
 

 

1. Müsabiqə sahəsi təhlükəsizlik sahəsinin ölçüsü ilə birlikdə 8 

metrənin 8 metrəyə olmalıdır 

2. Ölkələrin milli bayraqları və emblemləri iştirakçıların karate-gi 

jaketinin sol döş tərəfınə taxılmalı və ölcüləri 10sm x10sm-i 

keçməməlidir. 

3. Karate-gi jaketinin uzunluğu budun dörddə üçündən daha uzun 

olmalıdır. 

4. Karate-gi şalvarı baldırın ən azı üçdə ikisini örtməlidir. 

5. Karate-gi jaketinin qolu bilək sümüyü büküşündən uzun 

olmamalıdır 

6. Əgər bir müsabiqin Karate-gi jaketinin qolları çox uzundursa və 

uyğun bir geyimlə dəyişməsi muəyyən zaman ərzində  mümkün 

deyilsə orta hakim müsabiqin Karate-gi’sinin qollarını qatlamasına 

icazə verə bilər. 

7. Müsabiqlər saçlarına rezin band ya da atquyruğu şəklində olan saç 

tutucular 

 taxa bilərlər.Lent,muncug və digər bəzək əşyaları taxmaq 

qadağandır. 

8. Sırğa bant ilə örtülürsə, onu taxmağa icazə verilir. 

9. Referee və turnirin rəsmi həkimi tərəfindən razılaşdırılarsa 

müsabıq riski öz üzərinə almaq şərti ilə metal dişlik taxa bilər. 

10.  Müsabıqlər bir birilərinə müsabiqənın əvvəlində və sonunda 

qaydalara uyğun  şəkildə baş əyməlidirlər. 

11.  Məşqçi komanda döyüşləri zamanı iştirakçıların  sıralamasını 

dəyişdirə bilər. 

12.  Əgər bir müsabıq fərdi bir görüşdə zədələnərsə, məşqçi ilk olaraq 

təşkilat komitəsinə bildirərək onu əvəz edə bilər. 

13.  Əgər iki komanda eyni sayda galibiyətə sahib olarsa, qalib 

qazanılan və məglub olunan döyüşlər diqqətə alınaraq xalları 

saymaqla bilinir. 

14.  Əgər hər iki komanda eyni sayda qalibiyyətə və xallara sahibdirsə, 

qərar vermək üçün əlavə döyüş keciriləcək. 

15.  Bir komanda döyüşünün ilk raundunda qatılan komandanin bütün 

üzvləri iştirak edərsə döyüşün  kecirilməsinə icazə  veriləcək. 

16.  Milli federasiyalar tərəfındən verilən qoruyucu avadanlıqlar WKF 

tərəfindən qəbul edilməlidir. 

17.  Məşqçi turnir ərzində hər zaman idman forması geyinməli  və 

rəsmi kimlik asmalıdır. 

18. Kişilərin görüşləri üç dəqıqə, qadınlar, yeniyetmələr və gənclərin 

görüşləri iki dəqıqədir. 



19. Kişilər üçün medal uğrunda maçlar dörd dəqıqə və qadınlar üçün 

üç dəqıqədir. 

20. 21 yaşdan aşağı kişilər üçün  maçlar həmişə 3 dəqıqə və qadınlar 

üçün 2 dəqıqədir.. 

21. 21 yaşdan aşağı kişilər üçün medal uğrunda maçlar dörd dəqıqə və 

qadınlar üçün üç dəqıqədir. 

22. Jodan geri çətin texnika olduğu üçün Zanshin azacıg zəif olsa belə 

Ippon verilə bilər. 

23. Sürətli Çudan geri və Çuki kombinasiyasına hər ikisi xal dəyərində 

olarsa, Ippon veriləcək. 

24. Böyüklər müsabiqəsində boğaza yumşag “əlcək təması” 

nəticəsində bir zədə olmazsa xəbərdarlıg ya da cəza verilməyəcək. 

25. Qasığa qəsdən zərbə vurulmayıbsa cəza verilməyəcəkdir. 

26. Kategoriya 1 və kategoriya 2 cəzaları üst üstə toplana bilməz. 

27. Chukoku; Kategoriya 1 və Kategoriya 2 halları baş verən zaman 

verilən ilk xəbərdarlıgdır. 

28. Keikoku; rəqibin hesabına bir xal (Yuko) verilən bir xəbərdarlıqdır. 

29. Kategori 1 Keikoku-normal olaraq rəqibin səhvi ilə müsabıqın 

qələbə potensiyalını yüngül şəkildə azaltdığı zamanı verilir. 

30. Kategori1 Hansoku-Chuy birbaşa,ya da xəbərdarlıqdan və ya 

Keikoku’dan sonra verilir. 

31. Hansoku-Chuy müsabiqin qələbə potensiyalının, rəqibin xətası 

üzündən ciddi olaraq azaltdığı zamanı verilir. 

