب های دارای سنسور و محافط دهان مورد تائید فدراسیون جهانی می باشد.
 -1-2-2-4ورزشکاران پارا تکواندو می توانند با اخذ تائیدیه از فدراسیون جهانی تکواندو از سایر تجهیزات دیگر نیز استفاده نمایند .ورزشکاران قطع
عضو می توانند قسمت باقی مانده عضو خود را با یک ابزار محافظتی با قطر حداکثر  2سانتی متر بپوشانند .چنانچه این مسئله در قوانین بطور کامل
مشخص نشده باشد آنگاه مسئول فنی در ارتباط با استفاده از ابزار محافظتی در تورنمنت مربوطه تصمیم گیری خواهد نمود.
 -2-2-2-4استفاده از چسب در پاها ،دستان ،بازوان ،زانو ها و سایر بخش های بدن مجاز است لیکن در فرایند بازرسی کنترل الزم صورت
می گیرد .سر داور بین المللی در زمان بررسی می تواند برای استفاده از چسب های بیشتر درخواست تائیدیه از پزشک مسابقات نماید .ورزشکاران در
زمان وزن کشی ملزم به درآوردن چسب می باشند بطوری که داوران وزن کشی بتوانند جای زخم ،بریدگی را مشاهده نمایند.
 -3-2-4ورزشکا ر مسئول تجهیزات مورد تائید تکواندو جهانی خود در مسابقات می باشد .محافظ کشاله ران ،ساعد و ساق پا در زیر دوبوک تکواندو
باشد .جوراب های سنسور دار ،محافظ دست و دهان نیز می تواند از سوی ورزشکار مهیا گردند.
 -1-3-2-4فهرست تجهیزات محافظتی مورد تائید تکواندو جهانی در وبگاه رسمی  WTآمده است.
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 -2-3-2-4استفاده از روسری زیر محافظ سر و داخل یونیفرم مجاز است لیکن سبب کاهش دید حریف نشود و یا سبب مخدوش شدن مسائل
ایمنی نشود.
 -3-3-2-4آستین های یونیفرم تکواندو (دوبوک) در کالس های  K40کوتاه باشد بطوری که سبب پوشش بیشتر نگردد ،مانع حرکت ورزشکار
نشود و یا تاثیر منفی بر نمای ظاهری این رشته ورزشی نداشته باشد.
 -5-2-4تجهیزات مورد تائید مسابقات تکواندو جهانی از سوی کمیته برگزاری مسابقات و با هزینه آنها و مسئولین فنی نصب می گردند.
 -1-5-2-4محافظ تنه و سیستم ثبت امتیاز ( )PSSو تجهیزات مربوط به  PSSمانند محافظ قفسه سینه (. )Hogu
 -1-1-5-2-4در مسابقات تورنمنت های رنکینگ جهانی  G-6و بیش از آن انتخاب شرکت تولیدی سیستم ثبت امتیاز ( )PSSبا نظر تکواندو
جهانی خواهد بود.
 -2-1-5-2-4نماینده فنی از حق تعیین اندازه محافظ تنه (کوچکتر  /بزرگتر) با توجه به موارد تعیین شده برخوردار است.
 -3-1-5-2-4ورزشکاران برای ایمنی خود در بیرون محل مسابقه ملزم به پوشیدن محافظ قفسه سینه می باشند.
 -2-5-2-4تشک
 -3-5-2-4محافظ سر و صورت
 -4-5-2-4سیستم پخش مجدد فیلم ( )IVRو تجهیزات مرتبط اعم از دوربین ها ،کابل ها و نرم افزار ها و غیره .سیستم پخش مجدد  4Dباید
در مسابقات درجه  G14و در بازی های پارالمپیک  G20استفاده شود.
 -1-4-5-2-4در هر مسابقه حداقل از  2دوربین استفاده می شود.
 -5-5-2-4تابلو امتیازات در محوطه مسابقه (برای نمایش امتیازات؛ برای هر مسابقه حداقل از  2تابلو استفاده شود).
 -6-5-2-4سیستم نمایش زمان مسابقه ( )RTDSدر محوطه فراخوان ورزشکار و تمرین قبل از مسابقه
 -7-5-2-4سیستم زمان فراخوان سر داوران ( )RTRCSدر محل سر داوران و یا سالن انتظار
 -8-5-2-4چنانچه به تجهیزات همراه و اقالم خاصی در این ماده پرداخته نشده باشد آنگاه باید در کتابچه راهنمای فنی پارا تکواندو WT
مشخص شوند.
 -3-4محوطه تمرین
کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی  /تورنمنت پارا تکواندو مورد تائید تکواندو جهانی مسئول مهیا نمودن و آماده سازی محوطه تمرین در اندازه
مناسب با توجه به تعداد ورزشکاران می باشد .همچنین محوطه تمرین با اقالم زیر تجهیز شده باشد:
 -1-3-4تشک مسابقه
 -2-3-4تجهیزات اورژانسی به همان صورتی که در آئین نامه پزشکی تکواندو جهانی آمده است.
 -3-3-4یخ در محفظه مناسب
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 -4-4مبارزه با دوپینگ
 -1-4-4در همه مسابقات پارا تکواندو مورد تائید  /حمایت تکواندو جهانی هرگونه استفاده از دارو و یا مواد ممنوع مندرج در قوانین مبارزه با دوپینگ
تکواندو جهانی و لیست وادا ممنوع است .در همه مسابقات پارا تکواندو بازی های پارالمپیک و سایر بازی های چند رشته ای که در آن رشته
کیوروگی پارا تکواندو برگزار می شود آئین نامه مبارزه با دوپینگ وادا اعمال می شود.
 -2-4-4تکواندو جهانی در صورت لزوم برای تضمین تبعیت از قوانین از ورزشکاران تست دوپینگ خواهد گرفت و ورزشکار برنده ای که از انجام
تست دوپینگ امتناع ورزد و از قوانین تست دوپینگ تخطی نموده باشد آنگاه نام وی از همه نتایج حذف خواهد شد و مدال وی به نفر بعدی لیست
مسابقه تعلق می گیرد.
 -3-4-4کمیته برگزاری مسئول مهیا نمودن شرایط الزم برای اقدامات ضروری انجام تست دوپینگ می باشد.
ماده  4-1موارد مربوط به شرایط ورزشکار در همه مسابقات مورد تائید تکواندو جهانی ،مسابقات قهرمانی مورد تائید انجمن قاره ای ،بازی های
چند رشته ای و مسابقات مورد تائید تکواندو جهانی و همچنین تورنمنت های بین المللی تکواندو رعایت گردد.
تفسیر # 4-1-1
ملیت ورزشکاران تیم اعزامی
چنانچه ورزشکاری بعنوان ورزشکار تیم ملی خود در مسابقه شرکت نماید آنگاه ملیت وی با توجه به قانون شهروندی کشور ثبت نام کننده وی در
مسابقات تعیین می شود .تائید شهروندی با بررسی گذرنامه انجام می شود.

ورزشکاری که در یک زمان دارای تابعیت دو یا چند کشور می باشد تنها می تواند از سوی یکی از آنها انتخاب شود .البته در صورت تغییر ملیت ،تنها
در صورتی می تواند به نمایندگی از کشور دیگری در مسابقه شرکت نماید که حداقل  36ماه از آخرین مسابقه وی به نمایندگی از کشور قبلی گذشته
باشد:
-

بازی های پارالمپیک

-

تورنمنت های انتخابی برای بازی های پارالمپیک

-

سیکل  4ساله بازی های چند رشته ای قاره ای

-

در مسابقه کسب رنکینگ پارا تکواندو جهانی عضو تیم ملی خود باشد.

این بازه زمانی را می توان با توافق با انجمن های ملی عضو فدراسیون جهانی تکواندو ،کمیته ملی پارالمپیک و تکواندو جهانی تقلیل و یا حتی لغو
نمود .تکواندو جهانی در هر زمان می تواند بر علیه ورزشکار و تیم ملی وی که از مفاد این قانون تخطی نموده است اقدامات انضباطی را اعمال نماید
که از آن جمله پس گرفتن مدال وی می باشد .چنانچه ورزشکار  16سال (کمتر از  16سال) داشته باشد آنگاه مفاد این ماده شامل وی نمی شود مگر
آنکه از سوی یکی از کشورها در این خصوص اعتراضی صورت گرفته باشد .برای رفع مناقشه تکواندو جهانی ارزیابی خود را انجام می دهد و تصمیم
نهایی را اتخاذ می نماید .پس از تصمیم گیری هیچ گونه درخواست تجدید نظری مجاز نیست.
ماده  4-1-1در تورنمنت های آزاد دارای رنکینگ جهانی  G-2و یا پائین تر از آن اعمال نمی شود.
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تفسیر # 4-1-1-1
ورزشکاران مهاجر کشوری که از یک انجمن ملی عضو فدراسیون جهانی تکواندو دارای مدرک  GALمی باشند؛ می توانند در مسابقات پارا تکواندو
با پرچم تکواندو جهانی شرکت نمایند .انجمن ملی عضو فدراسیون جهانی تکواندو مسئول تضمین سالمتی ورزشکار (نداشتن وضعیت حاملگی)
می باشد و همچنین ورزشکار معاینات پزشکی را برای اثبات سالمتی خود جهت شرکت در مسابقه انجام داده باشد .هر یک از انجمن های ملی عضو
فدراسیون جهانی تکواندو مسئولیت حوادث را متقبل شود و بیمه سالمت را بهمراه مدارک شهروندی مختص مهاجرین داشته باشد .این یکی از
تعهدات جاری برای همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین المللی می باشد.
تفسیر # 4-1-2
پیشنهاد ارائه شده از سوی انجمن تکواندو ملی عضو تکواندو جهانی :هر یک از فدراسیون های ملی مسئول انجام معاینات پزشکی از جهت اثبات
سالمتی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات می باشند .تائید جنسیت و عدم بارداری را نیز انجام می دهند .همچنین هر یک از فدراسیون های ملی
مسئولیت کامل حوادث و تهیه بیمه سالمت ورزشکاران و همراهان را در زمان برگزاری مسابقه تحت پوشش تکواندو جهانی بر عهده دارند.
در تورنمنت های آزاد دارای رنکینگ جهانی  G-2و یا پائین تر از آن ماده  4-1-2اعمال نمی شود.
ماده  4-1-2در تورنمنت های آزاد دارای رنکینگ جهانی  G-2و یا پائین تر از آن اعمال نمی شود.
تفسیر # 4-1-5
محدودیت سنی بر مبنای سال می باشد و تاریخ مالک نیست .برای مثال چنانچه مسابقات قهرمانی پارا تکواندو جهانی در  25شهریور  1394برگزار
شود آنگاه ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات باید قبل از  10دیماه  1378متولد شده باشند.
تفسیر # 4-3-2
رنگ محافظ دهان محدود ب ه رنگ سفید و یا رنگ شفاف است .البته چنانچه ورزشکاری دارای گواهی پزشک باشد که در آن استفاده از محافظ
دهان برای مضر تشخیص داده شده باشد آنگاه وی می تواند در مسابقه محافظ دهان استفاده ننماید.
تفسیر # 4-2-5-3
محافظ سر :تنها استفاده از محافظ سر در رنگ های آبی و قرمز مجاز است.
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ماده 5
تقسیم اوزان و کالس های ورزشی
-1-5

تقسیم بندی اوزان در بخش آقایان و خانم ها به شرح زیر می باشد:
اوزان بانوان

اوزان آقایان
 -58کیلوگرم

حداکثر  58کیلوگرم

 -47کیلوگرم

حداکثر  47کیلوگرم

 -63کیلوگرم

حداکثر  63کیلوگرم

 -52کیلوگرم

حداکثر  52کیلوگرم

 -70کیلوگرم

حداکثر  70کیلوگرم

 -57کیلوگرم

حداکثر  57کیلوگرم

 -80کیلوگرم

حداکثر  80کیلوگرم

 -65کیلوگرم

حداکثر  65کیلوگرم

 +80کیلوگرم

بیش از  80کیلوگرم

 +65کیلوگرم

بیش از  65کیلوگرم

 -2-5کالس های ورزشی
در رشته کیوروگی پارا تکواندو کالس های ورزشی به شرح زیر می باشند:
کالس های ورزشی آقایان

کالس های ورزشی خانم ها

K41

K41

K44

K44

 -1-2-5چنانچه ورزشکاری تنها فرد ثبت نام شده (مرد یا زن) در گروه مسابقه نمایشی خود باشد آنگاه مسابقه را می توان به منظور کالسبندی
ورزشکار با همان یک ورزشکار طبق قوانین مسابقات پارا تکواندو  WTبرگزار نمود.

تفسیر # 5-1
حداکثر سقف وزنی:
محدودیت وزنی با اختالف یک رقم اعشار نسبت به محدودیت تعیین شده مشخص می شود .برای مثال سقف  50کیلوگرم بدین شکل نمایش داده
می شود 50 :کیلوگرم با محدودیت  50.10کیلوگرم که بیش از آن منجر به اخراج ورزشکار از مسابقه می شود.
بیش از آن:
بیش از  50کیلوگرم که با عدد  50.10کیلوگرم خوانده می شود و  50کیلوگرم و کمتر از آن بعنوان وزن ناکافی شناخته می شود و در نتیجه ورزشکار
از مسابقه اخراج خواهد شد.
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ماده 6
روش و سیستم مسابقه
 -1-1-6مسابقات انفرادی بین ورزشکاران یک کالس ورزشی مشابه و گروه وزنی انجام می شود .هیچ یک از ورزشکاران نمی توانند در بیش از
یک گروه وزنی یک ماده مسابقه دهند.
 -1-2-6رتبه تیمی از طریق مجموع تعداد و رنگ مدال های ورزشکاران یک تیم بدست می آید.
 -1-1-2-6تیم دارای تعداد مدال طالی بیشتر برنده محسوب می شود.
 -2-1-2-6چنانچه در تعداد مدال طالی بدست آمده نتیجه برابر باشد آنگاه به روش ذیل تصمیم گیری خواهد شد:
 -1تعداد مدال های نقره و برنز بدست آمده توسط تیم
 -2تعداد مدال طال (سپس نقره ،برنز) در کالس ورزشی و گروه وزنی که تعداد شرکت کنندگان آن بیشتر است.
 -2-6سیستم مسابقات به شکل ذیل تقسیم بندی خواهد شد:
 -1-2-6سیستم تورنمنت تک حذفی
 -2-2-6سیستم راند رابین
 -3-2-6سیستم تورنمنت تک حذفی همراه با شانس مجدد
 -3-6مسابقات پارا تکواندو بازی های پارالمپیک و بازی های چند رشته ای  4ساله تنها از سیستم تک حذفی و یا سیستم تک حذفی همراه با
شانس مجدد استفاده می نمایند.
 -4-6همه مسابقات بین المللی پارا تکواندو مورد تائید تکواندو جهانی حداقل با حضور  3کشور برگزار می شوند .نتایج رسمی مسابقات
پارا تکواندو با کمتر از  3کشور مورد تائید نخواهند بود .در مسابقات کالس ورزشی و گروه وزنی با کمتر از  3ورزشکار از  2کشور نتیجه رسمی
مسابقات مورد تائید نخواهند بود.

