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BÖLÜM I.  

ġAMPĠYONANIN AMACI 

 
Şampiyonanın amacı KWF tarafından aşağıdakileri ortaya koymak ve 

onaylamaktır. 

 Kyokushin spor branşı’nın teknik ve ruhunu tüm dünya’ya yaymak. 

 Japon gelenek ve kültürünün devamlılığını genç ve yaşlı jenerasyonlara 

aktarmak. 

 Ev sahipliği yaparak çevreye katkı sağlamak Yöresel, Bölgesel ve 

Uluslararası yarışma ve Şampiyona yapmak. 

 Kyokushin spor branşı’nın pratik ortak toplumsalları ile Dünya Barışını 

desteklemek ve evrensel dostluk sağlamak. 

 

BÖLÜM II.  

STANDART ġAMPĠYONA YÖNETMELĠĞĠ KĠLOLAR VE 

AÇIK SĠKLET KATEGORĠLERĠ           
 

(A) Hakem Heyeti ve Sorumlulukları 
 

(1) Hakem Heyeti 

 

(a) (Saiko Shinpan-Cho): BaĢ Hakem 

Baş Hakem, hakem heyetine başkanlık eder ve bütün maçların son kararını 

vermede yetki sahibidir. Hakemlerin seçiminde ve değişiminde hak sahibidir, 

itirazların son kararını verir. 

 

(b) Judge Chairman : ġef Hakem 

Şef Hakem görevli hakem heyetinin bir üyesidir ve Baş hakemi destekler. Baş 

Hakemden sonra en yetkili hakemdir ve Baş hakemin olmadığı durumda Baş 

Hakemin görevlerini yerine getirir. 

 

(c)Judge Vice-Chairman (Fuku Shinpan-Cho): Yardımcı ġef Hakem 

Yardımcı Şef hakem hakem heyetinin bir üyesidir ve orta hakemi destekler. 

Yardımcı Şef hakem Baş hakemin ve Orta hakemin her ikisinin de olmadığı 

durumlarda Baş hakemin sorumluluklarını yerine getirir. 

 

(d) Referee (Shushin): Orta Hakem 

Kurallar çerçevesinde maçı yöneterek yan hakemlerin kararlarını sporculara ve 

seyircilere duyurur. Kendisinden ve 4 köşe hakeminden oluşur. Görevleri 

aşağıdadır; 

(i) Hakem takımının ve müsabıkların tatamiye uygun şekilde giriş ve çıkışını 

sağlar. 
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(ii) Maçı başlatır ve bitirir. 

(iii)Maçın huzurunu sağlamak, sporcuların güvenliğini korumak, 

sakatlanmalarını önleyici kararlar vermek.  

(iv) Karşılaşma esnasında alınan kararları izleyenlere duyurmak. 

(v) Sporcular ve seyirciler için açık kararlar almak. 

(vi) Lüzum halinde herhangi bir çağrı veya bir hakem tarafından verilen bir 

kararı incelemek için Hakemleri toplanmak üzere çağırmak.  

(vii) Baş hakemin onların kararları üzerlerine verdiği kararı desteklemek ve 

saygı göstermek. 

 

(e) Judge (Fukushin): Yan hakem 
Her hakem takımı 4 hakemden oluşur. Yan hakemler tataminin dört köşesinde 

bulunurlar ve oradan hükmederler. Bir hakemin sorumlulukları aşağıdaki 

akıştaki gibidir; 

(i) Seyirciler ve sporcular için açık net kararlar vermek. 

(ii) İhtilaflı bir husus ortaya çıktığında Baş hakemin otoritesine kayıtsız şartsız 

uymalı   

(iii) Baş hakemin onların kararları üzerlerine verdiği kararı desteklemek ve saygı 

göstermek. 

 

(2) Görevli hakem takımının sorumlulukları 

 

(a) Sporcuların güvenliğini sağlamak. 

(b) Adil ve tarafsız karar vermek. 

(c) Hakemler, sporcular ve seyircilerin anlayacağı netlikte bir karar vererek 

yönetim sergilemelidir. 

 

(3) ġampiyona Organizasyon Komitesi  

 

(a) Şampiyona Organizasyon Komitesi, bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve 

herhangi bir üyeden oluşur. 

(b) Komitenin görevi şampiyonanın düzgün ve sorunsuz olarak programa uygun 

şekilde ilerlemesini sağlamak ve bitirmek. 

(c) Şampiyona Organizasyon Komitesi başkanı Baş hakemle birlikte zaman 

programını değiştirme yetkisine sahiptir. 

 

B) Kumite yarıĢması kuralları 

 

(1) Son karar 

 

(a) Maçın kararında orta ve yan hakemler eşit yetkiye sahiptirler. Ancak Nihayi 

(son) karar Baş hakeme aittir. 
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(2) Maçın süresi 

 

(a) Resmi Standart KWF ġampiyona Kuralları 

 

Aşağıdaki sıraya göre karar verilir. 

 

(i) Birinci raund : 3 dakika 

(ii) ilk uzatma : 2 dakika 

(iii) Kilo farkı: Kilo kategorisi için 3 Kilo veya daha fazla ve açık kategori için 

10 kilo veya daha fazla olması durumunda kilosu hafif olan sporcu galip 

olacaktır. 

(iv) İki dakikalık uzatma süresi içinde kazananın olmaması durumunda yeni bir 

uzatmaya hakem kurulu karar verecektir. 

 

(b) Kategorilere Göre Müsabaka Eleme Süreleri 

 
KATEGORĠ YAġ  ELEME UZATMA KG UZATMA KARAR 

Alt Minik Erkek-Bayan 8-9 Yaş 1,5 Dk Uzatma yok --- --- 5/3 

Minik Erkek-Bayan 10-11 Yaş 1,5 Dk Uzatma yok --- --- 5/3 

Yıldız Erkek-Bayan 12-13 Yaş 2 Dk Uzatma yok --- --- 5/3 

Ümit Erkek-Bayan 14-15 Yaş 2 Dk 1,5 Dk --- --- 5/3 

Genç Erkek-Bayan 16-17 Yaş 2 Dk 1,5 Dk --- --- 5/3 

Büyük Erkek-Bayan 18-35 Yaş 2 Dk 2 Dk Fark yok 2 Dk 5/3 

Büyük Erkek-Bayan 18-35 Yaş 2 Dk 2 Dk Fark var --- Hafif olan galip 

Veteran Erkek 35 Yaş Üstü 2 Dk 2 Dk Fark yok 2 Dk 5/3 

Veteran Erkek 35 Yaş Üstü 2 Dk 2 Dk Fark var --- Hafif olan galip 

 

(c) Kategorilere Göre Müsabaka Final Süreleri 

 
KATEGORĠ YAġ  FĠNAL BERABERLĠK KG UZATMA KARAR 

Alt Minik Erkek-Bayan 8-9 Yaş 1,5 Dk Uzatma yok --- --- 5/3 

Minik Erkek-Bayan 10-11 Yaş 1,5 Dk Uzatma yok --- --- 5/3 

Yıldız Erkek-Bayan 12-13 Yaş 2 Dk Uzatma yok --- --- 5/3 

Ümit Erkek-Bayan 14-15 Yaş 2 Dk 1,5 Dk --- --- 5/3 

Genç Erkek-Bayan 16-17 Yaş 2 Dk 1,5 Dk --- --- 5/3 

Büyük Erkek-Bayan 18-35 Yaş 3 Dk 2 Dk Fark yok 2 Dk 5/3 

Büyük Erkek-Bayan 18-35 Yaş 3 Dk 2 Dk Fark var --- Hafif olan galip 

Veteran Erkek 35 Yaş Üstü 3 Dk 2 Dk Fark yok 2 Dk 5/3 

Veteran Erkek 35 Yaş Üstü 3 Dk 2 Dk Fark var --- Hafif olan galip 

 

 Büyükler kategorisinde 3 kilo veya daha fazla fark olması durumunda 

(Eleme ve Final müsabakalarında) hafif olan galip ilan edilir. 

 Veteran (Senior Master) Erkekler kategorisinde 10 kilo veya daha fazla 

fark olması durumunda (Eleme ve Final müsabakalarında) hafif olan galip 

ilan edilir. 

 İlave süre yani uzatma tabloda belirtilen kategorilerde beraberlik 

durumunda ve kilo farkının olmadığı durumlarda uygulanmaktadır. 
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 Eğer Şampiyonada çok fazla yarışmacı varsa ve ilk maçlarda uzatma 

olmaksızın hakem kararıyla kesin olarak sonuçlandırılacaksa bu durum 

şampiyona başlamadan önce bildirilecektir. 

 

NOT: Baş hakem kendi takdiriyle maçın süresini değiştirebilir. 

 

(c) Maçın uyarlanmıĢ uzunlukları 

Mevcut durumlara göre maç süreleri hakem heyeti kararı ile reglamende açıkça 

belirtilmesi durumunda değiştirilebilir.  

Örnek : 3 raunddan oluşan maçlar ayarlanmış olabilir.  

 

(i) 1 raund : 2 dakika 

(ii)1.uzatma : 2 dakika  

(iii) Kilo kontrolü 

(iv) Final (son) uzatması 2 dakika 

(v) 4. raunddan finaller süresince standart KWF şampiyona kuralları uygulanır. 
 

(3) Resmi ring ölçüleri ve düzeni 

 

(a) Standart ring ölçüleri 

(i) Ring 9X9 metre kare şeklinde olmalıdır. 

(ii) Sınırın dış bölgesini çevreleyen ring alanı 12.5x12.5 metrekare olmalıdır. 

Sınırın dış çevresinde sporcuların güvenliğini için gerekli tedbirlerin alınmış 

olması gerekmektedir. Ring ölçüleri ve düzeni için Ek-8’e bakınız. 