32. Chukoku, Keikoku və Hansoku-Chui Cəzalardır 

33. Chukoku, Keikoku və Hansoku-Chui Xəbərdarlıglardır. 

34. Hansoku qaydaların ciddi pozulması zamanı verilir. 

35. Shikkaku yalnız bir xəbərdarlıg verildikdən sonra tədbiq oluna 

bilər. 

36. Əgər bir müsabıq pis davranarsa, Hansoku deyil, Shikkaku düzgün 

cəzadır 

37. Əgər bir müsabıq pis davranarsa,ona düzgün olaraq Hansoku 

cəzası veriləcək. 

38. Məşqçilər, komanda üzvləri ya da döyüşməyən üzvlərin 

davranışları Karate-Do nun prestijini və qürurunu pozduğu halda, 

iştirakçıya Shikkaku verilə bilər. 

39. Shikkaku ictimai olaraq elan edilməlidir. 

40. Referee Paneli Shikkakunun limitinə qərar verəcəkdir. 

41. Xalın verilməsi üçün beş meyar mövcuddur. 

42. Ai-uchi eynı anda baş verən iki effektiv texnikadır. 

43. Əgər iki yan hakim Aka üçün Ippon, digər ikisi  Ao üçün Ippon 

işarə edərsə Referee hər iki iştirakçıya xal verəcəkdir. 

44. Yame-dən sonra üç yan hakim heç bir siqnal etməsə və dördüncü 

hakim Ao üçün Ippon göstərsə Referee xal verəcəkdir. 



45. Hantei-də Referee həlledici səsə malikdir. 

46. Komanda maçları zamanı verilən xəbərdarlıglar və cəzalar ekstra 

maça keçiriləcəkdir. 

47. Əgər Ao tataminin xaricinə addımını atdığı anda Aka xal alarsa, 

xal və Kategori 2 xəbərdarlığı ya da cəzası veriləcək. 

48. Əgər müsabıq fiziki təsir nəticəsində tatamidən xaricə çıxarsa, ona 

Jogai veriləcəkdir. 

49. 10 saniyə qaydalarına görə; bir müsabıq Yıxıldığı, atıldığı ya da 

zərbə ilə aşırıldığı zamanı, dərhal ayağa qalxa bilməzsə, Referee 

dərhal vaxta baxana 10 saniyənin başlanması üçün fit ilə signal 

verəcəkdir. 

50. “On Saniyə Qaydası”na görə vaxta baxan, müsabıq tamam ayağa 

qalxaraq dik vəziyyətə gəldiyində və Referee əlini qaldırdığında 

vaxtı dayandıracaqdır. 

51. Yıxılan, atılan ya da zərbə ilə aşırılan bir müsabıq on saniyə 

ərzində dik durmazsa avtomatik olaraq turnirdən çıxarılır. 

52. Eynı anda iki müsabıq bir birlərini zədələsələr və döyüşü davam 

edə bilməsələr, müsabiqəni ən çox xal toplayan qazanacaq. 

53. Referee-nin Yame əmrindən əvvəl xal alan və tatamidən xaricə 

çıxan iştirakçıya Jogai verilməyəcəkdir. 

54. Maçın vaxtı bitdikdən sonra müsabiglər xal ala bilməz ya da onlara 

cəza verilə bilməz. 

55. Juniorların müsabiqəsındə üz, baş ya da boyunda zədələnməyə 

səbəb olan hər hansi texniki fəndə,həmin zədənin rəqibin öz xətası 

üzündən olmazsa(mubobi vəziyyəti) ,xəbərdarlıq ya da cəza 

verilməlidir. 

56. Kadet ve Junior müsabiqələrində zədələnmə olmamaq şərti ilə 

Jodan ayaq zərbələrinə çox yumşaq təmasa (dəri təması) icazə 

verilir. 

57. Böyüklər müsabiqəsində Jodan yumruqlar üçün yumşaq təmasa, 

Jodan ayaq zərbələri  üçün daha artıq toleranta icazə verilir. 

58. Əgər iştirakçı Kategoriya 1-Hansoku ilə maçı qazanarsa və bu  

ikinci dəfə təkrar olarsa,idmançının müsabiqəyə davam etməsinə 

izn verilməyəcək. 

59. İnzibati xəta edildiyində müsabıq Kansaya(match supervisor) etiraz 

edə bilər. 

60. Müsabıq təhlükəsiz bir şəkildə və zədələnmədən düşürülmüşsə, 

Referee rəqibə xal alması üçün iki-üç saniyə zaman verəcəkdır. 

61. Yan Hakimlər(judges) xal gördüklərində dərhal bayraqları ilə 

siqnal edəcəklər 

62. Rəsmi doktor tərəfındən icazə verildiyi təqdirdə bandajlardan 

istifadə edilə bilər. 



63. Hər maçın Hakim Paneli, bir Orta hakim(Referee), dörd Yan 

Hakim(Judges) və bir Kansadan(Match supervisor) ibarətdir. 

