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 تكواندو همگاني ( هان مادانگ )

 مقدمه 

 هان مادانگ چيست ؟ 

ست هان مادانگ تكواندو گردهمايي خانواده بزرگ تكواندو ا. هان مادانگ يك اصطالح كره اي و به معناي گردهمايي خانوادگي است 

. كه هر يك از اعضاي خانواده دستاوردها و نوآوريهاي خود را در معرض ديد و قضاوت ديگران قرار مي دهد   

با تجه به معناي هان مادانگ ، تنوع رشته ها به گونه اي انتخاب شده اند كه هريك از اعضاي خانواده با هر اندازه توانايي فيزيكي ، 

  . ردهمايي شركت نمايد فكري ، روحي و فني بتواند در اين گ

  

مسابقات هان مادانگ شامل طيف . وجود دارد ) مبارزه ( در مسابقات هان مادانگ رشته هاي مختلف تكواندو بجز گيونگي كيوروگي 

مسابقات هان مادانگ را مي توان . وسيعي از مهارتهاي تكواندو است و جذابيت خاصي حتي براي استادان طراز اول جهان دارد 

تكواندوكاران ريز و درشت با هر مليت ، سن ، جنس ، رنگ و نژاد حاصل تالش . ه و يا  نمايشگاه بين المللي تكواندو دانست جشنوار

  . يك ساله خود را در اين نمايشگاه عرضه مي كنند و هر سال شاهد نوآوريهاي متعدد و شكسته شده ركوردهاي گوناگون هستيم 

  

را برگزار )  تكواندو مهارتي ( با همكاري انجمن تكواندو كره مسابقات تكواندو مويه  1992سال  از) مركز تكواندو جهان (وان  كوك كي

با تالش استاد كيم چول اوه نايب رئيس وقت كوك كي وان از . مي نمود كه اكثرا استدان و هنرجويان كره اي در آن شركت داشتند  

در همين سال . ا همكاري فدراسيون جهاني و انجمن تكواندو كره بنيانگذاري شد نيز مسابقات جهاني هان مادانگ رسما و ب 2003سال 

  مادانگ در كوك كي وان تشكيل شد براي اولين بار قوانين مسابقات در رشته هاي گوناگون تدوين و اولين دوره داوري بين المللي هان 

ت و با برگزاري اين مسابقات شاهد آن هستيم كه هر سال هان مادانگ محل مناسبي براي ارائه دستاوردهاي فني نوين تكواندو اس

استادان و هنرجويان گوناگون با شركت در مسابقات و . تكنيكها و روشهاي نويني براي تمرين و اجراي اين هنر رزمي بوجود مي آيد 

در واقع هان . تي تجهيزات نو مي پردازند آشنايي با دستاوردهاي ديگر اعضاي خانواده و الهام از آنها به ابداع تكنيكها ، تاكتيكها و ح

  .مادانگ ضامن زنده بودن و پويايي تكواندو و ارتقاء  سريعتر آن مي باشد 

  

با اينكه نوآوري يكي از اصول و مباني هان مادانگ است ، به منظور ارج نهادن به ريشه و بنيان تكواندو و نيز تالش اعضايي كه مايل به 

، برخي از مسابقات به صورت استاندارد و سنتي برگزار مي شوند و البته در همين مسابقات نيز شاهد ادامه روند سنتي هستند 

  . شكوفايي فني تكواندوكاران و رقابتهايي تنگاتنگ هستيم 

  

ات  و روش رشد فزاينده كشورها و بازيكنان و نيز تجربيات بدست آمده در هر سال باعث تغييرات كوچك و گاها بزرگ در قوانين ، مقرر

اگرچه قوانين و مقررات پايه و اساسي محكمي كه بر اصول زير بنايي تكواندو استوارند ن وجود دارند ، با اين . اجراي مسابقات مي شود 

  . حال كميته فني كوك كي وان ناگزير بخشهايي از قوانين را همه ساله تغيير مي دهد تا با تغييرات فني هماهنگ باشد 

  :از همه در مسابقات هان مادانگ مورد توجه قرار دارند عبارتند از مواردي كه بيش 

  ) پوم سه استاندارد و ابداعي ( تكنيكهاي پايه   -1

  ) در انواع  گوناگون از قبيل  سرعتي ، قدرتي ، ركوردي ، چند هدف و پرشي ( كيوك پا   -2

  )بدون سالح ، با سالح و در تركيب با كيوك پا ( هوشين سول   -3

همانند اكثر بازيهاي خانوادگي و به دليل رقابتهاي سخت و تنگاتنگ ، مسئوليت داوري مسابقات در هان مادانگ بر عهده بزرگان 

استاداني كه داراي سابقه طوالني تمرين و تدريس تكواندو بوده و حد اقل داراي دان هفت باشند ، پس از گذراندن دوره . خانواده است 

ر آزمونها به عنوان داور به مسابقات دعوت مي شوند و البته قبل از بازيها در يك دوره هماهنگي ويژه شركت و از هاي داوري و قبولي د

  . آخرين تغييرات و دستورالعمل ها آگاه مي شوند 
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  تفاوتهاي فني هان مادانگ با كيوروگي

ان و  هنرجويان داراي مهارتهاي ويژه مي باشند ، با اين سال در ايران است و بسياري از استاد 40اگرچه تكواندو داراي سابقه بيش از 

اگرچه نام و ظاهر فني تكنيكهاي مشترك در هان مادانگ و . حال نبايد هان مادانگ و ويژگيهاي فني آنرا با كيوروگي يكي دانست 

ي مهارت در همان تكنيكها در هان كيوروگي يكسان است با اين وجود ، دارا بودن مهارت در برخي تكنيكها در كيوروگي هرگز به معنا

  : زيرا . مادانگ نيست 

در هان مادانگ انواع و اقسام گوناگون تكنيكها و مناطق هدف مورد توجه قرار دارند ، در حاليكه در كيوروگي نه تنها تكنيكها بلكه   -1

  . مناطق هدف نيز محدود مي باشند 

يز رعايت دقيق اصول فني مورد نظر است در حاليكه در كيوروگي تنها برخي از در هان مادانگ اجراي درست تكنيكهاي پايه و ن  -2

  . ويژگيهاي فني تكنيكها مورد نياز مي باشد 

  . اجراي تكنيكهاي هان مادانگ نيازمند توانايي فني بيشتري نسبت به كيوروگي است   -3

  . يوروگي است تاكتيكهاي اجرايي بسياري از تكنيكها در هان مادانگ متفاوت از ك  -4

  . در تكنيكهاي هان مادانگ نقاط ضربه زننده كوچكتر و دقت عمل بيشتر است   -5

  . در هان مادانگ منطقه هدف بسيار كوچكتر بوده و نيازمند دقت بسيار بااليي مي باشد   -6

  . مود در برخي از تكنيكهاي هان مادانگ ، تكنيكها را بايد با قدرتي بيشتر از كيوروگي اجرا ن  -7

مانند شكستن چند جهت ،   مومدوليو چاگي . ( در برخي از رشته هاي هان مادانگ استقامت در سرعت عامل تعيين كننده است   -8

  ) و يا هوشين سول 

   .در شكستن در چند جهت با توجه به حجم باال ، محدوديت زمان و تنوع اجباري تكنيكها ، تمركز و دقت بيشتري مورد نياز است   -9

در حاليكه شاهد آن بوده ايم كه در كيوروگي حتي قضاوت بازيهاي المپيك را داوراني با دان دو و درجه مقدماتي بين المللي   -10

اين تفاوت به دليل آن است كه در هان . انجام داده اند ، در مسابقات جهاني هان مادانگ حد اقل درجه دان داوران هفت مي باشد 

  . ي بسيار زياد بوده و داوران براي ارزشگذاري بر تكنيكها و تاكتيكها نياز به تجربه بسيار بااليي در تكواندو دارند مادانگ تنوع و نوآور

اها حتي مهمتر از موارد فوق اينكه با توجه به سيستم امتيازگذاري در برخي از رشته هاي هان مادانگ ، نوآوري امتياز ويژه و گ  -11

  .  تعيين كننده اي دارد 
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  تكواندو قوانين مسابقات جهاني هان مادانگ

) 2013 (  
  

  موارد عمومي   1بخش 

  هدف   1ماده 

 4ماده بق با كه مطااست با مسابقات تكواندو به استثناي كيوروگي مرتبط يكنواخت كليه موارد و هدف از قوانين مسابقات اداره عادالنه 

  .دد آئين نامه وضع شده توسط كوك كي وان برگزار مي گر

  

  موارد كاربرد  2ماده

هر سازماني كه بخواهد هر قسمت از اين قوانين را . راء گردد تمام مسابقات جهاني هان مادانگ اجقوانين مسابقات بايستي در 

  .در يافت نمايد الزم را يه ي وان تائيدد بايستي پيش از آن از كوك كتفسيرنماي

  

  محوطه مسابقه  2بخش 

  مسابقهاندازه محوطه   3ماده 

بنابر . صاف وبدون بر آمدگي است كه با تشك اال ستيكي پوشانده شده است  يمتر ودر سطح 14در 12محوطه مسابقه به اندازه   -1

  . مي يابد اندازه محوطه مسابقه تغيير،  سالن شرايط ويژه

  .ص ميشود و  به نام خط حد مشخ سانتي متر 5گذاري محوطه مسابقه با خط سفيدي به پهناي  عالمت -2

  . اندازه زمين مسابقات ركوردي براساس نياز هاي آن مسابقه تغيير ميكند  -3

  

  محل استقرار عوامل داوري    4ماده 

  مسئولين اجرايي محل استقرار   -1

 . پشت سر ميز داوران مي باشد در متر 2به اندازه  مسئولين اجرايي محل استقرار 

  محل استقرار سر داور    -2

فاصله بين داوران . ( متر از خط حد و بگونه اي است كه بتوانند بازيكنان را از روبرو مشاهده نمايند  4قرار داوران به فاصله محل است

  .   ابقه استسمحوطه م استقرار سر داور در گوشه سمت راستمحل . )  متر مي باشد 1

  هماهنگ كنندهمحل استقرار    -3

  با اين حال محل استقرار هماهنگ كننده بنا بر شرايط تغيير . در گوشه چپ محوطه مسابقه است هماهنگ كننده معموال محل استقرار 

  .مي كند 
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  نماي محوطه مسابقه

  
  محل استقرار لوازم وتجهيزات    5ماده 

  محل استقرار ميز منشي ها -1

  . متر در سمت چپ ميز داوران است  1محل استقرار ميز منشي ها به فاصله 

  استقرار ميز بازرسي  محل    -2

  .محل استقرار ميز بازرسي در ورودي سالن مسابقه و براي بازرسي تجهيزات بازيكنان قرار دارد 

  محل استقرار تابلو امتيازات -3

  . مركز خط حد جلو باشد متر از 3و متر به سمت چپ  3تابلو امتيازات بايد به فاصله 
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  محل استقرار بازيكنان  6ماده 

  .استقرار بازيكنان تغيير مي يابد  رشته ها محل با اين وجود بنابر.   رار بازيكنان در مركز محل مسابقه استمحل استق   -1

با اين وجود در موارد الزم محل انتظار . سمت راست خط حد پشت مي باشد درمتر  5/1حل انتظار بازيكنان به فاصله م  -2

  .بازيكنان قابل تغيير است 

  

  ر مربيانمحل استقرا  7ماده 

  .متر از گوشه سمت راست زمين مي باشد  1به فاصله  محل استقرار مربيان

  

  محل استقرار ميز پزشكي   8ماده

  .قرار دارد  سرداورمتر در سمت راست ميز  1ميز پزشكي به فاصله 

  

  محل استقرار كميته فضايي    9ماده

  .د ن قرار دارمتر به سمت راست از مركز ميز داورا 6ضايي به قاصله كميته ق

  

  ساير تجهيزات محل استقرار   10ماده 

  .رفت د گنساير تجهيزات بنابر مختصات زمين مسابقه در جاي مناسبي قرار خواه

  

  بازيكنان ومربيان  3بخش 

  بازيكنان  11ماده 

  صالحيت -1

  اقامت در كشور شركت كننده يا دارا بودن مليت و  - الف

  ي وان وم از كوك كبودن گواهينامه دان يا پدارا   - ب

  : گروه هاي سني بر اساس سال تولد و بر طبق طبقه بندي زير   -پ 

 )كودكان (                                                  ) 1نوجوانان (سال   9زير   -

 ) خردساالن (                     ) 2نوجوانان () سال  12تا  10( سال     12زير  -

 ) نونهاالن (                       )  3نوجوانان ) (سال  15تا  13( سال  15زير  -

 )نو جوانان (                      ) 4 نوجوانان)  ( سال  18تا  16( سال  19زير  -

 )  1جوانان (                          ) 1جوانان ) ( سال  29تا  19( سال  29زير  -

 )  2جوانان (                        )  2ان جوان)  ( سال  39تا  30( سال  39زير  -

 )  1بزرگسالن (                         )  3جوانان ) ( سال  49تا  40( سال  49زير  -

 )  2بزرگساالن (                   ) 2بزرگساالن )  ( سال  59تا  50( سال  59زير  -

 ) 3بزرگساالن (              )  3بزرگساالن )  ( ساله به باال  60( سال  60باالي  -

تا  10 ) سال  12زير ( ن اي مثال در مسابقات پوم سه خردساالبر. محدوده سني هر گروه بر اساس سال تولد و نه روز و ماه مي باشد 

مده باشند ، به دنيا آ 2003دسامبر  31تا  2001برگزار شود ، بازيكناني كه بين اول ژانويه  2013چنانچه مسابقات در سال  سال ، 12

  . كت در اين گروه سني مي باشند مجاز به شر

  . با بررسي گذرنامه مشخص مي گردد  اناطالعات فردي بازيكن

  لباس بازيكنان   -2

  .بازيكنان بايد لباس تعيين شده توسط كميته برگزاري را بپوشند 

  كنترل پزشكي   -3
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  . ين المللي المپيك آمده ممنوع است ه در آئين نامه ضد دو پينگ كميته بكاربرد يا استفاده از هر نوع دارو يا ماده اي ك  -الف 

از جدول رده بندي درصورتي كه بازيكني اين قانون را نقص نمايد . ه برگزاري مي تواند آزمايشات الزم را انجام دهد كميت  - ب 

  .ه بازيكن بعدي انتقال خواهد يافت رتبه او ب حذف و

  

  مربيان   12ماده

  صالحيت -1

  .صادر شده باشد ي وان كوك ك دان يا مربيگري كه توسطگواهينامه  دارا بودن -

  .نام نويسي شده در مسابقان هان مادانگ همان سال   -

  لباس   -2

  .مشخص شده  يا لباس مرتبي بپوشند  مربيان بايست لباس

  

  

  آئين نامه مسابقات   4بخش 

  رشته هاي مسابقات  13ماده

  . از رشته ها اضافه يا حذف خواهد شد  بنابر شرايط هر سال برخي

  پوم سه  -1

  )كونگ اين پوم سه (  پوم سه استاندارد  - الف

  ) چانگ جاك پوم سه (  پوم سه ابداعي  -ب 

  