 

(b) KöĢe ve baĢlama çizgileri 

(i) Tatami bir kırmızı ve bir beyaz köşeye sahip olmalıdır. 

(ii) Beyaz köşe Hakem masasının sağında ve kırmızı köşe ise hakem masasının 

solundadır. 

(iii) Sporcular için başlangıç çizgisi orta merkezde birbirlerinden 3 metre aralıklı 

ve her biri 1 metrelik çizgi ile belirlenmelidir. 

 

(c) Yan hakemlerin Sandalye Konumları 

(i) Hemen ringin dışında 4 köşe hakemi için tatami sınırının dış bölgesini 

çevreleyen ring alanında her dört köşe için 1’er sandalye olmalıdır. 

 

(d) Antrenörlerin Sandalye Konumları 

(i) Beyaz köşe antrenörü, hakem masasının sağında bulunan yan hakemlerin orta 

noktasında ve tataminin dış kısmında, kırmızı köşe antrenörü ise hakem 

masasının solunda bulunan yan hakemlerin orta noktasında ve tataminin dış 

kısmında olmalıdır. 
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(4) Giysi ve Koruyucu Ekipman 

 

(a) Zorunlu Ekipman 

(i) Kasık koruyucular erkekler için zorunludur. 

(ii) Göğüs koruyucular ve incik kapatıcılar bayan sporcular için zorunludur. 

( onaylanmış göğüs koruyucular bayan sporcular için zorunludur.) 

(iii) Kategorilere göre belirlenmiş koruyucu ekipmanlar Ek-4’te yer almaktadır. 
 

(b) Ġsteğe Bağlı Ekipman 

(i) Bay ve bayan sporcular için dişlik isteğe bağlıdır. 

(ii)Ellerinden, ayaklarından ve eklem yerlerinden yaralananlar için sadece 

müsabaka doktorunun muayenesinden sonra ve öncelikle baş hakemin onayı ile 

ve İlk raund’dan sonra yaralanan, hasar gören bölgenin sargı bezi veya bandaj 

ile sarılmasına izin verilir. 

 

(c) Yönetmelik, Saklama ve Kayıt 

Müsabakada yarışan her sporcunun eleme, çeyrek final, yarı final ve final 

müsabaka kayıtları jüri masasında bulunan kayıt hakemi tarafından kayıt altına 

alınarak yönetmelik gereği İl faaliyetlerinde İl Temsilcisi, Ulusal faaliyetlerde 

bağlı olunan federasyon ve Uluslararası faaliyetlerde ise yine bağlı olunan 

federasyonlarca en az beş (5) yıl muhafaza edilme zorunluluğu vardır. (Ek 5: 

Puanlama ve Ceza Çizelgesi, Ek 6: Sporcu Tartı Çizelgesi, Ek 7: Müsabaka 

Fikstürü) 

 

(5) Kumite maçları ve karar verme 

Galip aşağıdaki durumlarda ilan edilir. 

 

(a) Tam puan (Ippon Kachi-1 Puan) 

Faul listesindeki teknikler hariç ,yumruk (tsuki), tekme 

(keri), dirsek vuruşu (hiji uchi), vesaire tekniklerin kullanımı sonucunda 

yarışmacının 5 saniye veya daha fazla uzun süreli yere düşmesi, etkilenmesi, 

nefessiz kalması, geçici baygınlık geçirmesi veya hasar görmesi durumunda 

etkileyen sporcuya 1 tam puan verilecektir. 

 

(b) Ġki yarım puan (Awasete Ippon Kachi) 

İki (2) yarım puan alınması durumunda da maç bir (1) tam puanla sonuçlanır. 

 

(c) Waza-ari: Yarım puan 

(i) Faul listesindeki teknikler hariç, yumruk (tsuki), tekme 

(keri), dirsek vuruşu (hiji uchi), vesaire tekniklerin kullanımı sonucu 

yarışmacının 5 saniyeden daha az süreyle yere düşmesi, etkilenmesi veya hasar 

görmesi durumlarında, zamanında ayağa kalktıktan sonra maça devam ederse 

puan, yarım puan olarak verilecektir. Benzer şekilde Bir yarışmacı ( bay/bayan) 
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diğer yarışmacının tekniğiyle dengesini kaybeder fakat düşmez ise yine yarım 

puanla ödüllendirilir. Kombine teknikler sonucunda sporcu etkilenerek ve 

kaçarak hareket ediyorsa etkileyen sporcu yine yarım puanla ödüllendirilir. 

Ayrıca atağın başladığı andan itibaren yarışmacının planlanarak rakibi tekniğin 

etkisiyle yere düşürdükten sonra kontrollü bir şekilde rakibe temas etmeden 

geden tsuki uygulaması neticesinde de yarışmacı yarım puan ile ödüllendirilir. 

(ii) Bir yarım puan beş hakemin en az üçünün aynı kararı vermesi durumunda 

geçerlidir. 
 

(d) “A” (Hantei Kachi): Zafer kararı 

(i) Bir puan olmadığı durumda yarım puan almış sporcu kazanan olarak ilan 

edilecektir. 

(ii) Beş hakemin en az üçünün aynı kararı vermesi durumunda karar geçerlidir. 
 

(e) Puanlama Bölgeleri 

(i) Baş,  

(ii) Gövde  

(iii) Uyluklar  
 

(f) Karar verme kriterleri (ölçütleri)  öncelikleri aĢağıdaki gibidir. 

(i)   Tekniğin etkisi ile hasara sebep olmak 

(ii)  Kullanılan tekniklerin etkinliği 

(iii) Kullanılan etkili ve net tekniklerin sayısı  

(iv) Kombinasyonların sayısı ve etkinliği 

(v)  Tekniği puan alıcı bölgelere isabet ettirerek net bir vuruş sergilemek 

(vi) Enerji, dayanıklılık, kondüsyon, mesafe kontrol 
 

Eğer bir yarışmacı iki cezaya sahipse (Genten Ni) ve birde waza-ari’si varsa 

waza-ari Genten-Ni ile eşitlenecektir.  Eğer herhangi bir yarışmacının ne cezası 

nede puanı yoksa galip hakem kararı ile belirlenecektir.  
 

Genten Ichi < Wazaari 

Genten Ni = Wazaari. 

Bir yarışmacıyı galip ilan edebilmek için rakibiyle arasında en az iki ceza fark 

olmalıdır. (Aşağıda belirtilen örneklere bakınız) 
 

Örnekler : 
 

SHIRO (BEYAZ) AKA (KIRMIZI) RESULT (SONUÇ) 

NO SCORE CHUI SHIRO/AKA/HIKIWAKE 

NO SCORE GENTEN ICHI SHIRO 

CHUI GENTEN ICHI SHIRO/AKA/HIKIWAKE 

CHUI GENTEN NI SHIRO 

GENTEN ICHI GENTEN NI SHIRO/AKA/HIKIWAKE 

NO SCORE GENTEN ICHI / WAZA-ARI AKA 

NO SCORE GENTEN NI / WAZA-ARI SHIRO/AKA/HIKIWAKE 

CHUI GENTEN NI / WAZA-ARI SHIRO/AKA/HIKIWAKE 

GENTEN ICHI GENTEN NI / WAZA-ARI AKA 
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(g) Kusur ve Çekilme 

(i) Kiken: Yarışmacılardan biri ya da her ikisi çağrıldıklarında hazır 

bulunmazlarsa, maça devam etmezlerse, yarışmayı terk ederlerse veya orta 

hakemin talimatıyla yarışmadan çektirilirse yarışma hakkının kaybedilmesiyle 

ilgili bir karardır. 

(ii) Herhangi bir yarışmacının rakibi yarışma alanında hazır bulunmazsa “Kiken 

Gachi” kararı verilecektir. Üç anonstan sonra bir (1) dakikalık süre içerisinde 

yarışma alanında bulunmayan sporcu yarışma hakkından mahrum edilecektir. 

(iii) Yarışma esnasında bir yarışmacının kontak lensini kaybetmesi ve hemen 

takamaması durumunda, yarışmacı kontak lensi olmadan yarışmaya devam 

edemeyeceği bilgisini orta hakeme bilgisini verecek, orta hakem yan hakemleri 

bilgilendirip Baş hakemin kararıyla yarışmacının rakibini “Kiken Gachi” kararı 

ile galip ilan edecektir.  

(iv) Eğer bir yarışmacı mücbir bir sebep olmaksızın yarışmadan çekilirse bağlı 

olunan Uluslararası federasyonun belirlediği ücreti tazminat olarak ödemek 

zorundadır. Bu kuralın istisnaları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Eğer turnuva doktoru tıbbi muayenesi ile yarışmacının yarışmaya devam 

edemeyecek durumda olduğuna karar verirse, 

b) Yarışmadan hemen önce ya da yarışma anında beklenmedik bir olay 

olursa. (Yarışmacının ailesiyle ilgili bir talihsizlik olması veya buna 

benzer durumlarda)   

(vi) Müsabaka doktoru tarafından yaralı ya da hasta olduğu tespit edilen ya da 

fazla kilosu nedeniyle yarışmaya katılma niteliklerine sahip olmadığı anlaşılan 

yarışmacı, yarışmaya katılma konusunda uygun olarak düşünülmeyecek ve 

sonraki müsabakalarda da yer almasına izin verilmeyecektir. Ancak, önceki 

müsabakalarda elde etmiş olduğu dereceler geçerli sayılacaktır. 

(vii) Tartının yapılacağı zamanda, olması gereken yerde bulunmayan yarışmacı, 

maçtan önce yapılan üç yoklamadan hiç birisine cevap vermeyen ya da 

yoklamadan hemen sonra izinsiz bir şekilde ayrılıp yarışma alanına zamanında 

gelmeyen yarışmacı nedensiz bir şekilde yarışmaya katılmama olarak 

düşünülecektir. Yarışmacının rakibini “Kiken Gachi” kararı ile galip ilan 

edecektir. 

