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                                     ******** 

 بسمه تعالي                                      

 ******** 

 

 

***** 

 مقدمه
***** 

 

 

 

 
، ورزش رزمي كونگ فو را از هنگ نوجوانان ارتش قبل از اينجانب داريوش نظرزاده

انقالب در طي دوره  دو ساله شبانه روزي ، آغاز نمودم  و زير نظر استاد ميرزائي و استاد 

احدهاي تكاور و نيروي مخصوص نوهد و تربيت بدني و پس از انتقال به و سپه وند فرا گرفتم

 نزاجا در دانشكده افسري و آموزشگاه نظامي شروع به آموزش اين فن نمودم.

در زمان جنگ تحميلي ، در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ، در اكيپهاي انتخاب شده اين فنون 

 1/2/53كه در تاريخ  1353را به گردانهاي قدس و يگانهاي گشتي رو آموزش ميدادم تا سال 

رزمي در منطقه اي داخل خاك عراق درگير و اسير شدم و بعد  –در عمليات گشتي 

ازگذراندن در سلول انفرادي كه درآنجا تمريناتم را ادامه مي دادم  به اردوگاهها منتقل شدم كه 

ثريت تنها ورزشي بود كه اك در اردوگاهها شروع به آموزش كونگ فو نمودم زيرا كونگ فو

برادران اسير در اردوگاه، به آن جذب شده و با تمام وجود به آن مي پرداختند ، زيرا قدرتهاي 

نهفته تكنيكي و شكيل بودن فرمهاي آن انرژي جوانان را واقعا تخليه ميكرد و تمامي اسراي 

 هنرجو را به خود جلب ميكرد و از لحاظ روحي ، اعتماد به نفس باالئي به آنان مي داد .

 از لحاظ جسماني آنها را كامال تقويت مي نمود .

عصر ( كه كال صرف  –ظهر  -بعد از گذشت دو سال آموزشهاي مكرر در طي روز ) صبح

آموزش، تمرين و مبارزه مي گشت ، اينجانب از لحاظ تكنيكي به انتهاي وايمامبتو ، آخرين 

براي از دست نرفتن روحيه  بعد از آمزش سالحها به جز ساي فرم كونگ فو توآ رسيده و حتي

و انگيزه برادران اسير و بقاي آمادگي جسماني در برابر هر اتفاق پيش بيني نشده ، تصميم به 

ابداع سبك جديد وتكنيكهاي قابل استفاده در مبارزه و دفاعهاي شخصي و كاربردي گرفتم، كه 

اص ، مبارزات را بهتر اكثريت آنها بصورت تركيبات و حتي فنون جديد بود. تا با اين شكل خ

انجام دهم و توان رزمي خاصي را به هنرجويان افزوده و به ارمغان بياورم وم با همراهي 

بزرگاني چون زنده ياد اسطوره صبر و مقاومت حجت السالم حاج سيد علي اكبر ابو ترابي ، 

ي و تجربه ، دكتر خالقي و بقيه دوستان و همرزمان در بندم با مطالعات علم دكتر پاك نژاد

پيشين توانستم اين سبك نو را ارائه داده تا با خواست خداوند متعال در اين برهه با تثبيت اين 

   سبك درنوآوري رزمي  ) ظهور سبكي قوي و مدرن ( موفق گردم.
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 فصل يك اساسنامه                                    

 *********** 
 

با توجه به اينكه تكنيكهاي اين سبك ، مجموعه اي است منتخب و نام سبك : (1ماده 

 گردآوري شده از كشورهاي صاحب سبك و ابداع جديدي از تركيبات و تكنيكها كه با روحيه

نام  دارد،لذا عمل بيشتري در مبارزه سلحشوري ايراني هماهنگ شده است و مبارزه ، آزادي

      FREE  KUNG  FU         اين سبك 

سبك  نهاده شده است كه در اين اساسنامه اختصارافري كونگ فو ) كونگ فو آزاد( 
 ناميده ميشود.

 

 

 هر تهران مي باشد.مركز اصلي سبكف كشور ايران يا ش ( مركز سبك :2ماده

 

 

مدت فعايت سبك از تاريخ تصويب اين اساسنامه  ( مدت فعاليت :3ماده 

 نامحدود ميباشد.

 

 

 

محدوده فعاليت اين سبك داخل كشور ايران و كليه  ( محدوده فعاليت :3ماده 

 كشورهاي جهان از طريق ايجاد نمايندگي ها و ارتباطات فني و اداري مي باشد.

 

 

: اين سبك طبق قوانين و ضوابط كشور بستگي سازماني سبك ماده پنج( وا

جمهوري اسالمي ايران ، تحت نظر فدراسيون كونگ فو بوده و داراي شخصيت 

حقوقي مستقل مي باشد و مطابق مفاد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب اداره 

 مي گردد.

                                       
 

 اهداف سبك عبارت است از : بك :ماده شش( اهداف س

ارائه تكنيكهاي كاربردي جهت آماده سازي هنر جويان براي آموزشهاي مختلف 

رزمي از جمله فرم ، مبارزه آزاد ، مبارزه سنتي ، مبارزه نيمه آزاد ، سالحهاي 

سرد بر مبناي اصول عتمي و كاربردي و همچنين تقويت جسم و باال بردن سطح 

 (Physical preparationطريق انجام فعالينهاي بدن سازي ) توان  جسماني از 
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و تقويت قواي روحي و باال بردن سطح فرهنگ ايراني،اسالمي و اشاعه اين 

فرهنگ در سطح جهان از طريق ايجاد روابط دوستانه ورزشي با ساير كشورهاي 

 جهان و ملل مختلف .