  شكستن  -2

  شكستن قدرتي  -الف

  ) پا كجوموك كيو ( شكستن با مشت  -

  ) پا كسونال كيو (تيغه دست  شكستن با  -

  ) شامل يوپ چاگي ، ديت چاگي و خانواده آنها –يوك پا پال ك ( پا شكستن با  -

  )چونگ هاپ كيوك پا (  چند جهت شكستن   -

  

  ) هوشين سول (دفاع شخصي   -3

  )ت كوان چه جو (  تكواندو ايروبيك  -4

  مسابقات ركوردي  -5

  )يوپ چاگي اولگه پاتيكي (   يوپ چاگي ركوردي  - الف

  ) يون سوك دولگه چاگي كيوك پا ) ( فيليپيني (  چاگي شكستن پي در پي با دول گه   - ب

  ) يون سوك تي هوريو چاگي كيوك پا (  چاگي پي در پي با مومدوليوشكستن   - پ

  ) نوپي تيو كيوك پا (  شكستن با نوپي چاگي  - ت

  ) مول لي تيو كيوك پا (  شكستن در طول با تيو يوپ چاگي  - ث

  

  ) رهنف 9 (مسابقات تيم نمايش    -6

  پوم سه ابداعي  - الف

  شكستن قدرتي  - ب

  شكستن چند هدف در هوا  -پ
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  شكستن چند جهت  – ت

  ) درجه و برگردون  540( شكستن چرخشي    - ث

  شكستن ابداعي  - ج

  دفاع شخصي   - چ

  

  گروه بندي مسابقات  14ماده 

بر اساس شرايط  در هر سال رشته هاي كه  .قسيم مي شود ت ) غير كره اي  (و بين المللي ) كره اي ( مسابقات به دو گروه ملي 

  .و تيمي تغيير مي يابد مسابقات انفرادي 

  .بازيكنان كره اي مقيم كره با هم به رقابت مي پردازند : گروه ملي  

  . ) وه جاي مي گيرند كره اي هاي مقيم ساير كشورها در اين گر. ( بازيكنان ساير كشور ها به رقابت مي پردازند : گروه بين المللي 

  

 مسابقات انفرادي -1

  پوم سه استاندارد  - الف

  قدرتي شكستن   -ب 

  كيوك پا كجومو   -

  سونال كيوك پا   -

  كيوك پا پال   -

  شكستن در چند جهت    -

  مسابقات ركوردي    -پ 

  يوپ چاگي ركوردي   -

  چاگي  شكستن با دولگه   -

  شكستن با مومدوليو هوريو چاگي   -

  نوپي آپ چاگي   -

  شكستن با يوپ چاگيپرش طول و    -

  تيميمسابقات    -2

  تيميپوم سه استاندارد   - الف

  ) آقا و بانو ( دو نفره پوم سه   - ب

  تيمي پوم سه ابداعي  -پ 

  )آقا و بانو ( پوم سه ابداعي دو نفره   -ت 

  دفاع شخصي  -ث

  تكواندو ايروبيك  -ج

  ) نفره 9 (تيم نمايش    -چ

 

  گروه بندي جنسيت  15ماده 

  .استاندارد تقسيم بندي جنسيتي بر اساس شرايط قابل تغيير است 

  .مسابقاتي كه شامل گروه بندي جنسيتي ميشوند  -1

  پوم سه استاندارد انفرادي  -الف 

  مسابقات شكستن قدرتي  -ب 

  مسابقات شكستن در چند جهت  -پ 

  مسابقات ركوردي  -پ 
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  . ر دو جنسيت برگزار ميشود مسابقاتي كه با ه   -2

  پوم سه استاندارد تيمي  -الف 

  مسابقات پوم سه استاندارد دو نفره   -ب 

  پوم سه ابداعي تيمي    -پ 

  پوم سه ابداعي دو نفره    -ت 

  دفاع شخصي   -ث 

  تكواندو ايروبيك    -ج 

  )نفره  9( مسابقات تيم نمايش    -چ 

 

  روش هاي مسابقه  15ماده 

در غير اينصورت . بقاتي كه توسط كوك كي وان برگزار مي گردد ، با شركت چهار بازيكن يا تيم رسميت مي يابد همه مسا -1

 . تنها مدال و گواهينامه اعطاء خواهد شد 

 : مسابقات به روشهاي زير برگزار مي گردد  -2

 حذفي گروهي -

 تك حذفي -

 تك حذفيو گروهي تركيبي از حذفي  -

  .به باالتري داشته يا مساوي باشند به دور نيمه نهايي راه خواهند يافت بازيكناني كه در دور اول رت

  

  

  روش اجراي مسابقات   17ماده 

 فراخواني بازيكنان -1

سه دقيقه قبل از مسابقه نام بازيكنان .  بازيكنان يا تيم ها بايد شماره ، نوبت و زمان برگزاري مسابقات خود را به خاطر بسپارند 

بازيكنان بايد در محوطه انتظار آماده باشند ة بازيكناني كه يك دقيقه پس از آغاز مسابقه در محوطه مسابقه  .فراخوانده مي شود 

  .حاضر نباشند ، كناره گرفته تلقي و حذف خواهد شد 

 بازرسي بدني و لباس -2

بازرسي فردي و لباس را پس از فراخواني ، بازيكنان بايد به همراه كارت شناسايي مسابقات در محل بازرسي حاضر و مراحل 

بازيكنان نبايد نشاني از بيزاري داشته و يا وسايلي را كه ممكن است به ساير بازكنان آسيب برساند با خود داشته باشند . بگذرانند 

 . 

 بازيكنان جايگزين -3

  . ين گردد در مسابقات تيم نمايش جايگزيني بازيكن مجاز است و بر اساس قوانين تنها يك بازيكن مي تواند جايگز

 ورود به محوطه  -4

 .پس از بازرسي بازيكنان بايد با يك مربي وارد محوطه انتظار شوند 

 اقدامات قبل و پس از مسابقه  -5

 . توسط هماهنگ كننده آغاز مي شود  چول جون ، چاريوت ، كيونگ ره ، چونبي و شيجاكمسابقات با اعالم هاي  -

توسط هماهنگ كننده در محل خود  پارو ، چاريوت ، كيونگ ره و پيو چولپس از پايان مسابقه بازيكنان با اعالم هاي  -

 .مي ايستند 

 خروج بازيكنان  -6

از محوطه مسابقه خارج مي  ته جانگتوسط هماهنگ كننده احترام گذارده و با اعالم  چاريوت و كيونگ رهبازيكنان با اعالم 

  .شوند 
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  هاي شكستن هدف  18ماده 

 .بنابر شرايط استاندارد هدفها براي شكستن در هر سال ممكن است تغيير يابد . ه قرار زير مي باشند انواع هدف ها در شكستن ب

  .اين تغييرات در آيين نامه مسابقه درج خواهد شد 

  سنگ مرمر و بلوك سيماني:  پا سونال كيوك  -1

  سفال وتخته پالستيكي : پا  جوموك كيوك  -2

  تخته  :  پا كپال كيو  -3

  تخته:  ند جهتچشكستن  -4

 تخته: مسابقات ركوردي  -5

 ... )توپ ، سيب ، بادكنك ، ( تخته : تيم نمايش  -6

با اين وجود هدف هاي اختصاصي بايد توسط بازيكنان تهيه و قبل از . همه هدف ها معموال توسط كميته برگزاري تهيه مي شود 

 .بر اساس قوانين معيين خواهد شد هدف ها ... استحكام و معيارهاي ويژه اي از قيبل اندازه ، كيفيت ، . مسابقه بازرسي شود 

  

  دستگاه هاي نگه دارنده هدف ها   19ماده     

توسط دستگاه هاي ويژه اي كه بر اساس قوانين هدف هاي شكستن هاي با مشت ، تيغه دست ، پا ، نوپي چاگي و يوپ چاگي  

  . از قبيل اندازه و شكل در قوانين مربوطه آمده است مشخصات فني دستگاهها . ساخته شده ، نگه داشته مي شوند 

  

  جلسه سرپرستان تيم ها  20ماده 

روز قبل از مسابقات تشكيل ميشود ولي زمان برگزاري جلسه در  مربيان يك جلسه سرپرستان تيم ها با حضور سرپرستان و -1

  .شد كه موارد در آيين نامه مسابقات درج خواهد . هر سال ممكن است تغيير يابد 

 .رپرستان تيم ها تصميم گيري ميشود سه سبندي مسابقات در جلنوبت  روش قرعه كشي و -2

 

  جوايز  20ماده 

نوع جوايز ممكن است تغيير يابد و موارد در آيين نامه مسابقات ارسال . جوايز بر اساس نتايج هر رشته و گروه اهداء خواهد شد 

  .خواهد شد 

  گيرندگان جوايز  -1

  دو نفر يا تيم : يك نفر يا تيم   و مقام سوم : فر يا تيم   ، مقام دوم يك ن: مقام اول 

 نوع جوايز  -2

 گواهينامه قهرماني و مدال: مسابقات انفرادي يا دو نفره  -

 مدال و جام گواهينامه قهرماني ،  :مسابقات تيمي  -

 

  آئين نامه عوامل داوري   5بخش 

  صالحيت  22ماده 

  ي وان كوك ك دارا بودن گواهينامه داوري از -1

 براي پست داوران معيارهاي استاندارد -2

  داور و سر داور :     3داوران درجه   -الف

  داور و  سر داور :   2داوران درجه   -ب

  ناظر :   1داوران درجه   -پ

  . )حذف شده است  2013در قوانين  2بخش : توضيح مترجم ( 
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  شرح وظايف  23ماده

 سرداوران  -1

  .ور خواهد بود داور شماره يك ، سردا

  ارزشيابي و امتيازگذاري مسابقات :  الف 

  .كه  قوانين مسابقات را نقض نمايند  نيبراي بازيكنا) كيونگو ، گام جوم ( نظارت بر روند مسابقات و اعالم جريمه :  ب 

  . سرداور در موارد لزوم مي تواند نظر داوران را جويا شود :  پ 

 داوران  -2

  يازگذاري مسابقات ارزشيابي و امت:  الف 

  .داوران بايستي دقيقا از قوانين و رشته هاي مسابقات آگاه باشند :  ب 

  .بايد در صورت لزوم نظر خود را صادقانه به سرداور اعالم نمايند :  پ 

  .در صورت درخواست كميته قضايي ، بايد به روشني نظر خود را اعالم نمايند :  ت 

  

  شرح وظايف منشي ها  24ماده 

 .ري و نتايج را اعالم نمايند را اندازه گي نشي ها بايد زمان مسابقاتم -1

 .منشي ها بايد موارد مرتبط با كار منشي را اداره نمايد  -2

 

  تركيب داوران   25ماده 

 . داوران توسط رئيس كوك كي وان منصوب مي شوند  -1

 . تركيب و چينش داوران بر اساس شرايط هر رشته انجام مي شود  -2

  .در مسابقات شكستن قدرتي و ركوردي تيم داوري متشكل از يك سرداور و يك داور است :  م دو داوره تي:  الف 

در مسابقات پوم سه ، شكستن چند جهت ، تكواندو ايروبيك و دفاع شخصي ، تيم داوري مركب از يك :  تيم پنج داوره :  ب 

  .سرداور و چهار داور است 

  .ت تيم نمايش تيم داوري مركب از يك سرداور و شش داور است در مسابقا:  تيم هفت داوره :  پ 

  . گزينش و چيدن داوران پس از تنظيم ليست مسابقات هر رشته انجام مي شود 

  .مربياني كه تيمشان در آن گروه به رقابت خواهد پرداخت ، نمي توانند در تيم داوري آن گروه قرار گيرند 

  

  لباس داوران  26ماده 

  .ي را كه مشخص شده بپوشند تي لباسداوران بايس

  

  ساير موارد    6بخش 

  كميته قضايي 27ماده 

 . مي توانند در خواست بررسي نمايند ) سرپرست يا مربي ( مسئولين تيم   -1

 . بازيكناني كه به تنهايي در مسابقات شركت كرده اند ، مي توانند درخواست بررسي نمايند  -2

 تركيب كميته قضايي -3

  : ضايي به شرح زير است تركيب كميته ق

  يك رئيس:  الف 

  نفر يا كمتر عضو  12:  ب 

 مسئوليت  -4
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كميته قضايي بر اساس درخواست بررسي ، قضاوت هاي نادرست را اصالح و تصميمات انضباطي را در مورد عوامل فني كه قضاوت 

  .رائه خواهند داد نادرست يا رفتار نا مناسبي داشته اند اعمال و نتيجه را به رئيس كوك كي وان ا

 روش درخواست بررسي  -5

دقيقه پس از  10در صورتي كه نسبت به قضاوت داوري اعتراضي وجود داشته باشد ، يكي از مسئولين تيم بايد ظرف مدت :  الف 

در مدت نتيجه بررسي بايد . پايان مسابقه مورد نظر ، برگ درخواست بررسي را به همراه هزينه آن به كميته قضايي تحويل دهد 

  . دقيقه اعالم گردد  30

  .دالر مي باشد  100هزينه درخواست بررسي :  ب 

  .نتيجه با راي اكثريت اعضا اتخاذ خواهد شد :  پ         

  . جهت اطمينان از جريان رخداد ها ، كميته قضايي مي تواند نظر داوران مسابقه را جويا شود :  ت         

  . نهايي بوده و هيچ استينافي بر آن قبول نمي شود  راي كميته قضايي:  ث         

  

   تنبيهات  28ماده 

  . دانگ تكواندو با تاييد كميته قضايي كوك كي وان منصوب مي گردد اكميته انضباطي مسابقات جهاني هان م

  : روش اجراي تنبيهات 

تواند در موارد زير درخواست تشكيل رئيس كوك كي وان و در صورت عدم حضور وي ، رئيس كميته برگزاري مسابقات مي   -1

 . كميته انضباطي و بررسي نمايد 

  دخالت در اداره مسابقات :  الف 

  ايجاد مزاحمت عمومي در محوطه مسابقات :  ب 

  تهييج تماشاگران و پخش شايعات نادرست :  پ 

ه باشد ، كميته انضباطي موارد را وجود داشت اليل قابل قبولي براي بررسيددر خالل مسابقات موردي پيش آيد و چنانچه   -2

بررسي و تصميمات انضباطي را در مورد افراد خطاكار اتخاذ و در محوطه مسابقات به اطالع عموم رسانده و براي رئيس كوك 

 .كي وان ارسال خواهد نمود 

  .نمايد پرسش كميته انضباطي مي تواند جهت اطمينان افراد مرتبط را احضار و از ايشان  -3

  مواردي كه در قوانين نيامده است   29ماده 

  : چنانچه در خالل مسابقات مواردي پيش آيد كه در قوانين ذكر نشده است ، به روشهاي زير حل و فصل خواهد شد 

 .مواردي كه مربوط به مسائل فني مسابقات باشد ، توسط رئيس اجرايي ، رئيس مسابقات و رئيس داوران بررسي مي گردد   -1