ماده 7
مدت زمان مسابقه
-1-7مدت مسابقه در  1راند  5دقیقه ای با احتساب  30ثانیه زمان استراحت برای هر ورزشکار برگزار می شود .چنانچه پس از پایان راند  5دقیقه ای
امتیازات همچنان برابر باشد آنگاه پس از زمان استراحت  1دقیقه ای یک راند  1دقیقه ای بعنوان راند طالیی برگزار می شود .در زمان برگزاری راند
طالیی زمان استراحت در نظر گرفته نخواهد شد.
 -1-1-7هر یک از مربیان در زمان برگزاری یک راند در هر زمان مجاز به درخواست زمان استراحت  1دقیقه و  30ثانیه ای هستند.
 -2-7مدت مسابقه را می توان طبق نظر نماینده فنی مسابقات مربوطه به  4و یا  3دقیقه تغییر داد.
تفسیر # 7-1-1
مربیان می توانند در هر زمان از زمان برگزاری یک راند درخواست زمان استراحت نمایند .در زمان برگزاری راند طالیی امکان درخواست زمان
استراحت وجود ندارد .از زمان فرمان داور " 30 "kal-yeoثانیه زمان استراحت محاسبه خواهد شد.
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ماده 8
قرعه کشی

-1-8آخرین مهلت تعیین شده و تاریخ قرعه کشی در راهنمای تورنمنت و مسابقات قهرمانی درج خواهد شد .حداقل یک نماینده از هر کشور باید در
جلسه قرعه کشی حضور داشته باشد .تیم اعزامی ثبت نام خود را تا پیش از انجام قرعه کشی تائید نماید .چنانچه نماینده تیم در جلسه قرعه کشی
حضور نداشته باشد آنگاه یک نفر به نیابت از آنها شرکت خواهد نمود و بخش پارا تکواندو تکواندو جهانی از این موضوع مطلع گردد.
-2-8

قرعه کشی توسط سیستم رایانه ای و در معرض همگان صورت می گیرد .چنانچه استفاده از این روش میسر نباشد آنگاه روش
قرعه کشی توسط نماینده فنی تعیین می شود.

 -3-8تعداد ورزشکاران گروه بندی شده در آئین نامه رنکینگ جهانی  WTو راهنمای تورنمنت مشخص شده اند.

ماده 9
کالسبندی بین المللی ورزشکاران
-1-9

کالسبندی بین المللی ورزشکاران در مسابقات قهرمانی و تورنمنت های پارا تکواندو مورد تائید  WTبرگزار می شود و بطور معمول یک
و یا دو روز پیش از آغاز مسابقات انجام می شود.

 -2-9طبق قوانین کالسبندی ورزشکاران تکواندو جهانی ،ورزشکاران جدید ( )Nکه قبال کالسبندی بین المللی نشده اند پیش از مسابقه نیازمند
کالسبندی می باشند و می بایست کالس ورزشی و وضعیت آنها مشخص شده باشد.
 -1-2-9فرم معاینه پزشکی
کلیه ورزشکاران جدید ( )Nملزم به تکمیل و ارسال فرم معاینه پزشکی ( )MDFپیش از آغاز مسابقات می باشند بطوری که مشخص شود ورزشکار
حائز حداقل معلولیت واجد شرایط برای شرکت در کالس های ورزشی " Kکیوروگی" می باشد.
 -2-2-9ورزشکار فاقد معلولیت مجاز ( )NEمی باشد و یا ورزشکاری که کالسبندی وی نهایی نشده است (.)CNC
ورزشکارانی که کالسبندی بین المللی شده اند لیکن معلولیت آنها مجاز نمی باشد ( )NEو یا کالسبندی آنها نهایی نشده است ( )CNCامکان
شرکت در مسابقات کیوروگی پارا تکواندو را ندارند.
 -3-9اولین حضور
چنانچه کالس ورزشی ورزشکار پس از اولین حضور در مسابقات و پس از برگزاری کالسبندی بین المللی تغییر نماید آنگاه اقدامات زیر برای نهایی
نمودن نتایج وی صورت می گیرد:
 -1-3-9تغییر کالس ورزشکار به کالس ورزشی باالتر
چنانچه کالس ورزشی ورزشکار پس از حضور در اولین مسابقه به کالس باالتر تغییر نماید آنگاه مشخص می شود که محدودیت های حرکتی
ورزشکار کمتر از رقبای وی بوده است .با توجه به اینکه این مسئله نابرابری محسوب می شود لذا نتایج اولیه وی مورد تائید نخواهد بود .این مسئله
تغییر در کالس ورزشی افراد فاقد شرایط ( )NEرا نیز شامل می شود.
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 -2-3-9تغییر کالس ورزشکار به کالس ورزشی پائین تر
چنانچه کالس ورزشی ورزشکار پس از حضور در اولین مسابقه به کالس پائین تر تغییر نماید آنگاه مشخص می شود که محدودیت های حرکتی
ورزشکار بیش از رقبای وی بوده است .در این شرایط رقبای ورزشکار نسبت به وی برتری خواهند داشت .با توجه به اینکه ورزشکار با نابرابری روبرو
شده است نتایج و مدال های وی همچنان مورد تائید است و به وی تعلق می گیرد .هیچ گونه امتیاز رنکینگ پارا تکواندو جهانی برای آن تورنمنت
در نظر گرفته نخواهد شد.

تفسیر # 9-3-1
چنانچه ورزشکاری که در کالس پائین تر کالسبندی شده باشد لیکن در اولین حضور خود به کالس باالتر رود آنگاه نباید مسابقه خود را ادامه دهد و
بعنوان بازند ه اولین راند مسابقات امتیازات رنکینگ کالس باالتر را کسب نماید .بازنده مسابقه در برابر ورزشکاری که پس از اولین حضور تغییر در
کالس خود داشته است به راند بعد خواهد رفت.
چنانچه ورزشکار فاقد معلولیت واجد شرایط باشد آنگاه امتیازات رنکینگ ( )NEبه وی تعلق نمی گیرد.

ماده 10
وزن کشی
 -1-10وزن کشی ورزشکاران یک روز پیش از مسابقه کالس ورزشی مربوطه و طبق گروه وزن کشی انجام می شود.
 -1-1-10کلیه ورزشکاران طبق مواد  4-1-1و  4-1-4وزن کشی خواهند شد.
 -2-10وزن کشی مسابقات پارا تکواندو  WTاز سوی داوران بین المللی رسمی  WTانجام می شود .ورزشکاران مرد توسط داوران مرد و
ورزشکاران خانم توسط داوران بانوان وزن کشی می شوند .دو اتاق جداگانه برای وزن کشی (یک اتاق برای آقایان و دیگری برای خانم ها)
اختصاص داده می شود.
 -1-2-10وزن کشی به ترتیب توسط دو داور آقا و خانم انجام می شود.
 -2-2-10چنانچه ورزشکاری کمتر از  18سال سن داشته باشد آنگاه مربی ورزشکار می تواند در اتاق وزن کشی حضور داشته باشد .البته بدین
صورت که مربی خانم برای ورزشکار خانم و مربی مرد برای ورزشکار مرد حضور داشته باشند.
 -3-10در خالل وزن کشی ورزشکار مرد لباس زیر و همچنین ورزشکاران خانم لباس زیر بهمراه سوتین به تن داشته باشند .وزن لباس زیر 100
گرم محاسبه می شود و از وزن ورزشکار کسر می گردد.
 -4-10وزن کشی یکبار انجام می شود لیکن در صورتی که در اولین مرتبه گروه وزنی ورزشکار مشخص نشود آنگاه وزن کشی مجدد برای وی
انجام می شود.
 -1-4-10بطور معمول وزن کشی طی  2ساعت انجام می شود .نماینده فنی در صورت لزوم از امکان تمدید زمان وزن کشی برخوردار است.
 -5-10اخراج ورزشکار در خالل وزن کشی
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چنانچه ورزشکار شرایط الزم در وزن کشی تورنمنت و یا مسابقات قهرمانی که در آن ثبت نام نموده است را نداشته باشد آنگاه ورزشکار از مسابقه
اخراج می گردد.
 -6-10برای آنکه ورزشکاران در زمان وزن کشی از مسابقه محروم نشوند توصیه می شود از ترازوی مشابه ترازوی رسمی مسابقات در محل اسکان
و تمرین خود برای وزن کشی استفاده نمایند.
 -7-10کنترل تصادفی وزن ورزشکاران
مسئولین تکواندو جهانی در روز برگزاری مسابقات ،وزن کشی را بصورت تصادفی (رندوم) از ورزشکاران انجام می دهند .بین  5تا  50درصد از
ورزشکاران در هر گروه وزنی بصورت تصادفی انتخاب می شوند .ورزشکارانی که وزن آنها بیش از  3درصد از گروه وزنی خود باشد از مسابقه اخراج
خواهند شد .کنترل وزن کشی تصادفی برای هر ورزشکار تنها یکبار انجام می شود و برای مرتبه دوم انجام نمی شود .گروه های وزنی  +مشمول
وزن کشی تصادفی نمی شوند.
تفسیر # 10-1
وزن کشی یک روز پیش از مسابقه کالس ورزشی مربوطه و تقسیم بندی اوزان از سوی کمیته برگزاری و یا تکواندو جهانی انجام می شود.
تفسیر #10-5
اخراج از مسابقه در حین وزن کشی رسمی
چنانچه ورزشکاری در خالل وزن کشی رسمی از مسابقه اخراج شود آنگاه امتیازات شرکت در مسابقه وی به فرد دیگری داده نمی شود .چنانچه
ورزشکار در مرحله وزن کشی تقلب نماید آنگاه ورزشکار با نظر نماینده فنی و با اخذ مشورت از داور وزن کشی از مسابقه اخراج می شود.
تفسیر #10-6
ترازو مشابه ترازوی رسمی
کالیبراسیون ترازوی تمرینی ورزشکاران مشابه ترازوی رسمی مسابقات تنظیم شده باشد و ارزیابی آن پیش از آغاز مسابقه توسط کمیته برگزاری
انجام شده باشد.
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ماده 11
دستورالعمل مسابقه
 -1-11فراخوان ورزشکاران
نام ورزشکاران  30دقیقه پیش از آغاز مسابقه  3مرتبه توسط میز فراخوان ورزشکاران تکرار می شود .چنانچه ورزشکاری پس از  3مرتبه فراخوان به
میز تعیین شده مراجعه ننماید آنگاه ورزشکار از مسابقه اخراج خواهد شد و محرومیت وی از شرکت در مسابقه اعالم خواهد شد.
 -2-11بازرسی بدنی ،یونیفرم و تجهیزات
پس از فراخوان ،ورزشکاران ملزم به حضور در میز برای انجام بازرسی بدنی ،یونیفرم و تجهیزات می باشند .بازرسی توسط داوران بین المللی
تعیین شده از سوی تکواندو جهانی انجام می شود .برای انجام این کار ورزشکار نباید نافرمانی نماید و همچنین همراه داشتن اقالمی که
سبب آسیب رسانی به حریف وی می شود ممنوع است.
 -3-11ورود به محوطه مسابقه
پس از انجام بازرسی ورزشکار بهمراه مربی ،پزشک تیم و یا در صورت لزوم بهمراه یک فیزیوتراپ وارد محوطه مربیان می شود.
 -4-11دستورالعمل قبل و بعد از مبارزه
 -1-4-11سر داور وسط زمین واژه "  "Chung, Hungرا اعالم می نماید .هر دو ورزشکار با همراه داشتن محافظ سر و دهان وارد زمین
مسابقه می شوند.
 -2-4-11ورزشکاران در روبروی یکدیگر می ایستند و با دستور داور "  "Charyeotبه معنای توجه و ” “ Kyeong-ryeبه معنای خم
شدن در حالت ایستاده به سمت دیگر خم می شوند .خم شدن بطور ایستاده از زمان گفتن کلمه  Charyeotآغاز می شود که در آن کمر با زاویه
بیش از  30درجه بهمراه خم کردن سر با زاویه بیش از  45درجه انجام می شود.
 -3-4-11داور مسابقه را با دستور "( "Joon-biحاضر) و "( "Shi-jakاستارت) آغاز می نماید.
 -4-4-11مسابقه در هر راند با اعالم "( "Shi-jakاستارت) از سوی داور آغاز می شود و با اعالم کلمه " "Keu-manبه معنای توقف به پایان
می رسد .حتی اگر داور کلمه " "Keu-manرا اعالم ننماید مسابقه با اتمام وقت آن به پایان می رسد .پس از آنکه زمان مسابقه به پایان برسد
ممکن است  Gam-jeomداده شود.
 -5-4-11داور برنده مسابقه را با باال بردن دست ورزشکار برنده اعالم می نماید.
 -6-4-11کناره گیری ورزشکاران
تفسیر #11-2
در صورت استفاده از  ،PSSداور سیستم  PSSو جوراب های دارای سنسور هر دو ورزشکار را از جهت نحوه صحیح کار کردن کنترل می نماید.
برای صرفه جویی در زمان مسابقه این فرایند با تصمیم نماینده فنی برگزاری مسابقه حذف می گردد.
تفسیر # 11-3
در زمان ثبت نام همراهان تیم ،یک نسخه از کپی مدارک پزشک تیم و یا فیزیوتراپ به زبان انگلیسی از سوی انجمن ملی عضو  WTارسال
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می گردد .پس از تائید نهایی ،کارت های شناسایی برای پزشکان تیم ها و فیزیوتراپ صادر می شود .تنها افرادی که کارت شناسایی بهمراه دارند
بهمراه مربی مجاز به ورود به محوطه مسابقه می باشند.
تفسیر #11-4-1
داور وسط ملزم به کنترل ورزشکار از جهت محافظ دهان می باشد.
تفسیر # 11-4-4
چنانچه ورزشکار در ثانیه های آخر مسابقه حرکت ممنوعه ای را انجام دهد آنگاه داور مسابقه دستور  Gam-jeomمی دهد؛ هر چند زمان مسابقه
به پایان رسیده باشد.