 *********** 

 تشكيالت سبك                                         

  ********* 

تعداد اعضاء اين هيات تا  يازده نفر بوده و عمدتا" ماده هفت( هيات رئيسه:

از افراد معتمد در سطح جامعه تشكيل مگردد، و وظيفه اصلي آن عبارت است از 

تصميم گيري در سطوح عالي و استراتژيك سبك و تعيين خط مشي هاي اجتماعي 

 ....... ، اقتصادي ، فرهنگي و

 

 

 ماده هشت( بنيانگذارو رئيس سبك
با   و سعي مي نمايد  بر عهده داشته  جهان را سبك را در سطح   مديريت اجرائي

انتخاب افراد صالح و متخصص در زمينه هاي مورد نظر ، كارهاي اجرائي سبك 

را   در زمينه هاي مختلف  پيشرفت سبك  و موجبات  داده  نحو احسن انجام  را به

 فراهم آورد

 

 

نفر مي  5تا  3شوراي فني سبك كه تعداد اعضاي آن  ماده نه( شوراي فني :

باشد از بين افراد پيشكسوت سبك تشكيل شده و وظيفه آن عبارت است از بررسي 

مسائل فني سبك ، تشكيل ) داوري، مسابقات، تكنيكها و .......( و ارائه راهكارهاي 

 ئي .مناسب جهت حل مسائل فني و اجرا

 

 

نائب رئيس سبك برخي كارهاي اجرائي ، مالي،  ماده ده( نائب رئيس سبك :

 .اداري و..... را با هماهنگي رئيس سبك به انجام ميرساند 

                                      
 

 

 

: دبير سبك كليه وظايف هماهنگي با واحدها و اشخاص  ماده يازده( دبير سبك

ن بندي جلسات و كنترل و پيگيري اجراي مفاد مختلف و همچنين زما

 صورتجلسات و تهيه تقويم ورزشي سبك را بر عهده دارد.
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تحت نظررئيس سبك  مسئول مالي سبك ماده دوازده( مسئول مالي سبك :

فعاليت نموده و كليه درآمدها و هزينه هاي سبك را در دفاتر مخصوص ثبت و 

 ي دهد.آخرين نتايج را به رئيس سبك گزارش م

 

 

يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان  رياست سبك همه ساله ماده سيزده(

سبك را همراه با گزارش عملكرد تا پايان خرداد ماه هر سال به هيات رئيسه سبك 

 تسليم مي نمايد.

 

 

هيات رئيسه براي رسيدگي و تصويب تراز نامه و حساب سود و  ماده چهارده(

لي ، در تير ماه هر سال تشكيل جلسه داده و نظريه قطي زيان و ساير مسائل ما

 خود را حداكثر تا پايان تير ماه اعالم خواهد داشت.

 

 

تصويب تراز نامه و عملكرد سبك به منزله مفاصا حساب سبك  ماده پانزده(

 براي آن دوره مالي خواهد بود.

 

بهمن   13كثر تا برنامه كار و بودجه ساليانه سبك مي بايستي حدا ماده شانزده (

 ماه سال قبل توسط رئيس سبك تهيه و به هيات رئيسه ارائه گردد.

 

 

 

دوره عمل بودجه هر سال تا پايان ارديبهشت ماه يال بعد بوده و كليه  ماده هفده (

 در سال ، تا آين تاريخ قابل پرداخت خواهد بود. تعهدات انجام شده

                                                 
 

 

                       

 

مسئول استانها كه وظايف پيگيري اوضاع را از ماده هجده( مسئول استانها :

جهات مختلف ) وضعيت مسئول  سبك در استان ، مسابقات ، دوره ها ، آموزش و 

........( بر عهده داشته و مشكالت استانها را به رئيس سبك منتقل نموده و در 

 شكل فعاليت مي نمايد.م جهت حل آن
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كليه وظايف مربوط به و تبليغات :  ماده نوزده( مسئول روابط عمومي

ايجاد آن با مردم ، ارگانها،سازمانها، مطبوعات، و اعتام نظرات سبك در سطح 

جامعه و تبليغ مربوط به سبك و همچنين اخذ نظرات مردم ، ارگانها، نهادها، و 

 ال آن به رئيس سبك ، بر عهده وي مي باشد.مطبوعات در مورد سبك و انتق

 

 

 

وظيفه تدوين برنامه هاي آموزش  اين كميته ماده بيست( كميته داوران:

، تهيه آئين نامه ها و دستوالعمل هاي داوري  چه در بخش كشور داوري در سطح

فرم و چه در بخش مبارزه ، سازماندهي داوران سبك در هر مسابقه ، دستيابي به 

و سوابق ، عملكرد هر يك از داوران به منظور ارتقاء درجه ايشان ،  اطالعات

نمونه را به رئيس سبك جهت تشويق و تهيه شناسنامه هاي داوري پيشنهاد داوران 

 قدرداني از ايشان را بر عهده دارد.

 

 

 

اين كميته وظيفه تربيت و باال بردن  ماده بيست و يك( كميته مربيان :

را از طريق برگزاري آموزش و استاژ، تهيه كارت سطح علم مربيان سبك 

نظارت بر كار مربيان ،انتخاب مربيان تيم هاي ملي وو اعزام  مربيگري، كنترل

مربيان جهت آموزش ساير ارگانها و ثبت سوابق مربيان جهت انتخاب مربي نمونه 

 و معرفي آنها به رئيس سبك جهت تشويق و قدرداني از ايشان را برعهده دارد 

                                                
 

 

                                             

 

 

اين كميته وظيفه برنامه ريزي اجراي  كميته مسابقات : ماده بيست ودو (

،پرسنلي ،تداركاتي و ....را بر عهده داشته مسابقات ، از جهات مختلف ما لي

 ا سعي در برگزاري هرچه بهتر مسابقات مي نمايد .هماهنگي با ساير كميته ه
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وظيفه اين كميته پيگيري كميته حقوقي و قضايي:  ماده بيست وسه (

مسائل حقوقي و قضايي سبك و هر گونه اقامه و تعقيب دعوي در جهت حفظ   

رسيدگي به تخلفات منافع سبك از طريق مراجع قضايي مي باشد .همچنين 

 ،مربيان و كليه افراد تحت پوشش سبك و ارائه راهكارهاي ورزشكاران ،داوران 

 الزم جهت بهبود وضعيت ،از وظا يف اين كميته است .