  . به مسائل فني مسابقات نباشد ، توسط كميته برگزاري بررسي مي گردد  مواردي كه مربوط -2

  قوانين فني   7بخش 

  ) استاندارد ( پوم سه مجاز  30ماده 

  .پوم سه استاندارد همان پوم سه هايي هستند كه توسط كوك كي وان تنظيم شده اند 

 حذفي گروهي :  روش برگزاري مسابقات   -1

  ا كمتري ثانيه 90 :  دت مسابقه م -2

 توبوك  : پوشاك  -3

 نفره  3و تيمي ) آقا و بانو ( انفرادي ، دو نفره :  تعداد نفرات  -4

  .در اين صورت در آيين نامه مسابقات درج و ارسال خواهد شد . موارد فوق ممكن است در هر سال تغيير يابد :  الف 

 گروه بندي سني  -5

  .جداسازي آقايان از بانوان انجام نمي شود .  مسابقات تيمي تركيبي از آقا ، بانو يا هردو مي باشد

  .استفاده نمود  از بازيكن جوانتر در گروه بزرگسال تر در صورتي كه در بخش بين المللي محدوديتي در تعداد بازيكن باشد ، مي توان
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  جدول گروه بندي سني و جنسيتي

جوانان   نوجوانان  نونهاالن  خردساالن  كودكان  گروه

1  

جوانان 

2  

ساالنبزرگ

1  

بزرگساالن

2  

ميانساال

  ن

تا  19  18تا  16  15تا 13  12تا  10   9زير   سن

29  

تا  30

39  

 60+   59تا  50  49تا  40

  سال

  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  آقايان  انفرادي

  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  نفر 1  بانوان

  نفر 2  نفر 2  نفر 2  نفر 2  نفر 2  رنف 2  دو نفره

  نفر 3  نفر 3  نفر 3  نفر 3  نفر 3  نفر 3  تيمي

  

 پوم سه گروه   -6

  .پوم سه هاي هر گروه در هر سال قابل تغيير است كه در آيين نامه مسابقات درج و ارسال خواهد شد :  الف 

ين نامه درج و الكترونيكي مشخص و در آي پوم سه هاي هر سال توسط كميته برگزاري و از طريق قرعه كشي دستي يا:  ب 

  . ارسال خواهد شد 

  .در دور مقدماتي يك پوم سه و در دور فينال دو پوم سه اجرا خواهد شد :  پ 

  جدول پوم سه هاي استاندارد گروه هاي سني

  پوم سه ها  گروه سني  بازيكن

  

  

  

  انفرادي

  ، كوريو  8تا  3ت گوك   سال 9زير 

  ، كوريو ، كومگانگ  8تا  4 ت گوك  سال 12تا  10

  ، كوريو ، كومگانگ و ت بك 8تا  5ت گوك   سال 15تا  13

  ، كوريو ، كومگانگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين 8و  7ت گوك   سال 18تا  16

  ، كوريو ، كومگانگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين و جي ته 8ت گوك   سال 29تا  19

  ومگانگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين ، جي ته و چون كوانكوريو ، ك  سال 39تا  30

  سال 49تا  40

  كوريو ، كومگانگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين ، جي ته ، چون كوان و هان سو  سال 59تا  50

  سال و باالتر 60

  

  دو نفره

  تيميو 

  ، كوريو  8تا  3ت گوك   سال 9زير 

  كوريو ، كومگانگ  ، 8تا  4ت گوك   سال 12تا  10

  ، كوريو ، كومگانگ و ت بك 8تا  5ت گوك   سال  15تا  13

  ، كوريو ، كومگانگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين 8و  7ت گوك   سال  18تا  16

  ، كوريو ، كومگانگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين و جي ته 8ت گوك   سال  29تا  19

  انگ ، ت بك ، پيونگ وان ، شيپ جين ، جي ته و چون كوانكوريو ، كومگ  سال و باالتر 30

  

 موارد اجباري   -7

  .قوانين فني پوم سه مطابق با قوانين كوك كي وان است : الف 

  .آزاد است  چينش بازيكناننوع :  ب 

 : معيارهاي امتياز گذاري عبارتند از   -8

  )امتياز  10( پوم سه استاندارد :  الف 
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 تكنيك ها و تعادل  دقت در)  :   4( دقت   -

   دقت در جزييات هر پوم سه                     

 آهنگ و حس /سرعت  /كوبش ، قدرت )  :    6( اجرا   -

 

  : جزييات امتيازگذاري مطابق جدول زير مي باشد 

  امتياز  جزييات معيار امتيازگذاري  معيار امتيازگذاري

  دقت

  )امتياز  4( 

    )يك ها و مسير ها تكن( دقت در جزييات هر پوم سه 

  دقت در تكنيك ها و تعادل و غيره  4

  

  اجرا

  )امتياز  4( 

  2  كوبش

  2  قدرت ، سرعت ، آهنگ

  2  حس

  

 روش امتيازگذاري  -9

  . است  10امتياز كل :  الف 

  .است  4امتياز پايه :  دقت   :  ب 

 . امتياز كسر مي شود ) يك دهم (  1/0به ازاي هر اشتباه بازيكن در اجراي دقيق پوم سه يا تكنيك هاي آن   -

و نيز اشتباهات ... بوم سوگي و  اشتباهات كوچك در ايستادن ها از قبيل آپ كوبي ، ديت كوبي ، :  اشتباهات كوچك عبارتند از 

  .كوچك در تكنيكهاي دست از قبيل جيروگي ها ، ماكي ها ، چيگي ها و غيره 

 .امتياز كسر مي شود ) سه دهم (  3/0جراي دقيق پوم سه يا تكنيك هاي آن به ازاي هر اشتباه بزرگتر بازيكن در ا  -

  . اشتباهات بزرگ شامل اجراي ايستادن ها يا تكنيك هايي است كه در پوم سه وجود نداشته اند 

  : براي مثال 

  اجراي دفاع باال به جاي دفاع پايين ، 

  يا اجراي ديت كوبي به جاي آپ كوبي ، 

  ،  عدم اجراي كي هاپ

  مكث بيش از سه ثانيه به دليل فراموش كردن تكنيك براي ، 

  عدم رعايت مسير ديد ، 

  .تماس يابد در صورتي كه در ايستادن هاكتاري سوگي هر دو پا با زمين 

  

  . است  6امتياز پايه :  اجرا  :  پ 

 امتياز ،   2كوبش    -

 امتياز  2سرعت ، قدرت ، آهنگ   -

 امتياز 2حس   -

  .ر بخش اجرا  ، پس از پايان پوم سه و در كل حساب مي شود و نه به ازاي هر تكنيك كسر امتياز د

  

تكنيك هاي دست ، ايستادن ها  و تكنيك هاي پاي پوم سه بايد  به بهترين روش يعني ، شروع نرم و راحت ،  :امتياز  2كوبش 

در موارد مشخصي كه در پوم سه ها وجود دارد ، اجرا  با سرعت ، قدرت ، استفاده كامل از وزن ، با تعادل كامل و نيز سرعت كم

  .شود 

  . انقباض عضالت در آغاز تكنيك و كاهش سرعت و قدرت در اوج تكنيك :   1مثال 
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در عكس العمل گيري زياده روي ، كنيك ها به تكنيك بعدي براي كسب قدرت بيشتر تچنانچه بازيكن در تعويض :   2مثال 

  .نمايند 

  

  . كنترل و اجراي قدرت در حين اجراي تكنيك است  به معني قدرت

  . به معني اجراي سرعت مناسب هر تكنيك و نيز سرعت انتقال از يك تكنيك به تكنيك بعدي است  سرعت

  .  به معني اجراي تكنيك ها با زمان هاي مشخص بين آنها و جريان مناسب پوم سه است  آهنگ

  .ت شود ، سرعت ، قدرت و آهنگ كاهش يافته و امتياز كسر مي گردد چنانچه در آغاز تكنيك بدن سخ:   1مثال 

حركات سخت كه با انتقباض بدن همراه هستند ، قوي شروع مي شوند و باعث كاهش سرعت در مسير و كاهش قدرت :   2مثال 

  .اوج تكنيك و در نهايت كسر امتياز مي شوند 

  

  امتياز  2حس  

ظرافت و زيبايي تكنيك ها ، و مهارت در كنترل   ناگون بازيكن از قبيل سنگيني و وقار ،ر امتيازگذاري حس به حالت هاي گود

نيرو در اندازه هاي تكنيك ها ، تمركز ، روحيه ، انضباط و اعتماد به نفس و غيره در ارتباط با ويژه گي هاي پوم سه توجه مي شود 

 .  

و غيره در بدن و حركات بازيكن ، در خالل اجراي پوم سه ) وقار  (سنگيني لباس ، ، كيهاپ ، رفتار  وديد روش در اين بخش 

  .ارزشيابي مي شود 

عدم هماهنگي آهنگ   براي مثال مواردي از قبيل مصنوعي بودن تكنيك ها ، انجام حركات كوچكتر از اندازه هاي بدن بازيكن ،

وه عدم كنترل ديد و اشتباهات در كيهاپ و عدم اعتماد پوم سه و عدم وجود سنگيني و وقار در حركان و زيبايي در تكنيك ها بعال

  . به نفس موجب كسر امتياز مي گردد 

  

  موارد كسر امتياز در خالل مسابقه : ت 

 .ثانيه يك امتياز كسر خواهد شد  10در صورت افزايش يا كاهش زمان مسابقه از استاندارد آن ، به ازاي هر  -

 .امتياز كسر خواهد شد   3يم از حد استاندارد ، به ازاي هر نفر در صورت افزايش يا كاهس تعداد نفرات ت -

 . به ازاي هربار خروج از خط حد يك امتياز كسر خواهد شد  -

  

، به نظر مي رسد كه در ميزان كسر امتياز  10به  100با توجه به كاهش حداكثر امتياز پوم سه استاندارد از : توضيح مترجم ( 

  . ) امتياز كسر گردد  3/0است كه در هر سه مورد  منطق آن. اشتباه شده باشد 

  

  امتيازگذاري:   ث

 .د ندو بخش دقت و اجرا جداگانه امتيازگذاري مي شو -

 . باقي مانده امتيازات جمع و معدل گيري مي گردد   پس از كسر باالترين و پايين ترين امتيازات در هر بخش ، -

  

 يت اخطار ، امتياز منفي ، عدم صالح: جريمه ها  - 10

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 



 ��را	��ن ���ا��و ���ر
 ا	��� ا��ان
 

16 
 

 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از 

  رفتار يا گفتار نا شايست  -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

  

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از 

 جا زدن بازيكن به جاي بازيكن ديگر -

طابق آن گروه نباشد و يا توبوك مورد تاييد چنانچه پوم سه اي غير از پوم سه اعالم شده اجرا گردد ، جنسيت بازيكنان م -

 .نباشد 

  

 اعالم امتيازات   -11

  . امتياز نهايي بايد بالفاصله پس از جمع  آوري و محاسبه امتيازات داوران اعالم گردد :  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

بطور با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد داوران بايد پس از پايان پوم سه ، امتيازات را  -

  . در تابلو نتايج اعالم گردد خودكار

  . و امتيازات هر داور و حذف باالترين و پايين ترين امتيازات بايد در تابلو نتايج درج شود ) معدل امتيازات ( امتياز نهايي  -

  ري در صورت استفاده از برگ داو:  پ 

  . هماهنگ كننده پس از پايان پوم سه برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد  -

منشي پس از كسر باالترين و پايين ترين امتيازات دو بخش دقت و اجرا و معدل گيري ، امتياز نهايي را به سرداور اعالم و  -

  .امتياز نهايي را اعالم و در تابلو درج مي نمايد 

  

 اعالم برنده  نتيجه و  -12

  . بازيكن يا تيمي كه باالترين امتياز را كسب نموده باشد ، برنده است :  الف 

  .در صورت تساوي ، بازيكن يا تيمي كه در بخش اجرا ، امتياز باالتري داشته برنده است :  ب 

  .ه برنده است در صورت تساوي مجدد ، بازيكني كه قبل از كسر امتيازات منفي ، امتياز بيشتري داشت:  پ 

  . در صورت تساوي مجدد ، بازي مجدد برگزار و سرداور پوم سه را انتخاب خواهد نمود :  ت 

  . در بازي مجدد ، امتيازات قبلي محاسبه نمي شود 

  . در صورت تساوي در بازي مجدد ، برتري با امتياز بخش اجرا مي باشد :  ث 

كسر باالترين و پايين ترين امتيازات ، باالترين امتياز را كسب نموده ، برتر خواهد در صورت تساوي مجدد ، بازيكني كه بدون :  ج 

  . بود 

  . در صورت تساوي مجدد ، هر دو بازيكن در يك رده قرار خواهند گرفت :  چ 

  

  

  پوم سه ابداعي  33ماده 

  .كوك كي وان آمده ، ساخته شود پوم سه ابداعي ، پوم سه اي است كه با استفاده از تكنيك هاي تكواندو كه در كتاب 

 حذفي گروهي :  روش برگزاري مسابقات  -1

 ثانيه  70و كمتر از  60بيش از :  مدت مسابقه  -2

 توبوك  : پوشاك  -3

 نفره  5تا  3دو نفره و تيمي :  تعداد نفرات  -4

  ) قوانين فني مسابقات . ( همه اعضاي تيم بايد قوانين و مقررات مسابقات را رعايت نمايند 
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 روه بندي جنسيتي و سني گ 

 .سازي جنسيتي برگزار مي گردد  امسابقات تيمي مركب از آقايان ، بانوان و يا تركيبي از آنان است و مسابقات بدون جد

در صورتي كه در بخش بين المللي تعداد بازيكنان در دو نفره يا تيمي كمتر باشد ، مي توانند از گروه سني پايين تر در تركيب 

  .اده نمايند تيم استف

  جدول گرو هاي سني 

  بزرگساالن  جوانان   نوجوانان  نونهاالن  خردساالن  كودكان  گروه

سال به  30  29تا  19  18تا  16  15تا 13  12تا  10  سال 9زير   سن

  باال

  نفر 2  نفر 2  نفر 2  نفر 2  نفر 2  نفر 2  دو نفره

  نفر 5تا  3  رنف 5تا  3  نفر 5تا  3  نفر 5تا  3  نفر 5تا  3  نفر 5تا  3  تيمي

 

 موارد اجباري - 5

 .طراحي و انتخاب خطوط آزاد است )  : خطوط اجراي پوم سه ( خطوط يون مو    -

  )تكنيك  5هر پوم حداكثر شامل ( پوم  24تا  20: تركيب تكنيك ها  -

  .از بين تكنيك هاي تكواندو آزاد است  ي دفاعي و حمله ايانتخاب تكنيك ها:  قوانين تكنيكي    -

اين تكنيك ها در هر سال قابل تعويض بوده و . همه بازيكنان تيم بايد اين تكنيك ها را اجرا نمايند :  اي اجباري تكنيك ه   -