ماده 12
تکنیک ها و محدوده های بدن
در ماده کیوروگی پارا تکواندو کلیه تکنیک های ضربه به سر برای حفظ ایمنی ورزشکاران ممنوع است.
 -1-12تکنیک های مجاز
 -1-1-12تکنیک مشت :استفاده از تکنیک مشت بصورتی که انگشتان بصورت گره کرده باشند.
 -2-1-12تکنیک پا :استفاده از تکنیک بوسیله هر یک از پاها (در قسمت زیر استخوان مچ پا)
 -2-12محدوده های مجاز
 -1-2-12تنه :حمله با تکنیک های مشت و پا در محدوده تنه که با محافظ پوشانده شده اند ،مجاز می باشد .هر چند چنین حمالتی نباید بصورت
چرخشی باشند.
 -3-12محدوده غیرمجاز
 -1-3-12سر :ضربه به استخوان باالی گردن ممنوع است.
 -4-12تکنیک های دارای امتیاز و فاقد امتیاز
 -1-4-12تکنیک پا :استفاده از بخش هایی از پا و زیر مچ پا
 -2-4-12به تکنیک های مشت امتیازی تعلق نمی گیرد.
تفسیر  12-1-1و # 12-5-2
استفاده از تکنیک مشت مجاز است لیکن امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
تفسیر # 12-2
استفاده از تکنیک ممنوعه یک عمل غیر مجاز محسوب می شود.
تفسیر #12-4
در تکنیک های مجاز ناحیه سر جزء محدوده ممنوعه محسوب می شود.
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ماده 13
امتیازات معتبر
 -1-13محدوده امتیازات
 -1-1-13تنه :قسمت های آبی و قرمز محافظ تنه
 -2-13شرط کسب امتیاز (امتیازات) معتبر:
 -1-2-13هر گاه تکنیک امتیازی در ناحیه کسب امتیاز تنه با قدرت و دقت اجرا شد آنگاه امتیاز به ورزشکار تعلق می گیرد.
 -2-2-13چنانچه از سیستم امتیاز و محافظ ( )PSSبرای تعیین صحت تکنیک استفاده شود آنگاه سطح تاثیر و اعتبار تماس در محدوده امتیاز از
طریق  PSSتعیین می گردد.
 -1-2-2-13در زمان استفاده از  PSSدیگر از سیستم پخش مجدد تصاویر ( )IVRاستفاده نمی شود مگر آنکه امتیازات بدست آمده جزء حرکات
ممنوعه طبق ماده  15-5باشد.
 -3-2-13کمیته بازی ها و فنی پارا تکواندو  WTسطح مطلوب تاثیر و حساسیت (سطح ضربه) ثبت شده در  PSSرا با توجه به بررسی های
مختلف و مشاهده مسابقه و همچنین ارزیابی گروه وزنی ،جنسیت و کالس ورزشی مشخص می نماید.
 -1-3-2-13سطح ضربه در بخش اطالعات تورنمنت اطالع رسانی می شود و در جلسه مسئولین تیم ها اعالم می شود.
 -2-3-2-13چنانچه سطح ضربه مورد آزمون قرار نگرفته باشد آنگاه نماینده فنی می تواند تاثیر سطح ضربه را مجددا کالیبره نماید.
 -3-13امتیازات معتبر به شرح زیر می باشند:
 -1-3-13دو امتیاز برای تکنیک ضربه پا صحیح به محافظ تنه
 -2-3-13سه امتیاز برای تکنیک برگشت پا صحیح به محافظ تنه
 -3-3-13چهار امتیاز برای تکنیک چرخشی به محافظ تنه
 -4-3-13یک امتیاز به ازاء هر  Gam-jeomبه حریف داده می شود.
 -4-13امتیازات مسابقه مجموع امتیازات  3راند می باشد
 -5-13امتیازات مردود :زمانی که امتیازات ثبت شده از طریق حرکات ممنوعه بدست آمده باشد:
 -1-5-13چنانچه امتیازی از طریق حرکت ممنوعه بدست آمده باشد آنگاه داور فورا امتیاز را مردود اعالم نموده و یک جریمه برای ورزشکار در نظر
می گیرد.
 -2-5-13چنانچه امتیازی پیش از انجام یک حرکت ممنوعه محاسبه شده باشد آنگاه امتیاز معتبر همچنان محفوظ است و داور فورا یک جریمه در
نظر می گیرد.
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تفسیر #13-3-2
تکنیک برگشت پا به پشت ورزشکار و یا ضربه " "dwit chagiبه بدن .البته در صورتی که دو امتیاز  PSSاز طریق  PSSصحیح تلقی شود
آنگاه از سوی داور یک امتیاز فنی افزوده خواهد شد.
تفسیر #13-3-3
تکنیک چرخشی پا به ضربه چرخشی بدن یا همان " "dolgae chagiاطالق می شود .تکنیک مذکور به شکل یک حرکت ممتد انجام شده باشد.
چنانچه دو امتیاز  PSSاز طریق  PSSصحیح تلقی شود آنگاه دو امتیاز فنی از سوی داوران می گیرد.

ماده 14
امتیاز دهی و اعالم آن
 -1-14محاسبه امتیازات صحیح از طریق سیستم امتیاز دهی و محافظ ( )PSSصورت می گیرد .امتیازات فنی که برای برگشت تکنیک پا داده
می شود توسط داوران و با استفاده از ادوات امتیازی دستی محاسبه می شوند.
 -1-1-14چنانچه از ( PSSسیستم امتیاز دهی و محافظ) استفاده نشود آنگاه کلیه امتیازات از سوی داور و با استفاده از ادوات امتیازی دستی
محاسبه می شوند.
 -2-14چنانچه تکنیک بازگشت یا چرخشی از طریق  PSSبعنوان امتیاز صحیح شناخته نشده باشد آنگاه یک امتیاز اضافه که بعنوان امتیاز فنی
برای تکنیک برگشت و یا دو امتیاز دیگر برای تکنیک چرخشی در محدوده مجاز محاسبه شده اند ،مردود اعالم خواهند شد.
 -3-14چنانچه دو داور گوشه حضور داشته باشند؛ برای تائید یک امتیاز فنی تعیین تکنیک بازگشت پا و یا دو امتیاز دیگر برای تکنیک چرخشی پا
دو داور آن را تائید می نمایند.
 -4-14پس از تائید امتیازات بطور خودکار بر روی صفحه نمایش امتیازات درج خواهند شد.
تفسیر #14-2
چنانچه  PSSتکنیک برگشت پا را صحیح محسوب ننماید همچنان هیچ امتیازی به ورزشکار تعلق نمی گیرد؛ حتی اگر داور دکمه فنی دسته تعیین
شده ( )joystickیک امتیاز فنی را فشار داده باشد.
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ماده 15
حرکات ممنوعه و جریمه
 -1-15جریمه ها از سوی داور اعالم می شوند.
 -2-15حرکات ممنوعه مندرج در ماده  15-4به شرح زیر مشمول جریمه خواهند شد:
( " Gam-jeom" -1-2-15جریمه کسر امتیاز)
 -3-15با اعالم "  "Gam-jeomیک امتیاز به حریف داده می شود .کلیه "  "Gam-jeomدر امتیازات کلی مسابقه لحاظ خواهند شد.
 -4-15حرکات ممنوعه
حرکات زیر بعنوان حرکات ممنوعه محسوب می شوند و برای آنها "  "Gam-jeomدر نظر گرفته می شود:
 -1-4-15عبور از خط مرزی
 -2-4-15افتادن
 -3-4-15اجتناب از  /به تاخیر انداختن مبارزه
 -4-4-15کشیدن و یا هل دادن حریف
 -5-4-15لگد زدن
 -6-4-15ضربه به زیر کمر
 -7-4-15حمله به حریف پس از اعالم ""kal-yeo
 -8-4-15بازی پرخطر
 -9-4-15بازی خطرناک
 -10-4-15ضربه با سر و یا زانو
 -11-4-15حمله به حریف در زمانی که به زمین افتاده است.
 -12-4-15سوء رفتار ورزشکار و یا مربی
 -13-4-15تماس کنار  /ته پا با  PSSدر حالت بغل کردن حریف بطوری که زانو به سمت حریف باشد.
 -5-15زمانی که مربی و یا ورزشکار مرتکب سوء رفتارهای ممتد شود و دستورات داور را اجرا ننماید آنگاه داور با نشان دادن کارت زرد اعالم جریمه
می نماید .در این زمان هیئت نظارت بر مسابقه رفتار مربی و ورزشکار را بررسی می نماید و صحت جریمه در نظر گرفته شده را بررسی می نماید.
 -6-15چنانچه ورزشکار به عمد و مکرر از قوانین مسابقه و دستورات داور سرپیچی نماید آنگاه داور پایان مسابقه را اعالم می نماید و حریف وی را
برنده اعالم می نماید.
 -7-15چنانچه داور میز بازرسی و یا داوران زمین با اخذ مشورت از مسئولین  PSSمتوجه شوند ورزشکار و یا مربی وی سعی در دستکاری
حساسیت سنسورهای  PSSدارد و یا به شکل ناصحیح در آن تغییراتی ایجاد نموده است بطوری که بر عملکرد آن تاثیر گذاشته است آنگاه ورزشکار
را از مسابقه اخراج می نمایند.
 -8-15زمانی که ورزشکار  Gam-jeom 10دریافت نماید آنگاه داور ورزشکار را با اعالم "جریمه ورزشکار از سوی داور" ( )PUNبازنده اعالم
می نماید.
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تفسیر #15
هدف از تعیین حرکات غیر مجاز و اعمال جریمه به شرح زیر می باشد:
 -1رعایت ایمنی ورزشکار
 -2رعایت بازی جوانمردانه
 -3ترغیب ورزشکاران به استفاده از تکنیک های مجاز
 -4رعایت رفتار جوانمردانه
تفسیر #15-4
حرکات ممنوعه Gam-jeom