(viii) Müsabakadan çekildiğini sözlü ya da yazılı olarak bildiren takımın çekilme 

kararından önce sporcularının elde etmiş olduğu kesinleşmiş dereceler ve 

madalyalar verilir, çekilme anından sonra derece elde edebilecek konumda olsa 

bile kesinleşmeyen dereceleri geçersiz sayılır. Müsabakadan çekilme anından 

itibaren 15 dakika içerisinde takım veya kulübün resmi antrenörü çekilme 

kararını yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde 

müsabakadan çekildiğini yazılı olarak beyan etmeyen takımın sözlü olarak 

bildirimde bulunması da takımın müsabakadan çekilmesine yeterli olacaktır. Bu 

gibi durumlarda İl faaliyetlerinde İl Hakem Kurulu, Bölgesel ve Ulusal 

faaliyetlerde ise baş hakemin kararıyla Merkez Hakem Kurulu tarafından konu 

ile ilgili tutanak tutulacaktır.   
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(6) Ġlaveler,  uzatmalar 

5 hakemden karar vermek için yeterli çoğunluk olan 3 hakem bir karara 

ulaşamadıklarında bir beraberlik ilan edilir ve bir uzatma verilir. 

 

(7) KırıĢ (Tameshiwari) 

1-Tameshiwari’de yarışmacılar KWF’nin onayladığı dört kategoride kırış 

yaparak yarışırlar.  

a-) Seiken ( direk yumruk vuruşu);  

b-) Sokuto ( aşağıya doğru topukla veya ayağın kenarıyla)  

c-) Shuto (elin kenarı ile aşağıya doğru atak);  

d-) Hiji (dirsek ile aşağıya doğru atak). 

2-Her yarışmacıya 4 kırış uygulamasının her biri için 2 deneme verilecektir. ilk 

denemede yarışmacı kırmak için istediği kadar tahta seçebilir, fakat bu sayı 

KWF tarafından düzenlenmiş en küçükten daha düşük olmamalıdır. Eğer ilk 

deneme başarılı olamazsa yarışmacıya ikinci deneme hakkı verilir. Bu sefer de 

yarışmacı sadece KWF tarafından belirlenen en az sayıdaki tahtaları kırmayı 

deneyebilir. Eğer tahtaların hepsi tek bir hareketle kırılmış ise ve bunlar sadece 

yazılmış olan teknikler ise  bu deneme başarı olarak ilan edilir (seiko). 

3- Kırılabilecek en az tahta sayısı: 

- Erkekler için: 3 tahta, dört kırış uygulamasının hepsi için; 

- Bayanlar için:1 tahta seiken ve 2 tahta sakuto, shuto ve hijı için olmalıdır. 

4-Kırılan her bir tahta 1 puana eşit olmalıdır. 

5-Eğer ilk deneme başarılı ise (seiko), kırılan tahtaların toplam sayısı 

yarışmacının aldığı puan olarak kaydedilir.  ( eğer 3 tahta ilk denemede kırılmış 

ise yarışmacı 3 puan alacaktır.)  

6-Eğer ilk deneme başarısız ise (shippai), yarışmacıya ikinci deneme hakkı 

verilecektir. Bu sefer de yarışmacı sadece KWF tarafından belirlenen en az 

sayıdaki tahtaları kırmayı deneyebilecektir. Eğer ikinci deneme başarılı ise 

(seiko), yarışmacıya kırdığı tahta sayısı kadar puan verilir fakat ilk kırış 

denemesinin başarısız olması nedeniyle 0,5 ceza puanı kesilir. ( Eğer ikinci 

denemede 3 tahta kırılmışsa, yarışmacı 2.5 puan alacaktır.) 

7-Eğer ikinci deneme de başarılı değilse (shippai), kırış uygulaması için 

yarışmacıya 0,0 puan verilecektir. 

8- Dört kırış uygulamasının hepsinden aldığı geçerli puan bir yarışmacının final 

puanının toplamı yarışmacının sonuç puanını oluşturacaktır. Daha çok puan alan 

yarışmacı galip olarak ilan edilecektir. 

9- Japon sedir ağacından yapılan tahtaların ölçüsü 30*21 cm ebatlarında ve 2,4 

cm kalınlığında, KWF standartlarını karşılayan ve hakem kurulunun 

kontrolünden geçen tahtalar kullanılacaktır. Eğer organizatörler Japon sedir 

ağacından yapılmış tahtaları hazırlayamazlarsa KWF standartlarını karşılayan 

diğer ağaç türlerinden yapılmış tahtaları kullanabilirler. 

10- Tameshiwari sert yüzeyi bulunmayan düz zeminlerde, KWF tarafından 

kabul edilmiş standart blokların üzerinde yapılmalıdır.  
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11- Kütük ölçüsü 45x15.5 cm. ölçüsünde ve 12 cm kalınlığında sert 

materyallerden ( beton, ağaç, vs.). her yarışmacı için iki kütük hazırlanmış 

olacaktır. 

12- Seiken ve sokuto için kütükler yatay bir şekilde en kısa kenarı yukarı 

gelecek şekilde yerleştirilir. Shuto ve hiji ile kırış için ise kütükler dikey olarak 

uzun kenarları yukarı gelecek şekilde yerleştirilir. 

13- Kütükler orta hakemin izni olmaksızın kurulmuş olduğu yerden başka bir 

yere değiştirilemez. 

14-Eğer hakem komitesi gerekli görürse her kırış uygulamasından sonra kırış 

yapan yarışmacılar saat yönünde yer değiştirir. 

15-Tameshiwari uygulanırken yarışmacıların tahtalara veya kütüklere 

dokunmaları kırıştan önce yasaktır. Fakat yarışmacılar yan hakemin yardımı ile  

kırış hazırlığı süresince yarışmacıların elleri ve ayaklarının yaralanmasını 

önlemek için kütüklerin üzerine havlu yada bez koymalarına, kütükleri 

görmeleri ve onları değiştirmeleri için yardımcı olurlar. Havlu veya bez  

yarışmacılar tarafından hazırlanır ve yan hakem tarafından denetlenir. 

16- Tameshiwari uygulanırken orta hakem maç alanına girecek ve yan hakemler 

kendilerine uyan numaralarında yarışmacıların kırış performansı sırasına uygun 

yarışma alanında kütüklere en yakın yere oturacaklardır. Orta hakem komutu ile 

yan hakemler kütükleri kırış için hazırlayacaklardır. 

17- Tameshiwari uygulanırken görevdeki anonsçu hakem yarışmacıları yarışma 

alanına çağıracaktır. Yarışmacılar kendi düzenlerindeki sırada çağırılır.(zekken). 

18- Yarışmacılar yarışma alanına girerken, önce yarışma alanına doğru dönerek 

başla selamlayacak ve sora heyete doğru dönerek başla selamlayacak ve sonra 

yarışma alanına girecek orta hakemin komutu için kendi kütüğünün önünde 

hazır bekleyeceklerdir. 

19-Bütün yarışmacılar yarışma alanında çizgilerine geldiğinde, orta hakem 

somen-ni komutunu verecek, o anda (yüzü başkanlığa bakar! orta hakem 

başkanlığa doğru sağ elini ve parmaklarını uzatarak) ve yarışmacıların ve yan 

hakemlerin yüzü başkanlığa dönecek ve sonra orta hakem rey (baş ile selamla!) 

komutunu verecek. Yarışmacılar ve yan hakemler baş ile başkanlığa doğru 

selamlayacaklardır. Sonra orta hakem mawate (dön) komutu verecek, 

yarışmacılar ve yan hakemler saat yönünde başkanlığın zıddı yönüne yarım bir 

dönüş yaparlar. Orta hakem rei komutunu verir ve yarışmacılar ve yan hakemler 

başkanlığın zıttı yönüne başlarıyla selamlarlar. Orta hakem mawate komutu 

verir, yan hakemler saat yönünde başkanlığa doğru yarım dönüş yaparlar. 

20-Sonra orta hakem kırış uygulamasının ismini söyler, (seiken, sokuto, shuto, 

hiji) ve yan hakemler yarışmacıların istekleri doğrultusunda hazırlık yaparlar. 

Hazırlıklar bitiğinde yan hakem sağ elini ve parmaklarını orta hakemi 

gösterecek şekilde uzatır.  

21- Kırış uygulamasından önce kırış için bütün hazırlıklar tamamlandığında, 

orta hakem kamaete! (kendinizi hazır edin!) komutunu verir ve ardından hajime! 

(başla!) komutunu verir. 
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22- Her bir kırış denemesi için orta hakemin başla komutu ile iki dakika süre 

verilir. İki dakikanın bitiminde tahtaların kırılmamış olması durumunda deneme 

başarısız (shippai) sayılır. Eğer yarışmacı hakemin başla (hajime) komutundan 

önce kırış yaparsa bu kırışta başarısız (shippai) sayılmalıdır. 

23- Deneme esnasında yan hakemler yarışmacıların başarılı kırış performansı 

yaptıklarında (seiko) yarışmacıları oturtacaklardır, yarışmacılar önce Seiza 

duruşunda oturacaklardır ve birkaç saniye sonra, Anza duruşunda duracaklardır. 

Kırışı başaramayan yarışmacılar denemeleri süresince ayakta duracaklardır. 

Kendi bölümlerinde duran yan hakemler yarışmacının başarılı (seiko) kırış 

yapması durumunda kırılan tahta sayısını skor tabelası veya parmakları 

aracılığıyla gösterir. 

24- Orta hakem başarılı şekilde kırış yapanları platformdaki sıraları ile sırt 

numaralarına göre anons eder. Örneğin “şu numaralı sporcu, şu adet tahtayı 

başarılı (Seiko) şekilde kırmıştır. Aynı anda orta hakem sağ kolu ile (hantai) 

yapar gibi 45 derecelik açı ile öne getirir. Başarısız olan kırışlar içinde yapılacak 

uygulama aynıdır fakat bu kez “ şu numaralı sporcu kırışı başaramamıştır 

(shippai).   