64.  Maç başladıqdan sonra bir müsabıqın dişlik taxmadığı aşkar 

edilsə, müsabıqədən qovulacaqdır. 

65. Orta hakim(Referee) bütün əmrlərı verəcək və bütün anonsları 

açıqlayacaq. 

66. İki yan hakim eyni müsabıq üçün xal göstərdiyində, Orta hakim 

onların səhv etdiyindən əmindirsə maçı dayandırmaya bilər. 

67. Üç yan hakim Aka üçün  xal göstərdiyində, Orta hakim onların 

səhv etdiyindən əmin olsa belə maçı dayandırmalıdır. 

68. Əgər iki və ya daha çox Yan hakim eynı idmançıya xal göstərərsə 

Orta hakim maçı dayandırmalıdır. 

69. Bir maçın vaxtı, Orta hakimin başlamaq üçün signal verməsi ilə 

başlayır və Yame dediyində dayanır. 

70. Bir kumite maçının hakim paneli Orta hakim, dörd Yan hakim, bir 

Maç Şefi ve bir Hesab Tutucudan ibarətdir. 

71. Bir müsabiq sürüşdüyündə,yıxıldığında və rəqibi tərəfındən dərhal 

xal alındığında Ippon olaraq qiymətləndiriləcək. 

72. Rəqibin müvazinətini pozub, Jodan tsuki ilə xal alındığında Waza-

Ari verilir. 

73. Orta hakim zamanın bitməsi səsini eşitməsə Kansa fitini 

çalacaqdır. 

74. Altı xal meyarlarına malik çox yaxşı kontrol edilmiş bir dirsək 

zərbəsi (empi-uchi/hijiate)icazə verilən bir texnikadir. 

75. Fərdi maçlarda könüllü olaraq döyüşdən çəkilən müsabıqə Kiken 

elan edilir və rəqibə ekstra olaraq səkkiz xal verilir. 

76. Fərqində olma ya da Zanşin; texnika yerinə çatdıkdan sonra,  

davam edə bilmək bacarığı anlamına  gəlir. 

77. Hər biri öz-özlüyündə xal olaraq hesab edilən əl texnikaları 

kombinasiyasına Waza-Ari verilməlidir. 

78. Maç sahəsi(tatami) daxilində qalan bir müsabiq maç sahəsi 

xaricindəki bir rəqibdən xal ala bilər. 

79. Atoshi baraku’nun mənası “maçın bitməsinə 10 saniyə vaxt 

qalması deməkdır”. 

80. Atoshi baraku’nun mənası “maçın bitməsinə 20 saniyə vaxt 

qalması deməkdır”. 

81. Yalnız Böyüklərin müsabiqəsındə gırtlağa “dəri təması”na izn 

verilir. 

82. Əgər maçın sonunda xal yoxdursa Orta Hakim Hantey elan 

edəcəkdir. 

83. Təkrarlanan kontaktlar zamanı müsabiq müdafiə olunmursa, həmin 

müsabiqə Mubobi verilir . 



84. Həqiqi bir zədələnmə olsa belə, effekti şişirdən bir iştirakçı 

cəzalandırıla bilər. 

85. Seio nage, kata guruma, və digər bel üstündən atmalara, 

iştirakçının rəqibini təhlükəsiz bir şəkildə yerə düşməsi üçün, 

tutması şərtı ilə icazə verilir. 

86. Kategori 2-də Çukoku olmadan Keykoku verilə bilməz. 

87. Hakim paneli müsabiqə qaydalarına zidd bir qərar verdiyində, Maç 

Şefi(Kansa) dərhal fit verəcəkdir. 

88. İştirakçıların hər ikisi  tataminin üzərində uzandıqda, müsabiqə 

qısa bir zaman davam edə bilər. 

89. Komanda maçlarında əlavə döyüş olmur. 

90. Doktor zədəli iştirakçıya yardım edərkən,Referee kontakta görə 

yan hakimlərlə bir cəza vermək üçün məsləhətləşə bilər. 

91. Kadetlərin(Yeniyetmə) müsabiqəsındə üz maskasına çox yumşaq 

bir təmasa xal verilir. 

92. Bel altından tutmaq və atmaq ancaq atan iştirakçının rəqibinin yerə 

təhlükəsiz bir şəkildə enməsi üçün tutmasına icazə verilir. 

93. Kadetlər WKF-in üz maskasını tıbbi səbəblərə görə geyinməyə 

bilər. 

94. Kategori 2’dən Hansoku Chui-i olan bir iştirakçı yumşaq kontaktın 

effektini şişirdirsə Hansoku veriləcəkdir. 

95. Hansoku Chui olmayan zədələnməni şişirdən zaman verilir. 

96. Zədələnməni şişirtdiyində ilk olaraq Hansoku Chui veriləcəkdir. 

97. Yame’dən sonra iki Yan hakim Ao’ya Yuko, digər Yan hakim Aka 

üçün Yuko göstərərsə, Orta hakim Aka’ya xal verə bilər. 

