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KUMITE ARAUDIA  
 

 

1 .  ARTIKULUA:  KUMITE TXAPELKETAREN EREMUA   

1. Txapelketa eremua laua izan beharko da, inolako oztoporik gabea.  

 

2. Ez da ezarriko hormatxorik, publizitate kartelik, etab. segurtasun eremuko perimetroaren 

barruan.  

 

3. Txapelketa eremua tatami piezekin eratutako lauki bat izango da, FVK/EKF-ren arabera 

homologatua, zortzi metroko aldeekin (kanpotik neurtuta), bi metro gehigarrirekin 

perimetro osoan, segurtasun eremua ezartzeko. Segurtasun eremuaren bi metro hauek 

oztoporik gabe ezarri beharko dira. 

 

4. Txapelketa eremuaren ertzeko metroa tatamiaren gainekoari dagokionez beste kolore 

batekoa izan beharko da. 

 

5. Tatamiaren piezak irristagaitzak izan beharko dira zoruarekin kontaktuan dagoen azaleran 

eta aitzitik goiko alderdian urradura koefiziente txiki bat izan beharko dute. Arbitroak 

ziurtatu beharko du txapelketan zehar tatamiaren piezak euren artean ez bereiztea, izan ere, 

pitzadurek lesioak eragiten dituzte eta arriskutsuak dira. Derrigorrezkoa da FVK/EKF-ko 

homologazioarekin bat etortzea.  

 

6. Tapizaren bi pieza alde gorriarekin alderantzikatuko dira tatami eremuaren erdigunetik 

metro bateko distantziara lehiakideen arteko muga ezartzeko.  (Ikusi 4. Eranskina) 

 

7. Arbitroa lehiakideak norgehiagokan jarduteko tatamiko bi piezen artean ezarriko da, metro 

bateko distantzian txapelketa eremuaren beste kolore bateko ertzetik. 

 

8. Epaile bakoitza segurtasun eremuko tapizaren ertzetan eseriko da. Arbitroa tatami osoan 

zehar mugitu ahal izango da, baita epaileak esertzeko segurtasun eremuan ere. Epaile 

bakoitza bandera gorri batekin eta urdin batekin hornituko da. 
 

9. Partiduko Ikuskatzailea segurtasun eremutik kanpo eseriko da, Arbitroaren atzetik ezkerrean 

edo eskuinean. Seinale edo bandera gorri batekin eta txilibitu batekin hornitzea dagokio. 

 

10. Puntuazioaren Ikuskatzailea dagokion mahai ofizialean eseriko da, puntuazioa 

kontrolatzeko arduradunaren eta kronometratzailearen artean. 

 

11. Entrenatzaileak segurtasun eremutik kanpo eseriko dira, dagozkien aldeetan, mahai 

ofizialari begira. Txapelketa eremua gorago ezarri denean, entrenatzaileak goragoko 

eremutik kanpo ezarriko dira. 

 

 

2 .  ARTIKULUA:  UNIFORME OFI ZIALA    

1. Lehiakideek eta euren entrenatzaileek hemen definitutako uniformea jantzi beharko dute. 
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2. Arbitraje Batzordeak arau hau betetzen ez duen edozein ofizial edo lehiakide deskalifikatu 

ahal izango du.  

 

ARBITROAK 
 

3. Arbitroek eta Epaileek Arbitraje Batzordeak definitutako uniforme ofiziala jantzi beharko 

dute. Uniforme hau txapelketa eta ikastaro guztietara eraman beharko da. 

 

4. Uniforme ofiziala horrela osatuko da: 

Gurutzatu gabeko itsas urdin koloreko jaka. 

Mahuka zuri beso-motza. 

Gorbata euskarririk gabeko gorbata ofiziala. 

Azpiko alderik gabeko gris argi koloreko galtza. (8. Eranskina) 

Urdin ilun edo beltz koloreko ohiko galtzerdiak eta tatamirako zapatila beltzak. 

Arbitro eta Epaile femeninoek urkilak/pintzak eraman ahal dituzte eta erlijio arrazoiengatik 

burua estali, FVK/EKF-ren arabera dagokion ereduarekin. 

 

5. Arbitraje Batzordea ados badago, Arbitroek jaka kentzeko baimena izango dute.  

 

LEHIAKIDEAK  
 

6. Lehiakideek zerrendarik, ertzik eta brodaturik gabeko karate-gi bat eraman beharko dute. 

Herrialdeko enblema edo bandera eraman beharko da, bularraren ezkerraldean, betiere 

azaleraren osotasuna gehienez 12 cm x 8 cm-koa izanik (ikusi 6. Eranskina). Karate-gi 

modalitatean fabrikatzailearen marka soilik erabili ahal izango da. Gainera Organizazioko 

Batzordeak emandako dortsal identifikatzailea eraman beharko da. Lehiakide batek gerriko 

gorri bat eraman beharko du eta besteak urdin koloreko bat. Gerrikoen zabalera 5cm 

ingurukoa izan beharko da eta zabalera berriz,  korapiloaren alde banatan 15 cm soberan 

izateko modukoa, gehienez izterraren zabaleratik hiru laurdenetara. 

 

7. Aurreko 6. paragrafoan aipatua alde batera utzita, FVK/EKF-ko Zuzendaritza Batzordeak 

babesleen iragarki edo marka zehatz batzuk erakustea baimendu dezake. 

 

8. Lehiakideak gerriko bakarra eraman beharko du, gorria AKA-rako eta urdina AO-rako. 

Norgehiagokaren garapenean ezin izango da mailako gerrikorik eraman jantzita.   

 

9. Jakaren luzera, gerriaren inguruan gerrikoarekin lotzean, gutxienez aldakak estaltzeko 

modukoa izan beharko da eta gehienez izterraren luzerarekiko hiru laurdenekoa. 

Lehiakideek ohiko kamiseta zuri bat eraman beharko dute karate-gi modalitateko jakaren 

azpian. Jakak lotuta eraman behar dira. Debekatuta dago alboetan zintak ez daramatzan jaka 

erabiltzea. 

 

10. Mahuken luzera maximoak ezin izango du eskumuturraren tolestura gainditu, eta minimoa 

berriz ezin da izan besaurrearen erdia baino laburragoa. Jakaren mahukak ezin izango dira 

tolestu. 

 

11. Galtzen luzerak gutxienez bernaren bi herenak estali beharko ditu, orkatila estali gabe. 

Galtzak ezin izango dira tolestu. 

 

12. Lehiakideek ilea garbituta eta moztuta eraman behar dute, haren luzera norgehiagoken 

garapenerako eragozpena ez izateko modukoa izanik. Debekatuta dago Hachimakia 

(kopetako banda) erabiltzea. Arbitroaren esanetan lehiakide batek ilea luzeegia edo zikina 

badarama, lehiakide hori deskalifikatzeko eskubidea izango du. Debekatuta dago ilean 

pintzak hala nola bestelako metalezko piezak erabiltzea. Debekatuta daude zintak, beira-
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eleak eta bestelako apaingarriak. Ile-motots bat lotzeko nabarmentzen ez den gomazko zinta 

bat edo bi eraman ahal dira. 

 

 

13. Lehiakide femeninoek erlijio izaerako jantzi bat erabili ahal izango dute, WKF-ren arabera 

onartutako motakoa. Ilea estaltzeko zapi beltz leun bat erabili ahal izango dute, eztarriko 

gunea agerian utzita. 

 

14. Lehiakideen atzazkalak motzak eta lehiakidea lesionatzeko moduko metalezko edo 

bestelako objekturekin hornitu gabe eraman beharko dira. Ortodontziako metalezko gailuen 

erabilera baimendu egin beharko dute Torneoko Arbitroak eta Medikuak. Lehiakideak bere 

gain hartuko du edonolako lesioren ardura.  

 

15. Derrigorrezkoak izango dira ondorengo babes-neurriak:  

 

a) FVK/EKF-ren arabera baimendutako eskularru txikiak, lehiakide batenak gorriak 

izango dira eta beste lehiakidearenak berriz, urdinak.  

b) Aho-babesa. 

c) Gorputzeko babesa (lehiakide guztientzat) eta horrez gainera lehiakideentzat bularreko 

babes bat, FVK/EKF-ren arabera baimenduta daudenak. 

d) FVK/EKF-ren arabera baimendutako tibiako babesa, lehiakide batena gorria izango da 

eta bestearena berriz, urdina.  

e) FVK/EKF-ren arabera baimendutako oin babesak, lehiakide batenak gorriak izango dira 

eta beste lehiakidearenak berriz, urdinak.  

 

Barrabil-babeskia hautazkoa da, baina eramaten bada FVK/EKF-ren arabera baimendutakoa 

izan beharko da. 

 

16. Aho-babesak behar bezala doitu beharko dira.   

 

17. Debekatuta dago betaurrekoak eramatea. Lehiakideek lentilla bigunak eraman ahal dituzte, 

euren ardurapean.  

 

18. Debekatuta dago baimendu gabeko artikuluak, jantziak eta ekipoak erabiltzea.  

 

19. Babes elementu guztiak bere kasuan, FVK/EKF-ren arabera baimendutako eredu 

homologatuak izan beharko dira.  

 

20. Derrigorrezkoa da Partiduko Ikuskatzaileak (Kansa) partidu bakoitza hasi aurretik 

lehiakideek homologatutako ekipoa daramatela ziurtatzea. Txapelketa Nazionalen edo 

Autonomikoen kasuan, FVK/EKF-ren arabera onartutako ekipamendua ontzat eman 

beharko da, errefusatzea ezinezkoa izanik. 

 

21. Lesioaren eraginez erabilitako hesgailuak, bigungarriak edo bestelako babesak Arbitroak 

baimendu egin beharko ditu, Torneoko Medikuaren agindua entzun ondoren.    

 

22.  Lehiakide bat txapelketa eremuan jantzi desegokiarekin aurkezten bada, ez da berehala 

kanporatua izango, aldiz akatsa zuzentzeko minutu bat emango zaio.  

. 

 

ENTRENATZAILEAK 

 

23. Entrenatzaileek, torneo osoan zehar, bere Federazio Nazionaleko txandal ofiziala eraman 

beharko dute jantzita, euren identifikazio ofiziala agerian jarrita, WKF-ko ospakizun 
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ofizialetako finaletan izan ezik, zeinetan derrigorrezkoa izango den entrenatzaileek traje 

iluna, alkandora eta korbata jantzita eramatea; aldiz emakumezko entrenatzaileek kolore 

ilunetako soineko bat, galtzadun trajea edota jaka eta gona konbinaketa bat erabiltzea hauta 

dezakete.  

 

Gainera, entrenatzaile femeninoek WKF-ren arabera Arbitroentzat eta Epaileentzat 

baimenduta dauden erlijio izaerako jantzia eraman ahal izango dute. 

 

 

3 .  ARTIKULUA: KUMITE TXAPELKETEN ANTOLAKE TA 

1. Karate torneo batean Kumite txapelketa eta/edo Kata txapelketa ospatu ahal izango da. 

Kumite txapelketa aldi berean banakakoa edo taldeen araberakoa izan daiteke. Banakakoa 

adinaren eta pisuaren araberako Kategorietan azpi-banatu ahal izango da. Pisu Kategoriak 

partiduekin osatuta daude. “Partidua” terminoak halaber Kumite talde bateko bi lehiakide 

norgehiagokara daramatzaten banakako txapelketak deskribatzen ditu. 

 

2. Txanda bateko partiduak amaitzean, itzuli bat osatzen da.   

“Itzuli” bat esaten zaio finalistak aldarrikatzera daraman txapelketa bateko faseari. Kumite 

modalitateko txanda batean lehiakideen % 50a kanporatzen da, postu libreak lehiakideak 

balira bezala kontatuz. Itzuliaren kontzeptua halaber bigarren aukerari aplikatu ahal izango 

zaio. Ligaxka sisteman, itzuli bat esaten zaio ligaxkako lehiakide guztiek jadanik behin 

lehiatu izanari.  

 

3. “Guztiak guztien kontra” ligaxka sisteman, sistema honi dagokion Eranskineko sailkapen 

irizpideak zehazten dira. (FVK/EKF). 

 

4. Banakako txapelketa batean lehiakide bakar bat ezin izango da beste batengatik ordeztua 

izan, jadanik zozketa ospatu denean. 

 

5. Lehiakide bakar bat ezin izango da ordeztua izan beste batengatik banakako partidu batean. 

 

6. Aurkeztea dagokienean etortzen ez diren banakako lehiakideak edo taldeak kanporatuak 

izango dira (KIKEN) dagokien Kategorian. Taldeen araberako partiduetan, ospatu gabeko 

partidu bateko puntuazioa 8-0 izango da, talde aurkariaren alde. KIKEN kanporaketaren 

arabera, lehiakidea kategoria horretatik kanporatua izango da, baina horrek ez dio eragingo 

beste edonolako kategoria batean parte hartzean. 

 

7. KIKEN kanporaketa aldarrikatzean, Arbitroak hatz erakuslearekin adieraziko du etorri 

gabeko lehiakidearen edo “Aka/Ao no Kiken” izendatutako taldearen noranzkoa eta Kachi 

(garailea) izendatuko du aurkaria. 

 

8. Talde maskulinoak zazpi kiderekin osatuko dira, horietatik kanporaketa bakoitzean bost 

lehiatuz. Talde femeninoak lau kiderekin osatuko dira, zeinetatik kanporaketa bakoitzean 

hiru lehiatuko diren. 

 

9. Lehiakide guztiak taldeko kideak dira. Ez dago erreserba finkorik. 

 

10. Entrenatzaileek euren akreditazioa aurkeztu behar dute mahai ofizialean, bere lehiakideen 

edota bere taldekoen akreditazioarekin batera. Entrenatzailea bere eserlekuan eserita 

mantenduko da eta ezin izango du hitza edo ekintza erabili partiduaren ohiko garapena 

eragozteko.  
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11. Partidu bakoitzaren aurretik, taldeko ordezkari batek mahai ofizialean formulario ofizial bat 

aurkeztuko du, taldeko lehiakideen izenak eta partaidetza hurrenkera zehazteko. Taldeko 

zazpi edo lau kideren artean hautatutako partaideak aldatu ahal dira txanda bakoitzean, 

betiere norgehiagokaren hurrenkera berria aurretiaz jakinarazten denean; baina jadanik 

jakinarazi denean, ezin izango da aldatu itzulia osatu arte. 

 

12. Norgehiagokaren hurrenkera formularioa entrenatzaileak edo taldeak esleitutako lehiakide 

batek aurkeztu dezake. Entrenatzailea izaten denean, garbi identifikatu beharko da, zeren 

bestela errefusatua izango da. Zerrendaren barne hartu beharko dira herrialdearen, 

autonomia federazioaren edo klubaren izena, taldeari partidurako esleitutako gerrikoaren 

kolorea eta taldeko kideen norgehiagoka hurrenkera. Barne hartu behar dira lehiakideen 

izenak eta horien dortsal zenbakia eta idatzia izenpetu beharko du entrenatzaileak edota 

pertsona esleituak. 

 

13. Partidu baten aurretik lerrokatzean, talde batek lehiatuko diren lehiakideak aurkeztu beharko 

ditu. Partidu horretan lehiatuko ez diren lehiakideak eta entrenatzailea ez dira barne hartuko 

eta xede horretarako esleitutako eremu batean eseriko dira.  

 

14. Lehiatu ahal izateko, talde maskulinoek gutxienez hiru lehiakide aurkeztu behar dituzte eta 

femeninoek berriz, gutxienez bi. Dagozkion lehiakideak baino gutxiago aurkezten dituen 

taldea partidutik kanporatua izango da (Kiken).  

 

15. Talde bat kanporatua izango da bere kideetako batek edo bere entrenatzaileak taldearen 

konposizioa edo norgehiagokaren ordena aldatzen duenean, dagokion kanporaketaren 

aurretik horren berri idatziz eman gabe.  

 

16. Taldeen araberako partiduetan, lehiakide bati Hansoku edo Shikkaku egozten zaionean, 

kanporatua izan den lehiakidearen puntuazioa zero bihurtuko da eta 8-0 emaitza 

erregistratuko da, talde aurkariaren alde. 

 

17. Akats baten ondorioz okerreko lehiakideak lehiatzen direnean, partidua nulutzat emango da, 

emaitza alde batera utzita. Akats mota hauek murrizteko, partiduko irabazleak garaipena 

egiaztatu beharko du kontrol mahaiaren aurrean, txapelketa eremua utzi aurretik.  

 

18. Lehiakideen izenen erabilerak ahoskera eta identifikazio arazoak eragin dezake. Zenbakiak 

esleitu eta erabili egin behar dira. 