  .در آيين نامه مسابقات درج و ارسال خواهند شد 

  بار  2: كودوپ يوپ چاگي 

  بار  2: تيو يوپ چاگي 

  بار  2: تي چاگي 

  بار 2: مومدوليو چاگي 

  بار 2: تيو چاگي 

  بار  2) : فيليپيني ( گه چاگي دول

  بار 2: درجه  540

  

  : تو ضيح مترجم 

   2013تكنيك هاي اجباري سال 

  بار  2: كودوپ يوپ چاگي 

  بار  2: تيو يوپ چاگي 

  بار 2: مومدوليو چاگي 

  بار  2) : فيليپيني ( دولگه چاگي 

  ) فقط يك بازيكن كافي است (  بار  2: درجه  540

  

  . اي اصيل تكواندو و كاربرد آنها پذيرفته مي شوند تنها تكنيك ه:  ت 

   .تكنيك هاي پا و كاربرد آنها بايد از بين تكنيك هاي اصلي انتخاب شوند :  ث 

  . تكنيك هاي دست بايد با توجه به كاربرد آنها انتخاب شوند :  ج 

  . )شود گزينش تكنيك ها بر اساس قوانين پوم سه يعني مبارزه در حالت واقعي انجام ( 

تشخيص تكنيك هاي اصيل توسط كميته . تكنيك هايي كه تكنيك اصيل تكواندو نباشند ، شامل امتياز منفي مي گردد :  چ 

  .برگزاري و پس از درياقت برنامه پوم سه ابداعي ، انجام مي شود 
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  .انتخاب نوع موسيقي آزاد است :  ح 

توضيح  نام پوم سه ، هدف از پوم سه ، فلسفه آن ،:  اين موارد عبارتند از . د موارد زير بايد كتبا در برگ پوم سه ثبت شون:  خ 

  .حركات ،  نام و شماره تكنيك ها 

 .در مسابقات حضور داشته باشند ، پوم سه آنان بايد متفاوت باشد ) كشور يا باشگاه ( چنانچه دو تيم يا بيشتر از يك گروه :  د 

 امتيازگذاري  -6

  .امتيازات كسب نشده در امتياز پايه نيز موثر خواهند بود . امتياز پايه است  50مل و شا 100امتياز كل 

     ) :امتياز  20 (دقت :  الف 

 دقت در تكنيك هاي پايه و سيماي تكنيك ها) : امتياز  10( دقت در جزييات  -

  دقت در اجراي درست تكنيك هاي پايه) : امتياز  10( دقت در تكنيك هاي اجباري  -

   نوآوري /  نمايش / ، آهنگ كوبششامل : امتياز )  30( جرا  ا: ب 

 تعادل و آهنگ  /قدرت  /كنترل سرعت : امتياز )  10( مهارت  -1

 هاهنگي تيمي: امتياز )  10(  نمايش -2

 ارزشهاي فني پوم سه تركيب پوم ها و نوآوري درتركيب پوم سه ، : امتياز )  10( نوآوري  -3

  

  داعيزگذاري پوم سه ابجدول امتيا

  امتياز  حداكثر امتياز  موضوع

  دقت 

  امتياز 20 

  10  دقت در تكنيك ها

  10  دقت در تكنيكهاي اجباري

  اجرا

  امتياز 30

  10  مهارت

  10  نمايش

  10  نوآوري

  50  امتياز پايه

  

 روش امتيازگذاري -7

 دقت  -1

 .به ازاري هر اشتباه امتياز كسر مي شود : دقت در تكنيك ها  -

 . به ازاي عدم اجراي هر تكنيك اجباري امتياز كسر مي گردد : پايه  دقت در تكنيك هاي -

 اجرا  -2

 كوبش ، آهنگ و تعادل  -

 هماهنگي تيمي  -

  نوآوري در تركيب پوم ها و ارزشهاي فني پوم سه -

  .پس از پايان پوم سه مطابق جدول فوق انجام مي شود در هر اشتباه انجام نمي شود ، بلكه امتيازگذاري 

 )عدم صالحيت  گو ، گام جوم ،كيون( جرايم  - 8

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -
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 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از 

  رفتار يا گفتار نا شايست  -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

 امتياز ، از امتياز نهايي كسر خواهد شد) سه (  3منفي : افزايش زمان اجراي پوم سه  -

 امتياز ، به ازاي هر بار، از امتياز نهايي )سه (  3منفي :  خروج از خط حد  -

 امتياز به ازاي هر نفر ) ده (  10منفي :  افزايش يا كاهش تعداد بازيكنان  -

  امتياز به ازاي هر تكنيك )  1( منفي يك : عدم اجراي تكنيك هاي اجباري  -

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از 

 جا زدن بازيكن به جاي بازيكن ديگر -

 .سه تيم ديگري را اجرا نمايند و يا توبوك مورد تاييد نباشد چنانچه پوم  -

  

 اعالم امتيازات   -13

  . امتياز نهايي بايد بالفاصله پس از جمع  آوري و محاسبه امتيازات داوران اعالم گردد :  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

يازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو داوران بايد پس از پايان پوم سه ، امت -

  . نتايج اعالم گردد 

  . و امتيازات هر داور و حذف باالترين و پايين ترين امتيازات بايد در تابلو نتايج درج شود ) معدل امتيازات ( امتياز نهايي  -

   در صورت استفاده از برگ داوري:  پ 

  . هماهنگ كننده پس از پايان پوم سه برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد  -

منشي پس از كسر باالترين و پايين ترين امتيازات دو بخش دقت و اجرا و معدل گيري ، امتياز نهايي را به سرداور اعالم و  -

  .امتياز نهايي را اعالم و در تابلو درج مي نمايد 

  

 عالم برنده نتيجه و ا  -14

  . بازيكن يا تيمي كه باالترين امتياز را كسب نموده باشد ، برنده است :  الف 

و در صورت تساوي مجدد امتيازات  .در صورت تساوي ، بازيكن يا تيمي كه در بخش اجرا ، امتياز باالتري داشته برنده است :  ب 

  .همه داوران محاسبه خواهد شد 

   .خواهد شد بازي مجدد برگزار  در صورت تساوي مجدد ،:   پ

در يك رده قرار يا تيم در صورت تساوي مجدد ، هر دو بازيكن و. بند ب اجرا خواهد شد در صورت تساوي در بازي مجدد ، :   ت

  . خواهند گرفت 

  ) جوموك كيوك پا ( شكستن با مشت     34ماده 

كستن با مشت يعني اجراي مشت رو به پايين و شكستن هدف ش. شكستن با مشت بايد مطلبق قوانين كوك كي وان انجام شود 

  .هايي كه بر روي پايه اي با ارتفاع مشخص 

 . ) بر اساس حداكثر تعداد هدف هاي شكسته شده انجام مي شود ( روش رده بندي   :قوانين مسابقات  -1

 : قوانين اجباري  -2

  .ر را اعالم نمايند بازيكنان بايد در محوطه انتظار تعداد هدف هاي مورد نظ:  الف 

  . هدف ها بايد مورد تاييد كوك كي وان باشند :  ب 

براي پيشگيري از جراحت مشت يا دست ، بازيكنان بايد اليه محافظي كه كميته برگزاري معين نموده ، بر روي هدف قرار :  پ 

  . مشت ممنوع است  اما پوشاندن.  دهند
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  . گشت اشاره و وسط انجام شود شكستن بايد با قسمت جلوي مفصل دو ان:  ت 

  . انجام شود  "شي جاك  "ثانيه پس از اعالم  30شكستن تنها يك بار و در مدت :  ث 

 قوانين فني  -3

  .بازيكنان مي توانند براي شكستن يك پاي خود را از زمين بلند كنند :  الف 

  . بشكنند  بازيكنان بايد هدف ها را با قسمت جلوي مفصل دو انگشت اشاره و وسط:  ب 

  .بازيكن مي تواند جهت اجراي شكستن را انتخاب نمايد :  پ 

  

 روش امتيازگذاري  -4

  تعداد هدف هاي شكسته شده :  الف 

در غير اينصورت هدف شكسته  .در صورت استفاده از هدف هاي قوس دار ، هدف بايد به دو قسمت موازي شكسته شود :  ب 

  .نشده محاسبه خواهد شد 

  .ساير هدف ها قوانين الزم ارائه خواهد شد  در مورد:  پ 

  

 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جرايم  - 5

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . است امتياز منفي )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از :  پ 

  مزاحمت عمدي در اجراي بازيكن ديگر -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

ثانيه ، هر امتياز منفي معادل يك هدف شكسته شده محاسبه خواهد  10هر  منفي يك امتياز به ازاي( افزايش زمان مسابقه  -

 . )شد 

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از 

 ) تماس زانو با زمين اشكالي ندارد ( تماس هر نقطه باالتر از زانو با زمين پس از اجراي شكستن  -

 اجراي دوباره شكستن يا فشار آوردن بر هدف ها پس از شكستن  -

 با روش هاي غير شرافت مندانه شكستن  -

  

 اعالم امتيازات -6

  .بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد :  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو  داوران بايد پس از اجراي شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات -

  . نتايج اعالم گردد 

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد  -

  . ز بررسي و كسر امتيازات منفي ، امتياز نهايي را اعالم مي كند منشي پس ا -

  

 جه و اعالم برنده نتي -7



 ��را	��ن ���ا��و ���ر
 ا	��� ا��ان
 

21 
 

  . كه باالترين تعداد هدف را شكسته باشد ، برنده است  يبازيكن:  الف 

  .در صورت تساوي تعداد هدف هاي شكسته شده ، بازيكني كه تعداد بيشتري درخواست كرده باشد ، برنده است :  ب 

  .مجدد ، بازيكني كه وزن كمتري داشته باشد ، برنده است تساوي در صورت :  پ 

  

  

  ) سون نال كيوك پا ( شكستن با تيغه دست  35ماده 

سون (شكستن با سون نال يعني اجراي سون نال نريو چيگي . شكستن با سون نال بايد مطلبق قوانين كوك كي وان انجام شود 

  .و شكستن هدف هايي كه بر روي پايه اي با ارتفاع مشخص )  رو به پايين عمودي نال 

 . ) بر اساس حداكثر تعداد هدف هاي شكسته شده انجام مي شود ( ش رده بندي رو  :قوانين مسابقات  -1

 : قوانين اجباري  -2

  .بازيكنان بايد در محوطه انتظار تعداد هدف هاي مورد نظر را اعالم نمايند :  الف 

  . هدف ها بايد مورد تاييد كوك كي وان باشند :  ب 

يكنان بايد اليه محافظي كه كميته برگزاري معين نموده ، بر روي هدف قرار براي پيشگيري از جراحت مشت يا دست ، باز:  پ 

  . اما پوشانده تيغه دست يا مچ ممنوع است . دهند 

  . شكستن بايد با قسمتي از دست كه بين مفصل انگشت اول و مچ مي باشد ، انجام شود :  ت 

 . انجام شود  "جاك شي  "ثانيه پس از اعالم  30شكستن تنها يك بار و در مدت :  ث 

  

 قوانين فني  -3

  .پاي خود را از زمين بلند كنند  بازيكنان مي توانند براي شكستن يك:  الف 

  

 روش امتيازگذاري -4

  تعداد هدف هاي شكسته شده :  الف 

ه در غير اينصورت هدف شكست. در صورت استفاده از هدف هاي قوس دار ، هدف بايد به دو قسمت موازي شكسته شود :   ب

  .نشده محاسبه خواهد شد 

  .در مورد ساير هدف ها قوانين الزم ارائه خواهد شد : پ 

  

 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جرايم  - 5

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(گو برابر با نيم هر كيون  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از :  پ 

  مزاحمت عمدي در اجراي بازيكن ديگر -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

ثانيه ، هر امتياز منفي معادل يك هدف شكسته شده محاسبه خواهد  10منفي يك امتياز به ازاي هر ( زمان مسابقه افزايش  -

 . )شد 
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  : موارد عدم صالحيت عبارتند از 

 ) تماس زانو با زمين اشكالي ندارد ( تماس هر نقطه باالتر از زانو با زمين پس از اجراي شكستن  -

 ر آوردن بر هدف ها پس از شكستن اجراي دوباره شكستن يا فشا -

 شكستن با مچ دست -

 م جوموك  شكستن با پيون جوموك يا  -

 شكستن با روش هاي غير شرافت مندانه  -

  

 اعالم امتيازات -6

  .بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد :  الف 

  :ترونيكي در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الك:  ب 

داوران بايد پس از اجراي شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو  -

  . نتايج اعالم گردد 

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . ل ميدهد هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحوي -

  . منشي پس از بررسي و كسر امتيازات منفي ، امتياز نهايي را اعالم مي كند  -

  

 نتيجه و اعالم برنده  -7

  . ي كه باالترين تعداد هدف را شكسته باشد ، برنده است بازيكن:  الف 

  .، برنده است  در صورت تساوي تعداد هدف هاي شكسته شده ، بازيكني كه تعداد بيشتري درخواست كرده باشد:  ب 

  .مجدد ، بازيكني كه وزن كمتري داشته باشد ، برنده است تساوي در صورت :  پ 

  

  ) يوپ چاگي يا ديت چاگي ) ( پال كيوك پا ( شكستن با پا   36ماده 

هدف هايي پاشنه پا  و شكستن يا شكستن با پا يعني شكستن با تيغه . شكستن با پا بايد مطلبق قوانين كوك كي وان انجام شود 

  .بايد بر اساس استاندارد مشخص باشد هدف ها ارتفاع گيرنده . كه توسط دستگاه ويژه نگه داشته مي شوند 

 . ) بر اساس حداكثر تعداد هدف هاي شكسته شده انجام مي شود ( روش رده بندي   :قوانين مسابقات  -1

 : قوانين اجباري  -2

  .دف هاي مورد نظر را اعالم نمايند بازيكنان بايد در محوطه انتظار تعداد ه:  الف 

  . باشند  كميته برگزاريهدف ها بايد مورد تاييد :  ب 

  . انجام شود  "شي جاك  "ثانيه پس از اعالم  30شكستن تنها يك بار و در مدت :  پ 

  .بازيكن نبايد منطقه مچ پا به پايين را با باند يا چيز ديگر بپوشاند :  ت 

  . پا يا لبه بيروني پا انجام شود شكستن بايد با كف :  ث 

  .ارتفاع هدف بايد باالتر از كمر بازيكن باشد :  ج 

  

 :در صورت نقض موارد زير جريمه فني اعمال خواهد شد  -3

  .بازيكنان مي توانند براي شكستن يك پاي خود را از زمين بلند كنند :  الف 

  .دو گام بردارند كمتر از  بازيكنان مي توانند براي شكستن پرش كوتاه داشته يا:  ب 

 روش امتيازگذاري  -4

  تعداد هدف هاي شكسته شده :  الف 

  .در غير اينصورت هدف شكسته نشده محاسبه خواهد شد . هدف ها بايد حداقل به دو قسمت شكسته شئند :  ب 
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 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جرايم 

