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 קראטה    :שם הענף
 ליאת רוקח   :שם הרכז

  0524314138   :פוןאלפ

 rokahfam@gmail.com :מייל

 

   ח-גכיתות    :גיל המשתתפים )כיתות(

 בנות ובנים : המין המשתתף

   הערות:

 

 אין הגבלה  :מספר רשויות מקסימלי שיכולות להשתתף

 אין הגבלה    :)מכל הרשויות( מקסימלי שיכולים להשתתףמספר משתתפים 

 אין הגבלה   :מספר קבוצות שכל רשות יכולה לשלוח

 אין הגבלה   :מספר ילדים מקסימלי בכל קבוצה שיכולים להשתתף

 הראשון מביניהם  – 10.4.22ות או בתאריך /ספורטאים 300-הרישום יסגר ב  :הערות

 

 חליפת קראטה    :סוג תלבושת

 

 זירות 4    נתוני מגרש התחרות

 התאחדות הקראטה בישראל  שופטים מוסמכים של  : הרכב השופטים

 

  (בתים חצי גמר גמר, מקצים, תתי ענף, ניצחון על פי ניקוד/על פי זמן  :כמות המשחקים לכל קבוצה, שלבים) שיטת המשחקים

 . WKF קודישיטת נ  -י גמר אמחצ.  י גמראעד חצ שיטת דגלים. קאטה אישי קטגוריות:

 

 

 להלן הקטגוריות: 

 כיתות ג 

 כיתות ד

 ( , לא כוללירוקהגורה לבנה עד )ח 7-9קיו  ו חגורות-כיתות ה

 )חגורה ירוקה ומעלה( ומעלה 6קיוו חגורות -כיתות ה

 ( ירוקה, לא כולל)חגורה לבנה עד  7-9קיו ח חגורות -כיתות ז

 (, לא כולל)חגורה ירוקה עד חומה 4-6קיו ח חגורות -כיתות ז

 רה חומה ומעלה()חגו ומעלה  3קיו ח חגורות-כיתות ז

  הסבר: – דגליםשיפוט 
עמדו בשורה ( יAO-אאו)חגורה כחולה עם   והשני(  AKA -אקא)חגורה אדומה עם  שני המתחרים, אחד יעלו  בתחילת כל קרב

 . לפאנל השופטים ואז אחד לשניבצעו קידה תחילה יהקאטה הראשי.  תחרות עם פניהם לשופטני של אזור הבגבולו החיצו

 יז את שם הקאטה שיבצע.כל אחד מהמתחרים יכר

 מתחרים יבצעו את הקאטה באותו הזמן.ה

 בסוף הביצוע יבצעו קידה לשופטים. 

 וימתינו להחלטתם של פאנל השופטים. נקודת ההתחלה )של הקאטה( להמתחרים  שניעת השופטים, יחזרו בשביל הכר

רוב על פי ופטים ירימו את הדגלים למתחרה שלדעתם ביצע טוב יותר. שריקה במשרוקית והשלאחר  ההחלטה תסומן בדגלים 

 ח )רוב כחול או רוב אדום(. תתקבל ההחלטה מי מבין המתחרים מנצדגלים ב

  הסבר: – ניקודשיפוט 
עמדו בשורה ( יAO-אאו)חגורה כחולה עם   והשני(  AKA -אקא)חגורה אדומה עם  שני המתחרים, אחד יעלו  בתחילת כל קרב

 . לפאנל השופטים ואז אחד לשניבצעו קידה תחילה יהקאטה הראשי.  תחרות עם פניהם לשופטני של אזור הבגבולו החיצו
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פטים, יכריז את שם הקאטה שיבצע ויתחיל. לאחר בצע קידה לשו, יה האדום, ייכנס למרכז הזירהראשון מבצע את הקאטה המתחר

מקומו יפנה קבל סימן שסיימו לנקד )צליל מהמזכירות( וד של השופטים. לאחר שיוימתין לניק ם הביצוע יבצע שוב קידהסיו

 לביצוע של המתחרה הכחול. 

