الالئحة الفنية لمنافسات الكاراتية
لألندية بدبــي
بمقر اللجنة
العربية للسيدات8102
دورة األلعاب الرابعة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة

اإلتحاد العربي للكاراتيه :
الرئيس

سعادة العميد /خالد بن حمد العطية

ألامين العام

السيد /فخرالدين عبد املجيد

املقـر

دولة إلامارات العربية املتحدة  -دبـ ـ ـ ـ ــي

الهاتف

+379 4 3292332

الفاكس

+379 4 3232249

البريد الالكتروني

arabkarate.fed@gmail.com

تاريخ المنافسات :
3092 / 00 /00 - 00
مكان المنافسات :
الشارقة  -إلامارات العربية املتحدة
المنافسات المعتمدة :
كاتا فردي ( سيدات )
كاتا جماعي ( سيدات)
كوميتيه فردي ( سيدات )
كوميتيه جماعي ( سيدات)
الفئــات السنية :
السيدات
 :كاتا فردي (  99سنة فما فوق )
 :كاتا جماعي (  99سنة فما فوق )
 :كوميتيه فردي (  92سنة فما فوق )
 :كوميتيه جماعي (  92سنة فما فوق )
التسجيل:

ً
مساء بالفندق الرسمي .
 يقام إلاجتماع الفني وقرعة املنافسات الساعة 00:00
 أخرموعد للتسجيل في الدورة يوم . 0000/00/00
 ترسل إستمارات املشاركة عن طريق الفاكس أو البريد ألالكتروني .
ً
 يتم التسجيل للوفد كامال شامل كل من ( رئيس الوفد وإلاداريين واملدربين والالعبات).
 يرجى تعبئة بيانات التسجيل بطريقه صحيحه وكاملة ,
 ضرورة إرفاق صورة شخصية واضحة عند التسجيل بخلفية بيضاء .
 يشرف على شؤون التحكيم في املنافسات لجنة الحكام.

الشروط العامة والفنية :
 يشارك في الدورة كل إتحادات الدول ألاعضاء في إلاتحاد العربي للكاراتيه.
ً
 تقام املنافسات والتحكيم وفقا لناام إلاتحاد الدويي للكاراتيه . WKF
 على جميع الالعبات إلالتزام بتوفيرجميع املالبس وألاوقية املعتمدة من إلاتحاد الدويي للكاراتيه WKF
( حسب شروط إلاتحاد الدويي للكاراتيه ) WKF
 يسمح لكل دولة  :املشاركة بنادي واحد في مسابقات الكاتا الجماعي والكاتا الفردي  ،ومشاركة نادي
واحد في مسابقات الكوميتيه الجماعي والكوميتيه الفردي
ُ
(توضيح  :يسمح املشاركة بنادي واحد في مسابقات ( الكاتا  -الكوميتيه ) معا بفريقيين  ،أو مشاركة
ناديين مختلفين كل نادي في مسابقة مختلفة (الكاتا أو الكوميتيه ))
 يسمح لكل نادي املشاركة بالعبة واحدة في مسابقة الكاتا الفردي
 يسمح لكل نادي املشاركة بالعبة واحدة في كل ميزان من مسابقات الكوميتيه الفردي
 يسمح لكل نادي املشاركة بفريق مكون من (  ) 2العبات باإلضافة إيى عدد ( )9العبة إحتياطي في مسابقة
الكاتا الجماعي
 يسمح لكل نادي املشاركة بفريق مكون من عدد ( )2العبات باإلضافة إيى عدد ( )3العبة إحتياطي في
مسابقة الكوميتيه الجماعي.
 يسمح للدولة املستضيفة للحدث املشاركة بناديين في كل مسابقات (الكاتا  -الكوميتيه )  ،وعدد  3العبة
في مسابقات الفردي .
 ال يعتمد إلاحتراف في ألالعاب الفردية في الرياضات املشاركة في الدورة (كما نصت الالئحة ألاساسية
للدورة املادة )9/3
ً
ً
ً
 كل من يعطل سير املباريات سواء كان إداريا أو مدربا أو العبا  ،فإن لجنة املسابقات لها الحق في شطب
ً
نتائج الالعب أو الفريق وإتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الشأن .
 مدرب الفريق فقط له الحق بتوجيه الالعب وبهدوء أثناء سير املبارايات وفي حالة عدم إلالتزام بذلك
يعرض نفسه للعقوبة التي يراها الحكم مناسبة .
 على مدرب الفريق إلالتزام بالزي الرياض ي (ترننج سوت) خالل فترة البطولة .
 تقدم إلاحتجاجات وإلاعتراضات إيى اللجان املختصة مرفق بها الرسوم (رسوم إلاعتراض إلاداري مائتي
دوالر  -رسوم إلاعتراض الفني مائة دوالر) تسدد في خزينة اللجنة املنامة
 يتم إخطار طاولة التسجيل باسم الكاتا التي سوف يتم أداؤها قبل بداية كل جولة  ،ويجب على الفريق
أداء كاتا مختلفة في كل جولة.