 

 

اين كميته وظيفه برنامه كميته آموزش وآزمون :  ماده بيست وچهار (

 ، تحت پوشش اعم از داوران ،مربيانريزي در جهت اموزش كليه افراد 

ارتقاء  داشته همچنين اخذ آزمونهاي الزم در جهتورزشكاران و .......را برعهده 

 درجه ورزشكاران و داوران و مربيان از وظايف اين كميته است . 

 

 

كه توسط كميته هخا انجام كليه وظايف و برنامه ريزي هاي سبك  – تبصره يك

مي گردد براساس تقوم ورزشي ساليانه است كه در بهمن ماه هر سال به پيشنهاد 

 توسط هيات رئيسه به تصويب مي رسد . رئيس سبك و 

 

 

 

ئين نامه داخلي و شرح آكليه مسئولين و اعضاء و كميته ها داراي  –تبصره دو 

 خواهند نمود .وظايف مشروح مي باشند كه طبق آنها انجام وظيفه 

                

 

************************** 

 ماده بيست و پنج( مشخصات لباس
*************************** 

 ربع 3سانتي و آستين  3كت يقه  -1

شلوار دمپا آزاد براي زير مشكي وزيپ دار براي  مشكي به باال وسمت  -2

بند و زيپ دار مي باشد طرفين عمودي فري كونگ فو گلدوزي  3راست 

 مي شود.

دانها در شالبند مشكي به صورت نوار طالئي يك سانتي از قسمت پائين  -3

نصب مي گردد. و در قسمت ديگر شالبند كلمه  شالبند به صورت مورب 

i.f.k.o  ( از شالبند 1نوشته مي شود ) از شالبند سفيد تا شالبند مشكي دان

 به روي شالبند گلدوزي مي شود. 2مشكي دان 
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**************************** 

 :رنگ و درجه فني -ماده بيست وشش(
*********************************** 

سفيد تا شالبند قهو هاي كليه لباسهاي آبي و نصب آرم و از شالبند تا الف ( 

 عالئم سبك روي آن انجام ميگرد.

 

پيراهن سفيد و شلوار مشكي با عالئم  3الي دان  1از شالبند مشكي دان ب( 

 مربوطه خواهد بود 

 

با پوم  پيراهن و شلوار سورمه اي جنس  5تا دان  3ج( از شالبند مشكي دان 

 م مربوطه دمپاي شلوار زيپ دار عالئ

 

 دست( سورمه اي و يكدست مشكي  2لباسها ) 9تا دان  5د( از شالبند سرخ دان 

 شال سرخ خواهد بود 

 

با عالئم مربوطه شال  –سرخ –مشكي –سورمه اي  –سه دست لباس  11ه(دان 

 خواهد بود.  11سرخ دان 
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 بسمه تعالي                                

 ئين نامه اجرايي سبك فري كونگ فو آ                  

                           I.F.K.o 

 ******** تعريف 
******* 

ه مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه كليسبك فري كونگ فو سبكي است -1

با  و برابر  را منطبق با موارد مندرج در اساسنامه مدون سبك خود  عمليات

هماهنگ با فدراسيون ورزشهاي رزمي سازمان بين المللي وقررات داخلي وم

جمهوري اسالمي ايران عمل   با رعايت كامل مقرات و قوانينتربيت  بدني و

 ح ذيل مي باشد .خواهند نمود ،و در اين راستا آئين نامه اجرايي آن به شر

 Internatinal  Free kung fu organizationمخفف  IFKOضيح اينكه كلمه التين تو

 مي باشد.

 

 

 رئيس و بنيانگذار سبك آقاي داريوش نظرزاده مي باشد.-2

 

 

 

 :درجات فني در سبك 1ماده

 شالبند سير سبز -1رنگ شالبندها تصويبي در سبك به ترتيب :
 شالبند سير قهوه اي -4آبي     شالبند-3شالبند سبز  -2
 مي باشد. 11الي دان 1شالبند مشكي دان -6شالبند قهوه اي -5
 

 
 

 : مشخصات شالبند 2ماده 
 سانتيمتر  11طول شال بايد بنحوي تنظيم شود كه با سر زانو «الف

 8الي  7عرض شالبند فاصله داشته باشد و دو دور به دور كمر بسته شود،
  سانتي مترخواهد بود.
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 زمان بندي جهت ارتقاء فني و انواع سالح در سبكماده هفت :

                             

                                                

 نگذار و رئيس سبك مي باشدمختص به بنيا 11شالبند سرخ دان 

 

 

                                             

 

 مدت تمرين براي ارتقاء درجه به ماه شالبند رديف

 ماه تمرين مداوم  3 سفيد به سير سبز 1
 

 ماه تمرين مداوم 4 سير سبز به سبز 2

 ماه تمرين مداوم 5 ه آبيسبز ب 3

 ماه تمرين مداوم 6 آبي به سير قهوه اي 4

سير قهوه اي به       5
 قهوه اي

 ماه تمرين مداوم 6

قهوه اي به مشكي  6
 1دان 

 سال تمرين مداوم1

 سال تمرين مداوم 2 2به  1دان  7

 سال تمرين مداوم 3 3به  2دان  8

 سال تمرين مداوم 4 4به  3دان  9

 سال تمرين مداوم 5 5به  4ان د 11

 سال تمرين مداوم 6 6به  5دان  11

 سال تمرين مداوم 7 7به  6دان  12

 سال تمرين مداوم 8 8به  7دان  13

 سال تمرين مداوم و ارائه تز علمي 9  9به  8دان  14
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 ********************************** 

 ********************************** 

 آموزش سالح سرد طبق جدول زير صورت مي گيرد.               

 ********************************** 

              ********************************** 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 فرم سالح              نوع سالح               رديف   

 طبق استاندارد نانچيكو تك 1

 "           نانجيكو جفت 2

 "           چوب 3

 "           سانچيكو 3

 "            تو نفا 3

 "            ساي 5

 "           تك كارد 5

 "            جفت كارد 1

 "            شمشير 9

 "  پرتاب سالحهاي تيز و برنده 11

 "            اعيسالح ابد 11
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تذكر: در كليه درجات فني آرم شاهين چپ كت و كلمه التين پرچم ايران سمت 

 بك پشت كت زده مي شود.راست سينه و ارم بزرگ س

 قرمز  مي باشد . –سورمه اي  –رنگ كت و شلوار مشكي  11( دان 2تذكر 

 

 

(  اصطالحات و اسامي  فنون و تكنيكهاي اين سبك در آخر اساسنامه   3ماده 

 توضيح داده شده است.