 

 

 

4 .  ARTIKULUA: ARBITRAJE PANELA 

 

1. Partidu bakoitzeko Arbitraje Panelean Arbitro bat (SHUSHIN), lau Epaile (FUKUSHIN) 

eta Partiduaren Ikuskatzaile bat (KANSA) azaltzen dira. 

 

2. Kumite partidu batean, debekatuta dago Arbitroak eta Epaileak partaideen nazionalitate 

berekoak izatea. 

 

3. Gainera, partiduen operazioa errazteko, kronometratzaileak, puntuazioa kontrolatzeko 

langileak, puntuazioa iragartzeko eta ikuskatzeko langileak izendatuko dira. 
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4. Kumite partidu bat abian jartzen denean, Arbitroa txapelketa eremuaren kanpoko ertzean 

ezarriko da. Arbitroaren ezkerraldean ezarriko dira 1 eta 2 Epaileak eta eskuinean 3 eta 4 

Epaileak. 

 

5. Lehiakideen eta arbitraje panelaren arteko agurren truke formalaren ondoren, Arbitroak 

urrats bat emango du atzera, Epaileak eta Arbitroak barrurantz biratuko dira, elkar 

agurtzeko. Jarraian guztiek euren posiziotan ezarriko dira.  

 

 

6. Epaileak ordezten direnean, Partiduaren Ikuskatzailea izan ezik, irteten diren Ofizialak 

partiduaren hasieran bezala ezarriko dira, eta elkar agurtu ondoren eremutik elkarrekin 

aterako dira. 

 

7. Panel osoa aldatzen ez denean, sartzen den Epailea ertzerantz joango da, eta elkar agurtu 

ondoren posizioak trukatuko dituzte euren artean.  

 

8. Partiduen araberako torneotan, Panel osoan dagozkion kualifikazioak azaltzen direnean, 

Arbitroa eta Epaileak txandatu egin ahal izango dira partidu bakoitzaren artean. 

 

 

5 .  ARTIKULUA: PARTIDU EN IRAUPENA  

1. Kumite partidu baten iraupena hiru minutukoa da gizonezkoen Senior kategoriarako, bai 

banakakoa izatean eta bai taldeen araberakoa izatean. Emakumezkoen Senior kategoriako 

partiduak bi minutukoak izango dira. Sub 21 partiduak hiru minutukoak izango dira 

gizonezkoen kategoriarako eta bi minutukoak emakumezkoen kategoriarako.  Junior eta 

Kadete kategorietako partiduen iraupena bi minutukoa izango da. 

 

2. Partiduaren iraupena abian jartzen da Arbitroak hasiera adierazten duenean eta eten egiten 

da Arbitroak “YAME” esaten duen bakoitzean.  

 

3. Kronometratzaileak gong edo tinbre bat jotzen du, argi eta garbi entzuten dena, adierazteko 

15 segundo falta direla edota denbora amaitu dela. Denboraren amaiera seinaleak 

partiduaren amaiera markatzen du. 

 

4. Lehiakideek atsedena hartzeko eskubidea izango dute partiduen artean, hura partiduaren 

iraupenaren baliokidea izanik, babesen kolorea aldatu behar dutenean izan ezik, kasu 

horretan bost minutu arte luzatuko baita. 

 

 

6 .  ARTIKULUA: PUNTUA ZIOA 

1. Puntuazioak ondorengoak izango dira:   

 

  IPPON   Hiru puntu 

  WAZA-ARI  Bi puntu 

  YUKO   Puntu bat 

 

a. IPPON adierazteko arrazoiak: 

 

1) Jodan ostikadak. 

2) Eroritako aurkari batekin lotutako teknika puntuagarri guztiak. 
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b. WAZA-ARI adierazteko arrazoiak:   

 

1) Chudan ostikadak. 
 

c. YUKO adierazteko arrazoiak: 

 

1) Chudan edo Jodan Tsuki. 

2) Jodan edo Chudan Uchi. 
 

 

HIZTEGIA IRIZPIDE TEKNIKOAK 

Ippon  (3 puntu) 

adierazteko arrazoiak: 

1. Jodan ostikadak. Jodan aurpegia, burua eta lepoa bezala 

definitzen da. 

2. Lurrera botatako edo nolabait oreka galdutako aurkari batekin 

egiten diren teknika puntuagarri guztiak. 

  

Waza-Ari   (2 puntu) 

adierazteko arrazoiak: 

Chudan ostikadak. Chudan sabela, bularra, atzealdea eta 

alboko gunea bezala definitzen da.  

  

Yuko  (Puntu bat) 

adierazteko arrazoiak: 

1. Zazpi gune puntuagarrietako batean emandako ukabilkada 

guztiak (Tsuki). 

2. Zazpi gune puntuagarrietako batean eragindako eraso guztiak 

(Uchi). 

 

 

2. Puntuazioa ematen da eremu puntuagarri batean teknika bat garatzen denean, ondorengo 

irizpideak kontuan hartuta:  

 

a) Forma egokia 

b) Jarrera kirolzalea 

c) Aplikazio kementsua 

d) Zanshin 

e) Denbora egokia 

f) Distantzia egokia 

 

 “Forma Egokiarekin” egindako teknika batek ohiko Karatearen esparruan balizko 

eraginkortasuna ekartzen duten ezaugarriak izan behar ditu.  

 

 Jarrera Kirolzalea forma egokiaren ezaugarri bat da eta teknika puntuagarri baten 

garapenean kontzentrazio handiko eta asmo txarrik gabeko jarrera bati dagokio.  

 

 Aplikazio Kementsuak teknikaren potentzia eta abiadura hala nola hura 

arrakastatsua izateko ageriko nahia definitzen ditu.  

 

 Zanshin, puntu bat ebaluatzean sarritan ahantzitako irizpide bat da.  Etengabeko 

konpromisoaren egoera da zeinetan lehiakideak kontzientzia mantenduko duen, 

aurkariak kontraerasoa egiteko erakusten duen ahalmenaren aurrean. Adibidea: 

Lehiakideak ez du biratzen aurpegia teknikaren garapenean eta ondoren 

aurkariarekin norgehiagoka jarrera mantentzen du.  
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Zanshin etengabeko jarrera bat deskribatzera dator zeinetan lehiakideak erabateko 

kontzentrazioa, behaketa eta kontzientzia mantenduko dituen aurkariak 

kontraerasorako erakutsitako ahalmenari dagokionez. Lehiakide batzuek gorputza 

partzialki biratuko dute aurkariaren aurkako alderantz, baina ekintzarekin 

jarraitzeko behaketarekin eta eskuragarritasunarekin jarraituz. Epaileek bereizi ahal 

izango du etengabeko alerta egoera horren eta lehiakideak biratu, erne egin gabe 

kontzentrazioa galdu eta norgehiagokari uko egiten dion egoeraren artean.  

 

 Timing Egokia esan nahi du teknika bat garatzea, honek eragin potentzial handiena 

izaten duenean. 

 

 Distantzia Egokia esaten zaio halaber teknika bat distantzia zehatz batean 

garatzeari, horrela eragin potentzial handiena lortzeko. Beraz, teknika oso azkar 

urruntzen ari den aurkari batekin garatzen denean, kolpearen eragin potentziala 

murriztu egingo da. 

 

Urruntzea esaten zaio halaber teknika garatuari amaitzeari edo horretara 

hurbiltzeari. Esan daiteke distantzia egokia erakusten duela ukabilkada edota 

ostikada batekin aurpegian, buruan edo lepoan emandako azaleko eta 5 cm arteko 

ukitu batek. Hala ere, helmugatik 5 cm-ko distantzia batera heltzen diren 

tekniketan, zeinetan aurkariak saihesteko edo blokeatzeko saiakerarik egingo ez 

duen, puntuak eskuratuko dira, betiere teknikak gainerako irizpideak betetzen 

dituenean. Kadete eta Junior txapelketan ez da onartzen inolako kontakturik 

aurpegian, buruan eta lepoan, kontaktu oso arina izan ezik (skin touch) Jodan 

ostikadetarako, eta puntuatzeko distantzia 10 cm-ra hedatzen da. 

 

3. Erasoak ondorengo gunetara mugatzen dira:  

 

a) Burua 

b) Aurpegia 

c) Lepoa 

d) Sabela 

e) Bularra 

f) Atzealdea  (bizkarra) 

g) Alboko guneak (alboak) 

 

4. Ontzat emango da norgehiagokaren amaiera adierazten duen unean eginiko teknika 

eraginkor bat. Teknika batek, eraginkorra izan arren, norgehiagoka eteteko edota geratzeko 

agindu baten ondoren egiten denean, ez du punturik ekarriko eta arau-hauslearentzat 

penalizazio bat eragin ahal izango du.  

 

5. Ez da puntuatuko inolako teknika, egokia izan arren, lehiakide biak txapelketa eremutik 

kanpo daudenean. Hala ere, lehiakide bietako batek teknika eraginkor bat garatzen badu 

oraindik txapelketa eremuan dagoenean eta Arbitroak “YAME” esan aurretik, teknika hori 

puntuatu egingo da.  

 

6. Markatzeko beharrezkoa da eremu puntuagarri batean teknika bat aplikatzea, aurreko 3. 

puntuan definitua kontuan hartuta. Teknika behar bezala kontrolatu beharko da eremu 

erasotuari dagokionez eta aurreko 2. puntuaren 6 irizpideak asebete beharko ditu. 

7. Segurtasun arrazoiengatik, debekatuta daude eta ohartarazpena edo penalizazioa jasoko dute 

lehiakidea gerriaren azpitik heltzean eginiko eraispenak, eutsi gabe edo modu 

arriskutsuan eraitsia izan denean, edota biratze gunea gerrikoaren mailaren gainetik 

ezarrita dagoenean. Salbuespenak ohiko ekorketak izaten dira, zeinetan ez den beharrezkoa 
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izango aurkaria eustea ekorketa garatu bitartean, esaterako ashi-barai, ko  uchi gari, kani 

waza etab. Eraisketa bat garatu ondoren, lehiakidea berehala teknika puntuagarri bat egiten 

saiatuko da.  

8. Lehiakide batek, araudiaren arabera eraisten, irristatzen, erortzen edota bere kabuz oreka 

galtzen duenean eta gorputz-enborra (gorputzaren goiko atala edo soina) tatamian dagoen 

bitartean bere aurkariak markatu egiten duenean, IPPON puntuazioa emango da. 

Lehiakidea teknika baten bidez kolpatua izaten denean erortzen ari den unean, Epaileek 

kontuan hartuko dute norantz erortzen ari den, izan ere, bere aurkariarengandik urruntzen 

ari bada teknika ez eraginkortzat hartuko da eta ez zaio puntuaziorik emango. 

 

Lehiakidearen gorputzaren goiko atala tatamian ez badago teknika eraginkor bat garatzeko 

unean, puntuak 6. Artikuluan adierazitako moduan emango dira. Beraz, lehiakide bat 

markatuta erortzen ari denean, eserita, belauniko, zutik edota airean jauzia eginez, oro har, 

gorputz-enborra tatamian aurkitzen ez denean emandako puntuak, ondorengoak izango dira: 

 

 Jodan ostikadak, hiru puntu (IPPON) 

 Chudan ostikadak, bi puntu (WAZA-ARI) 

 Tsuki edo Uchi, puntu bat (YUKO) 

 

9. Ontzat eman gabeko teknika bat bere horretan mantenduko da, non eta nola garatzen den 

alde batera utzita. Forma egokiarekin eginikoa ez den edo behar adinako potentziarik ez 

duen teknika bat, ez da puntuatuko. 

 

10. Gerrikoaren azpitik eginiko teknikak puntuatu ahal izango dira, betiere pubisaren gainetik 

egiten direnean. Lepoa hala nola eztarria, gune puntuagarriak izango da. Baina debekatuta 

dago eztarriarekin kontaktua egitea, ukitzen ez duen behar bezalako teknika kontrolatu 

baterako puntua eskuratu ahal izan arren. 

 

11. Omoplatoetan eginiko teknikak puntuagarriak izango dira. Sorbaldetako atal ez 

puntuagarria izango da besoaren goialdeko hezurra omoplatoarekin eta klabikularekin 

elkartzeko gunea.  

 

12. Denbora amaieraren seinaleak norgehiagokan puntuatzeko aukeren amaiera markatzen du, 

nahiz eta Arbitroak, oharkabean, norgehiagoka berehala ez eten izan. Hala ere, denbora 

amaieraren seinale horrek ez du esan nahi ezinezkoa denik ohartarazpenak edo 

penalizazioak inposatzea. Horiek Arbitraje Panelak inposatu ahal izango ditu, lehiakideak 

txapelketa eremuaren barruan mantentzen diren bitartean, norgehiagoka amaitu ostean. Une 

horretatik aurrera halaber penalizazioak inposatu ahal izango dira, baina hori soilik 

Arbitraje Batzordeak edota Diziplina eta Lege Batzordeak egin ahal izango du. 

 

13. Bi lehiakidek aldi berean elkar kolpatzen badute, eta Timing Egokiaren puntuazio irizpidea 

betetzen ez bada, erabaki zuzena puntua ez ematea izango da. Hala ere, lehiakide biek 

puntuak eskuratu ahal dituzte aldeko bi bandera lortzen badituzte, eta puntuak “Yame”ren 

eta denbora seinalearen aurretik eman badira. 

 

14. Lehiakide batek segidako teknika bat baino gehiagorekin markatzen badu partidua eten 

aurretik, lehiakide horri markatutako teknikarik baliotsuena hartuko zaio kontuan, 

garatutako sekuentzia alde batera utzita. Adibidea: Ostikada bat ukabilkada baten jarraian 

ematen bada, ostikada markatuko da, ukabilkada ostikadaren aurretik eman izan arren, 

ostikadak gehiago puntuatzen duelako. 
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15. Lehiakideak gehiegizko kontaktuaren teknika baten jarraian teknika puntuagarri bat egiten 

duenean, Epaileek ez dute punturik emango eta horren ordez Arbitroari utziko diote 1. 

Kategoriako ohartarazpena edo penalizazioa eskatzeko aukera (hartzailearen akats propioa 

izaten denean salbu).  

 

 

7 .  ARTIKULUA: ERABAKI  IRIZPIDEAK  

1. Partidu bateko emaitza definituta geratzen da lehiakide batek zortzi puntuko abantaila bat 

eskuratzen duenean. Partiduren amaiera unea ezartzen da puntu kopururik handiena 

eskuratu denean.  

Oposiziorik gabe markatutako lehenengo puntuagatik (SENSHU), erabakitasunagatik 

(HANTEI), edota aurkariak HANSOKU, SHIKKAKU EDO KIKEN lortzen dituenean. 

 

2. Banakako partidu batean ezinezkoa izango da berdinketa gertatzea. Soilik taldeen araberako 

txapelketan, partidua puntuazioen berdinketarekin, edota puntuaziorik gabe amaitzen 

denean hala nola lehiakidetako bakar batek SENSHU lortu ez duenean, Arbitroak 

berdinketa bat (HIKIWAKE) aldarrikatuko du. 

 

3. “Oposiziorik gabe markatutako lehenengo puntuagatik” (SENSHU) ulertzen da lehiakide 

batek lehenengo puntua markatu diola bere aurkariari, betiere aurkariak seinalearen aurretik 

markatu ez duenean. Lehiakide biek seinalearen aurretik markatzen dutenean, ez da emango 

“oposiziorik gabe markatutako lehenengo punturik” eta lehiakide biek aurrerago partiduan 

zehar SENSHU markatzeko aukera izaten jarraituko dute. 

 

4. Banakako partiduetan, denboraren amaieran puntuazioak berdinak izan arren lehiakide 

batek lehenengo puntua oposiziorik gabe (SENSHU) eskuratu duenean, lehiakide hori 

garaile aldarrikatuko da. Banakako partidu batean zeinetan lehiakideek punturik lortuko ez 

zuten edota puntuazio berdinak lortuko zituzten, lehiakidetako inork oposiziorik gabe 

markatutako lehenengo puntuaren abantaila lortu ez dutenean, erabakia lau Epaileen eta 

Arbitroaren amaiera bozketaren arabera hartuko da. Derrigorrezkoa da lehiakide baten edo 

bestearen aldeko erabaki bat hartzea eta horretarako oinarriak ondorengoak izango dira: 

 

a) Jarrera, lehiakideek erakutsitako borroka izpiritua eta indarra. 

b) Garatutako teknika eta taktika ezberdinen nagusitasuna. 

c) Lehiakidetako zeinek jarri dituen abian ekintza gehienak. 

 

5. Talde garailea izango da garaipen gehien lortzen dituen hura. Talde biek garaipen kopuru 

berdina eskuratu dutenean, talde garailea izango da puntu gehien eskuratu dituena, 

galdutako eta irabazitako partiduetan eskuratu dituenak batuz. Partidu batean erregistratuko 

den puntuen gehieneko aldea zortzikoa izango da. 