 في املباريات النهائية ملنافسات الكاتا الجماعي ) الفرق ( سيقوم الفريق بأداء الكاتا التي اختاروا أداءها
بالطريقة املعتادة  ،بعدها سيقومون بأداء شرح معاني الكاتا ) بونكاي( إجمايي الوقت املسموح به ألداء
الكاتا والبونكاي هو  6دقائق  ،سيقوم امليقاتي الرسمي ببدأ تشغيل الوقت فور أداء أفراد الفريق
للتحية ) الانحناء ( عند دخول البساط وسيوقف ساعة التوقيت بعد أداء الفريق للتحية ) الانحناء (
بعد أداء البونكاي.
 يجب أن ترتدي الالعبات بدلة كاراتيه بيضاء اللون  ،ويسمح لالعبات لبس قميص ) تي شيرت ( أبيض
ً
سادة تحت جاكيت بدلة الكاراتيه  ،ويسمح لالعبات ارتداء غطاء رأس أسود سادة ) حجاب ( وذلك طبقا
للوائح إلاتحاد الدويي للكاراتيه )(WKF
 معدات الوقاية التالية إلزامية:
 واقي اليد ) القفاز (
 واقي ألاسنان.
 واقي الجسم
 واقي الصدر
 واقي الساق
 واقي القدم
 جميع أدوات الوقاية والحماية يجب أن تكون معتمدة ومختومة بشعار الاتحاد الدويي للكاراتيه(WKF).
 غير مسموح بإرتداء خواتم أو أي ش يء معدني يؤدي إيى إصابة الخصم  ،وبالنسبة الستعمال الجسر
املعدني لألسنان يجب أن يكون بموافقة الحكم والطبيب الرسمي  .وتتحمل الالعبة املسؤولية الكاملة
ألي إصابة.
 يمنع ارتداء الناارات  ،ويسمح بارتداء العدسات الالصقة على مسؤولية الالعبة.
 يمنع ارتداء أي مااهر أو أدوات أو مالبس إضافية.
 استعمال الرباط الضاغط والحشوات ومثبت املفصل بسبب إلاصابة يجب أن يكون بموافقة الحكم
بناء على نصيحة طبيب البطولة.
 زمن مباريات الكوميتيه  :دقيقتان لكل مباراة
 أوزان مسابقة الكوميتيه الفردي :

تحت  00كجم
تحت  00كجم
تحت  99كجم
تحت  92كجم
فوق  92كجم

الجوائز والميداليات :
 مسابقات الجماعي :
الترتيب
ألاول
ميداليات ذهبية
ميداليات فضية
الثاني
ميداليات برونزية
الثالث
ميداليات برونزية
الثالث
 مسابقات الفردي :
الترتيب
ألاول
ميداليات ذهبية
ميداليات فضية
الثاني
ميداليات برونزية
الثالث
ميداليات برونزية
الثالث

الجــوائــز
شهادة مركز
شهادة مركز
شهادة مركز
شهادة مركز

كأس املركزألاول
كأس املركزالثاني
كأس املركزالثالث
كأس املركزالثالث

الجــوائــز
شهادة مركز
شهادة مركز
شهادة مركز
شهادة مركز

إستمارة المشاركة في دورة األلعاب الرابعة لألندية العربية للسيدات
دولة اإلمارات العربية المتحدة  -الشـارقــة 8102

إتحـــــــــاد :
نـــــــــادي .....................……..................................... ………......…… :

…….....................………..................................... ……......

 الجهاز الفني واإلداري :
م

الصفة

االسم

 العبات المسابقات الفردي :
م
0
م
0
8
3
4
0

اسم الالعبة
اسم الالعبة

تاريخ الميالد
تاريخ الميالد

المسابقة
كاتا فردي
المسابقة
كوميتيه فردي
كوميتيه فردي
كوميتيه فردي
كوميتيه فردي
كوميتيه فردي

الوزن
تحت  01كجم
تحت  00كجم
تحت  10كجم
تحت  12كجم
فوق  12كجم

 العبات فريق الكاتا الجماعي :
اسم الالعبة

م
0
8
3
4

تاريخ الميالد

مالحظات

إحتياطي

 العبات فريق الكوميتيه الجماعي :
م
0
8
3
4
0

اسم الالعبة

تاريخ الميالد

مالحظات

إحتياطي
إحتياطي

إعتماد

إعتماد النادي
اإلتحاد