98. İştirakçıya zədələnmənin effektini şişirtdikdə birbaşa Hansoku 

verilə bilər. 

99. Maç dayandırıldığı zaman hər hansı bir effektiv texnikaya xal 

verilə bilməz və eyni zamanda cəza ala bilər. 

100. Kadetlərin kumite müsabiqəsındə Jodan gerilərə zədələnmə 

olmamaq şərtı ilə “dəri təması” na icazə verilir. 

101. Bir maçın başlamazdan əvvəl Tatami Şefi,iştirakçıların tibbi 

kartlarını yoxlamalıdır. 

102. Əgər sıralamada bir səhv varsa və yanlış iştirakçılar 

döyüşürsə bu vəziyyət sonradan dəyişdirilə bilməz. 

103. Müsabiqənın bitmə siqnalı ilə eynı anda tətbiq edilən 

effektiv texnika xal kimi qeyd ediləcək. 

104. Əgər bir müsabıq zədələnərsə və bu oz xətası ilə (Mubobi) 

olmuşsa, Hakim paneli rəqibə cəza verməyəcəkdir. 

105. Məşqçilər müsabiqə başlamadan əvvəl masaya iştirakçıların 

akreditasiya kartlarını təqdim etməlidir. 

106. Arxadan vurulan əl zərbələrinə Yuko verilir. 



107. Maç Şefi, Orta hakimin gözdən qaçırdığı bir Jogai’yi 

gördukdə Orta hakimdən maçı dayanrdırmasını istəyə bilər. 

108. Orta hakimin əmrlərinə tabe olmayan bir iştirakciya 

Hansoku verilməlidir. 

109. Orta hakimin əmrlərinə tabe olmayan bir iştirakciya 

Shikkaku verilməlidir. 

110. Tatami Şefi, müsabigə qaydalarının pozuldugunu 

gördüyündə Orta hakimdən maçı dayandirmasını tələb edəcəkdir. 

111. Bir kombinasiya vaxtı birinci texnika Yuko, ikincisi bir cəza 

olarsa hər ikisi birdən verilməlidir. 

112. Bir iştirakçı yıxıldığında,sürüşdüyündə ya da  ayaqları 

yerdən kəsilib gövdəsi yerə dəydiyində rəqib xal alirsa qərar Ippon 

olacaq. 

113. Tatamidə uzanarkən xal almag mümkün deyil. 

114. WKF-in  təsdiq olunmuş avadanligları olmayan bir 

iştirakciya,onları dəyişdirməsi üçün bir dəqiqə vaxt veriləcək. 

115. On saniyə qaydaları səbəbi ilə kumite müsabiqəsində 

zədələnən və uzaqlaşdırılan bir iştirakçıya kata müsabiqəsındə 

iştirak etməyə icazə verilməyəcək. 

116. Turnirin həkimi tərəfındən döyüşməyə icazə verilməyən  

zədəli bir müsabıq bu yarışmada təkrar döyüşə bilməz. 

117. Əgər bir iştirakcı müsabiqə zamanı ya da döyüş bitdikdən 

sonra belə müsabiqə ərzaisində qaydalara zidd davranarsa Orta 

hakim ona Şikkaku verə bilər. 

118. Kansa(Maç Şefi), Şikaku hallarinda bir səsə malikdir. 

119. Kişilərin komanda maçlarında, bir komanda üç döyüş qələbə 

qazandığında maç bitəcək. 

120. Qadınların komanda maçlarında, bir komanda iki döyüş 

qələbə qazandiğinda, maç bitəcək. 

121. Bir iştirakçı rəqibinə sarılarasa və iki saniyə ərzində texniki 

hərəkət  və ya atma fəndi etməzsə Referee Yame deyəcəkdir. 

122. Yan hakim bir texnikanin həgigətən xal sahəsinə 

vurulduğundan əmin deyilsə heç bir siqnal verməyəcək. 

123. Karate-do nüfuzuna və şərəfinə zərər verən  akt törədən 

iştirakçıya Hansoku cəzasi veriləcək. 

124. Bir rəqibin hərəkəti təhlükəli və qadağan olunmuş hərəkətlər 

olduğu aşkar edildiyi zaman və qaydaları qəsdən pozan zaman ona 

Shikkaku veriləcək. 

125. Orta hakim gördüyü bir xal üçün maçı durdurduğunda və 

dörd Yan hakim heç bir signal vermədikdə xal verə bilər. 

126. Qaydalara açıq şəkildə zidd olduğu halda (Kansa)Maç Şefi 

maçı dayandiracaq və Orta hakimə problemi düzəltmək üçün 

göstəriş verəcəkdir. 



127. Əgər iki Yan hakim Aka üçün Yuko, bir Yan hakim Ao üçün 

Waza-Ari və Orta hakim Ao-ya Waza-Ari vermək istəyirsə, qərar 

verə bilməsi üçün dördüncü hakimin rəyini soruşmalıdır. 