 

 

 ( 5ماده 
سالن الف( جهت اداي احترام  به مكان و پرچم و استاد و هنگام ورود و خروج از 

 تمرين و طرح سوال  كلمه فري ) به معني آزاد ( تلفظ مي گردد.

 سماي( مي باشد.ي حالت  بدن ) كام 

 

 

 

 ب( اداي احترام كالس به هنگام وارد شدن استاد:

مي كند و با گفتن جمله   ) كالس رو به استاد ( ارشد كالس با دست به استاد اشاره 

افراد كالس را به اداي احترام   ) بند الف (    و سپس  فر مان) كا مي سماي ( ، كليه 

 فرا مي خواند.

 

 

 

 

 

 ج( جواب استاد به شارگردان هنگام ورود:

 

پس از اداي  احترام شاگردان با اداي احترام توسط  حركت دست و تلفظ  كلمه 

فري شاگردان را جواب داده سپس با فرمان كوندراي شاگردان را به دست ارشد 

 . كالس مي سپارد
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 آرم سبك  شاهين است :( 5ماده 

جمهوري اسالمي ايران و سبك فري كونگ  و با جمله هاي فدراسيون كونگ فو 

   فو ) كونگ فو آزاد ( طراحي گرديده است.

 

 

 

 

 3(  شرايط شركت در كالسهاي داوري : درجه 1ماده 

 سال 11سال آقايان بانوان  21حداقل  شرايط داشتن -1

 داشتن مدرك  تحصيلي حداقل ديپلم -2

 مداك الزم:

 تصوير شناسنامه -1

 تصوير مدرك تحصيلي ) حداقل ديپلم( -2

   3در  3قطعه عكس  3 -3

 گواهي عدم سوء پيشينه -3

 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان -3

 حيت فنيحكم فني يا ارائه تائيديه مبني بر  دارا بودن صال -5

   پرداخت شهريه ثبت نام به مبلغ سي هزار تومان. -5

 

 

 

 

********************************** 

 (  شرايط شركت در كالس مربيگري :9ماده 
********************************** 

 . 1شرايط  و مدارك مندرج در  ماده 
 

 

    راسيون مي باشد.تذكر : شرايط ارتقاء مربيگري و داوري طبق قوانين رسمي فد
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 ( لباس داوران:11ماده 
كت شلوار سفيد يا مشكي و پيراهن به رنگ زرد كفش و جوراب سفيد با نصب 

 آرم سبك روي سينه پيراهن و كت در قسمت چپ.

 

 

 

 

 تذكر:

بكها ي رزمي در سبك فري كونگ فو با براي تعين مدرك شخصي ، از س -1

تائيد و بررسي كميته فني سبك فري كونگ فو از شخص و در نهايت نظر 

 تصميم اتخاذ ميگردد. مستقيم مسئول سبك

 

 

 

 

چنانچه شخصي مدرك مربيگري سبك ديگري باش  با نظر شوراي فني  -2

مدرك سبك  و در نهايت نظر مستقيم بنيانگذار و رئيس سبك  جهت تطبيق 

 نامبرده به فدراسيون معرفي و ارسال ميگردد.

 

 

 

 

كليه افرادي كه حكم مربيگري و داوري نداشته باشند ولي حكم فني  تائيد   -3

شده داشته باشند بايستي در دوره هاي مذكور كه با نظر فدراسيون برگزار 

 ميگردد شركت كنند تا مدارك خود را دريافت نمايند.
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********************** 

 ( آزمون ارتقاء درجات فني 13ماده 

********************** 
 

 

 براي اخذ شالبند سير سبز

 (  با ميت و بدون ميتfk1اجراي فرم تركيبي سير سبز ) -1

 تست آمادگي جسماني -2

 حركت شنا روي مشت -3

 ركت شنا روي تيغه دستح  -3

 حركت شكم  -3

 حركت اسكات پا  -5

 بارفيكس  -5

 مبارزه به صورت سايه و بدون اسابت ضربه به يكديگر -1

 

 

 

**************** 

 براي اخذ شالبند سبز
**************** 

 

 

 تركيبي روي ميت و بدون ميت    f k 2اجراي فرم  -1

 گارد چپ و راست مبارزه اي  -2

 ضربه گارد متو -3

 ضربه اورايما متو چپ و راست -3

 دقيقه اي 3/1مبارزه يك راند  -3

 عدد شكم 31 -5

 عدد حركت اسكات 31 -5

                                          حركت بار فيكس 3 -1
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************* 

 براي اخذ شالبند آبي:

************* 

 
 روي ميت و بدون ميت  f k 3فرم تركيبي  -1

 دقيقه 2طناب زدن   -2

 راند مبارزه 2  -3

 تست آمادگي جسماني  -3

 عدد شنا روي مشت 33  -3

 تركيب حركت پا جهارتائي    -5

 عدد حركت شكم 31 -5

 عدد بارفيكس 11  -1

 

*********************** 

 براي اخذ شالبند سير قهوه اي:

****************** 
 با ميت و بدون ميت   f k 4م  تركيبي اجراي فر  -1

 دقيقه اي 2راند  3مبارزه  -2

 شكم  51 -3

 شنا 51 -3

 بارفيكس 13 -3

 

 

******************* 

 براي اخذ شالبند قهوه اي:
******************* 

 روي ميت و بدون ميت   fk 5اجراي فرم تركيبي   -1

 دقيقه اي 2راند مبارزه  3 -2

 بدقيقه طنا 3  -3

 عدد شنا پشت دست 31 -3

 شكم 51 -3

 شنا تيغه دست  51 -5

 بار فيكس 21  -5
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 ******************* 

