
  والجو د-البند
  

   .األولمبياد الخاص للجودو مسابقات جميعالخاص  األولمبياد لرياضات القوانين الرسميةتحكم 
 بما يتفق مع قوانين االتحاد نين بصياغة هذه القوا دولي ، قام األولمبياد الخاصرياضي آبرنامج

  . كل دولة على حدةب  المعنيةانين الهيئات الوطنية وقو،الدولي للجودو
 ما لم يكن هناك تعارض بينها وطنية و قوانين الهيئات الللجودو قوانين االتحاد الدولي تطبيقويتم 

  في هذه الحالة يتم تطبيق القوانين الرسمية.الخاص األولمبياد لرياضات وبين القوانين الرسمية
  .الخاص األولمبياد لرياضات
نية الرياضية المعنية حتى يسمح للبرنامج يشترط توافر مدرب معتمد من قبل الهيئة الوط: ملحوظة

  .المعني بتوفير هذه الرياضة
-Atlanto) ذي يعاني اضطرابات العمود الفقريال و)Down Syndrome( المنغوليالعب ال

axial Instability)للحصول على المعلومات  و. رياضة الجودو فيهرآشالمبا مح لهيس  ال
  .L.7. F، القسم Iمن هذا القيد، يرجى اإلطالع على البند طلب اإلستثناء باإلجراءات المتعلقة و

  الفعاليات الرسمية – Aالقسم 
  . مسابقة الجودو للفردي– واحدة فقط مسابقة رسميةرياضة الجودة تشتمل على  .1

   التقسيم– Bالقسم 
يع  الجودو بصفة مبدئية وفقا لجممسابقات جميع العبي األولمبياد الخاص المشارآين في تقسيميتم 

  . التفاصيل المطلوبة في نموذج االشتراك في الفعالية
a. الجنس  
b. السن 
c. مجموعة الوزن 
d. مستوى القدرة  
 الحقة في موقع إقامة تقسيم تتم عملية ثم يناسبه، الذي تقسيمبعد ذلك يتم إدراج آل العب في ال .1

 ،تقسيميق عملية التي من شأنها تدقفي هذه الحالة تكون وفقا لمستوى المهارات الفردية و الالمسابقة و
  : التاليهالحرآات الفنيةه الختبار مهارات يتضمن، آحد أدنى، تقسيم  آل العب فيحيث يتم إخضاع

a. ة اآلمنطاتعدة أشكال للسق (Ukemi-waza)من مختلف الزوايا .  
b.  سقطة2عدد  (Ukemi-waza) بواسطة الخصم (Tori). 
c.  أداء فني للتثبيت على األرض 2عدد (Osae-Komi-waza). 
d.  الفنيةالمسكات تحرر من أحد 1عدد  (Toketa-waza). 
e.  إلفالت من الخصم ا 2عدد(uke)  إلى وضعية اإلمساك، وضع التثبيت على األرضمن 

(Osae-Komi-waza). 
f.  من أعلىرميلل أداء فني 2عدد ) Nage-waza.( 
g.  مرآب الرمي لل أداء فني 2عدد(Renraku-waza). 



h.  جزع الخصم بالرميل أداء فني 1عدد (Kaeshi-waza).  
  :يتم تقييم الالعب في المهارات أعاله وفقا لما يلي .2
a. لحرآة األداء الفني لتنفيذ.  
b.  أداء الالعبتقدم. 
c. لحرآة األداء الفني لالسرعة في تنفيذ. 
d. عب فعل الالرد. 
  .مستوى القدرةات وفقا للجنس، السن، الوزن وتقسيم في الالعبينيتم إدراج  .3
a.  أنثى/  ذآر –الجنس  
b. هم آناشئين، ثم يتم تقسيمهم تقسيم سنة في يوم إقامة المسابقة يتم 16 جميع الالعبين تحت –ن الس

 سنة أو ما يزيد في يوم 16جميع الالعبين البالغين و. 15-12 و 11-8: السنية التاليةالمجموعات 
 30-22 ،21-16: هم آكبار، ثم يتم تقسيمهم إلى المجموعات السنية التاليةتقسيمإقامة المسابقة يتم 

 .وما فوق ذلك
c.  في % 10 ال يزيد على بتعديل إذا آان وزن الالعب غير وارد في الجدول التالي يسمح –الوزن

ات المحددة خالل تقسيمفي حالة تعذر إدراج الالعب في أي من الو. تقسيمالوزن أثناء عملية ال
منظمي ين المعنيين وبقة بواسطة المدر الحتقسيم األولى والثانية يتم اللجوء إلى عملية تقسيمعمليتي ال
مستويات القدرة المة قبل إعتبارات السن، الوزن والس: تقسيمفي هذه الحالة تكون معايير ال. المسابقة