 -1-4-15عبور از خط مرزی
زمانی  Gam-jeomاعالم می شود که یک پای ورزشکار از خط عمودی مرز تعیین شده بگذرد .چنانچه ورزشکار بدلیل حرکت غیر مجاز حریف از
خط مرزی بگذرد آنگاه  Gam-jeomاعالم نخواهد شد.
سناریو اول :چنانچه ورزشکار خارج از محدوده باشد و حریف وی به محدوده مجاز ضربه وارد نماید و یک امتیاز کسب نماید و پای ورزشکار از خط
عمودی رد شود آنگاه امتیاز مردود خواهد بود و به ورزشکار و حریف وی  Gam-jeomداده می شود.
سناریو دوم :چنانچه ورزشکار خارج از محدوده باشد و به محدوده امتیازی حریفی که داخل محدوده مبارزه می باشد ضربه وارد نماید آنگاه امتیازات
مردود اعالم خواهد شد و به ورزشکار  Gam-jeomداده می شود.
سناریو سوم :ورزشکار و حریف در زمانی که خارج از محدوده باشند با یکدیگر تکنیک رد و بدل نمایند .کلیه امتیازات بدست آمده مردود خواهد بود و
به هر دو ورزشکار  Gam-jeomداده می شود.
 -2-4-15افتادن
با افتادن ورزشکار  Gam-jeomاعالم می شود .چنانچه ورزشکار بدلیل حرکات غیر مجاز حریف بر روی زمین بیفتد آنگاه جریمه Gam-jeom
به ورزشکار بر زمین افتاده تعلق نمی گیرد و در این زمان جریمه برای حریف وی محسوب خواهد شد .چنانچه هر دو ورزشکار بدلیل برخورد تصادفی
بر زمین بیفتند آنگاه جریمه ای برای آنها منظور نخواهد شد.
هرگاه ورزشکاری با یکی از بخش های بدن خود بغیر از پاهای خود با زمین مسابقه تماس پیدا نماید آنگاه آن ورزشکار "زمین خورده" محسوب
می شود.
 -3-4-15اجتناب از  /به تاخیر انداختن مبارزه
الف :این حرکت همان در جای خود ایستادن و عدم تمایل به حمله است .ورزشکاری که به شکل مستمر تمایل به مبارزه از خود نشان ندهد یک
 Gam-jeomدریافت می نماید .چنانچه هر دو ورزشکار پس از  5ثانیه غیر فعال باشند؛ داور وسط عالمت " "fightمی دهد .چنانچه هر دو
ورزشکار پس از شنیدن دستور به مدت  5ثانیه حرکتی انجام ندهند و یا پس از گذشت  5ثانیه از زمان اعالم دستور ورزشکار از موقعیت اصلی خود به
سمت عقب بیاید؛ آنگاه داور اعالم  Gam-jeomمی نماید.
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ب :پشت کردن برای اجتناب از حمله حریف مشمول جریمه خواهد شد چرا که بیانگر نداشتن روحیه بازی جوانمردانه است و ممکن است سبب ایجاد
صدمات جدی شود.
ج :عقب نشینی از درگیری فنی تنها برای اجتناب از حمله حریف و تلف نمودن وقت مسابقه منجر به اعالم  Gam-jeomبه ورزشکار بی حرکت
می گردد.
ت" :وانمود کردن به صدمه دیدن" به معنای مبالغه آسیب جسمی و یا نشان دادن درد در بخشی از بدن می باشد و با هدف نشان دادن حرکت
حریف به شکل خطا صورت می گیرد و همچنین مبالغه درد به منظور تلف نمودن زمان مبارزه است .در این موارد داور با اعالم Gam-jeom
جریمه برای ورزشکار در نظر می گیرد .داور می تواند برای شفاف سازی قبل از اعالم  Gam-jeomتظاهر به صدمه درخواست  IVRنماید.
د :هرگاه ورزشکار برای تنظیم موقعیت و یا تنظیم تجهیزات محافظتی درخواست توقف مسابقه نماید آنگاه داور به وی  Gam-jeomاعالم
می نماید.
د :چنانچه ورزشکاری توجه خود را از مبارزه بر روی تنظیم تجهیزات خود متمرکز نماید آنگاه داور فورا مبارزه را متوقف می نماید و با اعالم
" "kalyeoبرای ورزشکار مذکور جریمه  Gam-jeomدر نظر می گیرد.
ط :چنانچه ورزشکاری در حال تنظیم تجهیزات خود باشد و حریف وی در آن موقعیت ضربه مجاز به وی وارد نماید آنگاه این امر به منزله حرکت
غیر مجاز از سوی حریف محسوب نمی گردد .جریمه به ورزشکاری تعلق می گیرد که از انجام مبارزه اجتناب و یا آن را به تاخیر می اندازد.
ظ :در زمان بغل نمودن حریف و زمانی که ورزشکار برای اجتناب از مبارزه از طریق بدن خود حریف را هل می دهد و در آن زمان حریف وی سعی
در اجرای تکنیک های مجاز و شروع مجدد مبارزه را دارد؛ آنگاه ورزشکاری که سعی در هل دادن دارد مشمول جریمه اجتناب  /تاخیر در مبارزه
می گردد.
ز :ورزشکاری که بطور مستمر درصدد اجتناب  /تاخیر در مبارزه می گردد با اعالم  Gam-jeomجریمه خواهد شد.
 -4-4-15کشیدن و یا هل دادن حریف
کشیدن همان گرف تن و رها نمودن قسمتی از بدن حریف ،یونیفرم و یا تجهیزات محافظتی با استفاده از دستها می باشد .همچنین این امر شامل
کشیدن پاها و یا قالب کردن پای حریف با ساعد نیز می شود .در زمان بغل نمودن حریف چنانچه دست ورزشکار از "خط عمودی مرکزی" حریف
بگذرد آنگاه این حرکت کشیدن محسوب می شود.
کشیدن حریف همان گرفتن ورزشکار با دست ،مشت و سایر قسمت های باالیی بدن می باشد.
در حرکت کشیدن حرکات زیر مشمول جریمه خواهد شد:
الف :هل دادن حریف به بیرون از خط مرزی
ب :هل دادن حریف بصورتی که امکان اجرای تکنیک مجاز و یا اجرای حرکت معمول در حرکت تکنیکی از وی سلب شود.
ت :هل دادن حریف در زمانی که ورزشکار در وضعیت بغل نمودن و یا اجرای تکنیک مجاز و یا در حالت طبیعی اجرای حرکات تاکتیکی نمی باشد.
ج :در شرایط بغل نمودن زمانی که هر دو ورزشکار یکدیگر را هل می دهند و یکی از آنها تکنیک مجاز را اجرا می نماید آنگاه جریمه ای برای وی
تعلق نمی گیرد.
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خ :در شرایط بغل نمودن و زمانی که ورزشکار با بدن خود سعی در هل دادن حریف دارد تا مانع از اجرای تکنیک توسط وی و شروع مجدد مبارزه
شود آنگاه بدلیل هل دادن جریمه خواهد شد .حتی اگر حریف وی با دستان خود ورزشکار را هل دهد.
 -5-4-15لگد زدن
لگد زدن و یا سد نمودن  /ضربه زدن به پای حریف برای جلوگیری از اجرای تکنیک مجاز پای حریف  /لگد زدن و یا ضربه پا در هوا بیش از  3ثانیه
برای دفع حمالت بالقوه حریف و یا ضربه ای که با هدف زیر کمر باشد .لگد زدن به مدت بیش از  3ثانیه بدون اجرای هیچ یک از تکنیک های پای
مجاز و یا انجام حرکت های مجاز مستمر مشمول جریمه  Gam-jeomخواهد شد.
اجرای مستمر تکنیک های مجاز همان انجام تکنیک مجاز است لیکن تغییر به تکنیک مجاز دیگر بستگی به پاسخ حریف در یکی از حرکات مستمر
دارد.
 -6-4-15ضربه به پائین کمر
این حرکت همان ضربه به بخش پائین کمر اعم از پاها و بخش های مختلف کشاله ران ،زانو و ساق پا با استفاده از تکنیک های مجاز و غیر مجاز و
یا سایر بخش های بدن به منظور ایجاد اخالل در اجرای تکنیک مجاز حریف است .زمانی که ورزشکار بطور تصادفی در جریان تغییر تکنیک ها به
پائین کمر حریف خود ضربه وارد نماید هیچ جریمه ای برای وی در نظر گرفته نمی شود.
 -7-4-15حمله به حریف پس از اعالم ""kal-yeo
الف :اجرای تکنیک پس از اعالم " "kal-yeoکه منجر به تماس با حریف شود.
ب :چنانچه اجرای تکنیک مجاز قبل از اعالم " "kal-yeoباشد آنگاه حمله ورزشکار مشمول جریمه نخواهد شد.
ج :در بازبینی پخش مجدد فیلم ( )IVRزمانبندی  kal-yeoبدین صورت تعریف می گردد :لحظه ای که دست داور به نشانه  kal-yeoنشان
داده می شود (دست بطور کامل باز شده باشد) و شروع تکنیک پا بدین صورت خواهد بود :لحظه ای که پای در حال اجرای تکنیک بطور کامل از
زمین جدا شده باشد .چنانچه تکنیک مشت باشد آنگاه باید زمانی محاسبه شود که حرکت آن به سمت حریف آغاز شده باشد.
ت :چنانچه تکنیکی پس از اعالم  kal-yeoبر روی بدن حریف قرار نگیرد لیکن به عمد و ناصحیح اجرا شده باشد آنگاه داور بدلیل این رفتار
ورزشکار را جریمه خواهد نمود.
 -8-4-15بازی پر خطر
بازی پر خطر شامل ضربه زدن به سر حریف با دست (مشت) ،آرنج و یا قسمتی از بدن می باشد که در فهرست تکنیک های مجاز ماده  12-1قید
شده است .بازی پر خطر غیر عمدی منجر به دریافت  Gam-jeomمی گردد 3 .مرتبه تکرار بازی خطرناک غیر عامدانه  /تصادفی منجر به اخراج
ورزشکار می گردد (.)DSQ
چنانچه ورزشکاری عامدانه مرتکب بازی خطرناک شود که منجر به وارد آمدن ضربه به سر شود آنگاه داور درخواست چک ویدئویی آن صحنه را
می نماید و سپس در مورد عمدی بودن  /سهوی بودن ضربه تصمیم گیری می نماید.
بازی خطرناک سهوی  /غیر عامدانه به شرح ذیل تعریف می گردد:
-

ضربه به  ،hoguشانه و غیره ..و تکنیکی که بدلیل وضعیت بدن حریف به سمت سر ضربه وارد نماید.
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بازی خطرناک عامدانه به شرح ذیل تعریف می شود:
-

به وضوح نشان دهد که ورزشکار بدنبال هدف گیری و ضربه زدن به سر با تکنیک خود است.

-

تکنیک های چرخشی که به سر بطور مستقیم ضربه وارد می نماید.

 -9-4-15بازی خطرناک
بازی خطرناک زمانی روی می دهد که ورزشکار بصورت عمدی  /غیر عمدی وضعیتی می گیرد که سر حریف برای وی هدف محسوب می شود و
ریسک بازی خطرناک را افزایش می دهد .دفاع در برابر تکنیک بصورتی که ضربه به سر ورزشکار وارد شود نیز بازی خطرناک تلقی می شود .در
زمانی که ضربه به سر وارد می شود داور در صورت داشتن تردید برای تعیین شرایط بازی خطرناک درخواست  IVRمی نماید.
 -10-4-15ضربه با سر و یا زانو
این ماده به ضربه عمدی سر و یا زانو در زمانی که در مجاورت حریف می باشند؛ ارتباط دارد .هر چند تماس با زانو در شرایط زیر طبق این ماده
جریمه محسوب نمی شود:
-

حریف در لحظه اجرای ضربه ناگهان یورش می برد.

-

بصورت تصادفی و یا در نتیجه اشتباه در فاصله حمله باشد.

 -11-4-15حمله به حریف افتاده
این حرکت بدلیل احتمال فراوان آسیب رسانی به حریف بسیار خطرناک است .خطر در موارد زیر حادث می گردد:
-

حریف افتاده در وضعیت بدون دفاع قرار گرفته باشد.

-

تاثیر تکنیکی که بر ورزشکار افتاده وارد می شود بدلیل موقعیت ورزشکار بیشتر باشد.

این نوع حرکات تهاجمی به سمت حریف افتاده در روح تکواندو جایی ندارد و در مسابقات تکواندو این اقدامات صحیح نمی باشد.
 -12-4-15سوء رفتار ورزشکار ،مربی و پزشک تیم
نمونه هایی از سوء رفتار ورزشکار  /مربی به شرح ذیل آمده است:
الف :عدم تبعیت از دستورات  /تصمیم داور
ب :رفتار اعتراض آمیز ناصحیح به تصمیمات داوران
ج :تالش در جهت مخدوش نمودن  /تاثیرگذاری بر نتیجه مسابقه
ت :تحریک یا توهین به حریف یا مربی تیم مقابل
د :زمانی که پزشک و یا سایر همراهان تیم بدون داشتن کارت شناسایی معتبر بر روی صندلی پزشکان بنشینند.
ز :هر گونه رفتار غیر جوانمردانه و یا سوء رفتار از سوی ورزشکار  /مربی
زمانی که ورزشکار  /مربی در خالل زمان استراحت مرتکب سوء رفتار شوند ،داور می تواند فورا وی را جریمه نماید و جریمه تعیین شده در نتایج راند
بعدی ثبت می گردد.
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ماده 16
راند طالیی و تصمیم نهایی
-1-16در زمانی که برنده پس از یک راند پنج دقیقه ای مشخص نشود آنگاه یک راند طالیی یک دقیقه ای برگزار می شود.
 -1-1-16مدت زمان راند طالیی با توجه به تصمیم نماینده فنی  1دقیقه می باشد.
 -2-16چنانچه مبارزه یک راند به راند طالیی کشیده شود آنگاه کلیه امتیازات راند اول  5دقیقه ای بال اثر خواهند بود.
 -3-16در راند طالیی اولین ورزشکاری که موفق به کسب امتیاز شود و یا حریف وی  Gam-jeom 2دریافت نماید ،برنده مسابقه خواهد بود.
 -4-16چنانچه پس از اتمام راند طالیی هیچ یک از ورزشکاران امتیازی کسب ننماید آنگاه برنده طبق شرایط زیر مشخص خواهد شد:
 -1-4-16ورزشکاری که در راند طالیی و از طریق  PSSبیشترین تعداد ضربه را به نام خود ثبت نموده است (لیکن پائین تر از سطح ضربه).
 -2-4-16چنانچه تعداد ضربه های ثبت شده برابر باشد ورزشکاری که بیشترین امتیازات ضربات پا را در یک راند  5دقیقه ای کسب نموده است
برنده خواهد بود.
 -1-2-4-16تعداد تکنیک های تکنیکی دارای امتیاز ابتدا محاسبه می شوند .در زمانی که ورزشکاران امتیاز کسب نموده اند و تعداد تکنیک های
تکنیکی برابر می باشند آنگاه یک تکنیک  4امتیازی باالتر از یک تکنیک  3امتیازی قرار می گیرد.
 -3-4-16چنانچه تعداد  3و یا  4امتیاز تکنیک پا با هم برابر باشند؛ ورزشکاری که کمترین تعداد  Gam-jeomرا در  4راند دریافت نموده است؛
برنده مسابقه خواهد بود.
 -4-4-16چنانچه چهار شرط فوق برابر باشند آنگاه سر داوران و  2داور برای تعیین برنده ،معیار را جزئیات راند طالیی قرار می دهند .چنانچه
تصمیم سر داور و داوران در این خصوص برابر باشد آنگاه سر داور تصمیم نهایی را در مورد برنده خواهد گرفت.
تفسیر #16-3
برنده ورزشکاری خواهد بود که اولین امتیاز را کسب نموده است و یا حریف وی  Gam-jeom 2دریافت نموده باشد .چنانچه حریف ورزشکار در
راند طالیی  Gam-jeom 1دریافت نماید آنگاه برای ورزشکار امتیاز محسوب نمی شود .چنانچه ورزشکاران همزمان امتیاز تکنیک های صحیح را
اجرا نمایند آنگاه  PSSتعیین خواهد نمود که چه کسی زودتر امتیاز کسب نموده است.
تفسیر # 16 -4-1
چنانچه ضربه از طریق یک حرکت ممنوعه به  PSSزیر سطح ضربه وارد شود .داور وسط یک جریمه برای وی در نظر خواهد گرفت و بدلیل برتری
بدست آمده ضربه مردود خواهد بود.
تفسیر #16-4-4
تصمیم در خصوص برتری ورزشکار توسط سر داور بر مبنای برتری فنی حریف در مدیریت مبارزه تهاجمی؛ اجرای تکنیک های بیشتر ،استفاده از
تکنیک های پیچیده و دشوار و همچنین به نمایش گذاشتن مسابقه می باشد.
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دستورالعمل
دستورالعمل نحوه تصمیم گیری در تعیین برتری ورزشکار به شرح زیر است:
 -1پیش از مبارزه کلیه داوران کارت مشخص کننده ورزشکار برتر را بهمراه دارند.
 -2هرگاه مبارزه از طریق تعیین ورزشکار برتر قضاوت شود آنگاه داور واژه "( "Woo-se-girokطبق برتری) را اعالم می نماید.
 -3متعاقب اعالم سرداور کلیه داوران در طی  10ثانیه برنده را با پائین بردن سرهای خود و امضاء کارت ها و ارائه آنها به سر داور معرفی
می نمایند.
 -4سر داور کلیه کارت ها را جمع آوری می نماید و نتیجه نهایی را ثبت می نماید و در ادامه برنده را معرفی می نماید.
 -5متعاقب اعالم برنده ،سر داور کارت ها را به مسئول ثبت نتایج تحویل می دهد و وی کارت ها را به نماینده فنی فدراسیون جهانی تکواندو
تحویل می دهد.
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ماده 17
تصمیمات
 -1-17اعالم برد با توقف مبارزه از سوی سر داور ()RSC
 -2-17اعالم برد از طریق امتیاز فینال ()PTF
 -3-17اعالم برد از طریق اختالف امتیاز ( )PTGو ثبت امتیاز ()PTS
 -1-3-17چنانچه در خالل برگزاری مسابقه راند  5دقیقه ای بین  2ورزشکار  30امتیاز اختالف باشد آنگاه داور مبارزه را متوقف می نماید و برنده
بواسطه اختالف امتیاز اعالم می شود.
 -2-3-17اولین ورزشکاری که به  40امتیاز دست یابد بواسطه ثبت امتیاز ( )PTSدر هر زمان از مسابقه برنده اعالم خواهد شد.
 -3-3-17نماینده فنی تورنمنت برای تعیین برنده از اختیار الزم برای بکارگیری /عدم بکارگیری روش های اختالف امتیاز ( ،)PTGثبت امتیاز
( )PTSدر مراحل حذفی ،نیمه نهایی و فینال برخوردار است.
 -4-17اعالم برد از طریق راند طالیی ()GDR
 -5-17اعالم برد از طریق برتری ورزشکار ()SUP
 -6-17اعالم برد از طریق انصراف ()WDR
 -1-6-17اعالم برنده بواسطه انصراف دوبل ()DWR
 -7-17اعالم برد از طریق اخراج از مسابقه ()DSQ
 -1-7-17اعالم برد از طریق اخراج از مسابقه دوبل ()DDQ
 -8-17اعالم برد از طریق تغییر کالس ورزشی پس از اولین حضور در مسابقه ()CSC
 -9-17اعالم برد از طریق تصمیم تنبیهی سر داور ()PUN
 -10-17اعالم برد از طریق اخراج ورزشکار بدلیل رفتار نامناسب ()DQB
 -1-10-17اعالم برد از طریق اخراج دوبل ورزشکار بدلیل رفتار غیر ورزشی ()DDB
 -11-17نتایج نادرست ()IRM
 -12-17اعالم برد بواسطه عدم حضور حریف در مسابقه ()BYE
تفسیر # 17-1
توقف مبارزه از سوی سر داور ()RSC
داور در شرایط زیر  RSCاعالم می نماید.
•
•
•
•
•