 1براي اخذ شالبند مشكي دان                     

                   ******************* 
 () فرم مبارزه    fight formاجراي) فايت فرم(  -1

 ضربات  انفرادي پاone knifتك كارد              -2

 تركيب انفرادي دست با ميت و بدون ميت -3

 نفر  شالبند قهوه اي 3مبارزه با  -3

 عدد 111سنا   -3

 عدد 131شكم  -5

 3شنا پشت دست  -5

 

  

 

 ******************* 

 2براي اخذ شالبند مشكي دان                
 *********************** 

 

 فرم دوران   vertigo formي فرم ) ور تيگو (  اجرا  -1

  double knivesاجراي فرم جفت كارد      -2

 بات انفرادي پاضر -3

 1نفر شالبند مشكي دان  2مبارزه با  -3

 عدد 111شنا  -5

 عدد 111شكم  -5

 عدد 31شنا پشت دست  -1

  در صد 31يك راند مبارزه آزاد  -9
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 ******************* 

 3براي اخذ شالبند مشكي دان                 

 ******************* 
 دراگون فايت  نبرد اژدها   dragon fightاجراي فرم   -1

 اجراي فرم ساي    -2

 1ر شالبند مشكي دان نف 3مبارزه با  -3

 ضربات پا -3

 ضربات تركيبي دست و پا -3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ********************** 

 3براي اخذ شالبند مشكي دان                         
 *********************** 

 

 فايت فيت       مبارزه پا   fight feetاجراي فرم   -1

 شمشير       سورد             swordاجراي فرم   -2

 شالبند مشكي  3مبارزه با   -3

 ضربات پا  -3

 ضربات تركيبي  دست و پا روي ميت  -3
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 ****************** 

 3براي اخذ شالبند مشكي دان                 

 ****************** 

  فرم  فرم دفاع شخصيديفنس  defence formاجراي فرم -1
 سانچيكو         canchicoاجراي فرم   -2

 شالبند مشكي 3مبارزه با   -3

 تركيب دست و پا روي ميت -3

 

 

 

 

 ************************ 

 5براي اخذ شالبند مشكي دان                     
 ************************ 

 دث دانس  رقص مرگ   deth danceاجراي فرم   -1

 تونفا           tonfaاجراي فرم    -2

 3مبارزه با يك  شالبند مشكي  دان  -3

 ضربات تركيبي دست و پا روي ميت  -3

 

 

       ************************ 

 5دان   سرخبراي اخذ شالبند                      
 ************************ 

 په نه تريت          نفوذي                 penetrateاجراي فرم   -1

 وودز               چوبها         woodsاز فرمهاي  اجراي يكي  -2

 3شالبند مشكي دان  2مبارزه با    -3

 تركيبات دست و پا  روي ميت   -3
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 *********************** 

 1دان  سرخبراي اخذ شالبند                       
 *********************** 

 تز     tez  ارائه تز علمي رزمي سبك  -1

ارائه مدرك پايان دوره انرژي درماني  زير نظر متخصصان  -2

 برگزاركنندگان فدراسيون و سبك و مسئولين متخصص دانشگاه

 

 

 

 

 

 ********************** 

  9براي اخذ شالبند سرخ دان                  
 ********************** 

 

 رئيس سبكطبق نظر شوراي فني ، هيات رئيسه سبك ،  بنيانگذار و  -1

 صدور  ابالعيه و كارت سفيري سبك در ايران و جهان -2

 

 

 

 

مختص به بنيانگذار و رئيس سبك فري كونگ فو  11: شالبند  سرخ دان  تذكر

   ) كونگ فو آزاد ( مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                          ************* 
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 نحوه مسابقات                      

                    *********** 
 

 مسابقات در اين سبك به روشهاي مختلف انجام مي گيرد
 

كه در اين حالت بر طبق برنامه از پيش تعين شده ،  ( فرم : 1ماده 

هنرجويان فرمهاي مورد نظر را اجرا نموده و بر طبق نظر داوران و كار 

داء شناسان بهترين  نفرات اول تا سوم تعين و جوايز و احكامي به ايشان اه

 خواهد شد.

 

 

كه در اينجا  مبارزين عمدتا" با پوشش محافظ  : نيمه آزاد ( مبارزه1 

و تكنيكها  –رو پا بند  –ساقبند  –كاپ  –دستكش پنجه دارباز  -بوده مانند ، كاله

شامل دست و پا به تمام بدن ) به استثناء دست در ناحيه صورت ( و بدون 

 كليه ردهاي سني انجام ميگيرد . در  اجراي فنون دفاع شخصي مي باشد.

 

 

 

 –كاپ  –كثه  -كه در اين مسابقات  با پوشش كاله ( مبارزه آزاد: 2

و روپا بند  و شورت بوكس انجام مي گيرد و كليه   -ساق بند  –دستكش بوكس 

 ضربات دست و پا به بدن آزاد مي باشد.

 

مه و قوانين هر يك از اشكال مبارزاتي فوق الذكر طبق آئين نا  تبصره :

 داوري مربوطه انجام مي شود.

 

 

فقط در رده سني بزرگساالن انجام مي شود براي ( مبارزه حرفه اي : 3

داشته مي توانند  در آن مسابقات  حكم قهرماني كشور 3قهرماني كه حداقل 

ساق  –دستكش بوكس  –كاپ  –لثه  -شركت نمايند. اين مسابقات با پوشش كاله

شورت بوكس انجام مس شود و كليه ضربات دست و پا به  رو پا بند و –بند 

 بدن آزاد مي باشد. در صورتي كه ضربه زانو  و ارنج آزاد است.
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 انفرادي ( –) تيمي  هنرهاي فردي و حركات نمايشي-3

 

 انفرادي ( –) تيمي مسابقات سالحهاي سرد -3

 

 تيمي ( –انفرادي  –) تن به تن مسابقات دفاع شحصي  -5

 

 (يفول فايت فر )          سنتي مخصوص سبكبارزات م -1

                                                               (  full fight free ) 

 