 

6. Talde biek garaipen eta puntu kopuru berdina eskuratzen dutenean, partidu erabakigarri bat 

ospatuko da. Talde bakoitzak bere kidetako edozein izendatu ahal izango du, hautatutako 

pertsona talde biren arteko aurretiko partidu batean lehiatu izana alde batera utzita. Partidu 

erabakigarriak puntuen araberako irabazlerik eragiten ez badu, eta lehiakidetako bakar batek 

SENSHU lortu ez badu, partidu hori HANTEI bidez erabakiko da, banakako partiduetako 

prozedura berdinaren bidez. Partidu erabakigarrirako HANTEI-ren emaitzak erabakiko du 

taldeen arteko partiduaren emaitza. 

 

7. Taldeen araberako partiduen kasuan, talde batek partiduetan behar adina garaipen 

eskuratzen dituenean edota garailea aldarrikatzeko behar adina puntu eskuratzen dituenean, 

partidua amaitutzat emango da eta ez da norgehiagoka gehiagorik ospatuko.  
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8. Partidu baten emaitza bozketaren bidez erabakitzean (HANTEI) oraindik amaitu gabeko 

partidu bat amaitzeko, Arbitroa txapelketa eremuaren perimetrora zuzenduko da eta 

“HANTEI” eskatuko du, segidan txilibituaren bi tonuko txistua eginez. Epaileek euren 

iritziak banderen bidez adieraziko dituzte eta aldi berean Arbitroak bere botoa besoarekin 

adieraziko du. Arbitroak orduan txistu laburra egingo du, bere jatorrizko posiziora itzuliko 

da, erabakia jakinaraziko du eta garailea aldarrikatuko du ohiko moduan.  

 

9. Bai AKA eta bai AO partidu berean deskalifikatuak izan direnean Hansoku bidez, hurrengo 

txandarako aurreikusitako aurkaria garaile aldarrikatuko da bye bidez (eta ez da emaitzarik 

jakinaraziko), deskalifikazioa dominaren araberako partidu batean gertatzean izan ezik; 

kasu horretan garailea Hantei bidez aldarrikatuko da. 

 

 

 

8 .  ARTIKULUA: PORTAERA DEBEK ATUA  

 

1. Karate txapelketa kirol bat da, eta horregatik debekatuta daude teknikarik arriskutsuenak eta 

teknika guztiak kontrolatu egin behar dira. Lehiakide entrenatuek kolpe nahiko indartsuak 

jaso ditzakete atal gihartsuetan, esaterako sabelean, baina buruak, aurpegiak, iztarteak eta 

artikulazioak lesioak jasateko sentiberak izaten jarraitzen dute.  

 

Beraz, lesioa eragiten duten teknika guztiak penalizatu egin beharko dira, hartzaileak eragin 

dituenean izan ezik.  

 

Lehiakideek kontrolaren eta modu egokiaren araberako teknika guztiak garatu behar dituzte. 

Hala izan ezean, erabilera okerreko teknika alde batera utzita, ohartarazpena edo 

penalizazioa egotzi beharko dira. Bereziki zaindu beharko dira Kadete eta Junior 

txapelketetan. 

 

2. Arbitroak adi egon behar du lesionatutako lehiakidearekin. Epaiketarekin lotutako 

itxaronaldi labur batek lesioaren sintomak azaltzeko bidea eman dezake, esaterako 

sudurreko hemorragia. Behaketak agerian jarriko du halaber lehiakideek abantaila taktikoa 

eskuratzeko eta lesio arinak larriagotzeko eginiko edonolako esfortzuren ebidentzia. Honen 

adibideak dira lesionatutako sudur batetik indarkeriaz putz egitea edo aurpegia indarrez 

marruskatzea.   

 

3. Aldez aurreko lesioek proportzioz kanpoko sintomak eragin ditzakete, eragindako kontaktu 

mailarekiko, eta Arbitroek hori kontuan hartuko dute ageriko gehiegizko kontaktuagatik 

eragindako penalizazioak adierazteko orduan. Adibidez, hasieran kontaktu arinak ematen 

dutenek lehiakideari aurrera egitea eragotzi ahal diote, aurretiko borroka bateko lesio bat 

larritzeagatik. Partidu edo borroka baten aurretik, Tatamiko Buruak osasun txartelak aztertu 

beharko ditu eta ziurtatu lehiakideek borrokarako baldintzak betetzen dituztela. Arbitroa ere 

informatuta mantendu beharko da, lehiakide bat aurretiaz lesioagatik artatua izan denean.  

 

4. Portaera debekatuan bi kategoria daude, 1. Kategoria eta 2. Kategoria. 

 

1. KATEGORIA 

 

d. Teknikak gehiegizko kontaktuarekin, kontuan hartuta erasotutako atal puntuagarria eta 

eztarria kontaktatzen duten teknikak. 

e. Erasoak besoetan edo hanketan, iztartean, artikulaziotan edota oinbularrean. 

f. Erasoak aurpegian esku irekiarekin eginiko tekniken bidez.  



15.  ORR .  

 2017  BERTSIOA  (FVK/EKF )  –  INDARREAN  2017.  01.01ETIK  AURRERA              

g. Eraispen teknika arriskutsuak edo debekatuak. 

 

 

 

2. KATEGORIA 

 

   Lesio bat simulatzea edo esajeratzea. 

   Txapelketa eremutik eginiko irteerak (JOGAI) aurkariarekin loturarik ez dutenak.  

 Norbera arriskuan jartzea, lesionatzeko bidea ematen duen portaera batengatik edo 

dagozkion auto-babes neurriak ez hartzeagatik (MUBOBI). 

 Norgehiagoka saihestea aurkariak markatzeko aukerarik ez izateko helburuarekin. 

 Pasibotasuna-borrokari bidea ematen ez saiatzea. (Debekatuta dago partiduaren 

azkeneko 15 segundoetan). 

 Heltzea edo bultzatzea, edota bata bestearekin itsatsita mantentzea, ontzat emandako 

teknika bat edo eraispena egiteko saiakerarik gabe. 

 Aurkaria esku biekin heltzea eraispenarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, 

aurkariaren hanka bat helduz ostikada bat ematen ari denean. 

 Aurkariaren besoa edo karategia esku batekin heltzea, segidan ontzat emandako teknika 

bat edo eraispen bat egin gabe. 

 Bere izaeragatik kontrolatzea ezinezkoak diren teknikak, aurkariaren segurtasunari eta 

eraso arriskutsuei eta kontrolik gabeei dagokienez. 

 Buruarekin, belaunekin edo ukondoekin simulatutako erasoak.   

 Aurkariarekin hitz egitea edo hura zirikatzea, Arbitroaren aginduak ez betetzea, 

Arbitroenganako portaera desegokia edota bestelako portaera okerrak.  

 

5. Penalizatuko duten ekintzen xehetasuna 1. KATEGORIAN: 
 

a) Gehiegizko kontaktua eragiten duten teknikak, erasotutako atal 

puntuagarria kontuan hartuta, eta kontaktatzen duten teknikak, eztarria. 
 

1. KONTAKTUA AURPEGIAREKIN - SENIOR: Senior kategorian, “ukitu” 

arinarekin eginiko kontaktua baimenduta dago, betiere aurpegian, buruan eta lepoan 

kontakturik eragiten ez denean, salbuespena eztarria izanik. Arbitroaren esanetan 

kontaktua indartsuegia izan denean, baina lehiakidearen irabazteko ahalmena 

murrizten ez duenean, ohartarazpen bat egin ahal izango du (CHUKOKU). 

Zirkunstantzia berdinen eraginpean egindako bigarren kontaktu batek KEIKOKU 

eragingo du. Beste urraketa batek HANSOKU CHUI eragingo du. Beste edonolako 

kontaktu osagarri batek, aurkariaren irabazteko aukerak murrizteko modukoa ez 

izan arren, HANSOKU eragingo du. 

 

2. KONTAKTUA AURPEGIAREKIN – KADETE ETA JUNIOR: Kadete eta Junior 

lehiakideentzat ez dago baimenduta kontaktua aurpegiarekin, buruarekin edo 

lepoarekin, eskuzko tekniken bidez. Edozein kontaktu penalizatu egingo da, bere 

arintasun maila alde batera utzita, aurreko II. Paragrafoan bezala, hartzaileak 

eragiten duenean izan ezik (MUBOBI). Jodan ostikadekin kontaktu oso arina egin 

ahal izango da (skin touch), horiek puntuagarriak izanik. Skin touch gehiegizko 

kontaktuen kasuan, ohartarazpena edo penalizazioa eskuratuko da, hartzaileak 

eragin duenean izan ezik (MUBOBI). 

 

3. Eztarria bereziki kaltebera da, eta kontakturik arinenari ohartarazpena edo 

penalizazioa egotzi behar zaio, hartzailearen akatsagatik eragin denean salbu.  
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4. Erakutsi behar da ez dagoela zirkunstantziarik gehiegizko kontaktua eragin duen 

teknika bat puntuatzeko bidea emango duenik.  

 

 

b) Erasoak besoetan edo hanketan, iztartean, artikulaziotan edo oinbularrean. 
 

 

c) Erasoak aurpegian esku irekiarekin eginiko tekniken bidez.  
 

1. Debekatuta daude aurpegian esku irekiarekin eginiko teknikak, aurkariaren 

ikusmenerako duten arriskuarengatik. 

 

d) Eraispen teknika arriskutsuak edo debekatuak. 
 

1. Eraispen teknika bat garatzen duen lehiakide batek 6 eta 8 Artikuluetan 

inposatutako baldintzak bete behar ditu. Lehiakide batek bere aurkaria eraisten 

duenean, eskatutako baldintzak betetzea zainduz eta lesioaren arrazoia aurkariaren 

erortzeko ezintasunarekin lotzen denean, arduraduna lesionatua izango da eta 

eraisten duenari ez zaio penalizaziorik egotziko. Akats propioaren ondoriozko 

lesioak eragin daitezke eraitsitako lehiakidea zabaldutako beso baten edo 

ukondoaren gainean erortzen denean, edota erasotzaileari heltzean bere gainera 

botatzen duenean.  

 

2. Eraispen teknikak bi motakoak dira: 

 

a. Karateko “ohiko” hanken ekorketa teknikak, esaterako ashi barai, ko uchi gari, 

etab., zeinetan aurkaria desorekatuko edo eraitsiko den aurretiaz inork heldu 

gabe.  

b. Eta eraispen haiek zeinetan aurkaria esku batekin heltzea eta eustea 

ezinbestekoa izango den.  Esku biekin eraispen etengaberako bide ematen duen 

kasu bakarra izaten da, aurkariaren ostikada baten ondorioz hanka bat 

harrapatzea. Eraispenaren biraketa gunea ezin da aurkitu eraisten duen 

lehiakidearen gerrikoaren gainetik, eta aurkariari modu seguruan erortzeko 

moduan eutsi beharko zaio.  

 

3. Espresuki debekatuta daude sorbalden gainetik eginiko eraispenak, esaterako Seoi 

nage, Kata guruma etab.; baita “sakrifizioak” izendatutako eraispenak ere, esaterako  

Tomoe nage, Sumi gaeshi, etab.  

 

4. Halaber debekatuta dago aurkariari gerriaren azpitik heltzea eta altxatzea eta hari 

tiratzea edota makurtzea eta hari hanketatik gorantz tiratzea. Lehiakide bat 

lesionatzen bada eraispen teknika baten ondorioz, Epaileek erabakiko dute 

penalizatzea dagokion edo ez.  

 

 

6. Penalizatuko duten ekintzen xehetasuna 2. KATEGORIAN: 
 

a) Lesio bat simulatzea edo esajeratzea. 
 

1. Berehala penalizatuko dira kontaktu arinen aurrean, esaterako aurpegia eustea edota 

inolako zentzurik gabe erortzea, euren erreakzioa esajeratzen duten lehiakideak, 

asmoa Arbitroak bere aurkaria penalizatzea izaten denean. 
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2. Lesio faltsu bat simulatzea araudiaren arau-hauste larri bat da. Lesio bat simulatzen 

duen lehiakideari SHIKKAKU egotziko zaio, hau da, erortzea eta zorutik biraka 

ibiltzea bezalako ekintzak, mediku neutral baten esanetan erakutsitako lesioen 

arrazoitzat hartu ezin izaten direnean. 

 

3. Lesio erreal baten eragina esajeratzea ez da hain larria izaten baina hala ere portaera 

ez onartutzat hartzen da eta ondorioz, lehenengo esajerazioari gutxienez 

HANSOKU CHUI penalizazio bat egotziko zaio. Esajerazio larriagoak, esaterako 

balantza egitea, zorura erortzea, altxatzea eta berriro erortzea, etab., zuzenean 

HANSOKU lortzeko arrazoiak izango dira, akatsaren larritasun mailaren arabera. 

 

4. Karatea arte martzial bat da eta lehiakideek horrekin egokitutako portaera bat 

erakutsi behar dute. Debekatuta dago kontaktu arina jasotzen duten lehiakideek 

euren aurpegia marruskatzea, alde batetik bestera lekualdatzea, tolestea, aho-babesa 

kentzea edota hura ahotik kanpora jaurtitzea, kontaktua indartsua izan dela 

sinestarazi nahian Arbitroa konbentzitzeko bere aurkariak penalizazio handiagoa 

merezi duela. Portaera mota honek gure kirola iraindu egiten du; eta berehala 

penalizatu beharko da. 

 

5. Lehiakide batek gehiegizko kontaktua jasan duela simulatzen duenean eta Epaileek 

aldiz erabakitzen dutenean teknika hori kontrolatua zela eta puntuazio irizpideak 

betetzen zituela, puntuatu egingo da eta 2. Kategoriako penalizazio bat egotziko da 

simulatzeagatik. Lesio bat simulatzeagatik emandako penalizazio zuzenari, 

Epaileek erabaki dutenean teknika hori puntu batekoa zela, Shikkaku esaten zaio. 

 

 

b)  Txapelketa eremutik eginiko irteerak (JOGAI) aurkariarekin 

zerikusirik ez dutenak.  

 
1. JOGAI egiten da lehiakidearen hanka batek edo bere gorputzeko beste atal batek 

txapelketa eremuaren kanpoaldea ukitzen duenean. Honekin lotutako salbuespena 

izaten da aurkariaren aldetik lehiakidea fisikoki eremutik kanpo bultzatua edo 

jaurtia izatea. Ohar modura, lehenengo Jogai baten aurrean ohartarazpena egingo 

da. Jogai-ren definizioa izango da “aurkariak eragin gabeko irteerak” eta ez “irteera 

errepikatuak”.   

Hala ere, 15 segundotik behera falta direnean, gutxienez, zuzenean HANSOKU 

CHUI egotziko zaio arau-hausleari. 

 

2. Teknika puntuagarri bat egiten duen lehiakide bati, Arbitroak “YAME” esan 

aurretik eremutik irteten denean, puntuaren balioa emango zaio eta ez da Jogai 

emango. Saiakerak punturik eskuratzen ez duenean, irteera hori Jogai bezala 

erregistratuko da.  

 

3. AO irteten bada hain zuzen AKA ontzat emandako eraso bezala puntuatu ondoren, 

orduan “YAME” gertatuko da puntuaren jarraian eta ez da erregistratuko AO-ren 

irteera. AO irteten bada edota AKA (AKA-rekin eremuaren barruan) puntuatzera 

atera bada, AKA-ren puntua hala nola AO-ren penalizazioa gertatuko dira Jogai 

bidez. 

 

c)  Norbera arriskuan jartzea, aurkariaren erasoarekin lesioa jasateko 

moduko portaerarekin, edota dagozkion auto-babeserako neurririk hartu 

gabe (MUBOBI). 
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1. MUBOBI-ren adibidea da erasoa egiten duen lehiakide baten kasua,  bere 

segurtasun pertsonala kontuan hartu gabe. Lehiakide batzuek euren aurkariaren 

kontra botatzen dute euren burua, eraso bat blokeatu ezin izateko moduan. Eraso 

ireki hauek Mubobi-ren adibide bat dira eta ezin izango dira puntuatu.  

 

2. Lehiakide batzuk, taktika/antzerki moduan, bat-batean biratzen dira euren 

nagusitasuna erakutsi nahian eta puntuazioa lortzen dutela agerian jartzeko asmoz. 

Biratzearen helburua da Arbitroaren arreta bere teknikara zuzentzea. Hau Mubobi-

ren beste kasu garbi bat da.  