128. Hantei-də  üç Yan hakim Aka üçün galibiyyət və dördüncü 

Yan hakim Orta hakimlə birlikdə Ao üçün galibiyyət göstərirsə, 

Orta hakim Aka-nı qalib elan etməlidir. 

129. Əgər Yan hakim Jogai-yi görürsə, uyğun bayrağı ilə yerə 

vurmalı və Kategori 2 siqnalını göstərməlidir. 

130. Əgər bir Yan hakim Ao-ya xal göstərirsə Orta hakim maçı 

dayandırmalıdır. 

131. Bir rəqib on saniyə ərzində özunə gəlib ayaqları üstündə 

durmazsa, Orta hakim ona “kiken” və rəqibə “Kachi” anonsu 

edəcək. 

132. Əgər bir rəgib atılan zaman bədəninin bir hissəsi maç 

sahəsının(tataminin) xaricinə düşərsə, Orta hakim dərhal Yame 

əmri verməlidir. 

133. On saniyə  başlandığı hər durumda,həkım yarışmaçını 

muayinə etməlidir. 

134. Yarışmaçılar tataminin xaricində muayinə edilməlidir. 

135. İcraiyyə Komitəsi karate gi-dəki təsdig edilmiş sponsorların 

reklamların taxılmasına icazə verə bilər. 

136. Dişliklər (ağız qoruyucuları) kumite müsabiqləri üçün 

məcburidir. 

137. Atmadan sonra Orta hakim xal alınması üçün maksimum iki 

saniyə icazə verəcək. 

138. Əgər bir rəqib güclü yan ayag zərbəsi ilə hücum edərkən 

rəqibini müsabigə zonasının(tataminin) xaricinə atarsa, Orta hakim 

ona Waza-Ari və rəqibinə Jogai-ya görə Kategori 2 xəbərdarlig ya 

da cəza verməlidir. 

139. Rəsmi verilən bir etiraza baxılana qədər sonrakı maçlar 

təxirə salınmalıdır 

140. Hər bir Yan hakim təhlukəsizlik zonasi içərisində, tataminin 

künclərində oturmalıdırlar. 

141. Orta hakim iki və ya daha artig Yan hakimin müsabiq üçün 

xal göstərdiyinə məhəl qoymazsa (Kansa) Maç Şefi fit verməlidir. 

142. Zədələnməyə səbəb olan bir texnika üçün Orta hakim xal 

verdiyində, Maç Şefi maçın durması üçün işarə verməlidir. 

143. Orta hakim “zaman bitdi” fitini eşitmədiyində Xalları qeyd 

edən fit verməlidir. 

144. Bir iştirakçının sürüşdüyündə, yıxıldığında ya da hər hansı 

bir şəkildə ayagları yerdən kəsildiyində rəqib tərəfındən alınan 

xalın dəyəri Ippon dur. 



145. Orta hakim Shikaku vermək istədiyində, Yan hakimləri qısa 

bir danışma üçün yanına çağırmalıdır. 

146. Döyüş zamanı bir iştirakçı zədələnərsə və tıbbi yardıma 

ehtiyacı olarsa bu zaman üç dəqiqə vaxt verilir. Bundan sonra Orta 

hakim iştirakçının döyüşə davam edə bilməyəcəyinə ya da daha 

artig zaman veriləcəyinə qərar verəcəkdir. 

147. Müsabiqənın bitməsinə 10 saniyədən az qalmiş zaman 

zonadan çıxan iştirakçıya minumum Keikoku veriləcək. 

148. Yanlış bir iştirakçıya verilən xalı düzəltmək üçün Orta 

hakim yanlış xal verilən iştirakçıya tərəf dönərək Torimasen işarəsi 

edərək xalı doğru iştirakçıya verməlidir. 

149. Əgər bir müsabıq yaxşı kontrolu olan bir Chudan geri ilə 

hücüm etdikdən sonar rəqibin sifətınə yumşag zədələnməyə səbəb 

olan bir yumruğu təsadufən vurarsa ona  Waza-Ari və xəbərdarlig 

veriləcək. 

150. Əgər rəsmi həkim zədələnən bir iştirakçıya tıbbi yardım 

etdikdən sonra ona müsabigəyə davam edə bilər deyərsə, Orta 

hakim həkimin qərarına qarşı gələ bilməz. 

151. Orta hakim Yan hakimlər hər hansi bir işarə verməsə belə 

maçı durdura bilər. 

152. Maç dayandığında və dörd Yan hakim fərqli işarələr 

göstərdiyi zaman Orta hakim Torimasen verəcək və maçı yenidən 

başladacaqdır. 

153. “Döyüşdən Qaçmaq” rəgibin ondan xal almaması üçün 

bilərək vaxtı uzatması mənasına gəlir. 

154. Komanda maçlarında ekstra maç zamanı əgər iki rəqib bir 

birini zədələsələr, döyüşməyə davam edə bilməsələr və xallari eyni 

olarsa,qərar Hantei ilə verilir. 