چنانچه ورزشکار با اجرای تکنیک مجاز حریف ناک دان شود و قادر به شروع مجدد مسابقه با شمارش " "Yeo-dulنشود و یا داور
تشخیص دهد که ورزشکار بدون در نظر گرفتن شمارش نیز قادر به شروع مجدد مسابقه نیست.
چنانچه ورزشکار پس از یک دقیقه زمان استراحت پزشکی نتواند مبارزه را ادامه دهد.
چنانچه ورزشکار برای  3مرتبه از دستورات داور مبنی بر ادامه مبارزه سرپیچی نماید.
چنانچه داور برای رعایت ایمنی ورزشکار تصمیم به توقف مسابقه نماید.
زمانی که پزشک مسابقه با توجه به آسیب جسمی ورزشکار به غیر از شرایط خطرناک و غیر ایمن تصمیم به توقف مسابقه نماید.
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هرگاه ورزشکاری مبارزه را بدلیل  RSCدر تورنمنت واگذار نماید آنگاه نتایج قبلی تورنمنت در نتایج تورنمنت ثبت خواهد شد.
تفسیر #17-3-1
چنانچه مدت زمان یک راند مبارزه ورزشکاری که ابتدا به اختالف  30امتیازی رسیده است به پایان برسد آنگاه بعنوان برنده معرفی خواهد شد.
()PTG
تفسیر #17-3-2
اعالم برد از طریق ثبت امتیاز ()PTS
چنانچه در مدت زمان یک راند مبارزه یکی از ورزشکاران زودتر به  40امتیاز برسد آنگاه در هر زمان از مسابقه بعنوان برنده مسابقه معرفی خواهد شد.
تفسیر # 17-3-3
نماینده فنی تورنمنت برای تعیین برنده از اختیار الزم برای بکارگیری /عدم بکارگیری روش های اختالف امتیاز ( ،)PTGثبت امتیاز ( )PTSدر
مراحل حذفی ،نیمه نهایی و فینال برخوردار است.
تفسیر # 17-6
اعالم برد از طریق انصراف
برنده از طریق انصراف حریف تعیین می شود.
•

زمانی که ورزشکار بدلیل آسیب جسمی و یا دالیل دیگر از ادامه مسابقه انصراف می دهد.

•

زمانی که مربی به نشانه جریمه برای حریف حوله را به داخل زمین پرتاب می نماید.

•

زمانی که ورزشکار بدلیل بازی خطرناک و بطور غیر عمدی از ناحیه سر ضربه بخورد و از سوی پزشک مسابقه برای ادامه مسابقه منع
شود لیکن وی از آن تبعیت ننماید.

•

زمانی که ورزشکار بواسطه ضربه غیر عمدی  /تصادفی بازی خطرناک از ناحیه سر ضربه خورده باشد و پزشک مسابقه تصمیم گرفته باشد
که ورزشکار مجاز به ادامه مسابقه نیست.

•

زمانی که ورزشکار بدلیل بازی نا ایمن از ناحیه سر ضربه خورده باشد و پزشک مسابقه تصمیم گرفته باشد که ورزشکار مجاز به ادامه
مسابقه نیست.

زمانی که ورزشکار از ادامه مبارزه انصراف دهد آنگاه نتایج مبارزه قبلی در تورنمنت بعنوان نتایج تورنمنت محاسبه خواهند شد.
تفسیر # 17-7
اعالم برد از طریق اخراج از مسابقه
این مسئله زمانی روی می دهد که ورزشکار در وزن کشی رد می شود و یا زمانی که پس از سه مرتبه فراخوان ورزشکاران در میز فراخوان حاضر
نمی شود.

اقدامات آتی با توجه به دالیل اخراج از مسابقه ورزشکار متفاوت می باشد.
•

زمانی که ورزشکاران در وزن کشی حاضر نشده اند و یا در آن رد شده اند :نتیجه در برگه نتایح ثبت می گردد و اطالعات به داوران و
مسئولین مرتبط با موضوع گزارش می شود .برای مبارزه مذکور داوری در نظر گرفته نمی شود .حریف ورزشکاری که در وزن کشی حاضر
نشده است و یا در آن رد شده است نیاز به حضور در زمین برای مبارزه ندارد.

25

•

زمانی که ورزشکار در وزن کشی تائید شده است لیکن به میز فراخوان ورزشکاران مراجعه ننموده است :داور مربوطه و حریف وی ملزم به
حضور در زمین مسابقه می باشند و باید تا زمان اعالم حریف از سوی داور در زمین باقی بمانند .جزئیات آن در ماده  11-4آمده است.

•

زمانی که ورزشکار بصورت غیر عامدانه مرتکب بازی خطرناک شده است و منجر به آن شده است که حریف وی قادر به ادامه مبارزه
نباشد .در این زمان حریف بدلیل اخراج ورزشکار از زمین بعنوان برنده مسابقه اعالم می شود.

•

زمانی که ورزشکار بطور عمدی مرتکب بازی خطرناک شده است و منجر به آن شده است که حریف وی قادر به ادامه مبارزه نباشد .در
این زمان حریف بدلیل اخراج ورزشکار از زمین بعنوان برنده مسابقه اعالم می شود .همچنین به ورزشکار بدلیل انجام بازی خطرناک
کارت زرد داده می شود.

•

زمانی که ورزشکار در یک مبارزه بازی خطرناک غیر عمدی را  3مرتبه مرتکب شده باشد.

زمانی که ورزشکار در یک مسابقه  DSQدریافت نماید آنگاه وی دیگر مجاز به شرکت در سایر مسابقات تورنمنت نیست .نتایج مبارزات قبلی ،در
صورت انجام در همان تورنمنت محاسبه خواهد شد.
تفسیر #17-8
اعالم برد از طریق تغییر کالس ورزشی پس از اولین حضور در مسابقه
هرگاه کالس ورزشکار پس از اولین حضور در مسابقه تغییر نماید آنگاه حریف وی به راند بعد صعود خواهد نمود .بدلیل تغییر کالس ورزشی پس از
اولین حضور حریف وی برنده معرفی خواهد شد (.)CSC
تفسیر #17-9
اعالم برد از طریق تصمیم تنبیهی سر داور
داور در شرایط زیر اعالم  PUNمی نماید:
•

چنانچه ورزشکار در مجموع  Gam-jeom 10دریافت نماید.

تفسیر #17-10
برد از طریق اخراج ورزشکار بدلیل رفتار غیر ورزشی ()DQB
این مسئله به روش ذیل اعالم خواهد شد:
•

زمانی که ورزشکار در فرایند وزن کشی تقلب نماید.

•

چنانچه مشخص شود ورزشکار سنسور (های) و یا سیستم امتیازی  PSSرا دستکاری نموده است.

•

هرگاه مشخص شود ورزشکار از قوانین مبارزه با دوپینگ  WTتخطی نموده است.

•

هرگاه ورزشکاری عامدانه مرتکب بازی خطرناک شود و این کار منجر به آن شود که حریف وی قادر به ادامه مسابقه نباشد .حریف بدلیل
رفتار غیر ورزشی ورزشکار مقابل خود برنده اعالم خواهد شد ( .)DQBورزشکار بدلیل رفتار غیر ورزشی جریمه خواهد شد و برای بازی
خطرناک غیر عامدانه کارت زرد دریافت خواهد نمود.

•

چنانچه پزشک مسابقه متقاعد شود ورزشکار برای برد در مسابقه خود تظاهر به مصدومیت و یا ضربه به سر می نماید.

•

چنانچه ورزشکار  /مربی از دستورات داور سرپیچی نماید و یا از قوانین مسابقات تخطی نماید و یا رفتاری مخاطره آمیز از جمله اعتراض
بی مورد داشته باشد.

کلیه نتایج ورزشکاری که از طریق  DQBبازنده اعالم شده است ،حذف خواهند شد .سایر نتایج ورزشکار که متاثر از  DQBمی باشد همچنان
صحیح می باشند.
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تفسیر #17-11
نتایج نادرست ()IRM
-

اخراج دوبل ()DDQ

-

انصراف دوبل ()DWR

-

اخراج دوبل بدلیل رفتار غیر ورزشی ()DDB
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ماده 18
ناک دان ()knock down
زمانی اعالم می شود که تکنیک مجاز در محدوده مجاز اجرا شود و
 -1-18زمانی که بدلیل اجرای تکنیک مجاز حریف در محدوده مجاز بغیر از کف پا یکی از قسمت های بدن با زمین تماس پیدا نماید آنگاه
ناک دان محسوب می شود.
 -2-18زمانی که ورزشکار تلو تلو می خورد و بدلیل اجرای تکنیک صحیح حریف در محدوده مجاز توانایی ادامه مسابقه را ندارد.
 -3-18زمانی که بدلیل ضربه وارد شده با تکنیک مجاز در محدوده مجاز داور تصمیم به توقف مبارزه می گیرد.

تفسیر #18
ناک دان
این مسئله زمانی روی می دهد که ورزشکار ناک دان شده و بر روی زمین افتاده و یا تلو تلو می خورد ،دچار خون ریزی شده و یا بدلیل ضربه وارد
شده قادر به انجام حرکات صحیح مبارزه نیست .حتی در صورت فقدان موارد فوق نیز داور می تواند تفسیر ناک دان داشته باشد و آن زمانی است که
بدلیل ضربه وارد شده ادامه مسابقه خطرناک باشد و یا سالمت ورزشکار در معرض تردید باشد.
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ماده 19
دستورالعمل در زمان ناک دان
 -1-19زمانی که ورزشکار بدلیل اجرای تکینک مجاز حریف در محدوده مجاز ناک دان شده باشد ،داور اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
 -1-1-19داور با اعالم واژه "( "kal-yeoاستراحت) حریف را از ورزشکار بر زمین افتاده دور می نماید.
 -2-1-19داور ابتدا وضعیت ورزشکار افتاده بر زمین را کنترل می نماید و با صدای بلند و روبه ورزشکار افتاده بر روی زمین سپری شدن زمان را از
 )Ha-nah( 1تا  )Yeol( 10با فاصله  1ثانیه ای اعالم می نماید.
 -3-1-19چنانچه ورزشکار بر روی زمین افتاده در زمان شمارش داور برخیزد و تمایل خود به ادامه مبارزه را نشان دهد آنگاه داور شمارش خود را تا
شماره  )yeo-dul( 8ادامه می دهد تا ورزشکار ریکاوری نماید .در ادامه چنانچه داور متوجه ریکاوری ورزشکار شود آنگاه با اعالم واژه
" "kye-sokمسابقه را ادامه می دهد.
 -4-1-19زمانی که ورزشکاری ناک دان شده تا اعالم شماره  8مجددا نتواند به مسابقه خود ادامه دهد آنگاه داور حریف وی را از طریق RSC
(روش توقف مبارزه توسط داور) برنده مسابقه اعالم خواهد نمود.
 -5-1-19شمارش همچنان تا پایان راند و یا تا پایان زمان مبارزه ادامه می یابد.
 -6-1-19چنانچه هر دو ورزشکار ناک دان شوند آنگاه داور تا زمانی شمارش را ادامه خواهد داد که یکی از ورزشکاران قادر به ریکاوری خود نباشد.
 -7-1-19چنانچه هر دو ورزشکار ناک دان شوند لیکن تا شماره  "Yeol" 10ریکاروی نشوند آنگاه برنده با توجه به امتیازات مبارزه خود تا قبل از
ناک دان شدن مشخص خواهد شد.
 -8-1-19هرگاه داور تشخیص دهد یکی از ورزشکاران دیگر قادر به ادامه مسابقه نیست آنگاه داور می تواند برنده را بدون شمارش و یا در حین
شمارش تعیین نماید.
 -2-19ورزشکاری که بدلیل وارد آمدن آسیب های جدی به قسمت های بدن نتواند مسابقه خود را ادامه دهد آنگاه به مدت  30روز و پس از ارسال
فرم پزشک مربوطه از انجمن ملی عضو نمی تواند در مسابقه ای بدون اخذ تائیدیه کمیته پزشکی  WTشرکت نماید.
 -1-2-19به استثناء موارد اضطراری؛ هر یک از ورزشکارانی که آسیب جدی دیده اند توسط پزشک محل مسابقات معاینه می شوند و پس از اتمام
مبارزه در اتاق پزشکی سالمت وی توسط مسئول پزشکان تائید می شود.
 -2-2-19ورزشکاری که بدلیل آسیب به ناحیه سر ناک اوت شده است طبق قوانین پزشکی  WTتوسط پزشک در اتاق پزشکی معاینه می شود.
پزشک مسابقات در خالل  30دقیقه پس از وارد آمدن آسیب به سر  SCAT5را برای معاینه صدمه مغزی و میزان آسیب به سر ورزشکار انجام
می دهد.
 -3-2-19ورزشکاری که برای معاینه صدمه مغزی طبق  SCAT5معاینه شده است به مدت  45روز از شرکت در مسابقات تعلیق می گردد.
 -4-2-19ورزشکاری که در خالل یک دوره  90روزه  2مرتبه صدمه مغزی دیده باشد بطور خودکار  90روز تعلیق می گردد .ورزشکاری که در
خالل  12ماه (یک سال)  3مرتبه دچار صدمه مغزی شود آنگاه یک سال از شرکت در مسابقات تعلیق خواهد شد.
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تفسیر #19-1-1
دور نمودن حریف از ورزشکار
در این شرایط ح ریف ایستاده به جای خود (نشان گذاری شده) بازگردانده می شود؛ چنانچه ورزشکار بر زمین افتاده در محل حریف و یا نزدیکی آن
باشد آنگاه حریف در خط مرزی جلوی میز مربی خود قرار می گیرد.
داور همچنان باید برای حادث شدن ناک دان و یا شرایطی که ورزشکار تلوتلو می خورد خود را مهیا نموده باشد که معموال همراه با وارد شدن ضربه
قدرتمند می باشد.
تفسیر #19-1-3
چنانچه ورزشکار افتاده بر زمین در خالل شمارش داور از جای خود برخیزد و تمایل خود را به ادامه مسابقه نشان دهد :هدف عمده از شمارش صیانت
از ورزشکار است .حتی اگر ورزشکار پیش از آنکه شمارش به عدد  8برسد تمایل خود را به ادامه مسابقه نشان دهد ،آنگاه داور پیش از شروع مجدد
مسابقه ملزم به شمارش تا عدد  " Yeo-dul" 8می باشد .شمارش تا عدد  8الزامی است و داور نمی تواند آن را تغییر دهد.
•