ושוב בדומה לאדום,  ד קידה, יכריז את שם הקאטה ויבצע אותה. בסוף הביצוע יקוד קידהוקזירה, יהמתחרה הכחול ייכנס למרכז ה

 קוד של השופטים לשמיעת הצליל שמסמן שסיימו. ימתין לני

 סיכום הנקודות. תחרות וימתינו ללגבולו החיצוני של אזור ההמתחרים  שניעת השופטים, יחזרו בשביל הכר

 ח. ניצחון למתחרה המנצי ואז יסמן מתין להצגת המנצח במסך הראשבין שני המתחרים וי עמוד שופט ראשי יגיע ל

 ף קידה נוספת של כולם.לבסו

 

   (הארכהעבירות, עונשין, חילופים, פסק זמן, מחציות, אורך המשחק, כמות שחקנים על המגרש, נקודות, ) המשחק קנוןת

 .*מצורפת ביצוע קאטה מתוך רשימת קאטות 

  
 בהערכת הביצוע של מתחרה או קבוצה, השופטים יאמדו את הביצוע על פי שלושת הקריטריונים המרכזיים : 

 אתלטי.התאמה, ביצוע טכני וביצוע 

 .הביצוע יוערך מרגע הקידה לתחילת הקאטה ועד לקידה בסיום הקאטה

 
  ול הניקוד יהיה לפי : לשיק

 
, מורכבות טכנית, (kime-קימה)וקוס , פ ליטה, שתזמון, נועות מעבר, תטכניקות, עמידות :  70%ני כביצוע טא. 

   .ה'קיהון' בסגנון עקביות בביצוע טכניקת
 .קצב, שיווי משקל, מהירות, כוח : 30%ביצוע אתלטי ב. 

 פסילה

 להיפסל מכל אחת מהסיבות הבאות:  יכולמתחרה 

 ביצוע הקאטה הלא נכונה או הכרזת קאטה לא נכונה.  .1

 .עילה לפסילהכישלון בביצוע קידה לפני ואחרי קאטה הוא  .2

 בזמן הביצוע.  משמעותיתעצירה  .3

 אם שופט צריך לזוז ממקומו מסיבות בטיחותיות או יצירת מגע פיזי עם  -למשל )הפרעה לתפקוד השופטים   .4

 (.שופט .5

 חגורה שנופלת במהלך ביצוע קאטה. .6

 הוראותיו של השופט הראשי או התנהגות לא הולמת אחרת.אי ציות ל .7

 עבירות 

 העבירות הבאות, אם נראות, מוכרחות להילקח בחשבון בהערכה בהתאם לקריטריונים המצוינים לעיל.

 איבוד שיווי משקל מינורי.  .1

)כמו ביצוע  חלק מתנועות הקאטהלמטרות אלה, הקידה נחשבת כ ביצוע תנועה באופן שגוי או לא מלא .2
 חלקי

 .(של חסימה או שליחת אגרוף לא למטרה המדויקת .3
 .תנועה לא מסונכרנת, כמו שליחת טכניקה לפני שמעבר הגוף הושלם .4
)או מהלך תיאטרלי כגון   שימוש בסימנים קוליים (על ידי כל אדם אחר, כולל חברי הקבוצה המתחרה .5

 רקיעה

 , הזרועות או חליפת הקראטה או נשיפות לא ראויות חייבים להיחשב כעבירות עם הרגל, הכאה על החזה .6

 באותה דרגה כמו עונש על איבוד –חמורות מאוד על ידי השופטים במהלך הערכת הביצוע של הקאטה  .7

 שיווי משקל זמני .  .8

 חגורה שקשירתה מתרופפת עד לרמה שהיא נופלת מתחת למותן תוך כדי הביצוע. .9

 כוון, כולל הליכה ארוכה, קידות מיותרות או עצירה ארוכה לפני תחילת הביצוע. בזבוז זמן מ .10

 הפרעה לשופטים על ידי תזוזה מסביב בזמן הביצוע של היריב .11
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 : הערות
  סדירות אחרת, השופט הראשי רשאי לזמן את שאר-אם הקאטה לא עומדת בחוקים, או ישנה אי .1

 השופטים על מנת להגיע להחלטה.
סמן באמצעות הדגלים על פסילה וניצחון  השופט הראשי ייפסל בהתאם לכללים, הצריך לאם מתחרה  .2

 למתחרה השני. 
 .(אין להכריז על תיקו. AOאאו )או  ( AKA) א ההכרעה תהיה בעד אק .3
 . (KIKEN)לא יופיעו לתחרות לאחר שנקראו לבצע את הקאטה, יפסלו בקיקן שמתחרים  .4

 
 בזירות מקבילות   18:00-09:00 לוחות זמנים: 

  השתתפות מדליות : פרסים

 

  להלן רשימת הקאטות המותרות בביצוע:*
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