25- İlk anonsun tamamlanmasından sonra, orta hakemin yan hakemlere talimat 

vererek kırışı başaramamış yarışmacıların ikinci deneme için tahtalarının 

hazırlanmasına başlatır. Bu sefer kütükler üzerine o kırış uygulaması için 

belirlenmiş minimum sayıdaki tahta konur. 

26- İkinci denemeler tamamlandığında orta hakem bütün yarışmacıları 

kaldıracak ve sıradaki kırış uygulamasını anons edecektir. 

27-Tüm kırış uygulamaları tamamlandığında orta hakem yarışmacılara 

protokole doğru ve kırış alanına baş ile selamlamaları için talimat verecek ve 

sonra tüm yarışmacıların yarışma alanının dışına çıkması için talimat verecektir. 

 

(8) YasaklanmıĢ (Ġllegal) Teknikler 

 Surata el, kol, yumruk, dirsek ile yapılan tüm vuruşlar, 

 Eklemlere ters baskı yapmak, 

 Kasıtlı bükme ve kırma eğiliminde bulunmak, 

 Yere düşmüş rakibin kafasına ve vücuduna herhangi bir teknikle 

saldırmak, vurmak 

 Vücut ve elbiseden tutmak, tutarak teknik uygulamak, sarılmak, güreşmek 

ve enseden çekme hareketinde bulunmak, 

 Sırt, bel ve omurga bölgesine yapılan her türlü el, ayak ve diz vuruşları, 

 Müsabaka alanı dışına pasif bir şekilde sürekli kaçarak çıkmak, 

 Alt Minik, Minik ve Yıldız (Bay-Bayan) kategorilerinde belden aşağı 

yapılan tüm vuruşlar, 

 Alt Minik, Minik, Yıldız ve Ümit (Bay-Bayan) kategorilerinde kafaya 

yapılan diz vuruşları, 
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 Alt Minik, Minik, Yıldız, Ümit ve Genç (Bay-Bayan) kategorilerinde 

surata yapılan mae keri, kakato keri, tobi ushiro keri, ushiro mawashi keri 

(sıçrayarak yapılan tüm vuruşlar) teknikleri, 

 
S. ĠHLAL TÜRÜ ĠHLALĠN ADI 
1 Kafaya el veya dirsekle vuruş Gammen kogeki 
2 Boğaz veya gırtlağa yapılan vuruşlar Kubi kogeki 
3 Kasık bölgesine yapılan vuruşlar Kinteki kogeki 
4 Bel bölgesine yapılan vuruşlar Zutzuki 
5 Düşen rakibe yapılan ataklar Taoreta aite kogeki 
6 Omurgaya yapılan vuruşlar Sebone kogeki 
7 Rakibe kafa atmak Atamatsukete kogeki 
8 Rakibin omzundan veya kafasından tutmak Kake 
9 Rakibin elbisesinden veya vücudundan tutmak veya çekmek Tsukami 

10 Rakibi göğüs, omuz, el v.b. gibi uzuvlar kullanarak itmek Oshi 
11 Eklemlere yapılan direkt vuruşlar Kansetsu geri 
12 Kötü niyetle yapılan (kasıtlı) bütün ataklar Akushitu kogeki 
13 Yarışmacıya veya izleyenlere saygısızca hareketlerde bulunmak Reisetsu ketsujo 

 

Yasaklanmış (İllegal) tekniklerin yer aldığı tablo Ek-2’de bulunmaktadır. 

 

(9) Yasak Olmayan (Legal) Teknikler 

 Yasak bölgeler ve teknikler dışında uygulanan tüm el, ayak ve diz 

teknikleri,(örneğin; orta seviye yumruk, alt-orta ve üst seviye tekme 

vuruşları, orta seviye diz vuruşları) 

 Süpürme teknikleri, 

 Sporcuların müsabaka esnasında müsabaka alanı dışına karşılıklı teknik 

uygulayarak çıkış yapması. 

 

Yasak olmayan (Legal) tekniklerin yer aldığı tablo Ek-3’te bulunmaktadır. 

 

(10) YasaklanmıĢ Bölgeler 

(i)   Başın arkası 

(ii)  Boyun ve sırt bölgesi 

(iii) Boğaz ve kasık 

 

(11) Fauller ve Ġkazlar 

 

(a) Chui :  

1-Kasıtlı ve şiddetli faullu hareketler hariç, yarışmacı ciddi bir ihlal yaptığında 

uygulanır.  

2-5 hakemden (orta hakem dahil) en az 3’ü böyle bir karar verdiğinde ikaz 

geçerlidir. 

3-Chui uygulandığında (Genten İchi, Genten Ni ve Genten San’da olduğu gibi) 

orta hakem, yan hakemlerin oylarını (kararlarını) saymak zorundadır. 
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(b) Genten Ġchi : 

1-Chui ile cezalandırılmış herhangi bir yarışmacı tekrar bir ihlal yaptığında 

uygulanır. 

2-Ciddi bir ihlal yapmış herhangi bir yarışmacı için, daha öncesinde “chui” 

cezası olup olmadığına bakılmaksızın da uygulanabilir.  

 

(c) Genten Ni : 

1-Genten İch cezası almış herhangi bir yarışmacıya tekrar bir ihlal yaptığında 

uygulanır. 

2-Genten Ni Waza-ari’ye eşittir. Böylece, bir yarışmacı Waza-ari ve Genten 

Ni’den her ikisine de sahipse, onun puanı sıfıra (0)’a eşitlenir. 

 

(d) Genten San : 

1-Genten Ni cezası almış herhangi bir yarışmacıya tekrar bir ihlal yaptığında 

uygulanır. 

2-Genten San’ın uygulanması yarışmacıyı diskalifiye’ye (Shikkaku) götürür. 

 

(e) Diskalifiye (Shikkaku) : 

1-Shikkaku bir diskalifiyedir (oyun dışı bırakma). Bir sebep ile mevcut tüm 

turnuvadan, ilave bir zaman süresi için yarışmadan uzaklaştırmak, oyun dışı 

bırakmaktır. 

2-Bir Shikkaku herhangi bir ceza olmaksızın da direkt olarak uygulanabilir. 

3-Shikkaku aşağıdaki durumlarda uygulanmalıdır. 

a) Bir yarışmacı 3 ceza puanı aldığında (Genten San), 

b) Bir yarışmacı orta hakemin emirlerine uymadığında, 

c) Bir yarışmacı yarışma alanına yaklaşık bir (1) dakikadan daha uzun süre 

sonra geldiğinde veya yarışma alanına hiç gelmediğinde, 

d) Maçtan önce tartı süresi boyunca yarışmacının kilosunun belirlenmiş kilo 

kategorisi üst limitini aştığında, 

e) Doping kullanıldığı belirlendiğinde, 

f) Yarışmacının kötü niyetli, saygısız bir harekette bulunduğunda veya 

Kyokushin spor branşının onuruna ve prestijine zarar verici bir harekette 

bulunduğunda. Bu aynı zamanda kazananın ilan edildiği anonstan sonra 

veya yarışmacının müsabaka esnasında Waza-ari puanı aldığından sonra 

zafer pozu (alınan puanın sevinciyle eli veya yumruğu yukarı fırlatma ya 

da yatay bir şekilde uzatıp çekmek) gibi el hareketlerini içerir. O hareket 

görgü kurallarının ihlalini içeriyor olacak veya rakibe saygısızlık 

gösterilmesi şeklinde düşünülecektir. 

g) Antrenör , yarışan ve yarışacak diğer temsilci üyelerin herhangi birinin 

Kyokushin spor branşının onuruna ve prestijine zarar verici bir şekilde 

davrandığında,  

h) Beş hakemin en az üç’ü böyle bir belirleme yaptığında, oyun dışı bırakma 

geçerlidir. 
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i) Genten-san= Shikkaku: 3 ceza (Genten-san : maçtan atılma) 

j) Maç boyunca hakemin talimatlarına uymamak. 

k) Rakibe büsbütün şiddetli hareketler, kasti, ciddi fauller ve kötü bir tavır 

içinde bulunmak. 

l) Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, 

argo kelimeler kullanan, baş hakemi yanıltıcı, yanlış ve yalan beyanlarda 

bulunan sporcu diskalifiye edilir, baş hakemin vereceği kararla elde etmiş 

olduğu tüm dereceler iptal edilebilir. 

m) Yine aynı şekilde hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı 

sözler söyleyen, argo kelimeler kullanan, baş hakemi yanıltıcı, yanlış ve 

yalan beyanlarda bulunan antrenör’ün temsil ettiği takım baş hakemin 

vereceği kararla müsabakadan ihraç edilebilir ve takımın elde etmiş 

olduğu tüm dereceler iptal edilebilir. 

n) Bir müsabakada bir dakikadan fazla birbirleriyle mücadeleye girmeden 

karşı karşıya durmak. ( Bu mücadele yarışmaya isteksizlik gibi kabul 

edilmeli ve her iki yarışmacıda oyundan atılmalıdır. ) 

o) Orta hakemin izni olmaksızın sporcuyu etkileyen antrenörler, mesela bir 

içecek temin etmek, sporcuya içirmek. 

p) Orta hakemin izni olmaksızın herhangi bir sebep için ringin (tataminin) 

dışına çıkmaya teşebbüs etmek.  

q) Maça geç kalmak veya hiç gelmemek. 

r) Bir raund boyunca 4 kez pasif bir şekilde, teknik yapmaksızın kaçarak 

tatamiden çıkan sporcu oyun dışı kalır. 

s) Ayrıca, bu talimat hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde 

bulunanlar hakkında İl faaliyetlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünce, Federasyon faaliyetlerinde bağlı olunan federasyonun 

Disiplin ve Ceza Talimatı hükümlerince, Uluslararası faaliyetlerde ise 

bağlı olunan Uluslararası federasyonun Disiplin ve Ceza Talimatı 

hükümlerince işlem yapılır.  