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :   ب

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از :  پ 

  مزاحمت عمدي در اجراي بازيكن ديگر -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

ثانيه ، هر امتياز منفي معادل يك هدف شكسته شده محاسبه خواهد  10منفي يك امتياز به ازاي هر ( افزايش زمان مسابقه  -

 . )شد 

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از 

  از بدن با زمين به غير از كف پا هااس هر نقطه تم -

 شكستن با روش هاي غير شرافت مندانه  -

  

 اعالم امتيازات - 5

  .بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد :  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو داوران بايد پس از اجراي  -

  . نتايج اعالم گردد 

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد  -

  . امتيازات منفي ، امتياز نهايي را اعالم مي كند منشي پس از بررسي و كسر  -

 نتيجه و اعالم برنده  -6

  . ي كه باالترين تعداد هدف را شكسته باشد ، برنده است بازيكن:  الف 

  .در صورت تساوي تعداد هدف هاي شكسته شده ، بازيكني كه تعداد بيشتري درخواست كرده باشد ، برنده است :  ب 

  .جدد ، بازيكني كه وزن كمتري داشته باشد ، برنده است متساوي در صورت :  پ 

  

  ) چونگ هاپ كيو ك پا  (شكستن چند جهت   37ماده 

  .شكستن چند جهت شامل شكستن چند هدف است كه آزادنه توسط بازيكن طراحي شده است 

 حذفي گروهي :   مسابقاتروش  -1

 ثانيه يا كمتر 60: زمان مسابقه  -2

 قوانين اجباري  -3

  .ف ها بايد مورد تاييد كميته برگزاري باشد هد:  الف 

  ) تخته  10تا  7. ( هدف ها تخته هاي يك سانتيمتري هستند :  ب 

  .نفر باشد  15تعداد كمك ها نبايد بيش از :  پ 

  .محدوديتي در مورد تكنيك ها وجود ندارد :  ت 

  .شود  ار انجامهر هدف بايد تنها يك بتركيب چينش هدف ها آزاد است ، اما شكستن :  ث 
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 امتيازگذاري -4

 .امتيازات كسب نشده در امتياز پايه موثر خواهد بود . امتياز پايه است  50و شامل  100امتياز  حداكثر

  . تكنيك ها بر اساس ميزان دشواري ، نوع تركيب و تكامل حركات امتيازگذاري مي شود 

  :  دقت    -1

  .ف هايي كه با تكنيك شكسته شده اند تعداد هد: تعداد هدف هاي شكسته شده :  الف 

  تعادل خوب پس از اجراي تكنيك :  فرود :   ب        

 اجرا    -2

 )ارتفاع و ميزان چرخش  (ميزان دشواري تكنيك ها : مهارت :  الف 

  اجرا درست و كامل تكنيك در هوا :   نمايش:  ب        

  از تكنيك هاي نو تركيب برنامه شكستن و استفاده:  نوآوري :  پ        

  

  جدول امتيازگذاري شكستن چند جهت

  

  موضوع

  

  موارد امتيازگذاري

  

  امتياز

  دقت 

  امتياز 20 

تعداد هدف هاي شكسته 

  شده 

10  

  10  فرود

  اجرا

  امتياز 30

  10  مهارت

  10  نمايش

  10  نوآوري

  50  امتياز پايه

  

  روش امتيازگذاري -4

 .امتيازات كسر شده در امتياز پايه موثر خواهد بود . متياز پايه است ا 50و شامل  100حداكثر امتيازات 

  .شامل دو بخش تعداد هدفهاي شكسته شده و فرود مي شود دقت  -1

  .به ازاي شكسته نشدن هر هدف يك امتياز كسر مي شود :  تعداد هدف هاي شكسته شده 

ميزان تعادل و تعداد گام هاي بازيكن در هر  .ز داده خواهد شد بر اساس تعداد گام ها در فرود و تعادل فرود ، امتيا:  فرود   

 . به ازاي هر فرود بي تعادل پس از اجراي تكنيك ها ، امتياز كسر مي گردد  .فرود موثر است 

  .شامل يه بخش مهارت ، اجرا و نوآوري مي گردد  اجرا -2

 رخش در اجراي تكنيك ها ميزان دشواري تكنيك ها ، ارتفاع باالتر هدف ها و ميزان چ: مهارت  -

 اجراي دقيق تكنيك ها و تعادل در هوا : نمايش  -

 تركيب برنامه با تكنيك هاي نو : نوآوري  -

 . امتيازات در هر اشتباه كسر نمي گردد ، بلكه در پايان اجرا امتيازات كسر خواهد شد 

  

 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جرايم  - 5

  . الم مي نمايد سرداور جريمه ها را اع:  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -
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 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 : د كيونگو و گام جوم عبارتند از موار:  پ 

  مزاحمت عمدي در اجراي بازيكن ديگر -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

ثانيه ، هر امتياز منفي معادل يك هدف شكسته شده محاسبه خواهد  10منفي يك امتياز به ازاي هر ( افزايش زمان مسابقه  -

 . )شد 

 .امتياز از امتياز كل كسر خواهد شد  3بيافتد به ازاي هر بار افتادن ،  چنانچه بازيكن در زمان فرود بر زمينتما -

  

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از 

 شكستن با روش هاي غير شرافت مندانه  -

  

 اعالم امتيازات -6

  .بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد :  الف 

  :سيستم امتيازگذاري الكترونيكي در صورت استفاده از :  ب 

داوران بايد پس از اجراي شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو  -

 . نتايج اعالم گردد 

  . ت بايد در تابلو نتايج درج شود و امتيازات هر داور و حذف باالترين و پايين ترين امتيازا) معدل امتيازات ( امتياز نهايي  -

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد  -

الم و منشي پس از كسر باالترين و پايين ترين امتيازات دو بخش دقت و اجرا و معدل گيري ، امتياز نهايي را به سرداور اع -

  .امتياز نهايي را اعالم و در تابلو درج مي نمايد 

  

 نتيجه و اعالم برنده  -7

   . امتياز را داشته باشد ، برنده است بازيكن يا تيمي كه باالترين :  الف 

  .برنده است  ،  امتياز بيشتري در بخش اجرا داشته باشدبازيكني كه تساوي ، در صورت :  ب 

  .باالترين و پايين ترين امتيازات نيز محاسبه مي شوند در صورا تساوي مجدد ، : پ 

  .بازي مجدد برگزار مي گردد مجدد ، تساوي در صورت :   ت

  . و در يك رده قرار خواهند گرفت هردحتي پس از اعمال بند هاي ب و پ ، در صورت تساوي مجدد ، :   ث

  

  ) هوشين سول ( دفاع شخصي   38ماده 

معني دفاع در برابر مهاجمان مسلح يا غير مسلح با اجراي تكنيك هاي دست و و پا و چرخاندن ، قفل مسابقات دفاع شخصي ، به 

  كردن 

  .و پرتاب كردن مهاجمان در مقابل حمله ناگهاني و بدون به خطر انداختن جان حريفان است 

 حذفي گروهي :  روش برگزاري مسابقات  -1

 ثانيه  60كمتر از : زمان مسابقه  -2

 . )بازيكن يا بازيكنان دفاع كننده حتما بايد توبوك به تن داشته باشند ( وك مورد تاييد توب:  لباس  -3

 نفر  7تا  5:  تعداد اعضاي تيم  -4

 قوانين اجباري  - 5



 ��را	��ن ���ا��و ���ر
 ا	��� ا��ان
 

26 
 

  .براي پيشگيري از آسيب ، سالح ها بايد بدلي باشند :  الف 

  .گزينش روش دفاع شخصي آزاد است :  ب 

  . ع است استفاده از جلوه هاي صوتي ممنو:  پ 

  . حركات جدا جدا قابل قبول نيستند :  ت 

  .بازيكنان مدافع نبايد مسلح شوند :  ث 

  .برنامه دفاع شخصي نبايد كمدي باشد :  ج 

  . حركات اغراق آميز و كاربرد بيش حد حركات ممنوع است :  چ 

  . كاربرد موسيقي ممنوع است :  ح 

  . ه مي شوند ، تاثيري در امتياز ندارند لوازم و تجهيزاتي كه در برنامه استفاد:  خ 

  

 : يمه فني داده خواهد شد در موارد زير جر -6

و پا و چرخاندن ، قفل كردن و پرتاب  ير مسلح با اجراي تكنيك هاي دستبازيكن مدافع بايد در برابر مهاجمان مسلح يا غ: الف 

  .كردن از خود دفاع نمايد 

  .در جهت هاي گوناگون با اجراي تكنيك هاي دفاعي يا حمله اي از خود دفاع نمايد بازيكن مدافع بايد بطور مداوم و :  ب 

  

 امتيازگذاري  -7

  .امتيازات كسر شده در امتياز پايه موثر خواهند بود . است امتياز پايه  50شامل  و 100حداكثر امتياز 

 امتياز  20دقت  -1

 تكنيك هاي مهارتي تكواندو دقت در : دقت در حركات  -

 )كوبش ، آهنگ ، تعادل ، انعطاف در حركات و سرعت ( دقت در اجراي تكنيك ها : ر تكنيك دقت در ه -

 امتياز  30اجرا  -2

 گوناگوني و تركيب ها: مهارت  -

 ارزشهاي فني تكنيك ها : نمايش  -

  نوآوري در تكنيك ها : نوآوري  -

  

  جدول امتيازگذاري مسابقات هوشين سول

  از كلامتي  جزييات عوامل  عوامل امتياز گذاري

  10  دقت در حركات  دقت

  10  دقت در تكنيك ها

  

  اجرا

  10  مهارت

  10  نمايش

  10  نوآوري

  50  امتياز پايه
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 روش امتيازگذاري- 8

 :  دقت  -1

 . به ازاي هر اجراي نا درست هر حركت ، امتياز كسر مي گردد : دقت در حركات  -

  . ا امتياز كسر مي گردد به ازاي هر اشتباه در اجراي تكنيك ه: دقت در تكنيك ها  -

 : اجرا  -2

 .گوناگون بودن حركات و تكنيك ها امتياز گذاري مي شود : مهارت  -

 ارزش هاي فني تكنيك ها امتيازگذاري مي شود : نمايش  -

 . نو آوري ها پس از پايان اجرا امتيازگذاري مي شود  -

  

 . كسر خواهد شد  امتيازات در هر اشتباه كسر نمي گردد ، بلكه در پايان اجرا و در كل

  

 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جرايم  - 8

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(با يك  هر دو كيونگو برابر -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از :  پ 

  رفتار نا شايست -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

 يك امتياز منفي به ازاي هر سالح :  استفاده از سالح تاييد نشده -

 يك امتياز منفي به ازاي هر آسيب ديده يا زخمي : آسيب يا زخمي شدن بازيكن -

 .كسر مي شود امتياز  )  3( سه افزايش زمان مسابقه ثانيه  10به ازاي هر  -

 .امتياز كسرخواهد شد )  3 (سه  استاندارد بازيكنانبه ازاي هر نفر كاهش يا افزايش از تعداد  -

 .د امتياز كسرخواهد ش)  3 ( به ازاي هربار خروج از حط حد سه -

  . امتياز كسرخواهد شد )  3( سه  به ازاي هر حركت كمدي  -

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از : ت 

 : در موارد زير عدم صالحيت داده خواهد شد        

 جازدن بازيكن به جاي بازيكن نام نويسي شده -

  استفاده از سالح اصلي -

 اعالم امتيازات -9

  .داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد  بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات:  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

داوران بايد پس از اجراي شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو  -

 . نتايج اعالم گردد 

  . و امتيازات هر داور و حذف باالترين و پايين ترين امتيازات بايد در تابلو نتايج درج شود ) امتيازات معدل ( امتياز نهايي  -

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد 
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و معدل گيري ، امتياز نهايي را به سرداور اعالم و امتياز نهايي را يازات هر بخش االترين و پايين ترين امتمنشي پس از كسر ب

  .اعالم و در تابلو درج مي نمايد 

 نتيجه و اعالم برنده  - 10

  .  بازيكن يا تيمي كه باالترين امتياز را داشته باشد ، برنده است :  الف 

  .را داشته باشد ،  برنده است در صورت تساوي ، بازيكني كه امتياز بيشتري در بخش اج:  ب 

  .در صورا تساوي مجدد ، باالترين و پايين ترين امتيازات نيز محاسبه مي شوند : پ 

  .در صورت تساوي مجدد ، بازي مجدد برگزار مي گردد :  ت 

  . در صورت تساوي مجدد ، حتي پس از اعمال بند هاي ب و پ ، هردو در يك رده قرار خواهند گرفت :  ث 

  )تكوان چه جو ( تكواندو ايروبيك    39 ماده

تكواندو ايروبيك به مسابقاتي گفته مي شود كه تكنيك هاي اصيل تكواندو هماهنگ با موسيقي يا آالت موسيقي به شكل ايروبيك 

  .انجام شود 

 حذفي گروهي : روش مسابقه  -1

 ثانيه  100تا  90بين : زمان مسابقه  -2

  . )پوشش باالتنه آزاد است ( . ند تكواندو را بپوشند بازيكنان بايد شلوار و كمرب: لباس  -3

 نفر 9تا  7: تعداد بازيكنان  -4

 : قوانين اجباري  - 5

  .تكنيك هاي دست بايد از بين تكنيك هاي اصيل تكواندو انتخاب شوند : الف 

  .تكنيك هاي پا بايد از بين تكنيك هاي اصيل تكواندو انتخاب شوند :  ب 

  .بايد قبل از مسابقات به كميته برگزاري سپرده شود  موسيقي آن و لوح فشرده برنامه:  پ 

  تكنيك هاي اجباري  -6

همه بازيكنان تيم بايد اين . اين تكنيك ها در هر سال قابل تعويض بوده و در آيين نامه مسابقات درج و ارسال خواهند شد 

  .تكنيك ها را اجرا نمايند 

  بار  2: كودوپ يوپ چاگي  

  بار  2: تيو يوپ چاگي 

  بار  2: تي چاگي 

  بار 2: مومدوليو چاگي 

  بار 2: تيو چاگي 

  بار  2) : فيليپيني ( دولگه چاگي 

  بار 2: حركات آكروباتيك 

  .ممنوع است استفاده از يك تركيب بيش از سه بار 

  

  : توضيح مترجم 

   2013تكنيك هاي اجباري سال 

  بار  2: كودوپ يوپ چاگي 

  بار  2: تيو يوپ چاگي 

  بار 2: ومدوليو چاگي م

  بار  2) : فيليپيني ( دولگه چاگي 

  بار 2: حركات آكروباتيك 
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 قوانين فني -7

  .استفاده از گريم آزاد است : الف 

  .متيازگذاري تاثيري ندارد ااستفاده از وسايل گوناگون آزاد است ، ولي در : ب 

 امتيازگذاري 

   .امتيازات كسر شده در امتياز پايه نيز موثر خواهد بود .  استامتياز پايه  50شامل  و 100حداكثر امتياز 