شمارش از  1تا Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, II-gop, Yeo-dul, A-hop, Yeol :10

تفسیر #19-1-3
داور در ادامه تشخیص می دهد که آیا ورزشکار ریکاوری شده است یا خیر؟ چنانچه این کار صورت گرفته باشد با اعالم " "kye-sokمبارزه
از سر گرفته می شود.
داور می بایست از سالمت ورزشکار برای ادامه مبارزه در حین شمارش تا عدد  8اطمینان حاصل نماید .تائید نهایی شرایط ورزشکار پس از رسیدن به
عدد  8طبق دستورالعمل است و نباید قبل از شروع مجدد مبارزه زمان بدون دلیل سپری شود.
تفسیر #19-1-4
هرگاه ورزشکاری که ناک دان شده است نتواند تا شمارش عدد  " Yeo-dul" 8تمایل خود به ادامه مسابقه را اعالم نماید ،آنگاه داور پس از
شمارش عدد  8طبق  RSCحریف را برنده اعالم می نماید .ورزشکار تمایل خود به ادامه مبارزه را با چندین مرتبه انجام حرکات مختلف بدن در
زمان مبارزه با مشت کردن انگشتان خود نشان می دهد .چنانچه ورزشکاری تا شمارش عدد  " Yeo-dul" 8نتواند حرکت بدن خود را نشان دهد
آنگاه داور پس از یک مرتبه شمارش اعداد  9و  " A-hop, Yeol" 10حریف وی را بعنوان برنده معرفی خواهد نمود .پس از شمارش عدد 8
"  " Yeo-dulاعالم تمایل به ادامه مسابقه مردود می باشد .حتی اگر ورزشکار تمایل خود به ادامه مجدد مسابقه را با شمارش " " Yeo-dul
نشان دهد آنگاه داور می تواند به شمارش خود ادامه دهد و چنانچه تشخیص دهد ورزشکار قادر به شروع مجدد مبارزه نیست آنگاه می تواند مبارزه را
پایان دهد.
تفسیر #19-1-4
هرگاه ورزشک ار با یک ضربه قدرتمند بر زمین افتد و شرایط وی وخیم باشد آنگاه داور می تواند شمارش را به حالت تعلیق در آورد و درخواست کمک
پزشکی نماید و یا همزمان با شمارش خود این کار را انجام دهد.
(راهنمایی برای داوران)
 -1پس از اعالم شمارش " " Yeo-dulو تائید ریکاوری ورزشکار ،داور نباید بدلیل مشاهده شرایط در حین اجرای شمارش زمان اضافی
دیگری را صرف نماید.
 -2زمانی که ورزشکار قبل از شمارش " " Yeo-dulبطور محسوس ریکاوری شود و تمایل خود به شروع مجدد مبارزه را نشان دهد آنگاه
داور با توجه به الزامات پزشکی تعیین می کند که آیا وی می تواند مبارزه را مجددا از سر گیرد یا خیر ،داور در ابتدا می بایست مبارزه را با
اعالم " "Kye-sokمجددا از سر گیرد و فورا اعالم " " kal-yeoو " "kye-shiنماید و دستورالعمل ماده  21را اجرا نماید.
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ماده 20
دستورالعمل وارد آمدن ضربه به سر

در کلیه تکنیک های کیوروگی پارا تکواندو و در راستای حفظ سالمتی ورزشکار هر گونه ضربه به سر ورزشکاران ممنوع است .ضربه به سر همان
وارد آمدن ضربه به سر از طریق دست (مشت) ،آرنج و یا هر یک از قسمت های بدن اعم از تکنیک های مجاز مندرج در ماده  12.1می باشد.
-1-20دستورالعمل وارد آمدن ضربه به سر
 -1-1-20در زمانی که ضربه به سر ورزشکار وارد می شود داور با اعالم " "kal-yeoو "  "keyshiحریف را از وی دور می نماید.
 -2-1-20چنانچه داور تشخیص دهد ورزشکار می تواند به مبارزه خود ادامه دهد آنگاه داور مبارزه را با اعالم "( "kye-sokبه معنای ادامه) و
اعالم جریمه برای حریف طبق ماده  15ادامه می دهد.
 -1-2-1-20چنانچه شرایط حاکی از بازی خطرناک و یا پرخطر داشته باشد و داور یقین نداشته باشد آنگاه از  IVRبرای تعیین آن استفاده
می نماید.
 -3-1-20چنانچه داور در خصوص شرایط ورزشکار و توانایی وی برای ادامه مسابقه تردید داشته باشد آنگاه پزشک مسابقه برای اخذ تصمیم گیری
نهایی فرا خوانده می شود.
 -4-1-20چنانچه پزشک مسابقه تشخیص دهد ورزشکار قادر به ادامه مبارزه می باشد آنگاه داور با اعالم "( "kye-sokبه معنای ادامه) و اعالم
جریمه برای حریف طبق ماده  15مبارزه را ادامه می دهد.
 -5-1-20چنانچه پزشک مسابقه تشخیص دهد ادامه مسابقه برای ورزشکاری که به سر وی ضربه وارد شده است مضر می باشد آنگاه ورزشکار
بدلیل اخراج حریف از مسابقه (پس از اعالم جریمه به حریف بدلیل بازی خطرناک و طبق ماده  )15برنده اعالم می شود.
 -6-1-20چنانچه پزشک مسابقه ت شخیص دهد ورزشکاری که به سر وی ضربه وارد شده است می تواند به مسابقه خود ادامه دهد لیکن ورزشکار از
انجام آن امتناع ورزد آنگاه برای وی انصراف ( )WDRدر نظر گرفته می شود.
 -7-1-20چنانچه پزشک مسابقه متوجه شود ورزشکار تظاهر به داشتن آسیب  /ضربه به سر می نماید آنگاه ورزشکاری که ضربه به سر وی وارد
شده است بدلیل رفتار غیر ورزشی از مسابقه اخراج می شود ( )DQBو حریف وی بعنوان برنده معرفی خواهد شد.
 -8-1-20چنانچه ضربه به سر نتیجه بازی خطرناک ورزشکاری باشد که به سر وی ضربه وارد آمده است آنگاه هیچ جریمه ای برای حریف
در نظر گرفته نمی شود.
 -1-8-1-20چنانچه پزشک مسابقات تشخیص دهد بدلیل بازی خطرناک ادامه مبارزه برای ورزشکاری که به سر او ضربه وارد شده است مضر
می باشد آنگاه حریف وی بدلیل انصراف ورزشکار ( )WDRبرنده معرفی می شود.
 -2-8-1-20چنانچه پزشک مسابقات تشخیص دهد ورزشکار قادر به ادامه مبارزه می باشد آنگاه داور با اعالم "( "kye-sokبه معنای ادامه) و
اعالم جریمه برای ورزشکار بدلیل بازی خطرناک طبق ماده  15مبارزه را ادامه می دهد.
 -9-1-20چنانچه ورزشکاری بواسطه روند معمول بازی و بدور از هر گونه حرکت ممنوعه از سوی ورزشکار و یا حریف بر زمین بیفتد و سرش
آسیب ببیند ،آنگاه پزشک مسابقه تعیین خواهد نمود که آیا وی توانایی ادامه مسابقه را دارد یا خیر.
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 -1-9-1-20چنانچه پزشک مسابقه تشخیص دهد ادامه مبارزه برای ورزشکار مضر است آنگاه حریف وی بدلیل انصراف ورزشکار ( )WDRبرنده
اعالم خواهد شد.
 -2-9-1-20چنانچه پزشک مسابقه تشخیص دهد حریف قادر به ادامه مسابقه می باشد آنگاه داور مسابقه را با اعالم " "kye-sokادامه خواهد
داد.
 -2-20پزشک مسابقه می تواند زمانی بیش از  1دقیقه (زمان تعیین شده معمول) را برای تعیین آنکه آیا ورزشکار می تواند به شکل ایمن به مبارزه
خود ادامه دهد در نظر بگیرد .این مسئله تنها برای ضربه به سر اعمال می شود.
 -1-2-20پیش از اتمام یک دقیقه زمان در نظر گرفته شده برای صدمه وارد شده به ورزشکار ،داور در مورد تخصیص زمان بیشتر از پزشک مسابقه
سئوال می نماید.
 -2-2-20چنانچه پزشک مسابقات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد آنگاه داور در پایان وقت یک دقیقه اعالم " "shi-ganمی نماید.
 -3-2-20چنانچه پزشک مسابقات تشخیص دهد که ورزشکار نمی تواند به مبارزه ادامه دهد آنگاه مواد  ،20-1-5 ،20-1-1اعمال می شوند.
 -4-2-20چنانچه پزشک مسابقات تشخیص دهد ورزشکار می تواند به مبارزه خود ادامه دهد آنگاه مواد  ،20-1-2و یا  20-1-4اعمال
می شوند.
 -3-20در مورد ورزشکاری که ضربه به سر وی وارد شده است ماده  19-2اعمال می شود.
تفسیر #20-1-4
پزشک تیم در مورد ادامه دادن  /ندادن مبارزه ورزشکار اجازه تصمیم گیری ندارد .در این خصوص تنها پزشک مسابقات تصمیم گیری خواهد نمود.
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ماده 21
دستورالعمل تعلیق مسابقه
 -1-21هرگاه بدلیل وارد آمدن صدمه به یک و یا هر دو ورزشکار مبارزه باید متوقف شود آنگاه داور اقداماتی را به شرح زیر انجام خواهد داد:
 -1-1-21داور با اعالم " "kal-yeoمبارزه را تعلیق می نماید و با اعالم "( "kye-shiتعلیق) از مسئولین ثبت زمان می خواهد تا زمان را نگه
دارند.
 -2-1-21داور به ورزشکار یک دقیقه فرصت می دهد تا پزشک مسابقات کمک های اولیه را برای وی انجام دهد؛ چنانچه پزشک مسابقات در
دسترس نباشد و یا در صورت لزوم این کار را پزشک تیم انجام خواهد داد.
 -1-2-1-21در صورت لزوم ،پزشک مسابقات می تواند درخواست زمان بیشتری (حداکثر  2دقیقه) نماید.
 -2-2-1-21چنانچه پزشک مسابقات در دسترس نباشد آنگاه از پزشک تیم  /مسئول پزشکان و یا از هر پزشکی که در نزدیکی تشک مسابقه
می باشد درخواست کمک می نمایند.
 -3-1-21چنانچه ورزشکار آسیب دیده پس از یک دقیقه نتواند به مسابقه بازگردد آنگاه داور حریف وی را برنده اعالم می نماید.
 -4-1-21چنانچه پس از یک دقیقه از سر گیری مبارزه غیر ممکن باشد آنگاه ورزشکاری که با حرکت ممنوعه سبب آسیب رسانی شده است
مشمول جریمه ( )Gam-jeomخواهد شد و بدلیل اخراج از مسابقه ( )DSQبازنده اعالم خواهد شد.
 -5-1-21چنانچه هر دو ورزشکار ناک دان شوند و پس از یک دقیقه توانایی ادامه مبارزه را نداشته باشند آنگاه برنده از طریق مجموع امتیازات
بدست آمده تا قبل از زمان آسیب وارد شده تعیین می شود.
 -6-1-21چنانچه داور تشخیص دهد درد ورزشکار جدی نیست آنگاه داور اعالم" "kal-yeoمی نماید و دستور به از سرگیری مبارزه با اعالم
" "stand-upمی نماید .چنانچه ورزشکار پس از اعالم دستور داور " "stand-upبه مدت  3مرتبه از ادامه مسابقه سر بازند آنگاه داور "توقف
بازی توسط داور" ( )RSCرا اعالم می نماید.
 -7-1-21چنانچه داور تشخیص دهد آسیب ورزشکار جدی است آنگاه پس از اعالم " "kye-shiبه ورزشکار اجازه یک دقیقه ای برای درمان
اولیه را می دهد .داور حتی می تواند به ورزشکار اجازه درمان را پس از دستور " "stand-upبدهد.
 -8-1-21توقف مبارزه بدلیل آسیب جسمی :چنانچه ورزشکاری همراه با درد به مبارزه ادامه دهد و درد وی به همان شکل اولیه و یا جدی تر باشد
آنگاه داور با پزشک مسابقه مربوطه مشورت می نماید و ممکن است پیشنهاد توقف مسابقه را به داور بدهد و در این حالت داور ورزشکار آسیب دیده
را از طریق ( WDRانصراف ورزشکار از ادامه مسابقه) بازنده اعالم می نماید.
 -2-21در شرایطی که مبارزه بدالیلی غیر از آسیب جسمی تعلیق می گردد ،داور اعالم "( "shi-ganزمان) می نماید و با اعالم ""kye-sok
(ادامه) مبارزه را از سر می گیرد.
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تفسیر #21-1
هرگاه داور تشخیص دهد مسابقه بدلیل آسیب جسمی و یا ایجاد شرایط اضطرار نمی تواند ادامه داشته باشد آنگاه اقدامات زیر را انجام می دهد:
-i

چنانچه شرایط ورزشکار بصورتی باشد که سطح هوشیاری خود را از دست داده باشد و یا آسیب وارد آمده به وی جدی باشد و زمان
در آن لحظه مهم باشد آنگاه انجام کمک های اولیه فورا صورت می گیرد و مبارزه خاتمه می یابد .در چنین مواقعی نتیجه مسابقه به
شکل زیر اعالم خواهد شد:

-

ورزشکاری که مرتکب وارد آمدن آسیب جسمی شده است ،چنانچه نتیجه بدلیل انجام حرکت ممنوعه وی باشد آنگاه جریمه شده
( )Gam-jeomو بازنده معرفی خواهد شد.