 

 

3. Ohartarazpena egingo da edo Mubobi-rekin penalizatuko da lehiakide batek kolpe 

bat hartzean edota bere akatsagatik edo axolagabekeriagatik lesio bat jasaten 

duenean. Hau aurkariari bizkarra emanez gerta daiteke, gyaku tsuki chudan luze eta 

baxu batekin erasotuz, aurkariaren jodan kontraerasoa aurreikusi gabe, Arbitroak 

"Yame" esan aurretik borrokari uko eginez, adi egon gabe edota kontzentrazioa 

murriztuz eta akatsak errepikatuz edota aurkariaren erasoak blokeatzeko 

borondaterik izan gabe.  

 

4. Arau-hausleak gehiegizko kontaktua jasotzen duenean eta/edo lesio bat jasaten 

duenean, Arbitroak ohartarazpen bat edo 2. Kategoriako penalizazio bat emango du 

eta aurkaria ez du penalizatuko.   

 

5. Lehiakide bat akats propioaren eraginez kolpatua izaten denean eta Epaileak 

nahasteko asmoz ondorioak esajeratzen dituenean, ohartarazpen bat edo Mubobi 

bidezko penalizazio bat eskuratu ahal izango ditu, baita penalizazio osagarri bat 

ere, arau-hausteak esajeratzeagatik.  

 

d)  Borroka saihestea aurkariak markatzeko aukera ez izateko.  
 

1. “Borroka Saihestea” esaten zaio egoera bati zeinetan lehiakide batek denbora 

galduko duen bere aurkariak markatzeko aukerarik ez izateko. Aurkariari aurre egin 

gabe etengabe atzeraka egiten duen, eremua trabatzen edo uzten duen lehiakideak, 

aurkariari markatzeko aukerarik eman gabe, ohartarazpena edo penalizazioa 

eskuratuko du.  

 

2. Hau sarritan gertatzen da borroka bateko azkeneko segundoetan. Arau-haustea 

gertatzen bada borroka amaitzeko hamabost edo segundo gehiago falta direnean, eta 

aurkariak aurretiko 2. Kategoriako ohartarazpenik jasotzen ez duenean, Arbitroak 

arau-hausleari ohartarazpena egingo dio CHUKOKU inposatuz. Aurretiaz 2. 

Kategoriako arau-hauste bat gertatu denean, KEIKOKU inposatuko da. Baina 

borroka amaitzeko hamabost segundo baino gutxiago falta direnean, Arbitroak 

zuzenean HANSOKU CHUI inposatuko dio arau-hausleari (aurretiaz 2. 

Kategoriako KEIKOKU bat gertatu bada edo ez bada). Aurretiaz 2. Kategoriako 

HANSOKU CHUI bat gertatu denean, Arbitroak arau-hauslea HANSOKU-rekin 

penalizatuko du eta aurkariak partidua irabaziko du. Hala ere, Arbitroak ziurtatu 

behar du lehiakidearen portaera ez dela jarrera defentsibo bat, bere aurkaria modu 

ausartegian edo arriskutsuan jarduteagatik; kasu horretan, erasotzaileak 

ohartarazpena edo penalizazioa eskuratu beharko du. 

 

e)  Pasibotasuna-borrokan sartzeko saiakera ez egitea. 
 

1. PASIBOTASUNA esaten zaio bi aurkariek denbora epe batean teknikak trukatzeko 

saiakerarik egin gabeko egoeretan gertatzen denari. 
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2. EZ da penalizatuko partiduaren azkeneko 15 segundotan. 

 

f)  Heltzea, borroka egitea, edo bultzatzea, edo bata bestearekin itsatsita 

mantentzea, eraispena edo bestelako teknika bat egiteko saiakerarik gabe. 
 

g) Aurkaria esku biekin heltzea, eraispena ez den beste edonolako arrazoi 

batengatik, aurkariaren hankarekin lotutako teknika bat hautematean. 

 

h) Aurkariaren besoa edo karategi-a esku batekin heltzea, segidan ontzat 

emandako teknika bat edo eraispen bat egiteko saiakerarik egin gabe. 

 

1. Lehiakideak aurkariaren besoa edo karate-GI-a heldu dezake esku batekin, 

puntuatzeko teknika zuzen bat egiteko helburuarekin, baina ezin izango du heltzea 

mantendu segidako tekniketan. Esku batekin heltzea edo eustea, soilik jarraian 

teknika puntuagarri bat edo eraispen bat egiteko edo erorketa bat arintzeko 

ahalbidetzen da.  

 

i) Bere izaeragatik aurkariaren segurtasunari dagokionez kontrolatu ezin 

diren teknikak, hala nola eraso arriskutsuak eta kontrolik gabeak. 

 

j)  Buruarekin, belaunekin edo ukondoekin simulatutako erasoak.  
 

k) Aurkariari hitz egitea edo zirikatzea, Arbitroaren aginduak ez betetzea, 

Arbitroengana portaera desegokia edota bestelako portaera okerrak 

erakustea.  
 

1. Ordezkaritza ofizial bateko kide baten edonolako portaera desegokia izan daiteke 

lehiakide bat, talde osoa edota ordezkaritza torneotik deskalifikatzeko arrazoia. 

 

9 .  ARTIKULUA: OHARTAR AZPENAK ETA PENALIZAZIOAK  

1. Hiru ohartarazpen maila daude: CHUKOKU, KEIKOKU eta HANSOKU CHUI. 

Ohartarazpen batek balio du lehiakide batek jakiteko txapelketa arauak urratu egin dituela, 

baina ez zaio berehalako penalizaziorik egotziko: 

 

 CHUKOKU: CHUKOKU inposatzen da kategoria 

aplikagarrirako arau-hauste arin bat lehenengo aldiz 

egitean. 

 

 KEIKOKU: Ohartarazpena inposatzen da kategoria 

bereko bigarren arau-hauste arinagatik edota  

HANSOKU-CHUI merezi izateko moduko arau-hauste 

larriak ez egiteagatik . 

 

 HANSOKU-CHUI: Deskalifikazioaren ohartarazpen 

bat da eta oro har, aldez aurretik partidu horretan 

KEIKOKU gertatzeko bidea eman duten arau-

hausteengatik inposatzen da. Halaber zuzenean 
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inposatu ahal da HANSOKU merezi ez duten arau-

hausteen eraginez.  

 

 

2. Bi penalizazio maila daude: HANSOKU eta SHIKKAKU; biak izaten dira lehiakidea (i) 

borrokatik edo (ii) torneotik deskalifikatzeko arrazoia, denbora-epe gehigarri batean 

lehiatzeko balizko etenaldia dela medio: 

 

 HANSOKU:  Arau-hauste oso larri baten 

edota HANSOKU CHUI baten ondorioz eginiko 

deskalifikazioa da. Taldeen araberako partiduetan, 

lehiakide penalizatuaren puntuazioa zero izango da eta 

aurkariarena berriz, zortzi puntukoa. 

 

 

 SHIKKAKU:  Torneotik, txapelketatik edo 

partidutik deskalifikatzean datza. SHIKKAKU-ren 

muga definitzeko, Arbitraje Batzordeari kontsultatu 

beharko zaio. SHIKKAKU gertatzen da lehiakide batek 

asmo txarrez jokatuz Arbitroaren aginduak jarraitzen 

ez dituenean edota karate-do jarduearen ospea eta 

ohorea kaltetzen dituen ekintza bat egiten duenean, 

edota torneoaren arauak eta izpiritua urratzen dituzten 

bestelako ekintzak gertatzen direnean. Taldeen 

araberako partiduetan, lehiakide penalizatuaren 

puntuazioa zero izango da eta aurkariarena berriz, 

zortzi puntukoa. 

 

3. 1. Kategoriako eta 2. Kategoriako ohartarazpenak ezin izango dira metatu euren artean. 

 

4. Ohartarazpen bat zuzenean inposatu ahal izango da araudia urratzeagatik, baina gertatu 

denean, arau-hauste Kategoria hori errepikatzean, ohartarazpenaren edo inposatutako 

penalizazioaren larritasun maila hedatuz joango da. Adibidez, ezinezkoa da ohartarazpena 

egitea gehiegizko kontaktuarengatik eta bigarren gehiegizko kontaktu batengatik maila 

bereko ohartarazpena egin ondoren. 

 

5. CHOKOKU inposatzen da, oro har, urraketa baten lehenengo instantziaren ondorioz 

lehiakidearen irabazteko ahalmena murriztu ez denean, aurkariaren akatsa dela medio.   

 

6. KEIKOKU inposatzen da, oro har, lehiakidearen irabazteko ahalmena (Epaileen esanetan) 

pixka bat murriztu denean, aurkariaren akatsa dela medio. 

 

7. HANSOKU CHUI bat zuzenean edota ohartarazpen baten edo KEIKOKU baten ondoren 

inposatu ahal da eta aurkariaren akatsa dela medio lehiakidearen irabazteko ahalmena 

(Epaileen esanetan) nabarmenki murrizteko erabiltzen da.  

 

8. HANSOKU bat inposatzen da akatsen metaketagatik baina halaber zuzenean inposatu ahal 

da araudiaren urraketa larriengatik. Erabiltzen da (Epaileen esanetan) aurkariaren akatsa 

dela medio lehiakidearen irabazteko ahalmena birtualki zerora murrizten denean. 

 

9. HANSOKU jasotzen duen lehiakide batek lesioa eragin dezake, Epaileen zein Tatamiko 

Buruaren esanetan zuhurtziarik gabe edo modu arriskutsuan jokatu duenean edota 

txapelketarako beharrezko gaitasunak izaten ez dituenean; Arbitraje Batzordera bidaliko 
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zaio, eta honek erabakiko du lehiakide hori txapelketa osorako eta/edo hurrengo 

txapelketetarako kanporatu egin beharko den edo ez. 

 

10. SHIKKAKU zuzenean inposatu ahal da, inolako abisurik gabe. Lehiakideak ez du ezer egin 

behar hori merezi izateko; nahikoa izango da lehiakidearen ordezkaritzako entrenatzaileak 

edo kide ez lehiakideak karate-do jardueraren ospea eta ohorea kaltetzeko moduan 

portatzea. Arbitroaren ustean lehiakide batek asmo txarrez jokatu badu, lesio fisikoa eragin 

izana edo ez izana alde batera utzita, SHIKKAKU penalizazioa dagokio eta ez HANSOKU. 

 

11. SHIKKAKU jendearen aurrean aldarrikatu behar da. 

 

12. SHIKKAKU jasotzen duten lehiakideak,  lesio bat simulatzeagatik txapelketa eremutik 

kanporatuak izango dira, eta zuzenean Txapelketako Mediku Taldera bidaliko dira, 

lehiakidea berehala aztertua izateko. Mediku Taldeak bere txostena igorriko dio Arbitraje 

Batzordeari Txapelketak amaitu aurretik.  

 

Lesioa simulatzen duten lehiakideak zorrozki penalizatuak izango dira, errepikatutako arau-

hausteen bidez betirako etenaldirako bidea emanez.   

 

 

 

10 .  ARTIKULUA :  TXAPELKE TAKO LESIOAK ETA IST RIPUAK  

1. KIKEN erabakitzen da lehiakide bat edo batzuk borrokatzeko aurkezten ez direnean, 

borrokatzen jarraitu ezin direnean, borrokari uko egitean edota Arbitroaren aginduz 

erretiratuak izatean. Borroka uzteko arrazoien artean aurkariaren ekintzei egotzi ezinezko 

lesio bat egon daiteke.  

KIKEN bidezko kanporaketak esan nahi du lehiakidea kategoria horretatik deskalifikatu 

egingo dela, baina horrek ez dio eragingo beste kategoria batzuetan parte hartzeko. 

 

2. Bi lehiakidek elkar lesionatzen dutenean, edo aldez aurreko lesioen eraginak jasaten 

dituztenean, eta torneoko medikuak jarraitzeko ezgai direla esaten duenean, borroka 

esleituko zaio une horretan puntu gehien dituenari. Banakako partiduetan, biek puntu 

kopuru berdina badute, erabakia HANTEI bidez emango da, lehiakide batek SENSHU 

egiten duenean salbu. Taldeen araberako partiduetan Arbitroak berdinketa (HIKIWAKE) 

aldarrikatuko du, lehiakidetako batek SENSHU egiten dutenean salbu. Hau Taldeko Partidu 

bat erabakitzeko ezohiko partidu batean gertatzen denean, boto batek (HANTEI) erabakiko 

du emaitza, lehiakidetako batek SENSHU egitean salbu.  

 

3. Lehiakide bat lesionatzen denean eta osasun tratamendua behar duenean, Arbitroak borroka 

eten egingo du eta medikuari deituko dio, besoa altxatuz. 

Medikua soilik baimenduta dago lesioa diagnostikatzeko eta tratatzeko hala nola segurtasun 

gomendioak emateko, lehiakide lesionatu baten osasun tratamendu egokia bermatzeko 

denean.  

 

4. Fisikoki egin ahal badu, lesionatutako lehiakidea eremutik atera egin beharko da 

medikuaren arreta jasotzeko.  

 

5. Norgehiagoka batean lesionatutako lehiakide batek osasun tratamendua behar duenean, hiru 

minutu emango zaizkio tratamendu hori jasotzeko. Tratamendua epe horren barruan osatu 

denean, Arbitroak erabakiko du lehiakideak borrokatzeko baldintzak (13. Artikulua, 10d 

Paragrafoa) betetzen dituen, edota tratamendurako denbora gehiago eman behar zaion. 
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6. Medikuaren ustean lehiakide batek baldintzak betetzen ez dituenean, dagokion oharra idatzi 

beharko da lehiakidearen txartelean. Garbi utzi beharko da beste Arbitraje Paneletan zein 

den ezgaitasun maila.  

 

7. Lehiakide batek aurkariaren deskalifikazioarengatik garaipena eskura dezake, 1. 

Kategoriako arau-hauste arinak metatzean. Gerta liteke garaileak lesio esanguratsuak ez 

jasan izana. Arrazoi berdinen bidezko bigarren garaipen batek erretiratzea eragingo du, 

lehiakidea jarraitzeko egoera fisiko onean aurkitu izan arren.  

 

8. Lehiakide batek torneoko medikuaren jarraitzeko ezintasunaren agindua jasotzen duenean, 

ezin izango du berriro lehiatu torneo horretan. 

 

9. Lesioaren eraginez deskalifikatzeagatik borroka irabazten duen lesionatutako lehiakide 

batek ezin izango du lehiatzen jarraitu medikuaren baimenik gabe. Lesionatuta dagoenean, 

bigarren borroka bat irabazi ahal izango du deskalifikazioaren eraginez, baina torneo 

horretan Kumite txapelketatik berehala kanporatua izango da.  

 

10. Lesioaren edo nokeatuta egotearen eraginez eraitsia izaten den lehiakide bat, hamar 

segundotan bere posizioa berreskuratzera heltzen ez denean, lehiatzen jarraitzeko baldintzak 

ez dituela betetzen erabakiko da eta automatikoki erretiratua izango da torneoko Kumite 

ospakizun guztietatik.  

 

Lehiakide batek lesioaren edo nokeatuta egotearen eraginez zutik ezartzeko posizioa 

berreskuratu ezin duenean, Arbitroak berehala medikuari deituko dio. Arbitroak 

kronometratzaileari adierazi ahal izango dio 10 segundoko atzerako kontaketa, bere 

txilibituaren soinuarekin eta besoa altxatuz. 

 

“Hamar segundoko” araua aplikatzen denean, denbora kontrolatuko du helburu honetarako 

bereziki izendatutako kronometratzaile batek. Kronometratzaileak soilik ordularia martxan 

jarriko du Arbitroak agintzen duenean, eta Arbitroak besoa altxatzean geratuko du. 

 

10 segundoko atzerako kontaketa abian jarritako kasu guztietan, medikuari deituko zaio 

lehiakidea aztertu dezan, partidua berriro abian jarri aurretik. 10 segundoko arau honetan 

barne hartzen diren gertakarietan, lehiakidea tatamian aztertua izan ahal da. 

 

11. Epaileek erabakiko dute KIKEN, HANSOKU edo SHIKKAKU ematea, kasuaren arabera.  

 

12. Taldeen araberako partiduetan, taldeko kide batek KIKEN jasotzen duenean, edo 

deskalifikatua izaten denean (HANSOKU edo SHIKKAKU), bere puntuazioa zero izango 

da eta aurkariaren puntuazioa berriz, zortzi.  

 

 

  

 
11 .  ARTIKULUA :  ERREKLAMAZIO OFIZIAL A  
 

 

Inork ezin die erreklamatu epai bat Arbitraje Paneleko kideei. 

 

1. Arbitraje batek araudia urratu ahal izan duenean, Federazioko Presidentea edo ordezkari 

ofiziala dira erreklamazio bat aurkezteko baimendutako bakarrak. 
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3. Araudiaren aplikazioarekin lotutako erreklamazio oro FVK/EKF-ko Txapelketa 

Batzordeko Araudiaren arabera definitutako prozedurari jarraiki egin beharko da. Idatziz 

aurkeztu beharko da eta taldeko ordezkari ofizialak izenpetu beharko du. 