4-Shikkaku’nun genel bir anonsu yapılmalıdır.  

 

(f) Hansoku: Aşağıdaki eylemler Faul olarak kabul edilir. 

(i) Rakibin boynuna ve yüzüne hatta yavaşça bir el veya dirsekle teması.  Ancak 

yüze yapılan temas bulunmayan aldatmaya (uyduruk, aldatıcı) yönelik 

tekniklere izin verilir. 

(ii) Kinteki kogeki: Kasığa tekmeler 

iii) Zu Tsuki: Başa saldırı ( baskı, basınç, İtme) 

(iv) Eklem bölgesine yapılan direk ataklar gibi tehlikeli hareketler  

(v) Rakibin yerde olduğunda atak 

(vi) Rakibe arkadan atak 

(vii) Rakibin boynuna Kanca veya Kapma çekme 

(viii) Rakibin karate elbisesinden (Do-Gi) kollarından, bacaklarından veya 

saçından tutmak veya kapma çekme 
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(ix) Rakibini itme niyetinin tekrarlanması 

(x) Kakenige: Yere düşürme gibi tekrarlanan hareketler fırlatmadan sonraki aşırı 

bir teknik veya bunun dışında açıkça sporcuya azmini, motivasyonunu veya 

gücünü kaybettirmeye yönelik temas olmayan teknikler yapmak. 

(xi) Sıklıkla ve kasten saha dışına çıkmak. 

(xii) Aktif olmamak ve herhangi teknik atmamak. 

(xiii) Kötü davranışlara sahip olduğunu düşündürmek ve kötü davranışlarda 

bulunmak, tükürme, (faul) argo dili kullanma ve kemeri bağlamama veya kasten 

elbisesini çıkartmak gibi tutumlar sergilemek 

(xiv) Hakemlerin faul olarak kabul edebileceği herhangi bir diğer eylemler. 

 

(12) Cezalar 

(a) Beş hakemden en az üçü böyle bir belirleme yaptığında, cezalar geçerlidir. 

(b) Genten:  Aşağıdaki sonuçlar bir cezadır:  

(i) 2 ikaz 

(ii) Kasti veya şiddetli faul 

(ii) Hakemin yarışma için sporcu tarafından yapılan herhangi bir hareketin 

kötü bir davranış olduğunu düşündüğünde. 

 

(13) Müsabakanın Durdurulması Halleri 

(i)  Yarışmacı sakatlandığında 

(ii) Baş hakem, yanlış kararı ya da ihmali düzeltmek istediğinde 

(iii)Müsabaka alanında oluşan problemler nedeniyle müsabakanın aksadığı 

hallerde. 

 

(14) Shiai Hoki: Maça Katılmada BaĢarısız Olmak 

Aşağıda durumlar hariçtir. 

 

(i) Müsabaka doktorunun tıbbi muayenesi ile belirlenmiş devam kabiliyetinin 

fiziksel eksikliği. 

(ii) Yarışmacı için Umulmadık talihsiz bir olay maçın öncesinde veya maç 

sırasında hemen olur olmaz herhangi bir yakın akrabası veya aile üyelerinden 

birinin vefatı veya hastaneye kaldırılması gibi olumsuz ve talihsiz durumlar. 

Şampiyonadan ayrılma veya çekilme izni Resmi Şampiyona Vekili ve Baş 

Hakemin görüş alışverişinden sonra verilecek. 

 

(A)Kural dıĢı teknikler ve davranıĢlar olması durumunda aĢağıdaki cezalar 

uygulanacaktır. 

1. Chui 

2. Genten-Ichi 

3. Genten – Ni 

4. Genten-San/Shikkaku. 
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(B)YarıĢma alanından müsabakadan kaçmak amacıyla çıkılması 

durumunda aĢağıdaki cezalar uygulanacaktır.  

1. Yogai-Chui 

2. Yogai-Genten Ichi 

3. Yogai-Genten Ni 

4. Yogai-Genten San/Shikkaku. 

 

a) Maç esnasında müsabaka alanı dışına teknik uygulamaksızın kaçarak temas 

olmadan pasif bir şekilde yapılan ilk çıkışta orta hakem tarafından sporcuya 

“Yogai-Chui” verilir. Aynı şekilde İkinci çıkışta “Yogai-Genten Ichi” verilir. 

Üçüncü çıkışta “Yogai-Genten Ni” verilir. Dördüncü çıkışta ise “Yogai-Genten 

San” verilir ve yarışmacı maçtan ihraç edilir, rakibi maçın galibi ilan edilir. 

b) Yarışmacının bacaklarından biri veya her ikisi de yarışma alanının dışına 

çıktığında, yan hakemler zemine, en yakın sınır çizgisine bayrakla hafifçe 

vuracaklardır ve aynı anda sık sık kısa düdük çalacaklardır. 

c) Eğer bir yarışmacının ayağının biri veya hatta her iki ayağı da yarışma 

alanının dışına çıksa, o anda, çabuk bir manevra yaparsa (manevra, çıktığı anda 

yapılmalı), sonra yarışmacı derhal yarışma alanına geri döndüğünde, bu 

manevra “Jogai” olarak değerlendirilmemelidir. 

d) Eğer bir yarışmacı yan hakeme doğru hareket ederse, yan hakem 

yarışmacıdan kaçınmalı ve sandalyesini bir yaralanmayı önleyici şekilde 

uzaklaştırmalı ve aynı anda “Jogai” anonsu için düdüğünü çalmalıdır. 

e) Her yan hakem kendi köşesine yakın, yarışma alanının her iki tarafı üzerinde 

Jogai’yi seyretmekle sorumludur. Yan hakem, yarışma alanının diğer tarafı 

üzerindeki kendi bölgesinden sorumlu olan yan hakemlerden önce “Jogai” 

anonsunu yapmamalıdır. 

f) Orta hakem Jogai olduğu durumlarda maçı durdurduğunda sadece “Yame” 

(dur) komutunu vermeyecek, hem de yarışmacıların mücadelesini durdurmak 

için yarışmacıların arasına girecek ve sonra yarışmacıları geri merkeze 

getirecektir. (Açıklama: Orta hakem “Yame” komutuyla birlikte sporcuların 

arasına girip onları ayıracak ve sporcuları tekrar başlangıç pozisyonlarındaki 

yere getirecektir.)  

 

(15) Ġtiraz Kurulu ve Ġtiraz Kurulu Kararları 

(a) İtiraz kurulu, baş hakem, hakem kurulu başkanı ( İl ya da Mhk başkanı) 

başkan yardımcısı hakemden oluşur.  

(i) Kurulun görevi orta hakem veya hakem takımı tarafından verilen kararların 

itirazını hükme bağlamak.   

(ii) İtiraz kurulu eliyle son hakem kararını vermek. 

 

(b) Ġtiraz Prosedürü 

(i) Hakemlerin kararıyla aynı fikirde olmayan antrenör, yarışmanın bitiminden 

sonra 15 dakika içerisinde kamera görüntüsü ve belirlenen ücret ile birlikte 
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Kafile başkanı ya da İl tarafından görevlendirilen resmi antrenörü, İl 

faaliyetlerinde resmi kulüp antrenörü vasıtasıyla itiraz kuruluna yazılı bir şekilde 

başvurusunu yapacaktır. Belirtilen süre şartları taşımayan itirazlar ve süre 

bitiminden sonra yapılan itiraz başvurusu  kesinlikle kabul edilmeyecektir. İtiraz 

başvurusunun haklı bulunması durumunda, ücret iade edilecektir. Verilen itiraz 

ücreti, İl faaliyetlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hesabına, 

Federasyon faaliyetlerinde bağlı olunan federasyon hesabına, Uluslararası 

faaliyetlerde ise faaliyete ev sahipliği yapan federasyonun hesabına tutanak 

karşılığında yatırılacaktır.  

(ii) İtiraz kurulu tarafından verilen kararlara uymayanlar hakkında İl 

faaliyetlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Servisine, 

Federasyon ve Uluslararası faaliyetlerde ise bağlı olunan federasyonun Disiplin 

Kuruluna sevk işlemleri yapılacaktır. 

(iii) Hakem takımı yüksek bir şekilde veya açıkça tartışmalı bir karar verdiğinde 

maçta yarışan her sporcu kendi antrenörü vasıtasıyla itiraz kuruluna bir itirazda 

bulunabilir. 

(iv) İtiraz için antrenör vasıtasıyla iletilen görüntüler izlendikten sonra itiraz 

kurulu tarafından verilen karar kesindir ve hemen uygulanır. 

(v) Egemen olan itiraz kurulu itirazı inceledikten ve son kararını verdikten sonra 

verilen kararı hemen duyurmalıdır. 

 

(c) Ġtiraz kurulunun inceleme yöntemi 

(i) Hakem takımı açıkça tartışmalı bir karar verdiğinde, itiraz kurulu maç 

boyunca maçı durdurabilir ve kararı yeniden inceleyebilir. 

(ii) İtiraz kurulunun verdiği kararlar kesindir ve hemen uygulanır. 

 

(C) ġampiyona Kilo Kategorileri Ġçin Kurallar 

 

(1) Ağırlık (Siklet) kategorileri 

Standart Kyokushin Dünya Federasyonu (KWF) kilo kategorileri aşağıdaki 

gibidir. 