  : امتياز  20دقت : الف 

  در اجراي تكنيك ها و ايستادن هاي تكواندو دقت)  : امتياز 10( در جزييات دقت :   1

  دقت در اجراي درست و كامل تكنيك هاي اجباري )  :  امتياز 10(  دقت در تكنيك هاي اجباري:   2

  )  : امتياز 30( ا اجر:   ب

  آهنگ اجرا و هماهنگي حركات : امتياز  10مهارت  :   1

    اجراي فعال و متحرك و هماهنگي با موسيقي )  :  امتياز 10( نمايش:  2

   نوآوري در تركيب ها و ارزشهاي هنري)  :  امتياز 10(  نوآوري:   3

  

  جدول امتيازگذاري مسابقات تكوان چه جو

  امتياز  مل امتيازگذاريجزييات عوا  عوامل

  دقت

  امتياز 20

  10  حركاتدقت در 

  10  تكنيك هاي اجباري

  اجرا

  امتياز 30

  10  مهارت

  10  نمايش

  10  نوآوري

  50  امتياز پايه

 

 روش امتيازگذاري - 8

 امتياز 20دقت  -1

  .به ازاي هر حركت نا درست امتياز كسر مي گردد : امتياز  10دقت در حركات  -

  .به ازاي تكنيك هاي نادرست امتياز كسر مي گردد : امتياز  10هاي دقت در تكنيك 

 امتياز  30اجرا  -2

 .گوناگوني حركات و تكنيك ها امتيازگذاري مي شود : امتياز  10مهارت  -

 .ارزش هاي فني تكواندو امتيازگذاري مي شود : امتياز  10نمايش  -

 .از گذاري مي شود نوآوري در تكنيك ها و تركيب ها امتي: امتياز  10نوآوري  -

  .امتيازات در هر حركت كسر نمي شود ، بلكه در پايان اجرا و بر اساس كل آن كسر خواهد شد 

 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جرايم  -11

  . سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . حيت مي شود و عدم صال) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -
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 : موارد كيونگو و گام جوم عبارتند از :  پ 

  رفتار نا شايست -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

 . كسر مي شود امتياز  )  3( سه  : افزايش زمان مسابقه ثانيه  10به ازاي هر  -

 .امتياز كسرخواهد شد )  3 (سه  استاندارد به ازاي هر نفر كاهش يا افزايش از تعداد  -

 .امتياز كسرخواهد شد ) 1(به ازاي عدم اجراي هر يك مورد ازتكنيك هاي اجباري يك  -

 .امتياز كسرخواهد شد )  3 ( سه به ازاي هربار خروج از حط حد -

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از : ت 

 : در موارد زير عدم صالحيت داده خواهد شد        

 جازدن بازيكن به جاي بازيكن نام نويسي شده -

  

 اعالم امتيازات -12

  .بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد :  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

داوران بايد پس از اجراي شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو  -

 . نتايج اعالم گردد 

  . پايين ترين امتيازات بايد در تابلو نتايج درج شود  و امتيازات هر داور و حذف باالترين و) معدل امتيازات ( امتياز نهايي  -

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد  -

ايي را به سرداور اعالم و بخش دقت و اجرا و معدل گيري ، امتياز نه هرمنشي پس از كسر باالترين و پايين ترين امتيازات  -

  .امتياز نهايي را اعالم و در تابلو درج مي نمايد 

  

  نتيجه و اعالم برنده  -13

  .  بازيكن يا تيمي كه باالترين امتياز را داشته باشد ، برنده است :  الف 

  .در صورت تساوي ، بازيكني كه امتياز بيشتري در بخش اجرا داشته باشد ،  برنده است :  ب 

  .صورا تساوي مجدد ، باالترين و پايين ترين امتيازات نيز محاسبه مي شوند  در: پ 

  .در صورت تساوي مجدد ، بازي مجدد برگزار مي گردد :  ت 

  . در صورت تساوي مجدد ، حتي پس از اعمال بند هاي ب و پ ، هردو در يك رده قرار خواهند گرفت :  ث 

 

  مسابقات ركوردي    40ماده 

دي به مسابقاتي گفته مي شود كه بازيكنان در رشته هايي شركت مي كنند كه برتري در آنها بر اساس يكي از معيار مسابقات ركور

  .هاي ، تعداد ، سرعت ، ارتفاع ، فاصله و يا طول مسافت در زمان و مكان معيين رده بندي مي شوند 

  . )مسابقات ركوردي زماني جا مانده است : توضيح مترجم (  

 .ابقات ركوردي در هر سال قابل تغيير است و در آيين نامه مسابقات درج و ارسال خواهد شد رشته مس -1

 . بازيكناني كه بيش از سه بار در يك رشته ركورددار باشند ، گواهي نامه افتخاري تكواندو دريافت خواهند نمود  -2

 .ا طول مسافت انجام مي شود امتيازگذاري مسابقات ركوردي بر اساس تعداد ، سرعت ، ارتفاع ، فاصله و ي -3

 .در صورت استفاده از هدف هاي قوس دار ، هدف بايد به دو قسمت موازي شكسته شود  -4
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 رفع تساوي - 5

  .، بازي مجدد انجام مي شود ) فينال ( در صورت تساوي در دور نهايي :  الف 

در گروه هاي سني زير و يوپ چاگي تعادلي  ، مومدوليو چاگيدر صورت تساوي مجدد در شكستن پي در پي با دولگه چاگي :  ب 

  .سال بازيكن مسن تر برنده است  19سال ، بازيكن جوانتر و در گروه هاي سني باالي  19

  .در صورت تساوي مجدد در نوپي چاگي و تيو يوپ چاگي بازيكن كوتاه قد برنده است :  پ 

  

 جزييات مسابقات رشته هاي ركوردي  -6

 

   مسابقات تعادلي يوپ چاگي

  .در اين مسابقات بازيكن بايد تكنيك يوپ چاگي را در هوا نگه دارد 

  ) زمان ( باالترين ركورد : روش برگزاري مسابقه   -1

  بدون محدوديت: زمان مسابقه    -2

  توبوك مورد تاييد : لباس    -3

  قوانين فني    -4

 .بازيكن بايد يوپ چاگي را باالتر از شانه خود نگه دارد :  الف 

  . )لي زدن يا جابجا شدن ممنوع و به منزله توقف و ثبت زمان به عنوان ركورد است . ( ر بايد روي زمين بماند پاي محو:   ب 

 .از وقتي كه پا در خط شانه يا باالتر از آن نگه داشته شود ، زمان محاسبه مي گردد : پ 

   .اعالم مي گردد  موارد عدم صالحيتدر    - 5

 .ا ، پايين تر از حد باشد در ابتداي مسابقه ارتفاع پ:  الف 

 .پاي محور از زمين جدا شود :    ب 

  . ) مسابقات تعادلي آپ چاگي و دوليو چاگي را نيز با همين روش مي توان برگزار نمود  : توضيح مترجم ( 

  

  )فيليپيني دوليو چاگي ( شكستن پي در پي با دولگه چاگي 

  .ثانيه به شكستن تخته با تكنيك دولگه چاگي بپردازد ) 20(ت بيست در اين رشته بازيكن بايد در محل مشخصي و به مد 

 : روش برگزاري مسابقه 

  ) تعداد ( باالترين ركورد  -1

  ثانيه 20: زمان مسابقه     -2

  توبوك مورد تاييد : لباس     -3

  قوانين فني   -4

  اجراي بيش از يك چرخش در همان مكان: الف 

  .كن گرفته شود هدف بايد باالتر از كمر بازي:   ب 

  .جنس هدف ها تخته يك سانتيمتري است :  پ 

  .است  يا كمتر نفر) 5(تعداد كمك ها پنج :  ت 

  .نفر است ) 2(حداكثر تعداد گيرندگان هدف دو :  ث 

  .نبايد از خط حد عبور نمايند  گيرندگان هدف ها:  ج 

  . د همه كمك ها بايد در محوطه دو متر در متر قرار داشته باشن:  چ 

  .بازيكن مي تواند به تعداد نا محدود در مدت مسابقه تخته بشكند :  ح 
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 :  خواهد شدكسر زير امتياز موارد در - 5

  .امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(چنانچه هدف پايين تر كمر بازيكن گرفته شود ، يك : الف 

  .امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(، يك ) ازيكن بزند تخته را به پاي ب  (چنانچه گيرنده هدف در شكستن ياري نمايد :  ب 

  ..امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(چنانچه گيرندگان هدف از خط حد عبور نمايند ، يك :  پ 

  .امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(چنانچه بازيكن از خط حد عبور نمايد ، يك :  ت 

به ازاي هر امتياز منفي ، يك عدد از تعداد تخته هاي شكسته شده كسر مي . ( هر امتياز منفي معادل با شكسته شدن يك تخته است  •

 . )گردد 

 . ) مي گردد  كسرجريمه و محاسبه شكسته شدن تخته  در موارد فوق چنانچه تخته شكسته شود ،: توضيح مترجم (  •

 موارد عدم صالحيت - 5

 :در موارد زير عدم صالحيت بازيكن اعالم مي شود 

  .بازيكن زمين را لمس نمايد يا بر زمين بيافتد  چنانچه:  الف 

  .بازيكن يا كمك ها سه بار از خط حد عبور نمايند :  ب 

  شكستن پي در پي با مومدوليو چاگي 

به شكستن تخته با تكنيك مومدوليو چاگي با كف پا يا پاشنه پا ثانيه ) 20(در اين رشته بازيكن بايد در محل مشخصي و به مدت بيست  

  .ازد بپرد

  : روش برگزاري مسابقه  

  ) تعداد ( باالترين ركورد  -1

  ثانيه 20: زمان مسابقه   -2

  توبوك مورد تاييد : لباس  -3

  قوانين فني  -4

  .چرخش بايد در همان مكان انجام شود : الف 

  .هدف بايد باالتر از كمر بازيكن گرفته شود :   ب 

  .جنس هدف ها تخته يك سانتيمتري است :  پ 

  .است  يا كمتر نفر) 5(كمك ها پنج تعداد :  ت 

  .نفر است ) 2(حداكثر تعداد گيرندگان هدف دو :  ث 

  .نبايد از خط حد عبور نمايند  گان هدف هاگيرند:  ج 

 بازيكني كه شكستن را انجام 2011در مسابقات سال :  توضيح مترجم . ( همه كمك ها بايد در محوطه دو متر در متر قرار داشته باشند :  چ 

  . )مي داد ، در محوطه دو متر در دو متر قرار داشت 

  .بازيكن مي تواند به تعداد نا محدود در مدت مسابقه تخته بشكند :  ح 

 :  خواهد شدكسر زير امتياز  موارد در  -5

  .امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(چنانچه هدف پايين تر كمر بازيكن گرفته شود ، يك : الف 

  .امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(، يك ) تخته را به پاي بازيكن بزند   (هدف در شكستن ياري نمايد چنانچه گيرنده :  ب 

  ..امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(چنانچه گيرندگان هدف از خط حد عبور نمايند ، يك :  پ 

  .امتياز منفي محاسبه مي شود ) 1(چنانچه بازيكن از خط حد عبور نمايد ، يك :  ت 

به ازاي هر امتياز منفي ، يك عدد از تعداد تخته هاي شكسته شده كسر مي . ( امتياز منفي معادل با شكسته شدن يك تخته است هر  •

 . )گردد 

  . ) مي گردد  كسرو جريمه محاسبه در موارد فوق چنانچه تخته شكسته شود ، شكسته شدن تخته : توضيح مترجم (  •

 موارد عدم صالحيت -6

 :صالحيت بازيكن اعالم مي شود  در موارد زير عدم

  .چنانچه بازيكن زمين را لمس نمايد يا بر زمين بيافتد :  الف 

  .بازيكن يا كمك ها سه بار از خط حد عبور نمايند :  ب 
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  شكستن با نوپي آپ چاگي 

و رده بندي بر اساس ارتفاع  و با پا هدف را مي شكند هدر اين رشته از مسابقات بازيكن پس از مسافت معييني دورخيز ، باال پريد

  .مي شود  مانجا

   حذفي گروهي: روش برگزاري مسابقه  -1

  ثانيه 30: زمان مسابقه   -2

 توبوك مورد تاييد : لباس  -3

 قوانين فني -4

  . استفاده از هر وسيله اي براي پرش ممنوع است :  الف 

  .متر است ) 7(مسافت دورخيز هفت :  ب 

سانتيمتر افزايش  5پس از آن در هر دور . لسه سرپرستان تيم ها مشخص خواهد شد ارتفاع ورودي براي شكستن در ج:  پ 

  . خواهد يافت 

  . )پس از دور اول ، سرداور بنا بر توانايي هاي بازيكنان آن گروه ارتفاع بعدي را مشخص خواهد نمود :  توضيح مترجم ( 

  .ت در دور بعدي محروم خواهد شد دور موفق به شكستن تخته نشود ، از شرك هربازيكني كه در :  ت 

  .مسابقات تا رسيدن به نتيجه ادامه مي يابد :  ث 

 : در موارد زير عدم صالحيت بازيكن اعالم مي شود  - 5

  .يا بر زمين بيافتد  ،چنانچه بازيكن زمين را لمس نمايد : الف 

  شكستن با تيو يوپ چاگي 

دورخيز ، پريده و پس از گذشتن از يك مسافت با پا هدف را مي شكند و  در اين رشته از مسابقات بازيكن پس از مسافت معييني

  .رده بندي بر اساس مسافت طي شده در پرش انجام مي شود 

  حذفي گروهي : روش برگزاري مسابقه  -1

  ثانيه 30: زمان مسابقه   -2

 توبوك مورد تاييد : لباس  -3

 قوانين فني -4

  . ه آن و به فاصله مقرر براي هر گروه انجام مي شود پرش از فراز دو مانع موازي و يا چيزي شبي:  الف 

  . )حذف شده است  2013در قوانين : توضيح مترجم (  .متر است )  12(دوازده  حد اكثرمسافت دورخيز :  ب 

  . البته اين استاندارد در جلسه كميته اجرايي قابل تغيير است . ارتفاع ورودي براي شكستن يك متر است :  پ 

حد براي هر دور مسافت ، اع و مسافت پرش براي دور اول در جلسه سرپرستان تيم ها مشخص خواهد شد و پس از آن ارتف:  ت 

  . سانتيمتر افزايش خواهد يافت )  5( اقل

  ).ت پرش بعدي را مشخص خواهد نمودپس از دور اول سرداور بنا بر توانايي هاي بازيكنان آن گروه مساف: توضيح مترجم (

  .كني كه در يك دور موفق به شكستن تخته نشود ، از شركت در دور بعدي محروم خواهد شد بازي:  ت 

  .مسابقات تا رسيدن به نتيجه ادامه مي يابد :  ث 

  

 : در موارد زير عدم صالحيت بازيكن اعالم مي شود  - 5

  . چنانچه بازيكن مانع را بياندازد : الف 

  .ر زمين بيافتد چنانچه بازيكن زمين را لمس نمايد يا ب:  ب 



 ��را	��ن ���ا��و ���ر
 ا	��� ا��ان
 

34 
 

  )تيم ته هانگ چونگ هاپ كيونگ يون ( تيم نمايش    41ماده 

  . مسابقات تيم نمايش شامل اجراي رشته هاي  مشخص و گوناگون تكواندو  است كه به طور آزاد برنامه ريزي و تركيب شده اند 