 

4. Erreklamazioa idatzizko txosten baten bidez egingo da, eta erreklamaziorako bidea eman 

zuen partiduaren segidan aurkeztuko da (horretarako salbuespen bakarra erreklamazioa 

administrazio akats bati dagokionean soilik gertatzen da). Tatamiko Burua berehala 

informatua izango da, akats hori hauteman ondoren. 

 

5. Erreklamazioan barne hartuko dira lehiakideen izenak, jarduneko Epaileen izenak eta 

protestarako bidea ematen duten xehetasun zehatzak. Ez dira ontzat emango erreklamazio 

bezala arau orokorren inguruko kexa orokorrak. Erreklamazioa egiten duenari dagokio 

erreklamazioaren baliozkotasuna egiaztatzea.  

 

6. Erreklamazioa FVK/EKF-ko Txapelketa Batzordeko ordezkari baten aurrean aurkeztu 

beharko da. Dagokion unean, Batzorde horrek berrikusi egingo ditu erreklamaziorako bidea 

eman zuten zirkunstantziak. Eskuragarri dauden ekintza guztiak kontuan hartuta, txosten bat 

igorriko du, eta egokitzat jotzen dituen ekintzak jarriko ditu abian. 

 

 

7. Txapelketa Batzordeari dagokio erreklamazioa berrikustea eta berrikuste honetan 

batzordeak erreklamazioa babesteko emandako ebidentzia aztertuko du. Batzordeak halaber 

bideo ofizialak aztertu ahal izango ditu eta Ofizialei galdetu, erreklamazioaren 

baliozkotasuna modu objektiboan aztertzeko ahaleginean.  

 

8. Erreklamazioa egiten duenak FVK/EKF-ko Txapelketa Batzordeko Araudian xedatutako 

kopuru ekonomikoaren gordailua egin beharko du, zein erreklamazioarekin batera 

Txapelketa Batzordeko Presidenteari entregatu beharko zaion. 

 

9. Txapelketa Batzordearen ustean erreklamazioa onargarria izaten bada, dagozkion ekintzak 

garatuko dira. Halaber dagozkion neurriak hartuko dira etorkizuneko txapelketetan berriro 

gerta ez dadin. Diruzaintzak itzuli egingo du ordaindutako gordailua.  

 

10. Txapelketa Batzordearen ustean erreklamazio bat onargarria izaten ez bada, hau errefusatua 

izango da eta gordailua FVK/EKF-ren baitan geratuko da. 

 

11. Ez dira atzeratuko ondorengo norgehiagokak, erreklamazio ofizial bat prestatzen aritu izan 

arren. Partiduko Ikuskatzailearen ardura izango da norgehiagoka txapelketako arauen 

arabera bideratua izan dela ziurtatzea.  

 

12. Partiduaren garapenean administrazio akats bat egiten denean, entrenatzaileak hori 

zuzenean jakinarazi ahal izango dio Tatamiko Buruari. Aldi berean, Tatamiko Buruak 

Arbitroari jakinarazi egingo dio.  

 

13. Txapelketa Batzordearen eraketa 
 

Txapelketa Batzordea ahotsa eta boto eskubidea izango duten ondorengo kideekin osatuko da: 

 
1. FVK/EKF-ko Zuzendari Teknikoa, zeinek Txapelketa Batzorde horretako presidentzia 

eta ordezkaritza beteko duen. 

2. FVK/EKF-ko Arbitraje Saileko Zuzendaria. 

3. Kirolari bat, dagokion txapelketan kirolari bezala partaide ez izan arren,  FVK/EKF-ko 

Presidenteak xede horretarako izendatuko duena. 
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4. Arbitro bat, ospatzea dagokion txapelketa mota arbitratzeko eskatutako titulazioaren 

jabe izanik, jardunean aritzeko beharrik gabe  FVK/EKF-ko Presidenteak izendatuko 

duena. 

 

 

14. Apelazioen Ebaluaketa Prozesua    
 

Erreklamazioa egiten duen alderdia arduratuko da Txapelketa Batzordearen deialdiaz eta 

xede horretarako ezarritako diru-kopuruaren gordailuaz, dagokion erreziboa bidali behar 

izanik. 

Bilduta dagoenean, Txapelketa Batzordeak erreklamazioa ebaluatzeko dagozkion bilaketak 

eta ikerketak egingo ditu. Kide bakoitza behartuta dago erreklamazioaren onargarritasunari 

buruzko bere epaia ematera. Debekatuta dago abstentzioa. 

 

15. Errefusatutako Erreklamazioak 
 

Erreklamazio batek oinarririk izaten ez duenean, Txapelketa Batzordeak bere kidetako bat 

izendatuko du erreklamazioa egiten duenari ahoz jakinarazteko bere erreklamazioa 

errefusatua izan dela, jatorrizko dokumentua markatuko du “ERREFUSATUA” hitzarekin 

eta Txapelketa Batzordeko kide bakoitzak izenpetu egin beharko du. 

 

16. Onartutako Erreklamazioak 
 

 

Erreklamazioa bat onartua izan denean, Txapelketa Batzordea harremanetan jarriko da 

Antolaketa Batzordearekin eta Arbitraje Batzordearekin, egoera ebazteko balizko neurri 

praktikoak hartzeko, esaterako: 

 

- Araudia urratzen duten aldez aurreko erabakiak aldatzea 

- Gertakaritik pool-ean eragindako partiduetako emaitzak ezabatzea 

- Gertakariarekin eragindako partiduak errepikatzea 

- Arbitraje Batzordeari inplikatutako Arbitroen zigorra aztertzeko gomendioa ematea 

 

Txapelketa Batzordea arduratuko da dagozkion neurriak hartzeaz, ospakizunaren programa 

modu esanguratsuan ez nahasteko. Kanporaketen prozesua berregitea da hartu beharreko 

azken aukera. 

 

Txapelketa Batzordeak izendatuko du bere kideetako bat ahoz jakinarazteko erreklamazioa 

egin duenari bere erreklamazioa onartua izan dela, jatorrizko dokumentua “ONARTUA” 

hitzarekin markatuko du eta Txapelketa Batzordeko kide bakoitzak izenpetu egingo du. 

Gordailuan dagoen diru-kopurua itzuli egingo zaio erreklamazioa egin duenari. 

 

17. Gertakariaren Txostena 
 

Gertakariaz arduratu ostean, arestian deskribatu den bezala, Txapelketa Batzordea bildu 

egingo da, eta txosten sinple bat idatziko du, bere aurkikuntzak deskribatuz eta 

erreklamazioa onartzeko edo errefusatzeko arrazoiak emanez. Txostena Txapelketa 

Batzordeko kideek izenpetu beharko dute. 

 

18. Esleipenak eta Mugak 
 

Txapelketa Batzordearen erabakia azkena da, eta soilik errekurtsoa aurkeztu ahal izango 

zaio FVK/EKF-ko Txapelketa Batzordeko Araudian adierazitako terminoetan. 
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Txapelketa Batzordeak ez du inposatuko zigorrik edo penalizaziorik. Bere funtzioa da 

Arbitraje Batzordeari eta Antolaketa Zuzendaritzari eskatzea Araudia urratu duten jarduera 

arbitralak zuzentzeko neurri zuzentzaileak hartzeko. 

 

19 . Xedapen berezia bideoarekin berrikusteko erabilera egiteko. 

 

Xedapen berezi hau 11. Artikulu honetako beste xedapen batzuekiko bereizita edo modu 

independentean interpretatu behar da. 

 

WKF-ren Munduko Txapelketan, Kumite partiduetako bideoa berrikusteko erabilera 

eskatzen da. Review bideoaren erabilera gomendatzen da halaber beste txapelketa 

batzuetarako, ahal den orotan. Review bideoaren erabilerarekin, dagozkion entrenatzaileek 

txartel urdin edo gorri bat eskuratuko dute; protestatzeko erabili ahal izango dutena 

epaileek, entrenatzailearen ustean, euren lehiakideari ontzat emandako teknika batengatik 

puntu bat eman ez diotenean.  

 

Tatamiko Buruak esleitutako 2 pertsonekin osatutako panel batek bideoa aztertuko du, 

panel arbitralaren erabakia aldatzeko ahalmena izanik, betiere esleitutako pertsonak ados 

jartzen direnean. 

 

Bideoa aztertzean, bideoa berrikusteko panelak protesta onartu eta puntua ematen duenean, 

entrenatzaileak txartela mantendu egingo du eta arbitroak berrikusitako erabakia 

aldarrikatuko du. Protesta errefusatu egingo balitz, txartela erretiratu egingo litzateke 

partidu osorako eta entrenatzaileak lehiakide horren alde zuzenean protesta egiteko 

eskubidea galduko luke pool-aren garapenean, dominen araberako partiduetan izan ezik, 

zeinetan lehiakide bien entrenatzaileek beti jasoko dituzten puntuak erreklamatzeko 

txartelak. 

 

 

12 .  ARTIKULUA :  ESLEIPENAK ETA FUNTZ IOAK 

 

1. ARBITRAJE BATZORDEA 
 

Arbitraje Batzordearen esleipenak eta funtzioak ondorengoak izango dira: 

 

a. Torneo bakoitzaren prestakuntza egokia ziurtatzea Antolaketa Batzordearekin 

elkarlanean, txapelketa eremuaren xedapena, talde osoaren hornikuntza eta hedapena 

eta beharrezko instalazioak, partiduetako operazioa eta ikuskapena, segurtasun neurriak, 

etab. kontuan hartuta. 

b. Tatamiko Buruak izendatzea eta hedatzea dagozkien eremuetan eta dagozkion ekintzak 

abian jartzea, Tatamiko Buruen txostenetatik eratorriaren arabera.  

c. Arbitroen portaera orokorra ikuskatzea eta koordinatzea. 

d. Ordezko ofizialak izendatzea, beharrezkoa den tokian.  

e. Amaiera erabakia ematea partidu batean azaleratu ahal diren arlo teknikoarekin lotutako 

gertakarien inguruan, horiek araudian hitzartu gabe daudenean.  

 

2. TATAMIKO BURUA  
 

Tatamiko Buruaren eskuduntzak eta funtzioak izango dira ondorengoak: 

 

a. Eskuordetzea, izendatzea eta ikuskatzea Arbitroak eta Epaileak, horien kontrolpean 

dauden eremuetako partidu guztietarako. 
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b. Arbitroek eta Epaileek euren eremuetan izaten duten portaera zaintzea, eta izendatutako 

ofizialek esleitu zaizkien zereginak betetzeko gaitasuna dutela ziurtatzea. 

c. Arbitroari partidua eteteko agindua ematea, Partiduko Ikuskatzaileak txapelketa 

araudiaren inguruan arau-hauste bat adierazten duenean. 

d. Osasun txartelak aztertzea eta lehiakideak partidu bakoitzaren aurretik lehiatzeko 

moduan daudela ziurtatzea.  

e. Idatzizko eguneko txosten bat prestatzea ofizial bakoitzaren portaeraren inguruan horien 

ikuskapenarekin, Arbitraje Batzorderako balizko gomendioekin batera. 

f. Bideoa Berrikusteko Paneleko kideak izendatzea. 

 

3. ARBITROAK 
 

Arbitroaren eskuduntzak eta funtzioak ondorengoak izango dira: 

 

a. Arbitroak (“SHUSHIN”) partiduak zuzenduko ditu, horien hasiera, etenaldia eta 

amaiera aldarrikatzea zainduz. 

b. Puntuak ematea Epaileen erabakian oinarrituta. 

c. Partidua etetea, jarraitzeko lehiakide baten lesio, gaixotasun edo ezgaitasun bat 

hautematen dutenean. 

 

d. Partidua etetea arbitroaren ustean puntu bat eskuratu denean, akats bat egin denean, 

edota lehiakideen segurtasuna bermatu behar denean. 

e. Partidua etetea, epaile batek edo gehiagok puntu bat edo Jogai adierazi dutenean. 

f. Hautemandako faltak adieraztea (Jogai barne), epaileen baimena eskatuz. 

g. Epaileen egiaztapena eskatzea, arbitroaren ustean epaileek euren ohartarazpen edo 

penalizazio iritzia berriro ebaluatzeko arrazoiak dauden kasuetan. 

h. Epaileen deialdia egitea (SHUGO) Shikkaku gomendatzeko. 

i. Azaltzea Tatamiko Buruari edota Txapelketa Batzordeari, beharrezkoa denean, erabaki 

zehatz baterako oinarriak. 

j. Ohartarazpenak egitea eta penalizazioak inposatzea epaileen erabakia kontuan hartuta. 

k. Ezohiko partidu bat iragartzea eta abian jartzea, hala badagokio, taldeko partiduetan.   

l. Epaileen bozketak egitea, horien boto propioa barne (Hantei) eta emaitza aldarrikatzea. 

m. Berdinketak ebaztea. 

n. Garailea aldarrikatzea. 

o. Arbitroaren agintea ez dago mugatuta soilik txapelketa eremura, baita honen berehalako 

perimetrora ere, entrenatzaileen, beste lehiakideen edota txapelketa eremuan dagoen 

atletaren esparruan inplikatutako alderdien jarrera barne. 

p. Arbitroak agindu guztiak emango ditu eta iragarpen guztiak egingo ditu. 

 

 

4. EPAILEAK 
 

Epaileen funtzioak (FUKUSHIN) ondorengoak izango dira: 

 

a. Puntuak eta jogai euren ekimenaren arabera ematea.  

b. Bere epaia adieraztea Arbitroak adierazitako ohartarazpenetan edo penalizaziotan. 

c. Bere boto eskubidea betetzea, hartu beharreko erabaki guztietan. 

d. Epaileek kontu handiz zaindu beharko dituzte lehiakideen jarduerak eta Arbitroari 

adierazi bere iritzia, ondorengo kasuetan: 

 

 Puntu bat markatu denaz ohartzen direnean. 

 Lehiakide bat txapelketa eremutik atera denean.  
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 Arbitroak bere iritzia eskatzen duenean, beste edonolako falta baten inguruan epaia 

emateko. 

 

5. PARTIDUKO IKUSKATZAILEAK 
 

Partiduko Ikuskatzailearen funtzioak (KANSA) ondorengoak izango dira: 

a. Partiduko Ikuskatzaileak (KANSA) Tatamiko Buruari lagundu egingo dio partiduen 

garapena ikuskatzeko orduan.  

b. Partiduko Ikuskatzailearen zeregina da borroka edo partidua Txapelketa Araudiaren 

arabera garatzen dela bermatzea. Ez da Epaile bat gehiago. Ez du botorik edota 

aginterik izango epaiketa auzietan, esaterako puntuazioa onargarria izan zen edota 

JOGAI egin zen edo ez. Bere erantzukizun bakarra prozeduraren arloekin lotzen da.  

c. Epailearen eta/edo Epaileen erabakiak txapelketa araudiarekin bat etortzen ez direnean, 

Partiduko Ikuskatzaileak berehala bandera gorria altxatuko du eta bere txilibitua joko 

du. Tatamiko Buruak Arbitroari adieraziko dio borroka edo partidua eteteko eta 

irregulartasuna zuzentzeko.  

d. Partidu bakoitzaren aurretik ziurtatuko du lehiakideen ekipamendua homologatua 

izatea.  

e. Partiduko Ikuskatzailea ez da txandatuko taldearen partiduetan zehar. 

f. Partiduko erregistroak ofizialak izango dira Partiduko Ikuskatzaileak onartzen 

dituenean.  

 

 

6. PUNTUAZIOAREN IKUSKATZAILEAK 
 

Puntuazio Ikuskatzailearen funtzioak dira:  

 

a. Puntuazio Ikuskatzaileak Arbitroak emandako puntuetatik bereizitako erregistro bat 

gordeko du. 

b. Kronometratzaileak eta puntuazioaren arduradunak ikuskatu eta zaindu egingo ditu. 

c. Arbitroak denbora amaieraren seinalea entzuten ez duenean, Puntuazioaren 

Ikuskatzaileak bere txilibitua joko du.  

 

 

 

13 .  ARTIKULUA : PARTIDUEN HASIERA,  E TENALDIA ETA AMAIERA  

1. 1 eta 2 Eranskinetan ikus daitezke Arbitroak eta Epaileek partiduetan erabiliko dituzten 

terminoak eta keinuak. 

 

2. Partidu bat hasi aurretik, Arbitroak lehiakideei euren hasiera lerroan jartzeko aginduko die. 

Lehiakide bat eremuan behar baino lehenago sartzen bada, bertatik erretiratu egin beharko 

da. Lehiakideek elkar behar bezala agurtu behar dute, buruarekin eginiko makurtze sinple 

bat adeigabea eta eznahikoa da. Arbitroak agurra agindu dezake araudiko 2. Eranskinean 

adierazitako moduan mugitzen bada.  