-

چنانچه نتیجه مسابقه بدلیل حرکت صحیح و یا تصادفی و اجتناب ناپذیر ورزشکار بدست آمده باشد آنگاه حریف از کار افتاده بازنده اعالم
خواهد شد.

-

چنانچه نتیجه با نحوه مبارزه ارتباطی نداشت ،آنگاه برنده بر اساس امتیازات بدست آمده پیش از تعلیق مبارزه تعیین خواهد شد .چنانچه
تعلیق مبارزه پیش از پایان دور اول حادث شود آنگاه مبارزه معتبر نخواهد بود.

-ii

چنانچه بدلیل آسیب وارد شده کمک اولیه نیاز باشد ،ورزشکار می تواند در خالل یک دقیقه پس از اعالم " "kye-shiدرمان شود.

الف :دستور به از سر گیری مبارزه :داور وسط پس از مشاوره با پزشک مسابقه در مورد امکان ادامه مبارزه تصمیم گیری می نماید .داور در هر
زمان و حتی در خالل یک دقیقه می تواند دستور به ادامه مبارزه دهد .داور می تواند ورزشکاری که از دستور اطاعت نمی نماید را از طریق
( WDRانصراف ورزشکار از ادامه مسابقه) بازنده اعالم نماید.
ب 40 :ثانیه پس از اعالم " "kye-shiو در زمانی که ورزشکار در حال درمان و یا در مرحله ریکاوری است ،داور با صدای بلند سپری شدن
زمان را با فواصل  5ثانیه ای اعالم می نماید .چنانچه ورزشکار نتواند در پایان وقت یک دقیقه به محل نشان گذاری شده بازگردد آنگاه نتیجه
مبارزه اعالم می شود.
ت :پس از اعالم " "kye-shiشمارش زمان یک دقیقه از زمانی آغاز می شود که پزشک مسابقات وارد تشک می شود و در صورت عدم
حضور وی در محل تشک ،زمان انتظار مسابقات حداکثر تا  10ثانیه می باشد .البته در زمانی که نیاز به پزشک باشد لیکن پزشک در محل حاضر
نباشد و یا نیاز به درمان بیشتر باشد آنگاه محدودیت زمانی یک دقیقه با دستور داور موقتا متوقف می شود.
ج :چنانچه پس از یک دقیقه از سرگیری مبارزه امکان پذیر نباشد آنگاه تصمیم گیری در خصوص مبارزه طبق تبصره ماده  iصورت خواهد
گرفت.
-iii

چنانچه هر دو ورزشکار قادر به ادامه مسابقه نباشند بطوری که پس از سپری شدن یک دقیقه قادر به از سر گیری مجدد مبارزه
نباشند آنگاه نتیجه مبارزه طبق شرایط زیر مشخص خواهد شد:

-

چنانچه نتیجه بدست آمده بدلیل انجام حرکت ممنوعه باشد؛ ورزشکار جریمه ( )Gam-jeomخواهد شد و ورزشکار بدلیل اخراج از
مسابقه بازنده ( )DSQاعالم خواهد شد.
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-

چنانچه نتیجه بدست آمده ارتباطی با حرکت ممنوعه نداشته باشد و مشمول جریمه نگردد آنگاه نتیجه مبارزه از طریق امتیازات بدست
آمده تا زمان تعلیق مبارزه مشخص خواهد شد .چنانچه تعلیق پیش از اتمام دور اول صورت گیرد آنگاه مبارزه اعتبار الزم را نخواهد داشت
و کمیته برگزاری یک زمان دیگری را برای انجام مبارزه مجدد انتخاب خواهد نمود .ورزشکاری که قادر به از سر گیری مبارزه نباشد از
ادامه مسابقه کنار گذاشته ( )WDRخواهد شد.

-

چنانچه نتیجه بدلیل انجام حرکت ممنوعه باشد آنگاه هر دو ورزشکار جریمه ( )Gam-jeomخواهند شد و هر دو ورزشکار از طریق
اخراج از مسابقه بازنده ( )DSQاعالم می شوند.

تفسیر #21-2
شرایطی که در موارد فوق نیامده است و تعلیق در آنها صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:
 -1در شرایط غیر قابل کنترل و در زمانی که نیاز به تعلیق مبارزه می باشد؛ داور طبق قوانین مسابقات پارا تکواندو فدراسیون جهانی ملزم به
تعلیق مبارزه می باشد.
 -2چنانچه مبارزه پیش از اتمام مسابقه تعلیق شود آنگاه مبارزه در هر زمان ممکن از سر گرفته می شود و از همان زمان و نتیجه ای از سر
گرفته می شود که قبال تعلیق شده بوده است.
 -3در زمان بروز مسائل فنی داور وسط مبارزه را تعلیق می نماید و درخواست  IVRمی نماید و از  TAمی خواهد تا برای یافتن ایستادن
فایل  LOGرا کنترل نمایند و زمان رفع شدن مشکل فنی را مشخص نمایند بطوری که مسابقه را بتوان از همان زمان و ایستادن مجددا
از سر گرفت.

35

ماده 22
نماینده فنی ()TD
-1-22نماینده فنی
 -1-1-21شرایط الزم :بطور کلی رئیس کمیته فنی پارا تکواندو  ،WTکمیته داوری پارا تکواندو  WTو یا کمیته بازی های پارا تکواندو WT
بعنوان نماینده فنی منصوب می گردند .هر چند رئیس  WTمی تواند با پیشنهاد دبیر کل ( WTدر زمانی که رئیس حضور نداشته باشد) یک فرد
دیگر را بعنوان نماینده فنی انتخاب نماید.
 -2-1-21وظایف :نماینده فنی مسئول حسن اجرای قوانین مسابقات پارا تکواندو  WTو راهنمای فنی می باشد و همچنین اداره جلسه مسئولین
تیم ها و جلسه قرعه کشی بر عهده وی می باشد .نتایج قرعه کشی ،وزن کشی و مسابقات قبل از انتشار توسط وی تائید می شوند .تصمیم نهایی در
محوطه مسابقه و در کلیه امور فنی مسابقات طبق نظر نماینده فنی و با مشورت هیئت نظارت بر مسابقات صورت می گیرد .در خصوص کلیه موارد
مربوط به مسابقه که در قوانین ذکر نشده است تصمیم گیری می نماید .همچنین وی ریاست هیئت نظارت بر مسابقات را نیز بر عهده دارد.
 -2-22عضو هیئت نظارت بر مسابقات ()CSB
 -1-2-22شرایط الزم :اعضاء هیئت نظارت بر مسابقات از سوی رئیس  WTو با پیشنهاد دبیر کل از میان افراد دارای تجربه و دانش کافی در
مورد مسابقات تکواندو و پارا تکواندو انتخاب می شوند.
 -2-2-22ترکیب اعضاء :هیئت نظارت بر مسابقات شامل یک رئیس و حداکثر  4عضو مسابقات قهرمانی  WTمی باشد .روساء کمیته فنی
پارا تکواندو  ،WTکمیته بازی های پارا تکواندو  ،WTکمیته داوری پارا تکواندو  WTو کمیته پزشکی پارا تکواندو  WTبا پیشنهاد دبیر کل و از
سوی رئیس  WTانتخاب می شوند.
 -3-2-22وظایف :هیئت نظارت بر مسابقات با نماینده فنی در مسابقات و امور فنی همکاری می نماید تا حسن اجرای قوانین  WTتضمین شود.
هیئت نظارت بر مسابقات عملکرد هیئت ژوری و داوران را ارزیابی می نماید .همزمان این هیئت در خصوص امور مدیریتی بعنوان کمیته فوق العاده
اعمال محرومیت در خالل برگزاری مسابقه نیز عمل می نماید.
 -3-22پزشک مسابقات ()CD
 -1-3-22شرایط الزم :رئیس و یا عضو کمیته پزشکی پارا تکواندو  / WTچنانچه وی پزشک باشد  /بعنوان پزشک مسابقات مواد پارا تکواندو
جهانی ( )WPمنصوب خواهد شد .البته چنانچه عضو کمیته پزشکی پارا تکواندو  WTحضور نداشته باشد آنگاه با پیشنهاد دبیر کل پارا تکواندو
جهانی و تائید رئیس پارا تکواندو جهانی فرد واجد شرایط دیگری برای این سمت انتخاب می شود.
 -2-3-22وظایف :پزشک مسابقات مسئول تضمین خدمات پزشکی و اورژانسی طبق قوانین  WTو همچنین نحوه صحیح آموزش داوطلبان و
تیم های پزشکی می باشد .در خصوص صدمه دیدن ورزشکاران و ادامه  /توقف مبارزه وی تصمیم گیری نهایی را اتخاذ خواهد نمود.
 -4-22عضو ژوری ()RJ
 -1-4-22شرایط الزم :عضو دارای گواهی داوری بین المللی پارا تکواندو  WTباشد .عضو ژوری از سوی سر داور تورنمنت و از بین داوران
بین المللی باتجربه و حائز شرایط الزم با سابقه انتخاب می شود.
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 -2-4-22ترکیب اعضاء :یک نفر ژوری برای هر جلسه دعاوی انتخاب می شود.
 -3-4-22وظایف:
•

عضو ژوری تصاویر پخش مجدد را بررسی می نماید و داور را در خالل مدت  20ثانیه از تصمیم خود مطلع می سازد.

•

عضو ژوری در زمان برگزاری مسابقه نظارت را همچنان انجام خواهد داد تا امتیازات ،جرائم و زمانبندی بدرستی منتشر شوند و فورا
سرداور را در جریان هر گونه مشکل فنی قرار خواهد داد.

•

با تماس نزدیک با مسئول سیستم و ثبت رکورد سرداور را در جریان استارت و توقف مسابقه قرار می دهد.

•

کلیه امتیازات ،جرائم و نتایج  IVRرا ثبت خواهد نمود.

•

عضو ژوری کلیه وظایف قبلی  TAرا بر عهده خواهد داشت.

 -5-22مسئولین داوری
 -1-5-22شرایط الزم :دارای مدرک رسمی داوری بین المللی صادر شده از سوی  WTباشند.
 -2-5-22وظایف
 -1-2-5-22داور
 -1-1-2-5-22داور از اختیار کامل برای کنترل مبارزه برخوردار است.
 -2-1-2-5-22داور عبارات  / shi-gan /kye-shi / kye-sok / kal-yeo / keu-man / shi-jakبرنده و بازنده  /کسر امتیازات؛
هشدار  /کنار کشیدن را اعالم خواهد نمود .این عبارات پس از نهایی شدن نتایج توسط داوران اعالم می شود.
 -3-1-2-5-22داور از اختیار کامل برای تصمیم گیری به شکل مستقل و طبق قوانین تعیین شده برخوردار است.
 -4-1-2-5-22اصوال داور وسط حق دادن امتیاز را ندارد .چنانچه داور وسط و یا یکی از داوران گوشه دست خود را به نشانه عدم تخصیص امتیاز
باال برد آنگاه داور وسط جلسه ای را با حضور داوران تشکیل می دهد و می تواند در صورتی که مربی سهمیه  IVRنداشته باشد آنگاه درخواست
 IVRنماید .چنانچه به این نتیجه برسند که  2داور گوشه نظرشان بر تغییر تصمیم گرفته شده می باشد آنگاه نتیجه بازبینی می شود.
 -5-1-2-5-22در مواردی که در حیطه ماده  16می باشد ،تصمیم نهایی پس از پایان راند طالیی توسط مسئولین داوری اتخاذ خواهد شد.
 -2-2-5-22داوران
 -1-2-2-4-22داوران فورا امتیازات معتبر را ثبت می کنند.
 -2-2-2-4-22چنانچه داور از آنها درخواست نماید آنگاه داوران نظرات خود را بی درنگ اعالم می نمایند.
 -3-5-22ترکیب مسئولین داوری در هر یک از جلسات دعاوی
 -1-3-5-22گروه داوران ترکیبی از  1سر داور و  2داور می باشد.
 -4-5-22وظایف محوله به مسئولین داوری
 -1-4-5-22وظایف محوله به سر داوران و داوران پس از تدوین جدول زمانبندی تعیین خواهد شد.
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 -2-4-5-22سر داوران و داورانی که ملیت آنها با ورزشکار شرکت کننده در مبارزه یکسان می باشد نمی توانند در مسابقه وی قضاوت نمایند .البته
در زمانی که تعداد مسئولین داوری کافی نباشد آنگاه استثناء قائل خواهد شد.
 -5-5-22مسئولیت های تعیین شده برای امر تصمیم گیری :تصمیمات اتخاذ شده از سوی سر داوران و داوران نهایی تلقی شده و آنها در قبال
هیئت نظارت بر مسابقات در این خصوص مسئولیت دارند.
 -6-5-22یونیفرم
 -1-6-4-22سر داوران و داوران ملزم به پوشیدن یونیفرم تعیین شده از سوی  WTمی باشند.
 -2-6-4-22مسئولین داوری اجازه همراه داشتن هیچ یک از اقالمی که سبب تداخل در مسابقه می شود را ندارند .در صورت لزوم استفاده از
موبایل توسط مسئولین داوری در زمین مسابقه ممنوع خواهد بود.
 -6-22مسئولین ثبت زمان :وی مسئول ثبت زمان ،تایم اوت ها و تعلیق های صورت گرفته می باشد و جریمه ها  /امتیازات داده شده را ثبت
می نماید.
تفسیر  22-2و #22-1
در مواقعی که مسئولین داوری در وظیفه محوله اشتباه نمایند و یا قضاوت آنها به شکل عادالنه نباشد و به شکل مکرر خطاهای غیر قابل اغماض
داشته باشند آنگاه نماینده فنی با اخذ مشورت از هیئت نظارت بر مسابقات مسئولین داوری را جایگزین  /جریمه خواهد نمود.
تفسیر # 22-5
جزئیات شرایط الزم ،وظایف ،سازماندهی و سایر موارد مرتبط با مسئولین داوری طبق قوانین  WTدر خصوص داوران بین المللی کیوروگی
پارا تکواندو می باشد.
(راهنمایی در رابطه با داوری )#22-5
در مواقعی که هر یک از داوران به ترتیب امتیازات مختلفی در محدوده امتیاز گیری به یک تکنیک مجاز دهند؛ برای مثال یک داور  1امتیاز دهد،
دیگری  3امتیاز و نفر بعدی امتیازی ندهد و در نهایت اختصاص نیافتن امتیاز نهایی شود و یا مسئول ثبت زمان در ثبت زمان  /امتیازات و جریمه
اشتباه نماید آنگاه هر یک از داوران می توانند اشتباه صورت گرفته را مطرح نمایند و از بقیه داوران درخواست تائیدیه نماید .در ادامه داور اعالم
"( "shi-ganزمان) توقف مبارزه می نماید و داوران را برای اخذ نظرات آنها جمع می نماید .پس از بحث و تبادل نظر؛ داور نظر نهایی را اعالم
می نماید .چنانچه مربی برای همان مسئله ای که یکی از داوران درخواست تشکیل جلسه داده است درخواست پخش مجدد فیلم نماید آنگاه داور
پیش از آنکه درخواست مربی را بررسی نماید ابتدا جلسه ای بین داوران تشکیل می دهد .چنانچه داوران به این نتیجه برسند که تصمیم بدرستی
اتخاذ شده است آنگاه مربی بدون درخواست فرجام خواهی همچنان در جای خود نشسته باقی خواهد ماند .چنانچه مربی همچنان بر درخواست خود
مبنی بر پخش مجدد فیلم نماید آنگاه داور درخواست وی را بررسی می نماید .همچنین این ماده در زمانی که داور در ضربه ناک دان اشتباه
می نماید و داوران عقاید مختلفی نسبت به تصمیم داور دارند نیز در حین شمارش اعداد  )seht( 3و  )neht( 4اعمال می شود.
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ماده 23
پخش مجدد فیلم ()IVR