در اين مسابقات كه سرچشمه از آئين سلحشوري اصيل ايراني در جنگهاي 

 –ط بدن مشتها كهن ايران زمين باقيست و از آن تابعييت شده استفاده از كليه نقا

دفاعهاي شخصي پرتابي مي باشد و نقاط  –پنجه ها  –پا ها  –زانوها  –ارنجها 

دفاعهاي   – استفاده از سر براي صورت حريف    –  ممنوعه  ضربه به بيضه

 باشد.ي ضربه به ستون فقرات از پشت گردن تا به كمر م   –  شخصي مفصلي
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***************************************

*************************************** 

 

 حضرت علي عليه السالم                     
 ******************** 

 

 

 

وجدان تنها محكمه اي است كه 

                                                                                        نياز 

 

 به قاضي ندارد            

 

 

**********************

********************** 

 
 ************* 
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 ثبت نام و وزن كشي                     
 ***************** 

 

 ي گيرد.ثبت نام توسط گروه ثبت نام كنندگان با نظارت سرپرست گروه انجام مالف ( 

 

 

 شده انجام روز در ساعات اعالم 3ثبت نام يك هفته قبل از شروع مسابقات به مدت ب ( 
 اينكه رئيس مي گيرد و بعد از پايان مدت مقرر از هيچ كس ثبت نام بعمل نمي آيد مگر

 هيت برگزار كننده دستور ثبت نام را بدهد.
 

نندگان تيم خود را راسا" ثبت نام سرپرست تيم ميتواند با ارائه مدارك الزم شركت ك ج (

 نمايد.

 

وزن كشي با نظارت هيت برگزار كننده و توسط رئيس گروه ثبت نام كنندگان با كمك  د (

گروه ثبت نام كنندگان و حضور نمايندگان هييت برگزار كننده ، هييت داوري و مربيان يا 

 سرپرستان تيمها انجام  مي شود.
 

ت و مكان معين ) معموال" اولين روز مسابقه ( انجام مي وزن كشي در تاريخ ، ساعه ( 

 گيرد و بعد از اتمام وزن كشي ديگر از كسي وزن كشي بعمل نمي آيد.

 

 

 پزشكي اخذ نمايند.  قبل از وزن كشي شركت كنندگان بايد گواهي سالمت از گروهو ( 

 

  وزن كشي از اوزان پائين شروع مي شود.ز (  

 

از گروه وزني مربوطه باشد طي مدتي كه داده   وزنش زياد تر اگر شركت كننده ايح (

شده است وزن خود را كم كند، در غير اينصورت نمي تواند در وزن مورد نظر شركت 

 كند.

 

 ط ( ميزبان مسابقات مي تواند دو تيم در مسابقه شركت دهد.

 

زن باالتر مربي شركت كننده مي تواند فقط در يك و ي ( در صورت تمايل و با تائيد

 شركت كند.
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 فدراسيون كونگ فو جمهوري اسالمي ايران                     

  سبك فري كونگ فو ) كونگ فو آزاد (                        
                  ************************************** 

 هيبرگه امتياز د                                          

                           ************************* 

 مخصوص سر داور                                        

 ************* 

 تارخ مسابقه:    

 سابقه:رده سني:                                وزن :                                 شماره م 

 امتياز/رنگ كاله راند اول راند دوم راند سوم تعداد اخطار تعداد تذكر تعداد ناك دان            

 مشكي      

 قرمز      

          

 

برنده :                                  مسابقه:نام و نام خانوادگي                              زمان 

 

 مالحظات :

 امضاء مسئول كميته داوران          امضاء ثبات :                       سر داور :     امضاء   

 نام و نام خانوادگي                 نام و نام خانوادگي                       نام و نام خانوادگي   

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************** 

 قرعه كشي و تنظيم جدول مسابقات

 مشخصات قرمز: مشخصات مشكي :

 مشكي

 قرمز                
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********************** 

 الف( قرعه كشي توسط گروه ثبت نام كنندگان انجام مي گيرد.

ب ( نماينده هييت برگزار كننده مسابقات، رئيس كميته مسابقات و مربيان يا سرپرست در 

 قرعه كشي حضور دارند.

 بق جدول پيش بيني شده براي هر روز آماده مي شود.ج( جدول مسابقات ط

 د( قرعه كشي از اوزان پائين شروع مي شود.

 

توضيح در مورد قرعه كشي : اگر در دور اول دو نفر هم تيمي كه ميزبان مسابقات باشند، در 

 دوره اول هيچكدام از افراد هم تيمي در مقابل هم قرار نمي گيرند.

 

 

 فدراسيون كونگ فو جمهوري اسالمي ايران                          

 سبك فري كونگ فو ) كونگ فو آزاد (                            

                          ****************************          

                                  **************** 

 امتياز دهي مسابقات بركه                                  

                                 ***************** 

                                     ************* 

 مخصوص داور كنار                                     

                                    ************** 

 تاريخ مسابقه:                                                      شماره مسابقه:                 

 

 

 زمان مسابقه:                                                                                    

 

 نام و نام خانوادگي: برنده :

 

 مالحظات:

 امضاء داور كنار                   امضاء سر داور                  امضاءمسئول كميته داوران 

 نام و نام خانوادگي               نام و نام خانوادگي                نام و نام خانوادگي      

 

  

                                          ********* 

 فصل دوم                              
 ********* 

 مشخصات قرمز: مشخصات مشكي:

 امتياز/ رنگ كاله راند اول راند دوم راند سوم تعداد اخطار تعداد تذكر تعداد ناك دان

 مشكي      

 قرمز      

 

       

 مشكي

 قرمز
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 آئين نامه مسابقات سبك فري كونگ فو ) كونگ فو آزاد(      

FREE KUNG FU STYLE                        

 

 ********************* 

 آئين نامه مسابقات فرم                      

 ************** 

 بخش يك( برگزاري مسابقات

 

 بخش دو( زمين مسابقات

 

 لباس مسابقه بخش سه(

 

 بخش چهار( هيات ژوري و وظايف آن 

 

 بخش پنج( تعداد داوران و وظايف آنان

 

 بخش شش( نحوه امتياز دهي

 

 حاسبه آنها در امتياز دهيانواع خطاها و نحوه م بخش هفت(

 

 بخش هشت( نحوه اعتراض

 

 بخش نه( شرايط سني

 

 

 

 

 

 

                 ****************** 
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 بخش يك ( برگزاري مسابقات                 

 ******************* 
هم هر شكل،  مسابقات فرم به دو صورت بدون سالح و با سالح انجام ميگردد و در -1

 و هم تيمي برگزار ميگردد. بصورت انفرادي

امتيازات هر فرد جهت مسابقه و اعتام رتبه مربوطه در نظر در مسابقات انفرادي  -2

 گرفته مي شود.