 

3. Arbitroak eta Epaileek euren posizioak beteko dituzte, lehiakideen artean agurren trukea 

egitean, dagokien euren tatamiaren erdigunean ezarrita, Arbitroak “SHOBU HAJIME” 

aldarrikatuko du eta norgehiagoka abian jarriko du. Lehiakideek elkar agurtuko dute partidu 

bakoitzaren hasieran eta amaieran.  
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4. Partidua berriro abian jartzean, Arbitroak ziurtatu behar du lehiakide biak euren errotan 

ezarrita daudela, postura egokiarekin. Lehiakideak jauziak egiten edo mugitzen daudenean, 

geratu egin beharko dira, partidua hasi aurretik. Arbitroak partidua berriro abian jarriko du 

ahalik eta atzerapen txikienarekin.  

 

5. Arbitroak partidua etengo du “YAME” aldarrikatuz. Beharrezkoa denean, Arbitroak 

lehiakideei aginduko die euren jatorriko posiziotan ezartzeko (MOTO NO ICHI). 

 

6. Arbitroa bere posiziora itzultzen denean, Epaileek euren iritzia adieraziko dute, seinale 

baten bidez. Puntu bat ematen denean, Arbitroak lehiakide (AKA edo AO), erasotuaren 

eremua identifikatuko du, eta jarraian puntua emango du preskribatutako keinua erabilita. 

Arbitroak jarraian partidua abian jarriko du berriro “TSUZUKETE HAJIME” esanez. 

 

7. Lehiakide batek norgehiagoka batean zortzi puntuko aldea lortu duenean, Arbitroak 

“YAME” esango du eta lehiakideei aginduko die euren hasierako posiziotara itzultzeko, 

berak berdina eginez. Orduan garailea aldarrikatuko du haren alboan eskua altxatuz eta “AO 

(AKA) NO KACHI” esanez. Une honetan partidua amaituko da. 

 

8. Denbora amaitzean, puntu gehien eskuratu dituen lehiakidea garaile aldarrikatuko da eta 

Arbitroak horren berri emango du garailearen alboan esku bat altxatuz, “AO (AKA) NO 

KACHI” esanez. Une honetan partidua amaitzen da. 

 

9. Berdinketaren kasuan, amaitu gabeko partidu baten amaiera puntuazioan, Arbitraje Panelak 

(Arbitroa eta lau Epaileak) erabakiko du norgehiagoka HANTEI bidez. 

 

10. Ondorengo egoeretan, Arbitroak “YAME!” aldarrikatuko du eta partidua aldi baterako 

etengo du: 

 

a. Lehiakide bat edo bi txapelketa eremutik kanpo daudenean. 

b. Arbitroak lehiakideei agintzen dienean euren gi-a edo babes-ekipoa doitzea. 

c. Lehiakide batek araudia urratu duenean. 

d. Arbitroaren ustean lehiakide batek edo biek norgehiagokarekin jarraitu ezin dutenean, 

lesio bat, larrialdi bat edo bestelako arrazoiak direla medio. Torneoko medikuaren 

iritzia entzun ondoren, Arbitroak partiduarekin jarraitu edo ez erabakiko du.  

e. Lehiakide batek bere aurkariari heltzen dionean eta jarraian teknika edo eraispen bat 

egiten ez duenean. 

f. Lehiakide bat edo biak erortzean edo eraitsiak izatean eta horietako bakar batek teknika 

eraginkor batekin jarraitzea lortzen ez duenean. 

g. Lehiakide biak euren artean trabatzen direnean, berehala eraispen bat edo teknika 

puntuagarri bat egiteko saiakerarik egin gabe. 

h. Lehiakide biak elkarrekin itsatsita mantentzen direnean, berehala eraispen bat edo 

teknikaren bat egiteko saiakerarik egin gabe. 

i. Lehiakide biak zoruan aurkitzen direnean, erorketa edo eraispen baten ondoren eta 

liskarrean sartzen direnean. 

j. Epaile batek edo biek puntu bat edo Jogai bat adierazten diotenean lehiakide berdinari. 

k. Arbitroaren ustean puntu bat markatu denean edo falta bat egin denean, edota 

segurtasun arrazoiengatik partidu bat eten egin behar denean. 

l. Tatamiko Buruak horretarako bere laguntza behar duenean. 
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14 .  ARTIKULUA: PANEL A RBITRALEKO ARAUAK ETA PROZEDURAK  

1. Arbitroak partidua eteten duenean "Yame" esango du, aldi berean dagokion eskuzko 

seinalea erabilita. Arbitroa bere hasierako posiziora itzultzen denean, Epaileek euren iritziak 

emango dituzte Puntuen eta Jogai-ren inguruan. Arbitroak eskatzen badie, euren iritzia 

emango dute bestelako debekatutako iritzi batzuen inguruan. Arbitroak dagokion 

gehiengoaren araberako iritzia emango du. Arbitroa denez txapelketa eremuan zehar 

lekualdatu eta lehiakideengana hurbildu daitekeen eta medikuarekin hitz egin dezakeen 

bakarra, Epaileek soilik kontuan hartuko dute Arbitroak bere amaiera erabakia eman 

aurretik jakinarazitakoa, iritzia berriro ematea debekatuta dagoenez.  

 

2. Epaile batek edo gehiagok lehiakide berdinarentzat puntuazio bat edo Jogai adierazten 

dutenean, Arbitroak norgehiagoka eten eta dagokion epaia emango du. Arbitroak 

norgehiagoka eteten ez badu, Partiduko Ikuskatzaileak bandera gorria altxatu eta txilibitua 

joko du. 

 

3. Arbitroak norgehiagoka etetea erabakitzen duenean, Epaile biren edo gehiagoren 

adierazpena ez den beste arrazoi batengatik, “YAME” adieraziko du eta dagokion eskuzko 

seinalea erabiliko du. Orduan Epaileek euren iritziak emango dituzte eta Arbitroak Epaile 

biren edo gehiagoren iritziekin bat datozen erabakiak hartuko ditu. 

 

4. Epaile biek edo gehiagok lehiakide bientzat puntu bat, ohartarazpen bat  edo penalizazio bat 

adierazten dutenean, biek dagokien puntua, ohartarazpena edo penalizazioa jasoko dute.   

 

5. Epaile batek baino gehiagok puntua adierazten badu eta Epaileen artean puntuaren maila 

ezberdina izaten bada, punturik baxuena aplikatuko da, puntu maila zehatz baterako 

gehiengoa ez dagoenean.   

 

6. Epaile batek baino gehiagok ohartarazpen edo penalizazio maila bat adieraziko balu 

lehiakide batentzat eta Epaileen artean ohartarazpen edo penalizazio maila ezberdina izango 

balitz, ohartarazpenik edo penalizaziorik baxuena aplikatuko litzateke gehiengoa ez 

dagoenean. Kontuan hartuta Arbitroaren ardura izanik eta egiaztapena eskatzen duena bera 

denez, bere iritziak boto bat gehiago bezala kontatzen duela eta 2 Epaileren babesarekin 

kontatzen badu, eskatutako erabakia adieraziko du. 
 

7. Gehiengoa dagoenean, disidentea izan arren, Epaileen artean puntu maila, ohartarazpen edo 

penalizazio baterako, gehiengoaren iritzia nagusituko da puntu, ohartarazpen edo 

penalizazio mailarik baxuena aplikatzeko printzipioarekiko. 

 

8. Partidua eteteko arrazoi bat baino gehiago dauden egoeretan, Arbitroak kasu bakoitza 

banaka aztertuko du. Esaterako, lehiakidearen puntu bat eta aurkariaren kontaktu bat 

gertatzean, edota MUBOBI bat eta lehiakide berdinak eginiko lesioaren esajerazio bat 

gertatzen direnean.  

 

9. Epaileak behartuta daude zorua dagokion banderarekin kolpatzera, Jogai adierazten 

dutenean. Arbitroak partidua eten eta bere posiziora itzultzen denean, euren iritzia 

adieraziko dute 2. Kategoriako arau-hauste baten berri emanez.  

 

10. 1. Kategoriako arau-hausteetarako, Epaileek lehenik eta behin gurutzatutako banderak 

zabaldu egin beharko dituzte, bandera gorria aurrean ezarrita AKA-rako eta bandera urdina 

aurrean AO-rako, betiere seinalea dagokion lehiakidearen alborantz zuzenduta.  
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11. Partiduaren ondorengo erabakirako oinarriak azaltzean, Epaileek Tatamiko Buruarekin edo 

Txapelketa Batzordearekin hitz egingo dute. Ez diote zuzeneko azalpenik emango beste 

inori.  

 

12. KIKEN bidezko deskalifikazioa iragartzean, Arbitroak bere indize hatzarekin seinalea 

egingo du ez dagoen lehiakidearen edo taldearen noranzkoan, “Aka/Ao no Kiken” esanez 

eta aurkaria Kachi (irabazlea) izendatuz. 

 

13. Bideoa berriro aztertzen denean, bideoa berrikusteko panelak soilik aldatuko du erabaki bat, 

paneleko bi kideak ados daudenean. Berrikusi ostean, berehala transmitituko zaio erabakia 

Arbitroari, eta honek hasierako erabakiarekiko balizko aldaketak iragarriko ditu, hala 

badagokio. 
 

14. Arbitro batek – bere epaian oinarrituta – txapelketa eremutik kanporatu ahal izango du 

jarrera egokia erakusten ez duen edota Arbitroaren ustean partiduaren ohiko garapena 

oztopatzen duen entrenatzaile oro eta partiduaren jarraipena atzeratu ahal izango du 

entrenatzaileak jarrera zuzendu arte. Arbitroaren aginte hori bera hedatu ahal da txapelketa 

eremuan dauden lehiakidearen eremuko beste kide batzuengana. 

 

 

15 .  ARTIKULUA : ALDAKETAK  

FVK/EKF-ko Batzorde Teknikoak, Araudi honetan beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak 

proposatu ahal izango ditu, FVK/EKF-ko Ordezkaritza Batzordeak ontzat emateko zain geratuz.  
 

 

KATA ARAUDIA 
 

 

1.  ARTIKULUA: KATA TXAPELKETAREN EREMUA  

1. Txapelketa eremua erabilgarri eta oztoporik gabe jarri beharko da. 

 

2. Txapelketa eremuak Kataren garapen etengabea ahalbidetzeko moduko edukierarekin 

kontatu beharko du. 

 

3. Kataren garapen egokirako, azalera laua eta egonkorra beharrezkoak dira. Kumiterako 

tatamiak egokiak izaten dira horretarako.  

 

4. Kata txapelketarako, lehiakideen irteera posizioa markatzeko barrukoz kanpora dauden 

tatamiak berriro alderantziz ezarriko dira, azaleraren kolorea uniformea izateko. 

 

 

 

2. ARTIKULUA: UNIFORME OFIZIALA  

1. Lehiakideek eta Epaileek uniforme ofiziala jantzi behar dute, Kumite Araudiaren 2. 

Artikuluan definitzen dena kontuan hartuta.  
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2. Kataren garapenean debekatuta dago karate-gi-ko jaka kentzea. 

 

3. Modu desegokian jantzita datozen lehiakideei minutu bat emango zaie akatsa zuzentzeko. 

 

4. Erregulazio hau betetzen ez duen oro kanporatua izango da. 

 

 

 

3. ARTIKULUA: KATA TXAPELKETAREN ANTOLAKETA  

1. Kata txapelketa banakakoa edo taldekoa izan ahal da. Taldea hiru pertsonekin osatzen da. 

Taldea esklusiboki maskulinoa edo femeninoa da. Banakako txapelketa, gizonezkoen eta 

emakumezkoen bereizitako kategorien banakako jardueran datza. 

 

2. Bigarren aukerako ezabaketa sistema aplikatuko da. 

 

3. Aldaketa txikiak ahalbidetzen dira aurkariaren Karate estiloa (Ryu-ha) kontuan hartuta. 

 

4. Itzuli bakoitzaren aurretik puntuazio mahaiari jakinaraziko zaio hautatutako Kata 

puntuazioa.  

  

5. Lehiakideek Kata ezberdin bat garatu behar dute itzuli bakoitzean. Kata bat ezin izango da 

errepikatu jadanik garatu denean. 

 

 
6. Lehiakide bat erretiratzen bada aurkariak jadanik bere jarduerari ekitean, lehiakideak 

berriro ondorengo txanda batean garatutako kata erabili ahal izango du, zeren egoera 

honetan Kiken bidez irabazi dela kontuan hartzen da.  

 

7. Banakako lehiakideak edo taldeak aurkeztu behar direnean etortzen ez badira, kanporatuak 

izango dira (KIKEN) kategoria horretatik. KIKEN bidezko deskalifikazioak lehiakidea 

kategoria horretatik deskalifikatzea ekarriko du, hala ere, horrek ez dio eragingo beste 

kategoria batean parte hartzeko orduan. 

 

8. Taldeen araberako Kata txapelketaren dominetako partiduetan, taldeek ohiko moduan 

hautatutako Kata garatuko dute. Jarraian Kataren esanahiaren (BUNKAI) erakustaldia 

egingo dute. KATA eta BUNKAI multzorako baimendutako denbora osoa sei minutukoa 

da. Kronometratzaile ofizialak denboraren atzerako kontaketa abian jarriko du taldeko 

kideek kataren hasierako agurra egiten dutenean eta kronometroa eten egingo da 

BUNKAI egin osteko amaiera agurraren unean. Kanporatua izango da jardueraren 

hasieran edo amaieran agurra egiten ez duen taldea, edota baimendutako sei minutuko 

denbora gainditzen duena. Debekatuta dago ohiko armak, laguntza ekipoa, tresneria edo 

jantzi osagarriak erabiltzea. 

 

9. Eskatutako Kata kopurua, banakako edo taldeko lehiakide kopuruaren araberakoa izango 

da, ondorengo taulan islatzen den bezala. Tarteak (bye-ak) lehiakideak edo taldeak bezala 

kontatzen dira. 

 

 

Lehiakideak edo Taldeak Eskatutako Katak  

65-128 7 
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33-64 6 

17-32 5 

9-16 4 

5-8 3 

4 2 

 

 

 

4.  ARTIKULUA:   EPAILEEN PANELA  

1. Tatamiko Buruari dagokio partidu bakoitzerako bost Epailekin osatutako panelaren 

esleipena egitea. 

 

2. Kata partidu batean, Epaileak ezin dira izan lehiakideen nazionalitate berekoak. 

 

3. Halaber kronometratzaileak, puntuazioaren ohar-hartzaileak eta iragarleak izendatuko dira. 

 

4. Epaile Nagusia lehiakideekiko aurrez aurre eseriko da erdi-guneko posizioan. Beste lau 

Epaileak txapelketa eremuaren ertzetan eseriko dira. 

 

5. Epaile bakoitzak erabilgarri izango ditu bandera gorri bat eta urdin bat edo erabaki dezakete 

markagailu elektronikoak, sarrera terminal bat erabiltzea. 

 

 

 

5.  ARTIKULUA: EBALUAKETA IRIZPIDEAK  

1. KATA ZERRENDA OFIZIALA. 

 
Zerrenda Ofizialeko katak soilik egin ahal izango dira: 

 

Anan Jion Papuren 

Anan Dai Jitte Passai 

Annanko Jyuroku Pinan 1-5 

Aoyagi Kanchin Rohai 

Bassai Dai Kanku Dai Saifa (Saiha) 

Bassai Sho Kanku Sho Sanchin 

Chatanyara Kushanku Kanshu Sanseiru 

Chinte Kosokun (Kushanku) Sanseru 

Chinto Kosokun (Kushanku) Dai Seichin 

Enpi Kosokun (Kushanku) Sho Seienchin 

Fukygata 1-2 Kosokun Shiho Seipai 

Gankaku Kururunfa Seirui 

Garyu Kusanku Seisan (Seishan) 

Gekisai (Geksai) 1-2 Matsumura Rohai Shinpa 

Gojushiho Matsukaze Shinsei 

Gojushiho Dai Matusumura Bassai Shisochin 
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Gojushiho Sho Meikyo Sochin 

Hakucho Myojo Suparinpei 

Hangetsu Naifanchin (Naihanshin) 1-3 Tekki 1-3 

Haufa Nijushiho Tensho 

Heian 1-5 Nipaipo Tomorai Bassai 

Heiku Niseishi Useishi (Gojushiho) 

Ishimine Bassai Ohan Unsu (Unshu) 

Itosu Rohai 1-3 Pachu Wankan 

Jiin Paiku Wanshu 

 

 

2. Kata batzuen izenak bikoiztu egiten dira, erromanizazioko ortografiaren ohiko aldaketen 

ondorioz. Kasu ezberdinetan, kata baten izena aldatu egiten da estilo batetik (Ryu-ha) 

bestera, eta salbuespenetan, izen berdina azken batean kata ezberdinari dagokio estilo 

batean edo bestean. 