  . الجديدتقسيمبالنسبة لجميع الالعبين المعنيين في ال
ين على المدرب تحديد المعيار األول فيما يتعلق بمستوى قدرات الالعب – مستوى القدرة .4

  :المسجلين في ضوء النقاط التالية
a.  1مستوى القدرة  
المشارآة في المسابقات مع العبين مسجلين على مستوى العب قادر على ممارسة التدريب وهو  -

.  في المهارات الفرديةاألداء الفني  المحددمن % 100إلى % 80هذا الالعب يمكنه أداء . النادي
  .    المسابقةبالمعنى والهدف منى دراية ا الالعب يكون علعالوة على ذلك فإن هذ

b.  2مستوى القدرة  
يمكنه أداء اللعب البسيط مع العبين مسجلين وهو العب قادر على المشارآة في بعض مسابقات  -

ا الالعب عالوة على ذلك فإن هذ.  في المهارات الفرديةمن األداء الفني المحدد% 80إلى % 60
  .لمسابقة من ابالمعنى والهدفيكون على دراية 

c.  3مستوى القدرة  
لكن ال يمكنه المشارآة إال في في التدريبات مع العبين مسجلين وهو العب يمكنه المشارآة  -

من % 60إلى % 50هذا الالعب يمكنه أداء .  العبين على نفس مستوى القدرةتضمخاصة مسابقات 
بالمعنى جودو آما أنه يعي رياضة ال بمعظم قوانين درايةلديه  في المهارات الفردية واألداء الفني
  .المسابقةوالهدف من 

d.  4مستوى القدرة  



مر يحتاج إلى توجيه مستهذا الالعب  و.مشارآة تدريبات ومسابقات خاصةهو العب يمكنه فقط ال -
هذا الالعب . أهداف المسابقةيفهم معظم قوانين رياضة الجودو ولكنه أثناء المشارآة في المسابقة و

 وعلى هذا الالعب إذا أراد  في المهارات الفرديةاألداء الفنيمن % 50إلى % 40يمكنه أداء 
  . فقط مراعاة العتبارات السالمة(ne-waza)االشتراك في المسابقة بأداء الحرآات األرضية 

e.  5مستوى القدرة  
f. -يحتاج إلى رعاية خاصة طوال رآة في تدريبات ومسابقات خاصة و هو العب يمكنه فقط المشا

أثناء مشارآته في المسابقة آما يحتاج هذا الالعب إلى توجيه مستمر . مسابقاتي الفترة مشارآته ف
هذا الالعب يمكنه أداء ما . التي يتم تصميمها بما يتناسب مع الالعبين ذوي هذا المستوى من القدرة

 في أراد االشتراكإذا  هذا الالعب وعلى. في المهارات الفردية األداء الفنيمن % 30يقل عن 
  .مراعاة العتبارات السالمةفقط  (ne-waza)المسابقة بأداء الحرآات األرضية 

 استخدامها سيتم تي للمهارات المبدئي تقسيمالمعايير أعاله يتم إستخدامها من قبل المنظم لعمل  .5
  . النهائيتقسيملل

   قوانين المسابقة– Cالقسم 
يرى الحكم أن سالمة أي من الالعبين أو طبق فيها آتاب القوانين ويي ال جميع الحاالت التفي  .1

 اإلجراءات التي يراها  آافةواتخاذتعليق المباراة فورا / آالهما، معرضة للخطر فإنه يقوم بإيقاف 
مع األخذ في اإلعتبار الهدف من تلك في تلك األحوال يحق للحكم إتخاذ إجراءات عقابية و. مناسبة

  . اإلجراءات
زمن المباراة الواحدة و.  سنة يستغرق دقيقتين12ن وعة السنية أقل مزمن المباراة الواحدة للمجم .2

ثالث دقائق آحد أقصى حسب ما  سنة يستغرق دقيقتين آحد أدنى و12بالنسبة للمجموعة السنية فوق 
 .يتحدد في هذا الشأن من قبل الجهة المنظمة

ناء المسابقة، يسمح في حالة إحتياج الالعب إلى مساعدة بدنية للدخول إلى منطقة البساط أث .3
 ).مساعد(حكم المساعدة مساعدة إن لزم األمر تحت إشراف وللمدرب بتقديم ال

عند التسجيل للمشارآة في أي من المسابقات يجب أن يتم التحديد في نموذج التسجيل ما إذا آان  .4
 البداية من وضعية أو (tachi-waza)الالعب سيشارك في مسابقات البداية من وضعية الوقوف 

 . القرفصاء أو الجلوس
 : من وضعيتين(ne-waza)يمكن لالعب بداية المباراة في مسابقات اللعب األرضي  .5
a. القرفصاء.  
b.  المسك األساسية للبدلةجلوس آل من المتنافسين إلى جوار اآلخر مع (kumi-kata)بسط  و