155. Komanda maçlarında əgər iki rəqib bir birini zədələsələr, 

döyüşə davam edə bilməsələr və xalları eyni olarsa Orta hakim 

Hikiwake elan edəcəkdir. 

156. Müsabiqə vaxtının bitməsinə on saniyədən az zaman qaldığı 

bir halda məglub olan bir müsabıq vəziyyəti bərabərləşdirməyə 

çalışdığı zaman müsabiqə zonasından  (Jogai) çıxarsa ən azı 

Kategori 2-dən Hansoku-Chui cəzası veriləcəkdir. 

157. Kəmərin altına edilən texnikalar xal olaraq dəyərləndirilə 

bilməz. 

158. Kürək sümüyünə edilən texnikalar xal olaraq dəyərləndirilə 

bilər. 

159. Aka təsadüfən Ao-nun ayağına ayaqla zərbə atarsa və Ao 

maça davam edə bilməzsə, Ao-ya Kiken veriləcək. 



160. Əgər müsabıqın nəfəsinin kəsildiyi açıq görünürsə, Orta 

hakim maçı müsabiqin özunə gəlməsinə zaman vermək üçün 

durdurmalıdır. 

161. Səkkiz xal fərqi olduğunda müsabıq qalib elan edilir. 

162. Vaxt bitdiyində ən çox xal toplayan müsabıq qalib elan 

edilir. 

163. Müsabiqənın bitiməsinə on saniyədən az vaxt qaldığında 

rəqibini iki saniyə ərzində  tutub heç bir texniki fənd göstərməyən 

bir iştirakçı, minimum Hansoku Chui alacaqdır. 

164. Komanda maçlarında bir iştirakçı Hansoku alarsa, onun 

xalları sıfırlanacaq və rəqibinə səkkiz xal veriləcək. 

165. Komanda maçlarında bir iştirakçı Kiken alarsa, onun xalları 

sıfırlanacaq və rəqibinə səkkiz xal veriləcək. 

166. Komanda maçlarında bir iştirakçı Shikkaku alarsa, onun 

xalları sıfırlanacaq və rəqibinə səkkiz xal veriləcək. 

167. Mubobi cəzası ya da xəbərdarlığı sadəcə iştirakçının öz 

xətası və ya diqqətsizliyinə görə, iştirakcı zədələndiyində ya da 

zərbə aldığında verilir. 

168. Öz xətası ilə zədələnən və bunun effektini şişirdən iştirakçı 

Mubobi cəzası ya da xəbərdarlığı və ya şişirtmə cəzası almalıdır. 

Lakin hər ikisini yox. 

169. Əgər bir iştirakçı yaxşi bir Chudan-geri atarsa və rəqibi bu 

zərbəni tutarsa xal verilə bilməz. 

170. Bir iştirakçı altı xal meyarlarına malik bir Jodan geri vurarsa 

və rəqibi bu zərbəni saxlamaq(blok etmək) üçün əllərini qaldıranda 

əlləri yungul üzünə dəyərsə, Orta hakim zərbənin düzgün 

bloklanmadığına görə Ippon verə bilər. 

171. İştirakçı rəqibini tutub atdığı vaxt rəqibi onu tutarag çəkib 

tatamiyə yixdığı zaman zədələnərsə, hər ikisi  xəbərdarlıg və ya 

cəza  almalıdır. 

172. WKF-in rəsmi reklamı karate gi-nin sol qolu üzərində 

olmalıdır. 

173. Milli  Federasiyaların, iştirakcının karate gi-si üzərində 

reklam yerləşdirməsinə icazə verilə bilməz. 

174. Kiken alan kumite iştirakçısı bu turnirdə təkrar yarışa 

bilməz. 

175. Ekstra maç yalnız komanda maçlarında tətbig edilir. 

176. Əgər Orta hakim iştirakçıya Mubobi-yə görə Kategori 2 

xəbərdarlıq ya da cəza verərsə, onun rəqibinə hər zaman olduğu 

kimi  Kategori 1 xəbərdarlıq ya da cəza verməlidir. 

177. Qadın komanda iki iştirakçı ilə də müsabiqəyə çıxa bilər. 



178. Orta hakim idmanciların heç biri ilə eynı millətdən 

olmamalıdır.buna baxmayaraq məşqçilər razı olarsa Yan 

hakimlərdən biri idmançılarla eynı millətdən ola bilər. 

179. Maç Şefi, Orta hakim və Yan hakimlərlə birlikdə sırada 

durmalıdır. 

180. Məşqçilər təhlükəsizlik sahəsinin xaricində, üzləri rəsmi 

masaya doğru olmaq şərti ilə onlara ayrılan yerlərdə oturmalıdırlar. 

181. Maç Şefi rəsmi masanın sol tərəfındə oturmalıdır 

182. Komanda görüşlərində Hakim paneli (dərəcələrinə uyğun 

olarag) hər maçda dönəcəkdir. 