مجموع امتياز افراد يك تيم با مجموع امتياز افراد ديگر مقايسه در مسابقات تيمي  -3

 مي شود

 ر دو تيم يكسان باشد.: در مسابقات تيمي مي بايستي فرمها ي اجرا شده جهت هتبصره     

تذكر در قسمت انفرادي و تيمي يك نوع مسابقه فرم بضورت ساختگي از طرف 

 خود شركت كنندگان مباشد اجراء ميشود.

 

يا تيم برتر حكم و مدال قهرماني تعلق   -طبق نظر هييت داوران به نفر ميگيرند

 مي گيرد.

 

طا ها نهايتا" دو يا چند در صورتيكه با در نظر گرفتن امتيازات و ختبصره دو: 

نفر با يكديگر مساوي شدند، جهت تعين برنده بين آنها ، فردي كه داراي خطاي 

كمتري است برنده اعالم مي شود ، در غير اين صورت بايد اين نفرات مجددا" 

 فرم مورد نظر را اجرا نمايند.

 

 

 ******************* 

 بقهبخش دو ( زمين مسا                       

                      *************** 
متر كه هنر جو مي بايستي در اين  9در   9زمين مسابقه مربعي است يا ابعاد  -1

 محدوده فرمها را شروع كرده و به اتمام برساند.

 سطح زمين مسابقه بايستي تميز باشد.-2

 د.زمين مسابقه ميبايد خشك باشد تا باعث زمين خوردن هنر جو نگرد-3

 فشرده پوشيده باشد.زمين مسابقه ميتواند از تشك اسفنجي -3

زمين مسابقه مي بايستي صاف بوده و فاقد هرگونه پستي و بلندي و مانع  -3

 حركتي باشد.
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 ************** 

 بخش سه( لباس مسابقه                          
 ****************** 

 

 

آرم ها به صورت  چاپ و گلدوزي باشد  -كت مخصوص سبك فري كونگ فو -1

شالبند و آرم روي آن حتما" بايد نصب شود ) طبق مواردي كه در اساسنامه  –

سبك آمده است( و هنر جو مي تواند اجراي فرم را با پاي برهنه يا با كفش هاي 

 سبك رزمي رنگ تيره يا سفيد انجام دهد.

              

 

 

 

 

 

 ************************ 

 بخش چهار( هيات ژوري و وظايف آن                
 ******************************* 

 

 

اعضاي هييت ژوري متشكل از افراد با تجربه و پيشكسوت سبك بوده و  -1

نفر مي باشد كه يك نفر به عنوان رئيس و دو نفر به  3تعداد اعضاي آن 

 باشد. عنوان عضو اصلي  و يك نفر به عنوان علي البدل مي

وظيفه هيات ژوري عبارت است از بررسي اعتراضها از طريق تماشاي  -2

فيلم مربوطه و اعالم نظر كتبي و همچنين حل اختالف احتمالي ايجاد شده 

 در زمينه هايي كه قوانين مسابقات ديده نشده و اعالم نظر نهايي.
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وري تحويل مي اين اعتراضها از طريق كميته قضائي مسابقات به هيات ژ تبصره:

گردد و اين هيات پس از بررسي و اعالم نظر كتبي به كميته قضائي تحويل مي 

 دهد.

 

محل استقرار هيات ژوري در سالن مسابقات به گونه اي است كه بتوانند  3-3

ضمن تسلط كامل بر زمين مسابقه ، امكان استفاده از تلويزيون و ويدئو را جهت 

 ي داشته باشد.ديدن فيلمهاي مسابقات به راحت

تبصره : مسئولين برگزاري مسابقات مي بايستي از تجمع افراد در اطراف هيات 

 ژوري جلو گيري نمايند تا اين هييت بتواند كار خود را به راحتي انجام دهد.

 
 

 

 متر 9                                                

 

 

 

 

 

 

 

 متر 9                                                                                                 متر 9

 1داور شماره                                                                                 3داور شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2داور شماره                                                   

 متر 9                                                       

 

 

 1شكل                                           

 

 

 

 ثبات سر داور      وقت نگهدار  
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 ****************************** 

 تعداد داوران و وظايف آنها (بخش پنج                 
 ****************************** 

 

مي باشد كه عبارتند از  نفر 5تعداد داوراني كه در اين مسابفات قضاوت مي كنند 

 نفر 1سر داور         -1

 نفر3داوران كنار     -2

 نفر1وقت نگهدار     -3

 نفر1ثبات               -3

 

 

 *************************** 

 بخش شش ( محل استقرار داوران                  
 *************************** 

محل استقرار سر داور معموال" به گونه اي است كه بتواند كامال" به زمين  1-1-5

 مسابقه تسلط داشته باشد.