ات هان مادانگ تكواندو است و مهمترين بخش مسابقات تيم نمايش در واقع تركيب رشته هاي گوناگون مسابق:  توضيح مترجم ( 

نقش . دقيقه بسياري از رشته هاي تكواندو را اجرا نمايند ) 7(بازيكن بايد در مدت هفت ) 9(زير تعداد نه . مسابقات مي باشد 

   . )ت نمايند تكنيك هاي پايه و پوم سه در مسابقات تيم نمايش بسيار برجسته است و كليه بازيكنان بايد در اين بخش ها شرك

  حذفي گروهي: روش مسابقه  -1

  دقيقه)  6 ( ششكمتر از : مدت مسابقه  -2

  توبوك مورد تاييد : لباس  -3

  نفر 9: تعداد بازيكنان  -4

  : بخش هاي مسابقه  - 5

 پوم سه ابداعي :   الف

 دفاع شخصي :   ب

 ) يك پرش و شكستن چند هدف ( چند هدف :   پ

 شكستن چند جهت :   ت

 ) يا بيشتر ، برگردون درجه  540( ور افقي و عمودي در محيك چرخشي شكستن با تكن:   ث

 شكستن ابداعي:   ج

 شكستن قدرتي:   چ

  

 جزييات هر بخش  -6

  : پوم سه ابداعي :   الف

  . پوم سه ابداعي با استفاده از تكنيك هاي كتاب كوك كي وان طراحي مي گردد 

  .و نيز تكنيك هاي اجباري مورد توجه قرار گيرد  31مطابق با ماده و در طراحي پوم سه ابداعي بايد قوانين مربوط به آن 

  : دفاع شخصي :   ب

و غيره ، بدون جابجايي ، پرتاب كردن ، شكستن ، چرخاندن ، تكنيك هاي پا ، و دست : دفاع شخصي ، مهارتهاي دفاعي از قبيل 

  . مهاجم است  بر مبناي حمله ناگهاني يك يا چند استفاده از سالح براي دفاع  ، 

  .همه بازيكنان بايد در دفاع شخصي شركت داشته باشند 

  .مورد توجه قرار گيرد  36و طبق ماده در طراحي برنامه دفاع شخصي بايد قوانين مربوط به آن 

  .انتخاب چوب كوتاه يا بلند آزاد است 

  . استفاده از پا و دست است  به معني اجراي تنها يك پرش و شكستن چند هدف در هوا با شكستن چند هدف:   پ

  ...گاوي بال چاگي و سه يا پنج تكنيك ، يا اجراي سه تكنيك آپ چاگي يا يوپ چاگي يا دوليو چاگي و : براي مثال 

 . قرار گيردمحوطه مسابقه  اما نبايد خارج از. انتخاب نمايد بازيكن مي تواند جهت يا مكان هدف يا تجهيزات را  -

اع ، فاصله و تجهيزات نگه داري هدف ها را انتخاب نمايد و امتيازگذاري بر اساس اين معيارها انجام مي بازيكن مي تواند ارتف -

 .شود 

 .متر باشد  12مسافت دورخيز نبايد بيش از  -

 .تعداد تكنيك هاي دست نبايد بيش از دو باشد  -

زان دشواري و كامل بودن تكنيك ها داوران بر اساس موفقيت يا ناكامي در شكستن ، تجهيزات نگه داري هدف ها ، مي -

  .امتيازگذاري مي نمايند 

شكستن چندين هدف در جهت هاي گوناگون و شكستن چند هدف در يك اجرا و يا شكستن پي   :شكستن چند جهت :   ت

  شكستن در چند جهت يا يك خط : براي مثال . در پي را شكستن چند جهت مي نامند 
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 .اما نبايد خارج ار محوطه مسابقه باشد . هدف يا تجهيزات را انتخاب نمايد بازيكن مي تواند جهت يا مكان  -

بازيكن مي تواند ارتفاع ، فاصله و تجهيزات نگه داري هدف ها را انتخاب نمايد و امتيازگذاري بر اساس اين معيارها انجام مي  -

 .شود 

 . ن شكستن را انجام دهند در شكستن چند جهت بازيكن و كمك ها بايد با حركت در جهت هاي گوناگو -

 .بازيكن بايد با تكنيك هاي پا و دست هدف ها را بشكند ، ولي شكستن با سر ممنوع است  -

 . باشدمتر ) 1(يا كمتر و حداقل ارتفاع هدف ها يك  15تعداد هدف ها بايد  -

و كامل بودن تكنيك ها داوران بر اساس موفقيت يا ناكامي در شكستن ، تجهيزات نگه داري هدف ها ، ميزان دشواري  -

  .امتيازگذاري مي نمايند 

  

  ) : يا بيشتر  540  برگردون ،(شكستن با تكنيك چرخشي :   ث

شكستن هدف يا هدف ها با چرخش در محوركمر يا سينه در هوا و )  : برگردون يا وارو زدن ( شكستن در محور افقي  -

 .  م بسته نيز انجام داد مي توان اين تكنيك را با دورخيز يا چش. شكستن هدف است 

اجراي وارو و شكستن با يك پا يا پاهاي جفت شده و يا با چشمان بسته و يا دورخيز كردن و پله كردن و :  براي مثال 

  شكستن و يا وارو زدن با چرخش بدن 

 . برج گيرندگان هدف ها حتي با استفاده از تجهيزات نبايد بيش از سه طبقه باشد  •

اين شكستن را مي توان با چشم بسته و بدون . شكستن هدف با چرخش بيش از يك دور بدن : ودي شكستن در محور عم -

 . دورخيز نيز انجام داد 

درجه ، شكستن با دولگه چاگي يا مومدوليو چاگي با  540شكستن با دولگه چاگي يا مومدوليو چاگي با چرخش :  براي مثال 

  درجه  540هدف با  3تا  1ستن درجه ، يا شك 720يا  540چشم بسته و چرخش 

اما نبايد خارج ار محوطه مسابقه باشد . را انتخاب نمايد نگه داري هدف ها بازيكن مي تواند جهت يا مكان هدف يا تجهيزات       -     

.  

  . بازيكن بايد هر دو نوع شكستن را انجام دهد       -     

  .جهيزات گيرنده را انتخاب نمايد و امتيازگذاري بر اساس اين معيارها انجام مي شود بازيكن مي تواند ارتفاع ، فاصله و ت     -     

داوران بر اساس تعداد هدف هاي شكسته شده ، تجهيزات نگه داري هدف ها ، دقت در حركات و كل اجرا امتيازگذاري مي     -

  .نمايند 

يا اينكه با تكنيك هاي سطح باالي تكواندو شكستن را . ا بشكند بازيكن بايد با طراحي نو هدف ها ر  :شكستن ابداعي :   ج     

  . انجام دهد 

اما نبايد خارج ار محوطه مسابقه باشد . را انتخاب نمايد نگه داري هدف ها بازيكن مي تواند جهت يا مكان هدف يا تجهيزات  -

. 

 .و تركيب آنها اهميت دارد ولي ميزان دشواري ، اصالت تكنيك ها . محدوديتي در نوع تكنيك وجود ندارد  -

، ميزان دشواري و ميزان كامل بودن نگه داري هدف ها داوران بر اساس موفقيت يا ناكامي در شكستن هدف ها ، تجهيزات  -

 .  تكنيك ها امتيازگذاري مي نمايند 

جوموك ، : يك هايي از قبيل چهار بازيكن بايد هدف هايي را كه بر روي پايه ها چيده شده اند ، با تكن  :شكستن قدرتي :   چ

  . رو به پايين بشكنند ... سون نال ، م جوموك ، دونگ جوموك و 

 . سانتيمتري بوده و بازيكنان با تكنيك هاي متفاوت هدف ها را مي شكنند  8/1تخته  20تعداد كل هدف ها  -

 .امتياز دارد  )  5/0( نيم شكسته شدن هر تخته . هر بازيكن مي تواند تكنيك خاصي را انتخاب نمايد  -

 

  قوانين اجباري   - 7

 . همان رشته است و قوانين مسابقات بخش هفتم قوانين هر بخش مطابق با  -
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 .اين برنامه قابل تغيير نمي باشد . هند با برگ درخواست نام نويسي ارائه دسرپرستان تيم ها موظفند برنامه تيم نمايش را  -

 . بايد در تركيب تيم وجود داشته باشد در مسابقات تيم هاي كره اي ، دو بانو  -

 . لوح فشرده موسيقي بايد در جلسه سرپرستان تيم ها به كميته برگزاري تحويل داده شود  -

 . هدف ها بايد مورد تاييد كميته برگزاري باشند  -

 . در شكستن هاي چند هدف ، چند جهت ، چرخشي و ابداعي بايد از بازيكنان متفاوت استفاده شود  -

 .ام بخش ها ، شكستن تنها يكبار انجام مي شود در تم -

 

  معيار امتيازگذاري   -  8

  جدول امتيازگذاري مسابقات تيم نمايش

رشته هاي 

  مسابقه

موارد 

  امتيازگذاري

  استاندارد هاي امتياز گذاري  امتياز

  خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  10  دقت  پوم سه ابداعي

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  10  جراا

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  10  دقت  دفاع شخصي

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  10  اجرا

  5  4  3  2  1  5  دقت  چند هدف

  5  4  3  2  1  5  اجرا

  5  4  3  2  1  5  دقت  چند جهت

  5  4  3  2  1  5  اجرا

  5  4  3  2  1  5  دقت  تكنيك چرخشي

  5  4  3  2  1  5  اجرا

                    10  دقت  شكستن ابداعي

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  10  اجرا

تعداد هدفهاي   شكستن قدرتي

  شكسته شده

10    

  

  روش امتيازگذاري   -9

 : امتياز  20پوم سه ابداعي   -

امتياز داده مي ) 10( دهتا ) 1(به دقت است بين يك  نيازمندبر اساس اشتباهات بازيكن در مواردي كه   :امتياز  10:  دقت  -

 . شود 

(  تكنيك هاي دستو ... ) آپ كوبي ، ديت كوبي ، ( اشتباهات موجود در اندازه هاي ايستادن ها  يعنيمربوط به دقت موارد  -

مطابق با قوانين كتاب كوك كي وان نبوده و يا ديد در سمت حركت نباشد ، بر اساس ... ) دفاع عا ، مشت ها ، حمله ها ، 

 . تخمين دقت در حركات فني امتياز داده مي شود

    :امتياز   10اجرا  -

 .امتياز داده مي شود )  10(تا ده ) 1( يكدر كل اجراي پوم سه بين  اجرا و نو آوريبر اساس  -

تكنيك هاي دست ، ايستادن ها  و تكنيك هاي پاي پوم سه بايد  به بهترين روش يعني ، شروع نرم و راحت ، با سرعت   :كوبش 

  .تعادل كامل و نيز سرعت كم در موارد مشخصي كه در پوم سه ها وجود دارد ، اجرا شود ، قدرت ، استفاده كامل از وزن ، با 
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  .  آن باعث كسر امتياز مي گرددانقباض عضالت در آغاز تكنيك و كاهش سرعت و قدرت در اوج :   1مثال 

عكس العمل گيري زياده روي  كنيك ها به تكنيك بعدي براي كسب قدرت بيشتر ، دريك تچنانچه بازيكن در تعويض :   2مثال 

  .نمايند 

قدرت به معني اجراي سرعت . سرعت به معني كنترل و اجراي قدرت در حين اجراي تكنيك است :    آهنگ،  سرعت،  قدرت

آهنگ به معني اجراي تكنيك ها با زمان هاي . مناسب هر تكنيك و نيز سرعت انتقال از يك تكنيك به تكنيك بعدي است 

  .  ا و جريان مناسب پوم سه است مشخص بين آنه

  .چنانچه در آغاز تكنيك بدن سخت شود ، سرعت ، قدرت و آهنگ كاهش يافته و امتياز كسر مي گردد :   1مثال 

حركات سخت كه با انتقباض بدن همراه هستند ، قوي شروع مي شوند و باعث كاهش سرعت در مسير و كاهش قدرت :   2مثال 

  .كسر امتياز مي شوند اوج تكنيك و در نهايت 

  .به معني ميزان ميزان هماهنگي در اجرا تكنيك ها است  :هماهنگي 

ظرافت و زيبايي تكنيك ها ، و مهارت در   ناگون بازيكن از قبيل سنگيني و وقار ،رفتارهاي گودر امتيازگذاري حس به :  حس

عتماد به نفس و غيره در ارتباط با ويژه گي هاي پوم سه توجه كنترل نيرو در اندازه هاي تكنيك ها ، تمركز ، روحيه ، انضباط و ا

  . مي شود 

لباس ، بزرگي و غيره در بدن و حركات بازيكن ، در خالل اجراي پوم سه ارزشيابي ، كيهاپ ، رفتار  وديد چگونگي در اين بخش 

  .مي شود 

عدم هماهنگي آهنگ   از اندازه هاي بدن بازيكن ، براي مثال مواردي از قبيل مصنوعي بودن تكنيك ها ، انجام حركات كوچكتر

چگونگي اجاري پوم سه و عدم وجود سنگيني و وقار در حركان و زيبايي در تكنيك ها بعالوه عدم كنترل ديد و اشتباهات در 

  . كيهاپ و عدم اعتماد به نفس موجب كسر امتياز مي گردد 

  

 : امتياز  20دفاع شخصي  -

امتياز داده مي ) 10( دهتا ) 1(اس اشتباهات بازيكن در مواردي كه مربوط به دقت است بين يك بر اس  :امتياز  10دقت   -

 .شود 

 .دقت در حمله و دفاع با قسمت هاي درست و از هدف هاي درست  -

بر اساس ميزان درستي استفاده از قسمت هاي گوناگون دست يا پا براي دفاع يا حمله در راستاي نقاط حياتي بدن  -

 .ذاري انجام مي شود امتيازگ

 . امتياز داده مي شود ) 10( دهتا ) 1(بر اساس اجرا و نوآوري در كل برنامه دفاع شخصي بين يك   :امتياز   10اجرا  -

 . شتاب ،آهنگ ، تعادل و حس است اجرا شامل معيار هاي كوبش ، سرعت ، قدرت ،  -

 .ود درستي معيارهاي گفته شده ، امتياز داده مي شبر اساس ميزان  -

  

 امتياز  30شكستن چند جهت  -

امتياز و شكستن  10امتياز ، شكستن چند جهت  10و قوانين شكستن چند جهت ، شكستن چند هدف  35بر اساس ماده  -