183. Komanda görüşlərində sadəcə medal maçlarında Hakim 

paneli hər raundda dönəcəkdir. 

184. Orta hakim bütün tatami üzərində, o cümlədən təhlükəsizlik 

zonalarında  hərəkət edə bilər. 

185. Qadın iştirakçıların sinə qoruyucusu  olmalıdır. 

186. Əgər qadin iştirakçıların bədən qoruyucuları varsa bu halda 

sinə qoruyucusu geyməyə bilər . 

187. Qırmızı və mavi kəmərlərdə heç bir şəxsi naxış və ya 

işləmlər  olmamalıdır. 

188. Qırmızı və mavi kəmərlərdə şəxsi naxış  ya da işləmlərə 

sadəcə Kata müsabiqələrındə icazə verilir. 

189. İştirakçılar xətti, və ya  şəxsi naxışi  olmayan ağ karate-gi 

geyinməlidirlər. 

190. Karate-gi üzərindəki şəxsi naxış işləmlərinə sadəcə medal 

üçün maçlarda icazə verilir. 

191. Orta hakimin Xal , xəbərdarlıq  və ya cəzalar verməsi üçün 

ən azı eyni siqnal göstərən iki yan hakimin qərarı olmalıdır 

192. Əgər bir iştirakçı üçün iki Yan hakim xal  və diğər ikisi 

həmin iştirakçı üçün başqa qərar göstərərsə Orta hakim onlardan öz 

istədiyi qərarı verməlidir. 

193. Əğər eyni rəqib üçün iki Yan hakim xal və  diğər ikisi 

xəbərdarlıq göstərərsə Orta hakim Tatami Şefindən soruşmalıdır. 

194. Yan hakimlər Orta hakim maçı dayandırmadan əvvəl xal ya 

da xəbərdarlıq signalları edə bilməzlər. 

195. Orta hakim xal, xəbərdarlıq  ya da cəza vermədən əvvəl  hər 

zaman Yan Hakimlərin qərarını gözləməlidir. 

196. Əgər eyni yarışmaçı üçün iki bayraq fərqli xal göstərərsə ən 

aşagı olan xal tətbiq olunacaq. 

197. Əgər eyni yarışmaçı üçün iki bayraq fərqli xal göstərərsə ən 

yüksək olan xal tətbiq olunacaq. 

198. Əgər eyni yarışmaçı üçün iki bayraq fərqlı xal göstərərsə 

Orta hakim Torimasen verməlidir. 



199. Əgər yarşmaçı Yame’dən əvvəl birdən çok texnika ilə xal 

alırsa,Yan hakimlər hansı texnikanin əvvəl edildiyinə baxmadan 

yuxari olan xalı göstərməlidirlər. 

200. Komanda maçlarında, ekstra maçdan sonra xal yoxdursa ya 

da xallar bərabərdirsə, maçın nəticəsinə Hantei ilə qərar 

veriləcəktir. 

201. Yarışmaçı müsabiqə sahəsindən(tatamidən) rəqiibin günahı 

olmadan çıxarsa  ona Jogai verilir. 

202. Atoşi Baraku(10 saniyə qalmış) zamanı: qaçış, döyüşdən 

yayınma və ya vaxtı uzatmaq kimi  hərəkətlərə veriləcək minimum 

cəza Hansoku Chui-dir. 

203. Passiv olma:Kategori 2-ə aid olan xəbərdarlıqdır. 

204. Passiv olma:Kategori 1-ə aid olan xəbərdarlıqdır. 

205. Əgər yarışmaçılar 25 saniyədən artiq zaman döyüşmürlərsə 

Orta hakim maçı dayandırmalı və passivliyə görə Kategori 2 cəzası 

verməlidir. 

206. Yuko: bir xal deməkdir. 

207. Waza-Ari: iki xal deməkdir. 

208. Ippon:üç xal deməkdir. 

209. Hər maç ya da müsabiqədən əvvəl müsabıqlərın rəsmi 

geyimdə  olmalarını kontrol etmək Kansanın (Match Supervisor) 

vəzifəsidir. 

210. Hər maç ya da müsabiqədən əvvəl müsabıqlərın rəsmi 

geyimdə  olmalarını kontrol etmək Tatami Şefinin vəzifəsidir. 

211. Məşqçilər özlərinin və komanda üzvlərinin  akkreditasiya 

kartlarını  rəsmi masaya təqdim etməlidirlər. 

212. Waza-Ari:Çudan ayaq zərbələrinə verilir. 

213. Yuko:yeddi xal alıcı zonalara vurulan hər hansı bir Tsuki və 

ya Uchi-yə verilir. 

214. Ippon:Jodan Geri və atılan,yıxılan,öz-özünə düşən ya da hər 

hansı bir şəraitdə ayaqları yerdən kəsilən rəqibdən  xal almaq üçün 

edilən texnikalara verilir. 