 

(a) Erkekler Bölümü 

 

KATEGORĠ YAġ GURUBU SĠKLET 

Alt Minik Erkek 8-9 Yaş 30 Kg, 40 Kg, + 40 Kg 

Minik Erkek 10-11 Yaş 35 Kg, 45 Kg, + 45 Kg 

Yıldız Erkek 12-13 Yaş 40 Kg, 50 Kg, 60 Kg,  + 60 Kg 

Ümit Erkek 14-15 Yaş 55 Kg, 65 Kg, 75 Kg,  + 75 Kg 

Genç Erkek 16-17 Yaş 60 Kg, 70 Kg, 80 Kg,  + 80 Kg 

Büyük Erkek 18-35 Yaş 70 Kg, 75 Kg, 80 Kg, 90 Kg,  + 90 Kg 

Veteran Erkek 35 Yaş Üstü 80 Kg, + 80 Kg ya da Açık Siklet 
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(b) Bayanlar Bölümü 

 

KATEGORĠ YAġ GURUBU SĠKLET 

Alt Minik Bayan 8-9 Yaş 35 Kg, + 35 Kg 

Minik Bayan 10-11 Yaş 40 Kg, + 40 Kg 

Yıldız Bayan 12-13 Yaş 45 Kg,  + 45 Kg 

Ümit Bayan 14-15 Yaş 50 Kg,  + 50 Kg 

Genç Bayan 16-17 Yaş 50 Kg, 60 Kg,  + 60 Kg 

Büyük Bayan 18-35 Yaş 55 Kg, 60 Kg, 65 Kg,  + 65 Kg 
 

Kumite (Bay-Bayan) bölümünde yer alan Alt Minikler kategorisi Uluslararası 

kategorilerde yer almamaktadır. Sadece Ülkemizde Ulusal, Bölgesel ve İl 

faaliyet programı içerisinde alt yapı ve spora teşvik amaçlı uygulanmaktadır. 

Ayrıca Veteran Bayan kategorisi de kumite bölümünde bulunmamaktadır.  

(2) Resmi Kilolar  

(a) Şampiyonanın bir gününde resmi kilolara bakılmalı her yarışmacı kendi 

kategorisindeki kilo limitinde olmalı, kategorisinde olmayan yarışmacı otomatik 

olarak maçtan atılmalıdır. 

(b) Maç sonucunun beraberlik ile sonuçlanması durumunda,  3 kilo daha hafif 

olan veya daha fazla hafif olan yarışmacı galip ilan edilir. 

(c) Diğer düzenlemelerin tamamı açık kilo şampiyonası içinde standart KWF 

kurallarıyla uyumludur. 

 

BÖLÜM III.  

ġAMPĠYONA GÖREVLĠLERĠ STANDART ĠġLEMLERĠ 
 

(A) Kıyafet ve DavranıĢ 

 

(1) Hakem Kıyafeti 

(a) Orta ve yan hakemler koyu mavi pantolon ve yarım kollu koyu mavi gömlek, 

sol göğüs cebinin üstünde KWF amblemi takılı olan ceket giymelidirler. 

(b) Orta hakemler beyaz papyon ve yan hakemler altın renkli papyon takmalıdır. 

(c) Tatamide görev yapan tüm hakemler çıplak ayaklı olmalıdır. 

 

(2) Yönetim 

(a) Orta ve yan hakemler tataminin içinde ve dışında Kyokushin branşının 

bütünlüğüne örnek olmalı ve uygun (terbiyeli) davranmaya özen 

göstermelidirler. 

(b) Orta ve yan hakemler dürüst ve yarışmacılara karşı tarafsız olmalıdırlar. Eğer 

hakemler tamamıyla tarafsız olarak görevlerini yapamayacaklarını hissederlerse, 

onlar çekilmelidirler. 
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(B) Resmi iĢlemler 

 

(1) Hakemlerin Tatamiye  GiriĢ ve ÇıkıĢı 

(a) Hakemlerin Tatamiye GiriĢi 

(i)  4 Yan hakem Orta hakem tarafından idare edilerek hakem masasının sağ 

yanından ringe gireceklerdir.  

Tatamiye girmeden önce hakemler “Osu” diyerek baş masayı (hakem masası) 

selamlamalıdırlar. 

(ii) Eğer tatamide başka hakem takımı yoksa ve hakem masasına karşı 

durmuyorsa ringin uzak tarafına direkt olarak ilerlemeli ve hakem masasına 

karşı durmalıdır. 

(iii) Orta hakem ringin uzak merkezinde durur ve yan hakemler sınırın dış 

çevresinin dışında (güvenlik alanının dışında) dururlar. 

(iv) Orta hakem müsabaka için anons edilen sporcuları maç alanına girmeleri 

için yarışacakları köşelerden çağırır. (Shiro / Aka Nakae) 

(v) Orta hakem “Shomen ni rei”, “Mawate” Rei” “Mawatte” and “Shushin ni 

rei” komutları vermelidir. (Yan hakemler orta hakemin komutlarını takip etmeli 

ve “Rei” komutundan sonra “Osu” diyerek selamlamalıdır. 

(vi) Yan hakemler sonra kendilerine tahsis edilen köşe sandalyelerinde devam 

edeceklerdir ve orta hakemin komutuyla köşelerde yerlerine oturacaklardır. 

(vii) Yan hakemler, aynı ilden yarışan sporcunun olması halinde müsabaka 

başlamadan bayrağını kaldırarak baş hakemden değiştirilmesini talep etmelidir. 

Yan hakemler yer değiştirme esnasında birbirlerine ve baş hakeme selam 

vererek değişim sağlamalıdır. 

 

(b) Hakemlerin Tatamiden ÇıkıĢı 

(i) Hakem takımı görevini tamamladığında, hakemler ringin uzak tarafında 

ilerleyecek ve hakem masasına karşı duracak ve yukarıda belirtildiği şekilde 

töreni tekrarlayacaklardır. 

(ii) Eğer bir hakem takımı yeni bir hakem takımı tarafından değiştirilmezse, 

Hakemler hakem masasının sol tarafına ilerleyecek,  hakem masasını 

selamlamak için duracaklar “Osu” ve ringden çıkacaklardır.   

(iii) Hakem takımını yenilenmek için girmek üzere olması ve halen ringdeki, 

çıkan hakem takımı hakem masasını selamlayacak,  yeni hakem takımı da, 

hakem masasını selamlayacak “Osu” ve hakem masasının sağına ilerleyecek, 

ringin ortasındaki orta hakem ve sınırın dış çevresinin dışındaki (güvenlik 

alanının dışında ki) yan hakemler, tüm dönüşleri soldan olmalıdır. ( kırmızı 

taraf) 

(iv) Ringin uzak tarafının dışında selamlamadan sonra dışarı çıkan hakem takımı 

hakem masasının sol tarafına ilerleyecek ve yüzünü sağ tarafa ringin ortasında ki  

Orta hakeme dönecektir ve sınırın dış çevresinin dışındaki (güvenlik alanının 

dışında ki) yan hakemler tüm dönüşleri sağ taraftan (beyaz) olmalıdır. 
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(v) Dışarı çıkan hakem takımının orta hakemi  “Otagai Ni Rei” komutunu 

verecek ve her iki hakem takımı birbirlerini “Osu” diyerek selamlayacaklardır.  

 

(c) YarıĢmacıların Tatamiye GiriĢleri: 

(i) Yarışmacılar çağırıldıklarında, her biri kendi köşelerinden ringe girmelidir. 

(ii) Yarışmacılar hakem masasına karşı kendi başlangıç çizgilerinde duracak ve 

Orta hakemin komutunu bekleyeceklerdir. 

(iii) Orta hakem merkezde iki sporcunun arasında hakem masasına karşı 

duracaktır. 

(iv)Yarışmacılar yarışma alanına girmeden önce kontrol hakemleri 

yarışmacıların elbiselerini ve koruyucu ekipmanlarını kontrol edeceklerdir. Eğer 

yarışmacıların elbiselerinde ve koruyucu ekipmanlarında bir problem 

belirlenirse, yarışmacıya problemi halletmesi için bir (1) dakikalık süre 

verilecektir. Eğer yarışmacı bir (1) dakikalık süre içerisinde problemi çözemezse 

yarışmacının yarışmasına izin verilmeyecektir ve rakibi “Kiken Gachi” ile 

yarışmayı kazanacaktır. 

 

(2) Orta Hakem iĢlemi 

 

(B) Maçın Başlatılması  

(a) Shomen ni rei: Orta hakem, hakem masası, protokol ve seyircileri selamla 

komutunu verdiğinde elini shuto şeklinde yaparak protokolü gösterecek, Rei 

komutundan sonra kollarını yoi pozisyonuna getirerek yarışmacılar ile aynı anda 

selamla yapacaktır. 

(b)Shushin ni rei: Orta hakemin “Shushin ni rei” komutu ile Orta Hakeme 

dönmek ve selamlamak. 

                                                                                                                              

(c) O tagai ni rei: Orta hakem O-tagai-ni komutunu verdiğinde yumruklarını 

sıkarak iç tarafları birbirine bakacak şekilde omuz hizasında 90 derecelik açı ile 

kaldırır, Rei komutuyla beraber yumruklarını birbirine doğru götürür, 

müsabıklar birbirine selam verir, orta hakem selamlama yapmaz. 

(d) Hantei (Hakemlerin kararlarını bildirmesi): Öncelikle karşılaşma orta 

hakemin Yame! komutuyla sonlandıktan sonra müsabıklar tatami üzerinde kendi 

köşelerine geçerek yüzlerini hakem masasına dönerek sonucu beklerler.  

Eğer ihtiyaç duyulursa orta hakem müsabıkları Shomen-ni komutuyla hakem 

masasına döndürür. Müsabıklar bu noktada karategilerini (karate elbisesi) 

düzeltebilirler. 

Eğer ortada bir IPPON ya da SHIKKAKU yoksa maçın sonucu yan hakemlerin 

kararlarına orta hakemin kararı da dahil edilerek sonuç belirlenir. 
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Orta hakem bütün hakemleri rahatça görebilecek şekilde maç çizgisinin bir adım 

gerisine giderek, yan hakemlere HANTEI O-NEGAI SHIMASU! (Kararınızı 

vermek için hazır olun) komutunu verir. 