 

 

3. Balorazioa: 
 

a. Lehiakide bat edo talde bat baloratzeko orduan, Epaileek horien jarduera ebaluatuko du 

ondorengo 3 irizpide nagusietan oinarrituta, neurritasun berdinarekin: 

  

ADOSTASUNA, MAILA TEKNIKOA, MAILA ATLETIKOA   

 

KATA  BUNKAI  
(dominetarako partiduetan soilik) 

 
 

1. Adostasuna 
Dagokion formaren eta estiloaren 

estandarretan (Ryu-ha) oinarrituta 

 

1. Adostasuna (katarekiko) 
Kata jardueran garatutako 

mugimenduen erabilera eginez 

 

 

2. Maila Teknikoa  
a. Posizioak 

b. Teknikak 

c. Trantsizio mugimenduak 

d. Timing/Sinkronizazioa  

e. Arnasketa egokia 

f. Kontzentrazioa (kime) 

g. Zailtasun Teknikoa 

 

 

2. Maila Teknikoa  
a. Posizioak 

b. Teknikak 

c. Trantsizio mugimenduak  

d. Timing  

e. Kontrola 

f. Kontzentrazioa (kime)7 

g. Garatutako tekniken zailtasuna 

 

3. Maila Atletikoa 
a. Indarra 

b. Azkartasuna 

c. Oreka 

d. Erritmoa 

 

3. Maila Atletikoa 
a. Indarra 

b. Azkartasuna 

c. Oreka 

d. Timing 
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b. Garapena kataren hasierako agurretik kataren amaierako agurra arte ebaluatuko da, 

dominarako talde norgehiagokak salbuespena izanik, zeinetan jarduera hala nola 

denbora kataren hasierako agurrarekin hasi eta Bunkai-ren amaierako lehiakideen 

agurrarekin amaituko diren. 

 

c. Kataren ebaluaketan garrantzi berdina emango zaio hiru oinarrizko irizpidetako 

bakoitzari. 
 

d. Bunkai jarduerari Katari bezalako garrantzia emango zaio.  

e. KATA-ri dagokio ohiko balioak eta printzipioak zaintzeko ardura. Errealista izan behar 

da norgehiagokari dagokionez eta kontzentrazioa hala nola inpaktu boterea erakutsi 

behar du bere tekniketan. Indarra, potentzia eta abiadura hala nola harmonia, 

erritmoa eta oreka erakutsi behar ditu. Kata ez da dantza bat, ezta antzerki ikuskizun 

bat ere. 

 

f. Taldeen araberako kata jardueran, taldeek lehiakortasuna erakutsi behar dute Kata 

jardueraren arlo guztietan, baita sinkronizazioa ere. 

 

g. Esklusiboki entrenatzaileari edo lehiakideari dagokie, puntuazio mahaiari jakinaraziko 

zaion bezala, Kata dagokion itzulirako egokia izatearen ardura. 

 

h. Bunkai-ren jardueran debekatuta egon arren lepoan artaziaren teknika (Kani Basami) 

erabiltzea eraispenerako, baimendu egingo da gorputzaren eraispen teknika bezala. 

 

 

4. Deskalifikazioa: 

 

Lehiakide bat edo talde bat kanporatuak izan ahal dira ondorengo arrazoietako batengatik: 

 

a. Okerreko Kataren jarduera edota okerreko Kataren iragarpena. 

b. Kata jardueraren hasieran edo amaieran agurra ez egitea. 
c. Jardueran eginiko ageriko etenaldia edo geldialdia. 

d. Epaileen funtzioarekin interferentzia (esaterako Epailea segurtasun arrazoiengatik 

mugitu behar izatea edo Epaile batekin kontaktu fisikoa egitea). 

e. Jardueran zehar gerrikoa erortzea. 

f. Kata eta Bunkai jardueretarako sei minutuko epea gainditzea. 

g. Artaziaren eraispen teknika aplikatzea lepoan Bunkai egitean (Kani Basami). 

h. Jarrera desegokia edo Epaile Nagusiaren instrukzioak ez betetzea. 

 

 

 

 

5. Faltak: 

 

Aurreko irizpideak kontuan hartuta, ebaluaketan ondorengo faltak hartuko dira kontuan: 

 

a) Oreka galera txiki bat. 

b) Mugimendu okerra edo osatu gabea (agurra, zentzu honetan, Kataren mugimenduetako 

bat izango da), esaterako erabateko okerreko blokeo bat egitea edota ukabilkada bat 

helmugatik kanpo egitea. 

c) Mugimendu sinkronizatu gabea, esaterako gorputzaren trantsizioa osatu aurretik teknika 

bat egitea, edota ekipo baten kasuan, mugimendu bat aldi berean ez egitea.  
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d) Soinu komandoak erabiltzea (beste pertsona batena, taldeko beste kideak barne) edota 

zorua hankekin kolpatzea bezalako ekintzak, bularrean, besoetan edo karate-gi-an 

eskukada bat ematea edo arnasketa desegoki bat, epaileek automatikoki  penalizatu 

egingo dute, kata teknikaren jardueran puntuazioaren osotasuna kentzean (eta horrela 

jardueran puntuazio osoaren heren bat galtzean). 

e) Gerrikoa askatzea, jardueran zehar aldaketatik askatzen den neurrian. 

f) Denbora galtzea, martxa luzatzea barne, agur gehiegi edota etenaldi luzea egitean 

jarduera abian jarri aurretik. 

g) Epaileak entretenitzea, mugituz, aurkaria bere jarduera garatzen ari den bitartean. 

h) Lesioa eragitea, Bunkai egitean teknikak ez kontrolatzeagatik. 

 

 

 

6. ARTIKULUA: PARTIDUETAKO OPERAZIOA  

1. Kanporaketa baten hasieran eta euren izenak entzuten dituztenean, bi lehiakideak edo 

taldeak, bat gerriko gorriarekin (AKA), eta bestea gerriko urdinarekin (AO), lerrokatu 

egingo dira txapelketa eremuaren perimetroan, Epaile Nagusiaren aurrean. Arbitraje 

Panelari eta jarraian elkarri agurra egitean, AO txapelketa eremutik erretiratu egingo da. 

Abiapuntuko posiziora mugitu ostean agurra egitean, ozenki iragarriko du garatuko duen 

Kataren izena, jarraian jarduerari ekinez. Kata osatzean, AKA kataren amaieran agurra egin 

ostean, eremua utziko du eta AO-re jardueraren zain geratuko da. AO-ren Kata osatu 

denean, biak txapelketa eremuko perimetrora itzuliko dira eta Panelaren erabakiaren zain 

geratuko dira. 

 

 

2. Kata jardueraren hasiera gunea txapelketa eremuko perimetroaren barruan ezarriko da. 

Taldeen araberako Kata jardueran, taldeko hiru kideek Kata noranzko berdinean eta Epaile 

Nagusiari begira garatuko dute.  

 

3. Epaile Buruaren ustean lehiakide bat kanporatu egin behar bada, beste Epaileei deituko die 

epai bat erabakitzeko. 

 

4. Lehiakide bat kanporatua izaten denean, Epaile Buruak banderak gurutzatu eta horiek 

hasierako posiziora itzuli ondoren, bandera bat altxatuko du garailea aldarrikatzeko. 

 

5. Bi Katak osatu ostean, lehiakideak elkarren alboan mantenduko dira txapelketa eremuko 

perimetroan. Epaile Buruak erabakia eskatuko du (HANTEI) eta bere txilibituaren bi tonuko 

soinua joko du. Une horretan Epaileek euren erabakia adieraziko dute. Bai AKA eta bai AO 

partidu berean deskalifikatuak izaten direnean, ondorengo txandarako aurreikusitako 

aurkariak bye bidez irabaziko du (eta ez da inolako emaitzarik iragarriko), dominarako 

norgehiagoka batean deskalifikazio bikoitza gertatzean izan ezik; kasu horretan garailea 

Hantei bidez aldarrikatuko da. 

 

6. Lehiakide bat edo talde bat izendatua izan ondoren aurkezten ez denean edo erretiratu egiten 

denean (Kiken), garaipenaren erabakia automatikoki aurkariari esleituko zaio, aurretiaz 

jakinarazitako Kata jarduera garatu behar izan gabe. Kasu horretan, lehiakideak edo taldeak 

ondorengo txanda batean iragarritako Kata garatu ahal izango du.  

 

7. KIKEN bidezko deskalifikazioa iragartzean, Epaile Buruak bandera dagokion lehiakidearen 

hasiera posiziorantz zuzenduta eta jarraian aurkariarengana zuzenduta Kachi (garailea) 

adierazi beharko du. 
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8.  Epaile Nagusiak epaia eskatuko du (HANTEI) eta bere txilibituarekin bi tonuko 

soinu bat egingo du. Epaileek euren banderak aldi berean altxatuko dituzte. Euren 

botoak zenbatzeko behar adina denbora eman ostean (5 segundo inguru)  banderak 

jaitsi egingo dituzte, txilibituarekin soinu labur berri bat egin ostean. 
 

9. Erabakia AKA-rako edo AO-rako izango da. Debekatuta daude berdinketak. Boto gehien 

eskuratzen dituen lehiakidea garaile aldarrikatuko da. 

 

10. Lehiakideek elkar egurtuko dute, jarraian Epaileen Panela eta eremutik irten egingo dira. 
 
 

 

7 .  ARTIKULUA:  ALDAK ETAK  

FVK/EKF-ko Batzorde Teknikoak, Araudi honetan beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak 

proposatu ahal izango ditu, horiek FVK/EKF-ko Ordezkaritza Batzordean ontzat emateko zain 

geratuz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  ERANSKINA: TERMINOLOGIA  

 
 

 

SHOBU HAJIME 

 

 

Partiduaren hasiera 

 

Iragarpenaren ostean, Arbitroak urrats bat ematen 

du atzera. 

 

 

ATOSHI BARAKU 

 

Denbora gutxi dago 

 

Kronometratzaileak seinale entzungarri bat emango 

du norgehiagokaren amaiera baino 10 segundo 

lehenago, eta Arbitroak “Atoshi Baraku” iragarriko 

du. 
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YAME 

 

Geratu 

 

Partiduaren etenaldia edo amaiera. Iragarpena 

egitean, Arbitroak etendura mugimendu bat egiten 

du beherantz bere eskuarekin. 

 

 

MOTO NO ICHI 

 

Hasierako posizioa 

 

Lehiakideak eta Arbitroa euren hasierako posiziora 

itzultzen dira. 

 

 

TSUZUKETE 

 

Borrokatu 

 

Borrokarekin jarraitzeko agindua baimendu gabeko 

etenaldia egin denean.                                                      

 

 

TSUZUKETE HAJIME 

 

Borrokarekin jarraitu. Hasi 

 

Arbitroak hanka bat aurrean ezartzen du. 

“Tsuzukete” esatean bere besoak zabaltzen ditu, 

esku-zabalak lehiakideengana zuzenduta. “Hajime” 

esatean,  esku-zabalak biratzen ditu eta bat-batean 

bata bestearekin itsasten ditu, aldi berean urrats bat 

atzera emanez. 

 

 

SHUGO 

 

Epaileei eginiko deia 

 

Arbitroak Epaileei deitzen die partiduaren 

amaieran, edo SHIKKAKU gomendatzeko. 

 

 

HANTEI 

 

Erabakia 

 

Arbitroak epaia eskatzen du amaitu gabeko partidu 

baten amaieran. Txilibituarekin txistu labur bat egin 

ostean, Epaileek euren botoa ematen dute banderen 

bidez eta Arbitroak bere boto propioa adierazten du 

bere besoa altxatuz. 

 

HIKIWAKE 

 

Berdinketa 

 

Hantei bidez berdinketa erabakitzen denean, 

Arbitroak bere besoak gurutzatu egingo ditu eta 

jarraian zabaldu, esku-zabalak aurrera begira 

ezarrita. 
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AKA (AO) NO KACHI 

 

Gorria (urdina) garaile 

 

Arbitroak bere besoa zeiharka zabaltzen du 

garailearen alborantz ezarrita. 

 

 

AKA (AO) IPPON 

 

Gorriak (urdinak) hiru puntu 

markatzen ditu 

 

 

Arbitroak bere besoa 45º gorantz altxatzen du 

puntua lortu duenaren alborantz ezarrita. 

 

 

AKA (AO) WAZA-ARI 

 

Gorriak (urdinak) bi puntu 

markatzen ditu 

 

Arbitroak bere besoa altxatzen du sorbaldaren 

parean, puntua lortu duenaren alborantz ezarrita. 

 

 

AKA (AO) YUKO 

 

Gorriak (urdinak) puntu bat 

markatzen du 

 

Arbitroak bere besoa beherantz zabaltzen du 45º  

puntua lortu duenaren alborantz ezarrita. 

 

CHUKOKU 

 

 

KEIKOKU 

Oharra 

 

 

Oharra    

 

Arbitroak 1. edo 2. Kategoriako akatsa adierazten 

du. 

 

 

Arbitroak 1 edo 2 Kategoriako arau-haustea 

jakinarazten du; jarraian bere indize hatza 45º 

beherantz ezarrita arau-hauslea adierazten du. 

 

HANSOKU-CHUI Deskalifikazioaren oharra  

 

 

Arbitroak 1 edo 2 Kategoriako arau-haustea 

jakinarazten du, eta jarraian bere indize hatzarekin 

arau-hauslea modu horizontalean adierazten du. 

 

 

HANSOKU 

 

Deskalifikazioa 

 

Arbitroak 1 edo 2 Kategoriako arau-haustea 

jakinarazten du, jarraian bere indize hatza 45º 

gorantz arau-hauslearen noranzkoan ezarrita eta 

aurkariaren garaipena aldarrikatzen du. 

 

 

JOGAI 

 

Aurkariak eragin gabe 

txapelketa eremutik ateratzea 

 

Arbitroak bere indize hatzarekin arau-hauslea 

adierazten du Epaileei esateko hura txapelketa 

eremutik atera egin dela. 

 

 

SENSHU 

 

Oposiziorik gabeko puntuaren 

lehenengo abantaila 

 

Puntua ohiko moduan ematean, Arbitroa Kansa-ren 

noranzkoan biratzen da eta “Aka (Ao) Senshu” 

aldarrikatzen du, bere indize hatzarekin markatu 

duen lehiakidearen alborantz adierazten duen 

bitartean. 

 

SHIKKAKU 

 

 

Deskalifikazioa “Eremutik 

Ateratzea”  

 

Arbitroak bere indize hatza 45º gorantz ezarrita 

arau-hauslea adierazten du; kanporantz eta 

atzerantz eramaten du “AKA (AO) SHIKKAKU!” 

iragarpenarekin. Jarraian aurkariaren garaipena 

aldarrikatzen du. 

 

 

KIKEN 

 

Errefusatzea  

 

Kumite jardueran, Arbitroak bere indize hatza 45º 

beherantz ezarrita lehiakidearen edo taldearen 

tatamiko alborantz adierazten du. Kata jardueran 

Epaile Buruak keinu berdina egiten du banderaren 

bidez. 

  

 

MUBOBI 

 

Norbere burua arriskuan 

jartzea  

Arbitroak bere aurpegia ukitzen du, eta  jarraian 

bere eskuaren ertza aurrerantz biratzen du, atzerantz 

eta aurrerantz mugituz, Epaileei adierazteko 

lehiakidea bere burua arriskuan jartzen ari dela. 
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39.  ORR.  

 

2 .  ERANSKINA:  PANEL ARBITRALAREN K EINUAK ETA SEINALEAK  

 

ARBITROAREN IRAGARPENAK ETA KEINUAK 

 
 

 

SHOMEN-NI-REI 
 

Arbitroak bere besoak zabaltzen ditu esku-zabalak 

aurrerantz ezarrita.  

 

 

 

                                    

 

 
 

 

 

OTAGAI-NI-REI 

 

Arbitroak lehiakideei adierazten die elkar agurtzeko. 

 

 

 

 
 

 

 

SHOBU HAJIME 

 

“Partiduaren hasiera” 

Iragarpenaren ondoren, Arbitroak urrats bat atzera ematen du. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

YAME 
 

“Geratu” 

Norgehiagokaren edo partiduaren etenaldia edo amaiera. 

Iragarpena egitean, Arbitroak etenaldi mugimendu bat egiten 

du beherantz bere eskuarekin. 
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40.  ORR.  