215. Fərdi maçlarda bərabərlik elan edilə bilər. 

216. Qərar vermək üçün meyarlardan biri yarışmaçılar tərəfindən 

göstərilən taktik və texniki üstünlükdür. 

217. Kategori 1-də dörd və Kategori 2-də səkkiz qadağan 

olunmuş hərəkət vardır. 

218. Baş, diz ya da dirsəklərlə edilən hücum immitasiyaları  

Kategori 1 cəzasıdır. 

219. Keykoku-əsasən iştirakçının qazanma potansialının rəqibi 

tərəfindən ciddi şəkildə azaldığı zamanı verilir. 

220. Nümayəndə heyətinin baş məşqçisi hakim  paneli üzvlərinin 

qərarı haqqında etiraz edə bilər. 



221. Kumite müsabiqəsi üçün iki qırmızı tatami üzü önə 

çevrilməli və mərkəz tatamidən bir – birindən bir metr aralı 

olmaqla olmalıdır.  

222. Karateginin (jaket) yan bağları bağlı olmalıdır.  

223. Yan bağsız Karategi (jaket)  istifadə oluna bilməz.  

224. Şəxsi yarışlar zamanı, idmançı başqa bir idmaçı ilə, yarışın 

püşkatması çıxdıqdan sonra, dəyişdirilə bilər.  

225. Filanllar zamanı kişi məşqçilər qara kastyum, köynək və 

qalstuq geyinməlidirlər.  

226. Fillarlar zamanı qadın məşqçilər qara libas, şalvarlı kastyum 

və ya tünd rəngli ətək, pencək və köynək geynməlidirlər.  

227. Finallar zamanı qadın məşqçilər dini baş örtüyündən istifadə 

edə bilməz.  

228. Təsəlliverici görüşlər zamanı, əgər idmançının qoruyucu  

geyim avadanlığının rəngi dəyişdirilməlidirsə, ona hazırlanması 

üçün döyüşlər arası 5 (beş) dədiqqə vaxt veriləcək.  

229. Döyüşlər dal-badal olduğu tədqirdə idmançıya dincəlmək 

məhz onun döyüşdüyü matç  müddəti qədərdir   

230. Passivlik döyüş sonuna 10 saniyə qalmış verilə bilməz. 

231. Passivlik döyüş sonuna 10 saniyə qalmış veril bilər.  

232. Rəqib idmançını məhz o halda iki əl ilə tutmaq olar ki, onun 

bir əli ilə ayaq zərbəsini tutub, o biri əli istifadə edərək dərhal 

yıxma texnikasını tədbiq edirsə. 

233. Rəqibin əlindən və ya karategidən bir əl vasitəsi ilə məhz  o 

halda tutmaq olar ki, dərhal zərbə  ya da yıxma texnikası  yetirilsin. 

234. İdmançını döyüş zamanı  iki əl vasitəsi ilə tutmağa heç bir 

zaman icazə verilmir. 

235. Video-Reviya  (yeni videodan yeniden baxma) kontrolu 

üçün nümayəndələr tatami magari tərəfindən təyin edilir.  

236. Video-Reviya  (yeni videodan yeniden baxma) kontrolu 

üçün nümayəndələr Match supervisor terefindən təyin edilir. 

237. Yan hakimlər (Judge)  öz təşəbüssü ilə məhz xal və Jogai 

göstərə bilərlər.  

238. Yan hakimlər (Judge) yamedən öncə kategoriya 1  göstərə 

bilərlər.  

239. Yan hakimlər xəbərdarlıq və çərimə siqnalını Referee-nin 

nümayişi ilə göstərməlidirlər 

240. Yan hakimlər (Judges) idmançının döyüş zonasından çıxdığı 

an kateqori 2-ni göstərməlidir.  

241. İdmançı öz rəqibini tutaraq həmin an- dəhal hər hansı bir 

texnika və ya yıxma texnikasını tətbiq etmirsə Orta hakim 

(Referee)  döyüşü durdurmalıdır (Yame verməlidir)  



242. Bir və ya iki idmançı yerə yıxılıbsa və ya yıxma texnikası 

tədbiq olunubsa və dərhal olaraq hər hansı bir texnikanı tətbiq 

etmirlərlsə orta hakim (Referee) döyüşü durdurmalıdır (Yame 

verməlidir)   

243. Əgər idmançı rəqibini tutubsa orta hakim (Referee) ona bir 

neçə saniyə vaxt verməlidir ki, o, yıxma və ya hərhansı bir 

texnikasını yerinə yetirsin.  

244. Əgər iki idmançı sinə-sinəyə duraraq hər hansı bir texnikanı 

və ya yıxma texnikasını dərhal yerinə yetirmirlərsə, orta hakim 

(Referee) döyüşü durdurmalıdır (yame verməlidir)  

245. Orta hakim (Referee) döyüşü durdurub, yan hakimlərin xal 

göstərmədiyi tədqirdə idmançıya xal verə bilər.  

 

 

 

 