Orta hakemin HANTEI (KARARINIZI ACIKLAYIN) komutundan sonra yan 

hakemler kararlarını bayrakları ve düdükleri ile gösterirler. 

Orta hakem, yan hakemlerin bayraklarını sayarken sağ elini kullanmalı ve elini 

SHUTO pozisyonunda kullanır. (parmak ucuyla veya başka şekilde değil) 

Önce yan hakemlerin kararları sayıldıktan sonra son olarak orta hakemin kararı 

sayılır ve bundan sonra sonuç ilan edilir. 

Eğer yan hakemlerin kararları farklıysa orta hakem oyları saymaya sağ tarafında 

oturan hakemden başlamalıdır (onun kaldırdığı bayrağa göre saymaya devam 

edecek) Örn: Sağdaki yan hakem SHIRO (beyaz) ichi, ni AKA(kırmızı) ichi, 

hikiwake. 

Orta hakem öncelikli olarak aynı kararları sayacak. 

Farklı kararlarda, orta hakem tarafından yukarıda anlatıldığı gibi sağ taraftan 

sayılmaya başlanacak. 

Yan hakemler tarafından üç oyun aynı tarafa kaldırılması durumunda, orta 

hakem en az sayıdaki bayrağı (kararı) önce saymalıdır. 

Tüm kararlar sayıldıktan sonra orta hakem kendi oyunu açıklayarak (bu sırada 

sağ elini göğsüne götürerek SHUSHIN demelidir) ve bayraklar doğrultusunda 

kararı açıklar. 

Eğer orta hakemin takdiri de az bayrak kalkan taraftan yanaysa orta hakem 

kendi oyunu çok olanları saymadan önce saymalıdır. 

Orta hakem kararı sayarken rakamların Japoncaları kullanılmalıdır. ichi (bir), ni 

(iki), san (üç), shi (dört) ve go (beş) 

 

(e) Chakuseki  (Yan hakemlerin yerini alması komutu)  

Orta hakem kollarını ileri uzatarak ortadan yana doğru dairesel bir hareketle yan 

hakemleri yerlerine davet eder. 

 

(f) Shugo (Bir pozisyonu tartışmak için hakemleri davet) 

Orta hakem parmakları birleşik, elleri açık ve avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

kollarını uzatıp kollarını parmakları göz hizasına gelecek şekilde 90 derece 

kırarak yan hakemleri ittifak edemedikleri bir pozisyonu tartışmak üzere yanına 

davet eder. 

 

(g) Kamaete (Dövüşe hazırlan / Dövüş pozisyonunu al) 

Kamate komutu ile orta hakemde ellerini vücudunun önünde kaldırarak dövüş 

pozisyonunu (gard) alır. Yarışmacılar ise kendi başlangıç çizgilerinin arkasında 

durmalıdırlar. 

 

(h) Hajime (Başla) 
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Hajime komutu ile orta hakem sağ eli ile orta seviyede bir direkt yumruk (migi 

chudan gyaku-zuki) atar ve bir adım geri çekilerek maçı başlatır.  

 

(ı) Yame (Dur) 

Yame komutu ile birlikte orta hakem elinin keskin kısmı (shuto) aşağı gelecek 

şekilde kolunu yukarıdan aşağı sallayarak sporcuların arasına girer. İki 

yarışmacıda mücadeleyi kesecek ve kendi başlangıç çizgilerine geri 

döneceklerdir. 

 

(i) Gi-wo naoshite (Elbiseni düzelt) 

Orta hakem yarışmacıya dönerek sol elini, avuç içi içeri bakacak şekilde kuşak 

hizasında sağ elinin üzerine koyar. 

Waza-ari ve Ippon işaretleri kollar kırık biçimde göğüs hizasından başlayarak 

doğru bitirme pozisyonuna kadar kol hareket ettirilmelidir. Tüm jest hareketleri 

3-5 saniye sürmelidir. 

 

(B) Maçın Bitirilmesi 

(i) Bay/bayan Orta hakem maçın bitirilmesi ile ilgili karar için bir çağrı 

yaptıktan sonra, komutlar aşağıdaki gibi devam edecektir. 

(ii) ”Shomen ni rei”: Hakem masasına dönmek ve selamlamak 

(iii) “Shushin ni rei”: Orta Hakeme dönmek ve selamlamak 

(iv) “Otagai ni rei”: Birbirlerine dönmek ve selamlamak 

(v) Orta hakemin talimatlarından sonra yarışmacılar el sıkışır ve çıkarlar. 

 

(2) Maç Süresince Yapılan ĠĢlemler: 

(a) Yame”: Maç derhal durur. ( orta hakem yarışmacıların arasına gelir ve maçı 

durdurur ve onları başlangıç çizgisinin gerinse alır.) 

(b) “Kamaete” Dövüş (gard) pozisyonuna geçmek 

(c)”Zokko”: Maçın arasında durduktan sonra maça kaldığı yerden devam etmek. 

(d) “Zokko”: “Atak” yarışmacılar arasında herhangi bir hareket yoksa  

(e) “Jikan wo tomete kudasai”: Resmi zaman tutucular zamanı durdururlar. Bu 

komutlar olmaksızın geri sayıma devam eder. 

(f) Yarışmacının karate elbisesi gevşediğinde, orta hakem zamanı durdurmalı ve 

yarışmacıları kendi başlangıç çizgilerine yönlendirmelidir. Her iki yarışmacının 

karate elbisesi gevşediğinde orta hakem onları kendi başlangıç çizgilerine dönüp 

kendi köşelerine oturmaları ve elbiselerini düzeltmeleri için yönlendirmelidir. 

 

(3) Kural DıĢı Teknikler Ġçin Yapılan ĠĢlem 

(a) Bir kural dışı teknik atıldığında, orta hakem iki yarışmacının arasına gitmeli 

ve maçı durdurmalıdır. O (bay/Bayan)  Yan hakemlerin bayrak kararlarıyla 

karar tasdiklenir. (kuvvetlendirilir.)  

(b) 5 Hakem takımının en az 3’ünün kural dışı teknik kararına vardığında Orta 

hakem kural dışı teknik için ikaz vermelidir. 
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(c) Orta Hakem tarafından verilen kural dışı tekniklerin örnekleri aşağıdaki 

gibidir. 

(i)   “Ganmen ouda”:Yüze elle veya dirsekle atak yapmak. 

(ii)  “Tsukami”: Rakibe sarılmak veya Kanca gibi kilitlemek  

(iii) “Shotei oshi”: Rakibini açık elle veya avuç içinin yanıyla itmek  

(iv) “Zutsuki”: kafa atma  

(v)  “Kinteki kogeki”: Kasıklara vurma 

(vi) “Kakenige”: Rakibe teknik attıktan sonra yere düşme gibi tekrarlanan 

teknikler 

 

(c) Faul terimlerinin sınıflandırılması aĢağıdaki gibidir. 

(i)  Chui: ilk ikaz 

(ii) Genten ichi:  İkinci ikaz. İlk ceza 

(iii)Genten ni: Üçüncü ikaz . İkinci ceza 

(iv)Genten san: Dördüncü ikaz. Üçüncü ceza Shikaku. (maçtan atılma) 

 

*Faullerle ilgili iĢlemler 

(a) Orta hakem iki yarışmacıyı da tekrar başlangıç çizgilerine yönlendirir ve bir 

kural dışı teknik çağrısı yapar. 

(b) Kural dışı teknik yapan yarışmacıların köşesinde (kırmızı veya beyaz) ,  yan 

hakemlerin bayraklarını sayarak devam eder, kural dışı tekniğin adı ve sınıfının 

komutlarıyla tamamlar. 

(c) Orta hakemin fauller ve cezalarının beyan örnekleri: 

(i) ”Shiro, ichi, ni, san, tsukami, Chui = beyaz 1,2,3, sarılma, birinci ikaz 

(ii) “Shiro,ichi,ni,san,shi, ganmen ouda, Genten ichi = Beyaz 1,2,3,4, yüze atak 

ikinci ikaz, ilk cezaya eşittir. 

(iii) “Shiro, ichi, ni, san, shi, go, kinteki kogeki, Genten ni = Beyaz, kasıklara 

vurma üçüncü ikaz, ikinci ceza 

(iv) Beyaz, yüze elle veya dirsekle atak yapmak, Genten San = Dördüncü ikaz, 

üçüncü ceza ve maçtan atılma 

 

* Nakawt ve yarım puan için iĢlem. 

”Ippon Kachi”,” Awase Ippon Kachi”, and” Waza-ari”.:  

(a) Bu koşullar altında Orta hakem, yaralanma yüzünden puanlama için komut 

vermeden önce yarışmacıların durumlarını,  bu olaylar esnasındaki ağır hasar 

durumunu kontrol etmelidir. 

(b) Orta hakem yarışmacıyı başlangıç çizgisine yönlendirir ve kararı açıklar. 

(c) Komutlar puan yapan yarışmacıların köşeleriyle başlar (kırmızı veya beyaz), 

hakemlerin bayraklarının sayılmasıyla devam eder, tekniğin adı ve aldığı (puan 

derecesi) puan söylenir. 

 

(d) Orta Hakem Komut Örnekleri 

(i) “Aka, ichi,ni,san, Jodan geri,” Wazaari”.  
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(ii) “Shiro, ichi, ni, san, shi, chudan tsuki, “Wazaari, awasete Ippon. 

(iii)”Aka, ichi, ni, san, shi, go, ushiro geri “Ippon”. 
 

* Hakemlerin kararı için iĢlem 

“Yusei Kachi” and “Hantei Kachi” :  

Açık bir tam puana sahip olunmadığında, galip hakem kararı il ilan edilir. 