 .امتياز دارد  10چرخشي 

 :امتياز  5دقت  -

 .به ازاي هر تخته شكسته نشده يك امتياز كسر مي گردد   :تعداد هدف هاي شكسته شده  -

 .م تعادل پس از شكستن موجب كسر يك امتياز مي گردد عد  :فرود  -

 :امتياز  5اجرا  -

 . به هماهنگي بين آهنگ شكستن و حركات امتياز داده مي شود  :مهارت  -

 .اجراي پيوسته و هماهنگي با مزيك امتياز داده مي شود  :نمايش  -
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 : امتياز  20شكستن ابداعي 

  

 :امتياز  10دقت  -

 .به ازاي هر تخته شكسته نشده يك امتياز كسر مي گردد :   تعداد هدف هاي شكسته شده -

 .عدم تعادل پس از شكستن موجب كسر يك امتياز مي گردد :  فرود  -

 .: امتياز  10اجرا  -

ارتفاع هدف ها و ( درجه و سرعت چرخش ، تعداد تكنيك هاي پا در هوا ، ميزان دشواري  بر اساس ميزان پرش ،  : مهارت -

 .و چينش هدف ها امتيازگذاري انجام مي شود )  فاصله آنها از هم

 .و ميزان كامل بودن اجراي تكنيك ها امتيازگذاري ميشود ) تعداد گام ها و تعادل در فرود( براساس نوع فرود   :نمايش  -

 .بر اساس طراحي هاي نو ، نوآوري در حركات تكنيك ها ؤ عوامل تركيبي امتيازگذاري انجام مي شود   :نوآوري  -

  

  

        .امتياز داده خواهد شد ) 5/0( نيمبه ازاي شكسته شدن هر هدف   :امتياز  10شكستن قدرتي  -

  

  .امتيازات در هر تكنيك كسر نمي گردد ، بلكه در پايان اجراي شكستن انجام مي شود 

  

  

 )عدم صالحيت  كيونگو ، گام جوم ،( جريمه ها   -9

   .سرداور جريمه ها را اعالم مي نمايد :  الف 

  . و عدم صالحيت مي شود ) گام جوم ( ، امتياز منفي ) كيونگو ( جريمه ها شامل اخطار :  ب 

 . امتياز منفي است )   5/0(هر كيونگو برابر با نيم   -

 . امتياز منفي است ) 1(هر دو كيونگو برابر با يك  -

 . امتياز منفي است ) 1(هر گام جوم برابر با يك  -

 : جوم عبارتند از موارد كيونگو و گام :  پ 

  رفتار نا شايست -

 دخالت در كار داوران يا عوامل اجرايي  -

  ثانيه 10امتياز به ازاي هر  )  3( سه منفي  : افزايش زمان مسابقه  -

 .امتياز كسرخواهد شد ) 10( دهبه ازاي هر نفر كاهش يا افزايش از تعداد اعالم شده  -

 .سرخواهد شد امتياز ك) 1(به ازاي هربار خروج از حط حد يك  -

  : موارد عدم صالحيت عبارتند از : ت 

  : در موارد زير عدم صالحيت داده خواهد شد        

 جازدن بازيكن به جاي بازيكن نام نويسي شده -

  

  بازيكن جايگزين   - 10

 .در مسابقات تيم نمايش تنها يك بازيكن را مي توان جايگزين نمود  -

 . انو هستند و بايد در ليست تيم به عنوان جايگزين نام نويسي شوند بازيكنان جايگزين منحصر به يك آقا و يك ب -

 : امكان پذير است و بر اساس جنسيت بازيكن جايگزيني بازيكن در موارد زير  -

 . مي توان بازيكن ديگر را با همان جنسيت جايگزين نموددر صورت آسيب يا زخمي شدن بازيكن اصلي در بين اجراي برنامه  -

 .  اعالم گرددبه كميته برگزاري كتبا يا زخمي شدن بازيكن اصلي در تمرينات ، موارد بايد در صورت آسيب  -
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 اعالم امتيازات:  ژ 

  .بالفاصله پس از جمع بندي امتيازات داوران ، امتياز نهايي بايد اعالم گردد :  الف 

  :در صورت استفاده از سيستم امتيازگذاري الكترونيكي :  ب 

ز اجراي شكستن ، امتيازات را با وسيله الكترونيكي ثبت امتيازات ، وارد نمايند و امتياز نهايي بايد در تابلو نتايج داوران بايد پس ا

  . اعالم گردد 

  در صورت استفاده از برگ داوري :  پ 

  . هماهنگ كننده پس از اجراي شكستن برگ هاي داوري را جمع آوري و به منشي تحويل ميدهد 

باالترين و پايين ترين امتيازات دو بخش دقت و اجرا و معدل گيري ، امتياز نهايي را به سرداور اعالم و امتياز منشي پس از كسر 

  .نهايي را اعالم و در تابلو درج مي نمايد 

  

 نتيجه و اعالم برنده :  س 

  .  تيمي كه باالترين امتياز را داشته باشد ، برنده است :  الف 

  .امتياز باالتري داشته ،  برنده است   در بخش اجرا ، وي  ،  تيمي كه در صورت تسا:  ب        

  . در صورت تساوي مجدد امتيازات همه داوران محاسبه مي شود :  پ 

  .د ، بازي مجدد برگزار خواهد شد در صورت تساوي مجد:   ت       

  .صورت تساوي هر دو تيم در يك رده قرار خواهند گرفت اعمال و در و پ مجدد ، ابتدا بند ب در بازي در صورت تساوي :  ث       
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  پيوست

  

  توضيحات  -1

  . پوم سه اي است كه توسط كوك كي وان و براي تمرين درست و مفيد طراحي شده است  :پوم سه استاندارد :  الف 

  . اي تمرين طراحي مي شود پوم سه اي است كه توسط مربيان و با تركيب تكنيك هاي اصيل تكواندو بر  :پوم سه ابداعي :  ب 

  . يكي از روشهاي تمرين و ارزشيابي تكنيك و قدرت با شكستن هدف هاي معين است :   )شكستن ( كيوك پا  :  پ 

در اين . شكستن با مشت بايد بر اساس تكنيك هاي كتاب كوك كي وان انجام شود   ) :شكستن با مشت ( جوموك كيوك پا :  ت 

  . براي شكستن هدف هايي كه بر روي پايه قرار دارند ، استفاده نمود ) مشت رو به پايين ( موك نريو جيروگي رشته بايد از تكنيك جو

شكستن با سون نال بايد بر اساس تكنيك هاي كتاب كوك كي وان انجام    ) :شكستن با تيغه دست ( سون نال كيوك پا : ث 

براي شكستن هدف هايي كه بر روي پايه قرار ) تيغه دست  رو به پايين ( وگي در اين رشته بايد از تكنيك سون نال نريو جير. شود 

  .دارند ، استفاده نمود 

شكستن با پا بايد بر اساس تكنيك هاي كتاب كوك كي وان   ) :تي چاگي / يوپ چاگي ) ( شكستن با پا ( پال كيوك پا :  ج 

تي چاگي با تيغه يا پاشنه پا  براي شكستن هدف هايي كه با دستگاه ويژه  در اين رشته بايد از تكنيك هاي يوپ چاگي يا. انجام شود 

  .و در ارتفاع مشخصي نگه داري مي شوند ، استفاده نمود 

شكستن چند هدف ثابت يا متحرك با هم يا تك به تك و با چرخيدن     ) :شكستن در چند جهت ( چونگ هاپ كيوك پا :  چ 

  . در جهت هاي گواناگون است 

جابجايي ، پرتاب كردن ، شكستن ، چرخاندن ، : دفاع شخصي ، مهارتهاي دفاعي از قبيل    ) :دفاع شخصي ( هوشين سول   :ح 

  . تكنيك هاي پا ، و دست و غيره ، بدون استفاده از سالح و براي دفاع از خود بر مبناي حمله ناگهاني يك يا چند مهاجم است 

اجراي حركالت موزون ورزشي با موزيك و يا آالت موسيقي و با استفاده از تكنيك هاي   ) :ك تكواندو ايروبي( تكوان چه جو :  خ 

  . اصيل تكواندو است 

مسابقات ركوردي به مسابقاتي گفته مي شود كه بازيكنان در رشته هايي شركت مي كنند كه برتري در آنها   :مسابقات ركوردي :  د 

  .سرعت ، ارتفاع ، فاصله و يا طول مسافت در زمان و مكان معيين رده بندي مي شوند بر اساس يكي از معيار هاي ، تعداد ، 

نگهداشتن تكنيك يوپ چاگي بوده و معيار آن مدت زمان نگه   ) :مسابقات استقامتي يوپ چاگي ( يوپ چاگي او له پوديگي :  ذ 

  . آخرين بازيكني تكنيك را نگه داشته ، برنده است . داري است 

درجه درجا و با تكنيك  360شكستن هدف ها با چرخش   ) :شكستن پي در پي با دولگه چاگي ( ن سوك دولگه چاگي يو:  ر 

  . دوليو چاگي در مدت معين است 

شكستن هدف ها با تكنيك مومدوليو چاگي درجا و   ) :شكستن پي در پي با مومدوليو چاگي ( يون سوك تي هوريو چاگي :  ز 

  .در مدت معيين است با كف يا پاشنه پا 

شكستن هدف در ارتفاع باال با تكنيك آپ چاگي و پس از دورخيز با مسافت معين   ) :شكستن در ارتفاع ( نوپي تيو كيوك پا :  ژ 

  .بوده و بازيكنان بر اساس باالترين ارتفاع رده بندي مي شوند 

يوپ چاگي ، پس از دورخيز با مسافت معين و پريدن از شكستن هدف با تكنيك   ) :شكستن در طول ( مو لي تيو كيوك پا :  س 

  .روي مانع با فاصله مشخص است و رده بندي بر اساس مسافت طي شده در پرش انجام مي گيرد 

مسابقات تيم نمايش در رشته هاي گواناگون و با طراحي آزاد بخش   ) :تيم نمايش ( تيم ته هانگ چونگ هاپ كيونگ يون :  ش 

  . ت هاي برنامه اس

تكنيك هاي پايه تكواندو كه بر اساس كتاب كوك كي وان و بطور آزاد تركيب مي   ) :تكنيك هاي پايه ( كيبون دونگ جاك : ص 

  . شوند 
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به معني اجراي تنها يك پرش و شكستن چند هدف در هوا با استفاده از پا و  ) : شكستن چند هدف ( هان بون تيو كيوك پا :   ض

  . دست است 

شكستن چندين هدف در جهت هاي گوناگون و شكستن چند هدف در   ) : شكستن چند جهت  (  لو پيو جاك كيوك پا يو: ط 

 . يك اجرا و يا شكستن پي در پي با تكنيك هاي پا و دست را شكستن چند جهت مي نامند 

)  : برگردون يا وارو زدن ( شكستن در محور افقي ) : برگردون) (شكستن با تكنيك چرخشي ( سه رو دورا كيوك پا :  ظ 

  .شكستن هدف يا هدف ها با چرخش در محوركمر يا سينه در هوا و شكستن هدف است 

شكستن هدف با : شكستن در محور عمودي ) : درجه يا بيشتر 540) (شكستن با تكنيك چرخشي ( سه رو دورا كيوك پا :  ع 

 . م بسته و بدون دورخيز نيز انجام داد اين شكستن را مي توان با چش. چرخش بيش از يك دور بدن 

يا اينكه با تكنيك هاي سطح باالي . بازيكن بايد با طراحي نو هدف ها را بشكند   ) :شكستن ابداعي ( چانگ ايك كيوك پا :  غ 

  . تكواندو شكستن را انجام دهد 
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  برگ برنامه پوم سه ابداعي

  مشخصات تيم 

  :نام تيم 

  تلفن  :مديرتيم   مسئوالن تيم 

  تلفن  :مربي 

  بازيكنان 

  دان و شماره/ پوم   تاريخ تولد  نام بازيكن  رديف

1                /        /

13  

  

2        

3        

  :تشرح پوم سه ابداعي 

  

  دقيقه              ثانيه   :             زمان پوم سه 

  : نقشه خطوط پوم سه 

  

  :تشريح حركات و تكنيك هاي پوم سه 

  .ه به كتاب كوك كي وان و جدول زير ، حركات و تكنيك هاي پوم سه را بنوسيد با توج

  شرح حركات  نام تكنيك  رديف

  .از حالت خبردار ، پاي چپ به اندازاه يك كف پا باز شود   كيبون چونبي سوگي  1

  پاي چپ به چپ و روي پاي چپ ايستاده و دفاع پايين   آپ كوبي ، آره ماكي  2

پاي راست آپ چاگي و سپس به پشت رفته روي پاي عقب نشسته و دفاع وسط   متونگ پاكات ماكيديت كوبي ، مو  3

  به بيرون

4  ...............  ........................  

...  ...................  ....................................  

...  ....................  ................................  

  پاي چپ با فاصله يك كف پا نزديك پاي راست   كيبون چونبي سوگي  45

  .بدينوسيله اينجانب                                       برنامه پوم سه ابداعي را تقديم مي نمايم 

  13          /        / امضاء                                                                                 
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  برگ نام نويسي تيم نمايش

  مشخصات تيم 

  :نام تيم 

  تلفن  :مديرتيم   مسئوالن تيم 

  تلفن  :مربي 

  

  بازيكنان 

  دان و شماره/ پوم   تاريخ تولد  جنسيت  نام بازيكن  رديف

1               /          /13    

2              /          /13    

3               /          /13    

4               /         /13    

5              /          /13    

6              /          /13    

7               /          /13    

8               /         /13    

9              /          /13    

  .تيم هاي كره اي بايد شامل حداقل دو بانو باشند 

  بازيكنان جايگزين

  دان و شماره/ پوم   تاريخ تولد  نسيتج  نام بازيكن  رديف

    13/       /             مرد    1

    13/          /          زن    2

  .جايگزينان شامل يك آقا و يك بانو هستند 

  

   13/      /       امضا ء                                                                                
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  م نمايشبرنامه تي

 

  زمان  نوبت  رشته

  ثانيه/دقيقه 

تعداد   برنامه

  بازيكنان

  همه    تعداد حركات      پوم سه ابداعي

  همه    تعداد بازيكنان      دفاع شخصي

  1    تعداد هدف ها      شكستن چند هدف

  1    تعداد هدف ها      شكستن چند جهت

  1/2    تعداد هدف ها      شكستن چرخشي

  1    تعداد هدف ها      شكستن ابداعي

  1    جوموك  1شكستن       شكستن قدرتي

  1    ....  2شكستن 

  1    ....  3شكستن 

  1    ....  4شكستن 

  عدد 20: هدف هاي قدرتي   تعداد كل هدف ها  ثانيه     دقيقه         كلزمان 

  عدد         :هدف ها معمولي 

  

  ... )توپ ، سيب ، بادكنك ، ( انواع ديگر هدف ها 

  خير/ بلي   شود ؟آيا استفاده مي 

    تعداد    نوع هدف 

    تعداد    نوع هدف

    تعداد    نوع هدف

    تعداد    نوع هدف

  

  .بدينوسيله اينجانب                                  برنامه تيم نمايش را تقديم مي نمايم 

  13/     /     امضاء       :                        نام و نام خانوادگي سرپرست تيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجتبي نظم ده:  ترجمه از 

  