  . الرجلين إلى األمام
مكنه بداية المباراة إال من خالل أحد إذا آان الالعب بسبب إعاقة بدنية تمنعه من الوقوف ال ي .6

 فإن الالعب الخصم يجب أن يعدل من وضعيته الطبيعية (ne-waza)  اللعب األرضيوضعيتي
  . آي يبدأ المباراة(ne-waza)  اللعب الرضيإلى أحد وضعيتي) وقوفا(
رات  العتبا،(tach-waza)  الوقوف على بداية المباراة من وضعيةفي حالة عدم موافقة الحكم .7

  اللعب األرضيتتعلق بسالمة الالعبين، فإنه يمكنه تعديل طريقة البداية لتكون من إحدى وضعيتي



(ne-waza) أو التحول من (tacha-waza) إلى (ne-waza) .ي هذه الحالة يجب على الالعبين فو
 . تثال لقرار الحكموالمدربين االم

 .ذات الوضعية يجب أن تستمر على (ne-waza)  اللعب األرضيالمباراة التي تبدأ من وضعيتي .8
  اللعب األرضيلرمي في وضعيتياألداء الفني ليمكن في أي وقت تسجيل نقاط من خالل تنفيذ  .9

(ne-waza)اللعب األرضي        بشرط أن تكون المباراة قد بدأت من وضعيتي  (ne-waza) أو تم 
 .تحويلها إلى ذات الوضعيتين بعد بدايتها

 ال يسمح بدفع أي منهم (ne-waza)  اللعب األرضيلالعبين من وضعيتيفي حالة تنافس ا .10
  .لألخر إلى الخلف

 إلمساك بالرقبة على نحو يشكل خطراالالعبين يتعين على الحكم التأآد من عدم قيام أي من  .11
-ne) اللعب األرضي      و(tachi-waza)  اللعب من الوقوفاإلصابة عليها، و ذلك في مباريات

waza) . 
 :التقنيات المحظورةات وآما يلي الحرفي .12

a. رميات التضحية(لحرآات الرمي من أعلى في وضع الرقود  األداء الفني( )Sutemi-waza(  
b. الذراع ني وتجميعث حرآات (ude-kansetsu-waza)  
c. الخنق  حرآات(shime-waza) 
d.  تقنيات المثلث(sankaku-waza) 
e. الرآبتينرآة رمي الخصم أماما على واحدة أو آال تنفيذ ح. 
f.  سحب أرجل الخصم بكال اليدين(morote-gari)و (ryo-ashi-dori) 
g. السقوط فوق الخصم بعد تنفيذ أحد التقنيات الجيدة.  

 الهيئات الرياضية المعنية بالجودو ىحد من إيجب أن يكون المدرب حاصال على شهادة إعتماد. 13
       .حتى يمكن توفير هذه الرياضة

   العقوبات– Dالقسم   
في حالة تكرار و. الفة يقوم الحكم بتحذير الالعب وإفهامه طبيعة المخالفةفي حالة إرتكاب مخ .1

  .إتخاذ إجراء عقابيبنفس المخالفة يقوم الحكم 
بدرجة تجعله غير قادر على استكمال و  نتيجة الرتكاب خصمه مخالفةفي حالة إصابة الالعب .2

 جميع اإلصابات . فائزا بالمباراة المصابن الالعبالمباراة نتيجة لتلك اإلصابة، يقوم الحكم بإعال
 . بواسطة رجال اإلسعافات األولية أو بمساعدة مدرب الالعب)tatami(  البساطداخليسمح بعالجها 

       .ال يسمح بدخول أي شخص إلى منطقة البساط دون الحصول على إذن من حكم المباراة .3
   منطقة المسابقة– Eالقسم 

 . أمتارX 10 10حة منطقة المسابقة عن يجب أال تقل مسا .1
 متر آحد 1(يجب تحديد منطقة خطر تحيط بمنطقة المباراة على شكل مساحة حمراء اللون  .2

  ). أدنى



  ).  متر آحد أدنى1(الخطر قة أمان تحيط بمنطقتي المباراة ويجب تحديد منط .3
   الحكام– Fالقسم 

  . حكام3 .1
 . مسجل مسابقات1 .2
  . ميقاتي1 .3

  هزة األج– Gالقسم 
  . لوحة تسجيل نتائج لكل منطقة بساط1 .1
 . ساعة لحساب زمن المباراة2 .2
 . مقاعد3 طاولة مسابقات و1 .3
 . مقعد للحكام2 .4
 . حزام أبيض للمتسابقين1 حزام أحمر و 1 .5
 . المباراةانتهاء إلشارة )Bean bag(آيس حبوب  1 .6
  .  مقعد على جانبي الطاولة الستخدام مدربي الالعبين1يتم توفير  .7
  
        
     

  