(a) Orta hakem yarışmacıları başlangıç çizgisinde hakem masasına dönük 

yönetmelidir. ( Yarışmacının kıyafeti çözüldüğünde Orta hakem onlara 

düzeltmesi için talimat vermelidir.) 

(b) Orta hakem sonra kararı söyler. 

(i) ”Hantei onegaishimasu”, ( Yan hakemler, kararlarınız için hazır olunuz rica 

eder),  durur ve sonra “Hantei” karar komutunu verir. 

(ii) Yan hakemler sonra kazananın uygun bayrağıyla kararlarını hemen 

gösterirler. 

(iii) Orta hakem sonra bayrakları sağ gerisinden saymaya başlayacak ve bu 

sayma, onun pozisyonundan saatin tersi yön istikametinde olacaktır. 

(c) Karar deklara edilirken orta hakem tüm yan hakemlerin bayraklarını sayarak 

çoğunluk doğrultusunda kararı açıklayacaktır. 

(d) Her kalkmış bayrağın ikisi aynı olmalıdır,  Orta hakem sonunda kararını 

beyan edecektir.  

(e) Orta hakem kazanan tarafı gösterirken (kırmızı veya Beyaz) uygun elini 

açıkça kaldıracak kararı sözlü olarak açıklayacaktır. 

(1)“Shiro, ichi, Aka, ichi, ni, Hikiwake, ichi, ni, Hikiwake. 

(2)”Shiro, ichi, Hikiwake, ichi, Aka, ichi, ni ,san, Aka. 

(3)”Hikiwake, ichi,ni,san,shi, go, Hikiwake. 

(4)”Aka, ichi,ni, Shiro, ichi, ni, san, Shiro. 

(5)”Shiro, ichi,ni, Aka ichi,ni, Shushin, Hikiwake. 
 

(3) Yan hakem iĢlemleri 

*Maç boyunca yan hakemler kararlarını, bayraklarını kullanarak düdükleri güçlü 

çalarak gösterirler. 

Onlar tataminin üstündeki orta hakemin emirlerini takip etmelidirler. 

 

(a) Yönetim 

(i) Yan hakemler otururken iyi bir duruş göstermelidirler. 

(ii) Düdük derhal kullanmak için maç boyunca ağızda tutulmalıdır. 

(iii) Bayraklar bayrak ile köşenin temsili için sıkıca elde tutuluyor olmalıdır. 

(iv) Her iki bayrak kullanıma hazır her biri kendi tarafındaki dizin önünden 

aşağı doğru açıyla durmalıdır. 

 

(b) Düdükler ve Bayrak Jestleri Ġçin Standart Yapılan ĠĢlemler 

(i) ”Ippon kachi”. ( Tam puan) Bayrak vücudun omuz tarafının üzerinde 

uzanmalı ve düdük patlayıcı bir yüksek sesle öttürülmelidir. 
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(ii) ”Waza-ari”: (Yarım puan)  Bayrak omuzdan yatay uzanmalı ve düdük 

patlayıcı bir yüksek sesle öttürülmelidir. 

(iii) ”Hansoku”: (Faul)  Bayrak vücuttan dışarıya doğru düşük bir açıyla 

sallanmalı ve düdük kısa kesik orta güçte tekrarlı olarak çalınmalıdır.( Bu düdük 

Orta hakeme kural dışı bir tekniği bildirmek için yapılır, Yan hakemler Orta 

hakem karar çağrısı yaptığında düdüklerini üflemezler. 

(iv) ”Jogai” (Sınır dışı/çizgi ihlali): Bayraklar sınır çizgisi boyunca yere hafifçe 

vurulur ve düdük kısa kesik orta güçte tekrarlı olarak çalınır. 

(v) ”Mitomezu” (Geçersiz teknik/Bişey yok/Tanınmamışlık): Bayraklar dizin 

önünde yatay sallandırılır. 

(vi)”Miezu” Farkedilmemiş (görülememiş): Sporcuların birbirleri ile mücadele 

ettiği maç esnasında uygulanan tekniklerin hakem tarafından net olarak 

görülmemesi. Pozisyonu net olarak göremeyen, fark edemeyen yan hakemlerce 

bayraklar yüzün önünde çaprazlanır. 

(vii) ”Hikiwake” beraberlik, “Churitsu” ( Galibin belirlenememesi) : Bayraklar 

diz hizasında çaprazlanır ve düdük patlayıcı yüksek sesle bir kez öttürülmelidir. 

(viii) ”Shiro yusei”. Hantei kachi”: Beyaz Köşe kazanır kararı. Beyaz bayrak 

omuzun üzerinden uzanarak kaldırılır ve Düdük patlayıcı yüksek bir sesle 

öttürülmelidir. 

(ix)” Aka yusei. Hantei kachi Kırmızı kazanır kararı. Kırmızı bayrak omuzun 

üzerinden uzanarak kaldırılır ve Düdük patlayıcı yüksek bir sesle verilmelidir. 

(x) Maçı kazananının belirlendiği kararda, Orta hakem “Hantei onegaishimasu”, 

beyan edecek,  duracak ve  “Hantei”komtunu verecektir. Sonra Yan hakemler 

“Hantei” komtuyla birlikte kararlarını derhal uygun bayrağı kaldırarak 

gösterecektir. 

(xi) Yan hakemler kararlı olmalı ve bayraklarını ve düdüklerini emin bir şekilde 

ve iyi odaklanmış anlamlı ve açıklayıcı kol hareketleri ile kullanmalıdır.(sadece 

dirsek hareketi değil.) 

(xii) Yan hakemler bayrak hareketlerini, Orta hakem açıkça fark edip ve sonucu 

beyan edene kadar sürdürülmelidir. Yan hakem bayrak hareketleri Ek-1’de yer 

almaktadır. 
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BÖLÜM IV 

KYOKUSHIN KUMITE YARIġMALARI ESNASINDA KULLANILAN 

ÖNEMLĠ JAPONCA KOMUTLARIN ALFABETĠK LĠSTESĠ 

 

JAPONCA TÜRKÇE 

Aka Kırmızı köĢe 

Aka No Kachi Kırmızı köĢe galip 

Akushu El sıkıĢmak, tokalaĢmak 

Ashi Kake Ayakla kanca Ģeklinde uygulanan teknik 

Chakuseki Hakemler yerlerinizi alın 

Chudan Orta seviye 

Chui Resmi uyarı , ilk ikaz 

Enchosen Uzatma 

Fukushin Yan hakem 

Gedan Alt seviye 

Gedan Zuki Alt seviye yumruk 

Genten Ichi Ġkinci ikaz, ilk ceza 

Genten Ni Üçüncü ikaz, ikinci ceza 

Genten San=Shikkaku Dördüncü ikaz, üçüncü ceza (maçtan atılma) 

Hajime BaĢla 

Hansoku Faul 

Hantei Karar 

Hantei Onegai Shimasu Kararını bildirmek için hazırlan 

Hiji Dirsek 

Hikiwake Beraberlik 

Hiza Geri Diz tekniği 

Ippon Tam puan, bir puan 

Ippon Gachi Tam puanla galip 

İch-Ni-San-Shi-Go Bir-Ġki-Üç-Dört-BeĢ 

Jodan Üst seviye 

Jogai YarıĢma alanı dıĢına çıkıĢ, çizgi ihlali 

Kamaite DövüĢ pozisyonu 

Kansa Müsabaka baĢ hakemi 

Karategi Karate elbisesi, müsabaka elbisesi 

Keikoku Sözlü uyarı 

Kiken Gachi Kusur veya çekilme anında galibin ilanı 

Kumite Müsabaka 

Mawatte Dön 

Miezu Fark edilmeyen, görünür değil 

Mitomezu Geçersiz teknik, biĢey yok 

Otogaini Birbirinize 

Rei Selam 
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Seiken Düz yumruk 

Seiko BaĢarılı 

Shiai Maç 

Shikkaku Diskalifiye, maçtan atılma 

Shippai BaĢarısız 

Shiro Beyaz köĢe 

Shiro No Kachi Beyaz köĢe galip 

Shomen Ni Rei Heyete, juriye selam 

Shugo Toplan (hakemler için) 

Shushin Orta hakem 

Shushin Ni Rei Orta hakeme selam 

Shuto Elin kenarı ile aĢağıya doğru vuruĢ 

Sokuto Topuk ya da ayak kenarı ile aĢağıya doğru düz vuruĢ 

Tameshiwari KırıĢ 

Tokei Wo Tomete Kudasai Zamanın durdurulması 

Waza Teknik 

Waza-ari Yarım puan 

Waza-ari Awasete Ippon Ġki yarım puandan tam puan 

Yame Dur 

Zanshin Konsantrasyon,rakibi gözlemlemek,atakta bulunmak 

Zekken Müsabık numaraları 

Zokko Devam 

 

BÖLÜM V 

FĠNAL 

Diğer her meselede ve şampiyona boyunca olabilecek meselelerde bu el kitabı 

üzerinde düşünülmemeli, yarışma hakemleri ve Baş hakem arasında tartışılarak 

çözüm üretilmelidir. 
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BÖLÜM VI – EK’LER 

Ek-1 

Yan Hakem Bayrak Hareketleri 
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Ek-2 

YasaklanmıĢ (Ġllegal) Teknikler 
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Ek-3 

Yasak Olmayan (Legal) Teknikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.twf.gov.tr           www.twfbudokaido.com 

 
32 

Ek-4 

Kategorilere Göre Giysi ve Koruyucu Ekipmanlar 
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Ek-5 

Puanlama ve Ceza Çizelgesi 
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Ek-6 

Sporcu Tartı Çizelgesi 
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Ek-7 

Müsabaka Fikstürü 
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Ek-8 

Ring Ölçüleri ve Düzeni 

 

 

 

 

 