 

TSUZUKETE HAJIME 
 

“Borrokarekin jarraitzea-Hastea” 

“Tsuzukete” esatean, eta posizio aurreratuan, Arbitroak bere 

besoak zabaltzen ditu kanporantz, esku-zabalak lehiakideei 

begira ezarrita. “Hajime” esatean esku-zabalak biratzen ditu 

eta berehala bata bestearekin itsasten ditu, aldi berean urrats 

bat atzera emanez. 

 

 

 

 
 

 

 

 

YUKO (Puntu bat) 
 

Arbitroak bere besoa zabaltzen du 45º beherantz, puntua 

eskuratu duenaren alborantz adierazita. 

 

 

 
 

 

 

WAZA-ARI (Bi puntu) 

 

Arbitroak bere besoa zabaltzen du sorbaldaren parean, puntua 

lortu duenaren alborantz adierazita. 

 

 

 

             
 

 

 

 
 

 

 

IPPON (Hiru puntu) 
 

Arbitroak bere besoa gorantz zabaltzen du 45º gorantz, puntua 

lortu duenaren alborantz adierazita. 

 

 

 
 

 

 

AZKENEKO ERABAKIA EZABATZEA 

 

Puntuazio bat edo penalizazio bat okerreko erabakiak izan 

direnean, Arbitroa lehiakidearengana biratzen da, “AKA” edo 

“AO” iragartzen ditu, bere besoak gurutzatzen ditu, jarraian 

etenaldi mugimendu bat egiten du esku-zabalak beherantz 

ezarrita, bere azkeneko erabakia ezabatua izan dela 

adierazteko. 
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41.  ORR.  

 

NO KACHI (Garaipena) 

 

Norgehiagokaren edo partiduaren amaieran, Arbitroak bere 

besoa 45º gorantz zabalduko du irabazlearen alborantz 

adierazita eta “AKA (AO) No Kachi” iragarriko du. 

 

 

 

 
 

 

 

KIKEN 

 

“Errefusatzea” 

Arbitroak indize hatzarekin errefusa egiten duen lehiakidearen 

hasierako posizioa adierazten du eta jarraian aurkariaren 

garaipena aldarrikatzen du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SHIKKAKU 
 

“Deskalifikazioa, Eremua Uztea”.  

Arbitroak bere indize hatzarekin 45º gorantz ezarrita arau-

hauslea adierazten du, kanporantz eta atzerantz eramaten du 

“AKA (AO) SHIKKAKU!” iragarpenarekin. Jarraian 

aurkariaren garaipena aldarrikatzen du. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

HIKIWAKE 
 

“Berdinketa” (soilik taldeen araberako partiduetan 

aplikagarria). 

Denbora amaitzean berdindutako erabaki baten kasuan edota 

amaieran puntuazioa eman ez denean...  

Arbitroak besoak gurutzatzen ditu eta jarraian zabaldu egiten 

ditu esku-azalak aurrera begira ezarrita. 
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42.  ORR.  

 

1. KATEGORIAKO ARAU-HAUSTEA 

(CHUKOKU-rako seinalerik gabe erabilia) 

 

Arbitroak bere eskuak zabalduta gurutzatzen ditu, 

eskumuturren ertzak bularraren altueran ezarrita. 

 

 

 
 

 

 

2. KATEGORIAKO ARAU-HAUSTEA 

(CHUKOKU-rako seinalerik gabe erabilia) 

 

Arbitroak arau-hauslearen aurpegia adierazten du besoa 

tolestuta. 

 

 

 
 

 

 

KEIKOKU 
 

“Oharra” 

Arbitroak 1 edo 2 Kategoriako arau-hauste bat adierazten 

du eta jarraian arau-hauslea, bere indize hatza 45º beherantz 

ezarrita. 

 

 

 
 

 

 

HANSOKU CHUI 
 

“Deskalifikazioaren oharra”.  

Arbitroak 1 edo 2 Kategoriako arau-hauste bat adierazten 

du eta jarraian arau-hauslea, bere indize hatza modu 

horizontalean ezarrita. 

 

 

 
 

 

 

HANSOKU 
 

“Deskalifikazioa” 

Arbitroak 1 edo 2 Kategoriako arau-hauste bat adierazten 

du eta jarraian arau-hauslea, bere indize hatza 45º gorantz 

ezarrita eta aurkariaren garaipena aldarrikatzen du. 
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43.  ORR.  

 

PASIBOTASUNA 
 

Arbitroak ukabil bat bestearen inguruan biratzen du bere 

bularraren aurrean, 2. Kategoriako arau-hauste bat adierazteko. 

 

 

 

 
 

 

 

GEHIEGIZKO KONTAKTUA 

 

Arbitroak Epaileei jakinarazten die gehiegizko kontaktu bat 

egin dela, edota 1. Kategoriako beste arau-hauste bat. 

 

 

 
 

 

 

LESIO BAT SIMULATZEA EDO ESAJERATZEA 

 

Arbitroak esku biak aurpegira eramaten ditu epaileei 

jakinarazteko 2. Kategoriako arau-hauste bat.  

 

                           

                            

 

 

JOGAI 
 

“Txapelketa Eremutik irtetea” 

Arbitroak irteera bat jakinarazten die Epaileei, indize 

hatzarekin erasotzailearen aldeko eremuaren ertza adierazita.  

 

 

 

 
 

 

 

MUBOBI (Norbere burua arriskuan jartzea) 
 

Arbitroak bere aurpegia ukitzen du, jarraian eskuaren ertza 

aurrerantz biratzen du, atzerantz eta aurrerantz mugituz 

aurpegiaren aurrean, Epaileei jakinarazteko lehiakidea bere 

burua arriskuan jartzen ari dela. 
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44.  ORR.  

 

BORROKA SAIHESTEA 
 

Arbitroak mugimendu zirkular bat egiten du indize hatzarekin 

beherantz, Epaileei jakinarazteko 2. Kategoriako arau-hauste 

bat.  

 

                          

 

 

BULTZATZEA, HELTZEA EDOTA BULARRAK 

ELKARTUTA MENTENTZEA, BEREHALA ERAISPEN 

TEKNIKA BAT EGITEKO SAIAKERARIK EGIN GABE 
 

Arbitroak ukabil biak sorbalden parean ezartzen ditu edota 

esku biak zabalik ezarrita bultzatzeko mugimendu bat egiten 

du, Epaileei jakinarazteko 2. Kategoriako arau-hauste bat.  

 

      

                   

 

 

ERASO ARRISKUTSUAK ETA KONTROLIK GABEAK 

 

Arbitroak ukabila bere buruaren alde batetik pasatzen du, 

Epaileei jakinarazteko 2. Kategoriako arau-hauste bat.  

 

                     

 

 

BURUAREKIN, BELAUNEKIN EDO UKONDOEKIN 

SIMULATUTAKO ERASOAK 
 

Arbitroak bere kopeta, belauna edo ukondoa ukitzen ditu eskua 

zabalik ezarrita, Epaileei jakinarazteko 2. Kategoriako arau-

hauste bat.  

 

              

 

 

AURKARIARI HITZ EGITEA EDO ZIRIKATZEA ETA 

PORTAERA ADEIGABEA 
 

Arbitroak indize hatza bere ezpainetara eramaten du, Epaileei 

jakinarazteko 2. Kategoriako arau-hauste bat.  
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45.  ORR.  

 

SHUGO 
 

“Epaileei deialdia egitea” 

Arbitroak Epaileei deialdia luzatzen die norgehiagokaren 

edo partiduaren amaieran edo SHIKKAKU gomendatzeko. 
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46.  ORR.  

EPAILEEN SEINALEAK BANDEREKIN 

 
 
 

 

YUKO 

 

 

 
 

WAZA-ARI 

 

 

 
 

 

 

IPPON 

 

 

 
 

 

FALTA 

 

 Falta baten ohartarazpena. Zirkuluan mugitzen da eta jarraian 1 

edo 2 Kategoriako faltaren seinalea egiten da. 
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47.  ORR.  

 

1. KATEGORIAKO ARAU-HAUSTEA 

 

Banderak gurutzatzen dira eta besoak zabalik ezarrita hedatu 

egiten dira. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. KATEGORIAKO ARAU-HAUSTEA 

 

Epaileak bandera biratzen du besoa tolestuta. 
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48.  ORR.  

 

JOGAI 

 

Epaileak zorua kolpatzen du dagokion banderarekin. 

 

 

 
 

 

KEIKOKU 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

HANSOKU CHUI 

 

 

 

 
 

 

 

HANSOKU 
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49.  ORR.  

 3 .  ERANSKINA :  OHAR-HARTZAILEEN SEINALEA K  

 
 

●○ IPPON Hiru puntu 

○○ WAZA-ARI Bi puntu 

○ YUKO Puntu bat 

   

□ KACHI Garailea 

x MAKE Galtzailea 

▲ HIKIWAKE Berdinketa 

   

C1C 1. Kategoriako falta — CHUKOKU Ohartarazpena 

C1K 1. Kategoriako falta — KEIKOKU Ohartarazpena 

C1HC 1. Kategoriako falta — HANSOKU CHUI Deskalifikazioaren 

ohartarazpena 

C1H 1. Kategoriako falta — HANSOKU Deskalifikazioa 

   

C2C 2. Kategoriako falta — CHUKOKU Ohartarazpena 

C2K 2. Kategoriako falta — KEIKOKU Ohartarazpena 

C2HC 2. Kategoriako falta — HANSOKU CHUI Deskalifikazioaren 

ohartarazpena 

C2H 2. Kategoriako falta — HANSOKU Deskalifikazioa 

   

KK KIKEN Bertan behera uztea 

   

S SHIKKAKU Deskalifikazio larria 
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50.  ORR.  

4 .  ERANSKINA:  KUMITE TXAPELKETAKO EREMUAREN ESKURAGARRITASUNA  
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51.  ORR.  

 

5-  ERANSKINA: KATA TXAPELKETAK O EREMUAREN ESK URAGARRITASUNA  
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52.  ORR.  

6-  ERANSKINA:  KARATE-GI-A  
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7 .  ERANSKINA:        EUSKADIKO TXAPELKETAK  -   KATEGORIAK                                                                                                  

EUSKADIKO TXAPELKETAK KADETE, JUNIOR & UNDER 21  EUSKADIKO TXAPELKETA SENIOR 

 

MAILAK 

 

MAILAK 

 

 

SUB 21 KADETEAK JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banakako Kata 
(ADINA +16) 

 Banakako Kata 

(Adina 18, 19, 20) 

Banakako Kata 

(Adina 14/15) 

Banakako Kata 

 (Adina 16/17) 
Maskulinoa 

Femeninoa 

Maskulinoa 

Femeninoa 

Maskulinoa 

Femeninoa 

Maskulinoa 

Femeninoa Banakako Kumite Maskulinoa 
(ADINA +18) 

Banakako Kumite Maskulinoa 

(adina 18, 19, 20) 

  Banakako Kumite Maskulinoa 

(adina 14/15) 

 Banakako Kumite Maskulinoa 

 (adina 16/17) -60 Kg. 

-67 Kg. 

-75 Kg. 

-84 Kg. 

+84 Kg. 

-60 Kg. 

-67 Kg. 

-75 Kg. 

-84 Kg. 

+84 Kg. 

-52 Kg. 

-57 Kg.  

-63 Kg.  

-70 Kg.  

+70 Kg. 

-55 Kg. 

-61 Kg. 

-68 Kg. 

-76 Kg. 

+76 Kg. 
Banakako Kumite Femeninoa 

(ADINA +18) 

Banakako Kumite Femeninoa 

(adina 18, 19, 20) 

Banakako Kumite Femeninoa 

(adina 14/15) 

Banakako Kumite Femeninoa 

(adina 16/17) 

-50 Kg. 

-55 Kg. 

-61 Kg. 

-68 Kg. 

+68 Kg. 

-50 Kg. 

-55 Kg. 

-61 Kg. 

-68 Kg. 

+68 Kg. 

 -47 Kg. 

-54 Kg. 

+54 Kg. 

-48 Kg. 

-53 Kg. 

-59 Kg. 

+59 Kg. 

 Kata Taldeak 

(ADINA +16) 

 
/ 

Kata Taldeak 

(adina 14/17) 

Maskulinoa 

Femeninoa 

/ / 
Maskulinoa 

Femeninoa 

Kumite Taldeak 
(ADINA +18) 

Maskulinoa  

Femeninoa 

GUZTIRA 12 10 13 GUZTIRA 16 



PAG.  54  

 

  

 2017  BERTSIOA  (W KF)  –  INDARREAN  2017.01.01ETIK  AURRERA             (FVK/EKF  –  BERRIKUSI A  ETA  EGO KITUA  2017 KO  URT ARRI LEAN)  

 

8.  ERANSKINA:  ARBITR OEN ETA EPAILEEN GALTZA KOLOREAREN GIDALIBURUA 

                                                                 
 

ARBITROEN ETA EPAILEEN GALTZA KOLOREAREN 
GIDALIBURUA  

ARBITROS Y JUECES 

MAILA ONARTUAK 
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KATA EPAILEA 

IZATEKO 

 ARAUDIA 
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EPAILE KRONOMETRATZAILEA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 18 URTE 

 GERRIKO MARROIA 

 UNEKO URTEKO F.V.K. LIZENTZIA 

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da hiru urtean behin titulazioa eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala egin ezean titulazioa 
galdu egingo da. 

 
 
KATA ESKUALDEKO EPAILEA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 18 URTE 

 1. DANA 

 UNEKO URTEKO F.V.K. LIZENTZIA 

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da hiru urtean behin titulazioa eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 
 

 
KATA “B” NAZIONALEKO EPAILEA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 22 URTE 

 2. DANA 
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 UNEKO URTEKO F.V.K LIZENTZIA 

 URTE BETEKO ANTZINATASUNA ESKUALDEKO EPAILE BEZALA 

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 

 
KATA NAZIONALEKO EPAILEA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 23 URTE 

 3. DANA 

 AZKEN URTEAN 4 TXAPELKETA ARBITRATU IZANA AUTONOMIA ERKIDEGOAN. 

 KIROL LIZENTZIA AUTONOMIKOA ETA NAZIONALA   

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 

 Titulazio hori edo ondorengo eguneratzeak eskuratzeko, derrigorrezkoa izango da Arbitraje Zuzendariaren, Zuzendari 
Teknikoaren, eta azken instantzian FVK/EKF-ko Presidentearen baimena aurkeztea. 
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KUMITE EPAILEA/ARBITROA IZATEKO 

ARAUDIA 
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EPAILE KRONOMETRATZAILEA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 18 URTE 

 GERRIKO MARROIA 

 UNEKO URTEKO F.V.K. LIZENTZIA 

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 
 

 
 
KUMITE ESKUALDEKO ARBITROA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 18 URTE 

 1. DANA 

 UNEKO URTEKO F.V.K. LIZENTZIA 

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 
 

 
 
KUMITE “B” EPAILE NAZIONALA IZATEKO BALDINTZAK: 
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 22 URTE 

 2. DANA 

 UNEKO URTEKO F.V.K LIZENTZIA 

 URTE BETEKO ANTZINATASUNA ESKUALDEKO ARBITRO BEZALA 

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 
 

 
 
KUMITE “A” EPAILE NAZIONALA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 23 URTE 

 3. DANA 

 AZKEN URTEAN 4 TXAPELKETA ARBITRATU IZANA AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

 KIROL LIZENTZIA AUTONOMIKOA ETA NAZIONALA   

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 

 Titulazio hori edo ondorengo eguneratzeak eskuratzeko derrigorrezkoa izango da Arbitraje Zuzendariaren, Zuzendari 
Teknikoaren, eta azken instantzian FVK/EKF-ko Presidentearen baimena aurkeztea. 
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KUMITE ARBITRO NAZIONALA IZATEKO BALDINTZAK: 
 

 24 URTE 

 3. DANA 

 AZKEN URTEAN 4 TXAPELKETA ARBITRATU IZANA AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

 KIROL LIZENTZIA AUTONOMIKOA ETA NAZIONALA   

 INSKRIPZIO KUOTA  

 Derrigorrezkoa izango da titulazioa hiru urtean behin eguneratzea, dagokion ikastaroaren bidez, hala izan ezean titulazioa 
galdu egingo da. 

 Titulazio hori edo ondorengo eguneratzeak eskuratzeko derrigorrezkoa izango da Arbitraje Zuzendariaren, Zuzendari 
Teknikoaren, eta azken instantzian FVK/EKF-ko Presidentearen baimena aurkeztea. 

 
 
 
MARIA M. MARTINEZ 
 E.F.KARATE IDAZKARIA            

JOS E MANUEL COLAS MOSQUERA 
 E.F.KARATE PRESIDENTEA O.E.

 
 
 
 

 