 -1-23چنانچه اعتراضی نسبت به قضاوت مسئولین داوری در خالل مبارزه باشد؛ مربی ورزشکار می تواند از داور وسط درخواست پخش مجدد فیلم
نماید .مربی می تواند برای هر نوع حرکت ممنوعه از سوی ورزشکار  /حریف اعم از موارد زیر درخواست پخش مجدد ویدئویی نماید.
 -1-1-23جریمه بر علیه حریف
 -2-1-23رد جریمه اعمال شده بر علیه ورزشکار که بدلیل انجام بازی خطرناک و پر خطر از سوی حریف صورت گرفته است.
 -3-1-23قبول  /رد امتیازات فنی
 -4-1-23درخواست جریمه برای ورزشکار خود
 -5-1-23کارکرد اشتباه و یا خطا در مدیریت زمان
 -2-23زمانی که مربی درخواست فرجام خواهی می نماید؛ داور وسط به مربی نزدیک می شود و دلیل آن را جویا می شود .هر درخواست
فرجام خواهی که بر علیه امتیازات معتبر بدست آمده از طریق تکنیک های پا بر روی تنه  PSSمطرح شود؛ قابل پذیرش نخواهد بود .درخواست
پخش مجدد فیلم تنها محدود به یک حرکتی است که در خالل  5ثانیه از لحظه درخواست مربی انجام شده است .باال بردن کارت آبی و یا قرمز
برای درخواست پخش مجدد فیلم به منزله آن است که مربی از درخواست فرجام خواهی سهمیه خود تحت هر شرایطی استفاده نموده است مگر
آنکه نتیجه جلسه داوران رضایت مربی را بهمراه داشته باشد.
 -3-23داور از ژوری درخواست بررسی پخش مجدد فیلم می نماید .ژوری که ملیت وی با ورزشکار در حال مسابقه یکسان نیست می تواند بررسی
پخش مجدد فیلم را انجام دهد.
 -4-23پس از بررسی مجدد فیلم؛ ژوری نظر خود را به داور وسط در خالل  20ثانیه از زمان درخواست مطرح شده اعالم می نماید.
 -5-23در هر مبارزه مربی می تواند  1درخواست فرجام خواهی پخش مجدد فیلم داشته باشد .البته بر مبنای اندازه و سطح مسابقات قهرمانی
نماینده فنی می تواند در مورد تعداد سهمیه فرجام خواهی در جلسه مسئولین تیم ها تصمیم گیری نماید .چنانچه درخواست فرجام خواهی
موفقیت آمیز باشد و درخواست وی صحیح بوده باشد آنگاه همچنان حق مجدد درخواست فرجام خواهی برای وی محفوظ است.
 -6-23تصمیم عضو ژوری نهایی است و هر گونه درخواست فرجام خواهی در خالل و یا اعتراض پس از اتمام مبارزه مردود است.
 -7-23چنانچه تصمیم مسئولین داوری به وضوح اشتباه باشد و یا خطا در سیستم امتیاز دهی داشته باشند آنگاه هر یک از داوران می توانند
درخواست بازنگری نمایند و تصحیح آن را در هر زمان از مسابقه خواستار شوند .به محض آنکه داوران محوطه اعتراض را ترک نمودند دیگر کسی
نمی تواند درخواست مجدد بازنگری و یا تغییر در تصمیم اتخاذ شده نماید.
 -8-23چنانچه درخواست فرجام خواهی موفقیت آمیز باشد آنگاه هیئت نظارت بر مسابقات می تواند مبارزه را در پایان مسابقه بازنگری نماید و در
صورت لزوم اقدامات انضباطی را بر علیه مسئولین داوری اتخاذ نماید.
 -9-23در خالل  10ثانیه پایانی راند سوم و در هر زمان از برگزاری راند طالیی ،چنانچه مربی سهمیه درخواست فرجام خواهی نداشته باشد هر یک
از داوران می توانند برای بازنگری و یا تصحیح امتیاز دهی درخواست بازنگری نمایند.
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ماده 24
محرومیت
 -1-24رئیس  ،WTدبیر کل و یا نماینده فنی در هر زمان تشخیص دهد مربی ،ورزشکار ،همراهان و هر یک از نماینده گان انجمن ملی عضو
رفتار نامناسب از خود نشان دهد برای تبادل نظر درخواست جلسه کمیته محرومیت های فوق العاده می نماید.
 -2-24کمیته محرومیت های فوق العاده در خصوص موضوع مشورت می نماید و فرد (افراد) را برای تائید موارد مطروحه احضار می نماید.
 -3-24کمیته محرومیت های فوق العاده در خصوص موضوع بررسی های خود را انجام می دهد و متعاقبا اقدامات انضباطی را اعمال می نماید.
نتیجه مشورت های صورت گرفته فورا به عموم اعالم می شود و همراه با اسناد و دالیل رئیس  /دبیر کل  WTدر قالب یک گزارش مکتوب
خواهند شد.
 -4-24تخلفات بالقوه در رابطه با رفتار ورزشکاران
 -1-4-24امتناع از دستور داور مبنی بر انجام روند معمول مبارزه اعم از خم شدن به سمت حریف در پایان مبارزه و یا حضور در اعالم برنده مسابقه
 -2-4-24پرتاب نمودن اشیاء و تجهیزات (سربند ،دستکش و غیره) به نشانه عدم رضایت مندی از نتیجه مسابقه
 -3-4-24عدم ترک محوطه مسابقه پس از اتمام مبارزه
 -4-4-24عدم بازگشت به مبارزه علیرغم دستورات مکرر داور
 -5-4-24عدم تبعیت از دستورات مسئولین مسابقه
 -6-4-24دستکاری تجهیزات امتیاز دهی ،سنسورها و یا بخش هایی از PSS
 -7-4-24انجام هر گونه رفتار غیر ورزشی اعم از تظاهر به داشتن آسیب جسمی به منظور برتری جویی و بازی خطرناک عامدانه در خالل مبارزه و
یا پرخاشگری نسبت به مسئولین مسابقه
 -8-4-24عدم همکاری و یا تمارض در زمان کالسبندی ورزشکاران
 -9-4-24ورزشکارانی که پس از وزن کشی انصراف می دهند مشمول بررسی موضوع از جهت ظن به انصراف با اطالع قبلی خواهند شد( .انصراف
با اطالع قبلی همان برخورداری از بیماری قبلی و یا صدمه جسمی است که طبق آن نباید انتظار داشت ورزشکار در زمان وزن کشی بتواند در مسابقه
شرکت نماید) .مسئولیت متوجه ورزشکاری است که نشان می دهد این کار با اطالع قبلی نبوده است .چنانچه پانل بررسی مشخص نماید که انصراف
با اطالع قبلی بوده است آنگاه ورزشکار برای مدت  6ماه تعلیق خواهد شد و ورزشکار و افراد همراه وی نیز مشمول بازرسی تکمیلی خواهند شد.
 -5-24تخلفات بالقوه در خصوص رفتار مربی ،همراهان و یا مسئولین انجمن ملی عضو
 -1-5-24اعتراض نمودن  /بحث و جدل بر علیه تصمیم داوران در زمان برگزاری  /پس از پایان راند مسابقه
 -2-5-24بحث و جدل با داور ( داوران) و یا سایر مسئولین
 -3-5-24رفتار بی ادبانه در قبال داوران ،ورزشکاران و یا تماشاچیان در خالل مبارزه
 -4-5-24تحریک تماشاچیان و یا بدگوئی

40

 -5-5-24هدایت ورزشکاران به انجام حرکات اشتباه همانند باقی ماندن در محوطه مسابقه پس از خاتمه مبارزه و یا امتناع از خم شدن و یا تظاهر
به داشتن آسیب جسمی و یا راهنمایی ورزشکار به وارد نمودن صدمه به حریف
 -6-5-24رفتار نامناسب همانند پرتاب و یا ضربه زدن به تجهیزات موجود در مسابقه
 -7-5-24سرپیچی از دستورات داور اعم از ترک زمین مسابقه
 -8-5-24هدایت ورزشکار برای انجام تمارض در خالل کالسبندی و اولین حضور
 -9-5-24تالش برای تطمیع داوران
 -10-5-24انجام هر گونه رفتار ناشایست بر علیه داوران
 -11-5-24هدایت ورزشکار برای عدم همکاری در کالسبندی و یا انجام تمارض
 -6-24اقدامات انضباطی :اقدامات انضباطی صادر شده از سوی کمیته محرومیت های فوق العاده با توجه به تخلف صورت گرفته متفاوت می باشد.
محرومیت های زیر اعمال خواهد شد:
 -1-6-24اخراج ورزشکار
 -2-6-24تذکر و دستور به انجام معذرت خواهی رسمی
 -3-6-24پس گرفتن کارت شناسایی و  /گواهی مربی
 -4-6-24مانع از حضور وی در مسابقات
 -1-4-6-24بصورت روزانه
 -2-4-6-24در تمام مدت برگزاری مسابقه
 -5-6-24لغو نتایج
 -1-5-6-24لغو نتایج مبارزه و موارد مرتبط
 -2-5-6-24لغو امتیازات رنکینگ پارا تکواندو WT
 -6-6-24تعلیق ورزشکار ،مربی ،همراهان تیم از انجام کلیه فعالیت های ( WTاعم از فعالیت های اتحادیه های قاره ای و انجمن های ملی
عضو )WT
 -1-6-6-24تعلیق  6ماهه
 -2-6-6-24تعلیق  1ساله
 -3-6-6-24تعلیق  2ساله
 -4-6-6-24تعلیق  3ساله
 -5-6-6-24تعلیق  4ساله
 -7-6-24جلوگیری از شرکت انجمن ملی عضو در تورنمنت های مورد تائید و ترویجی WT
 -1-7-6-24تورنمنت ها  /مسابقات قهرمانی تعیین شده
 -2-7-6-24کلیه مسابقات قهرمانی و تورنمنت های تعیین شده در یک بازه زمانی ( حداکثر تا  4سال)
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 -8-6-24جریمه نقدی بین  100تا  5000دالر به ازاء هر تخلف
 -7-24کمیته محرومیت های فوق العاده می تواند سایر اقدامات انضباطی را بر علیه اعضاء به  WTپیشنهاد دهد که شامل تعلیق بلند مدت،
محرومیت مادام العمر و سایر جریمه های نقدی است.
 -8-24درخواست فرجام خواهی بر علیه اقدامات انضباطی اعمال شده از سوی کمیته محرومیت های فوق العاده طبق ماده  6آئین نامه حل و فصل
مناقشات و اقدامات انضباطی  WFصورت می گیرد.
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ماده 25
سایر مواردی که در این قوانین قید نشده اند.
 -1-25مواردی که در این قوانین قید نشده باشد به شرح زیر در خصوص آنها تصمیم گیری می شود:
-1-1-25

موارد مرتبط با مبارزه که با توافق مسئولین داوری مبارزه مربوطه اتخاذ می شوند.

 -2-1-25مواردی که در خالل مسابقات قهرمانی به یک مبارزه خاص ارتباطی ندارند مانند امور فنی ،مسائل مسابقات و غیره که در حیطه
تصمیمات نماینده فنی قرار می گیرد.
 -3-1-25هر یک از ورزشکارانی که در وزن کشی تائید شده باشند تنها برای موارد زیر امتیازات رنکینگ پارا تکواندو را بدست خواهند آورد.
•

پس از تائید در وزن کشی و در خالل اولین مسابقه ای که ورزشکار آسیب دیده باشد و بدلیل تصمیم پزشک مسابقات  /داور وسط نتواند
به مسابقه ادامه دهد؛ در این رابطه ورزشکار امتیازات رنکینگ خود را دریافت خواهد نمود.

•

ورزشکار در وزن کشی تائید شود ،در زمان برگزاری مسابقه مربی برای توقف مسابقه و از جهت رعایت ایمنی ورزشکار حوله را پرتاب
نماید (.)WDR

 -4-1-25ورزشکاران تائید شده در وزن کشی نمی توانند در موارد ذیل امتیازات رنکینگ بدست آورند.
•

ورزشکار در وزن کشی تائید شده باشد لیکن در مسابقه حاضر نشده باشد.
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