 

محل استقرار داوران كنار در اضالع طرفين مسابقه و روبروي سرداور  2-1-5

 مي باشد

 

 اشد.محل استقرار وقت نگهدار و ثبات در كنار سر داور مي ب 3-1-5

 

 وظايف داوران 2-5

 وظايف سر داور 1-2-5

 سازماندهي داوران كنار و وقت نگهدار و ثبات -

 نظارت بر اجراي قوانين مسابقات -

 و اطمينان از صحت  عملكرد لوازم داوري قبل از شروع مسابقات بازديد-

 چك كردن وضعيت لباس بازيكنان -

نهائي توسط وايت برد كوچك به  معدل گيري از راي داوران كنار و اعالم راي -

 تماشاگران

 اجازه اجراي مجدد فرم در صورت فراموشي يا اشتباه بازيكنان -
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 اجازه ورود يا خروج بازيكن به زمين مسابقه  -

 توضيح و تصحيح اشتباه داوران كنار در صورت لزوم -

 اجازه شروع و قطع فرم در صورت نياز -

 

 

 وظايف داوران كنار 2-2-5

 كز داشتن روي بازيكني كه اجراي فرم مي كندتمر -

 دادن امتيز مربوطه بر طبق ضوابط موجود -

ثبت امتياز روي فرمها ي مربوطه و ارائه آن به سر داور در صورت خواست  -

 سر داور

 اعالم هر كونه مشكل احتمالي در زمينه مسابقات به سر داور -

 وظيفه ثبات 3-2-5

 اعالم شده از طرف داوران كنار محاسبه ميانگين امتيازات  -

 2ثبت خطا هاي ورزشكاران طبق فرم شماره  -

 ثبت نتيجه نهايي و امضاء فرم و ارائه آن به سر داور -

 

 

 ( 2فرم مخصوص ثبات ) فرم شماره                         
 ****************************** 

 

 

 

 خطا ها  

 

      

                                                      حركات اضافيلباس غير استاندارد  تاخير خروج تاخير ورود 
 

 

 

 امتيازها  

 

 3.......داور شماره ......... 2.................. داور شماره  1داور شماره  

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

 معدل امتياز ها ...............................  نتيجه نهائي .................................... نتيجه ها
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******************** 

 وظايف وقت نگهدار  3-2-5

***************** 

 

 ناندازه گيري زمان فرم اجرا شده توسط بازيكنا -
 به اختالف زماني ايجاد شده ) چه بيشتر و جه كمتر از حد استانداد(س محا -

 اعمال اختالف زماني ايجاد شده ، معدل امتيازات بازيكنان طبق ضوابط -

 اعالم نتيجه نهائي به سر داور -

 

 

 

************* 

 لوازم داوري 3-5

************ 

 

 –ري به تعداد مورد نياز فرم مخصوص داو –قلم  -اين لوازم عبارتند از كاغذ

حساب جهت محاسبه –ماشين  –كور نومتر  –وايت برد همراه با ماژيك مربوطه 

 ميانگين ها

 

 

 ************************ 

 بخش هفت ( نحوه امتياز دهي                 
 ************************ 

از فرم مخصوص نحوه امتياز دهي بدين گونه است كه داوران كنار با استفاده 

قدرت  –قفل ضربات  -( به آيتم هاي مشخص مانند : استقرار 3داوري ) شماره 

مي باشند  111امتيازات مربوطه را كه از  –صحت تكنيكها  –گيريها صحت فرم 

 به بازيكن داده و حاصل آنرا به سر داور ارائه مي نمايند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ************************************* 
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 ( 3فرم مخصوص داوري تكنيك ) شماره                 
 ************************************* 

 

 

 

 

                      

                                          

 :............................. محل امضاي داور كنار                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف

 مالحظات  امتياز ارائه شده حد اكثر امتياز موضوع مسابقه

1 

 

   11 استقرار

 

2 

   11 قفل ضربات

 

3 

   11 قدرت گيريها

 

3 

   33 صحت تكنيك

 

3 

   33 صحت فرم

 

5 

   111 جمع 
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******************************************* 

 محاسبه آنها بخش هشت ( انواع خطا ها و نحوه

****************************** 
خطاها در اجراي فرم عمدتا"به دو صورت تكنيكي و شخصي كه خطا هاي 

و خطا هاي  تكنيكي توسط داوران كنار محاسبه و در امتيازات منظور مي گردد

شخصي توسط ثبات و سرداور و در امتيازات نهايي بازيكن منظور مي گردد 

 صي عبارتند از:عمدتا" خطا هاي شخ

 ثانيه 11تاخير در ورود به زمين مسابقه بيش از  1-1

ثانيه  11ترك كردن زمين بدون اجازه يا تاخيردر ترك زمين مسابقه بيش از  2-1

 پس از دستور سر داور مبني بر ترك زمين

 پوشيدن لباس غير استاندارد 3-1

 رفتار هاي اضافي و غير استاندارد 3-1

 اخالقي و غير ورزشي رفتار هاي غير 3-1

 

امتياز منفي دارند و در  3هر كدام   1-3و 1-1تبصره : هر يك از خطا هاي 

با توجه نوع خطا ، سر داور در صورت لزوم كميته  1-3مورد خطا هاي شماره 

 قضايي سبك تصميم خواهد گرفت.

 

                      

 ***************** 

 اعتراض بخش نه ( نحوه                
 ********************** 

در صورتيكه مسابقات ، تيمي بر گزار شده باشد و سرپرست يا كوچ هر تيم نسبت 

مراتب اعتراض  به امتيازات داده شده به ورزشكار خود معترض باشد ميتواند

خود را به صورت كتبي همراه با مبلغ اعالم شده از طرف مسئول مسابقات به 

در سالن تقديم نمايد كه اين اعتراض از طريق كمبته به هيات  كميته قضايي مستقر

ژوري تقديم و پس از بررسي اين هيات نتيجه از طريق بلند گوي سالن به 

اطالعهمگان ميرساند و در جدول مربوطه اعمال خواهد شد و در صورتيكه 

د مسابقات انفرادي انجام شود، اگر ورزشكاري به امتيازات داده شده معترض باش

، اعتراض خود را همانند مورد فوق ، شخصا" نوشته  و تسليم كميته قضايي 

 مستقر در سالن مي نمايد تا مراحل آن طي شده و نتيجه اعتام گردد.

 

 

 : مبلغ پرداخت شده جهت بررسي اعتراض در هيچ صورت قابل استرداد نمي باشد. 1تبصره

ورزشكار شخصا" حق هيچ گونه  : در صورت برگزاري مسابقات به صورت تيمي،2تبصره 

 اعتراض را ندارد و فقط كوچ يا سرپرست حق اعتراض دارد.

 : راي صادره از سوي هيات ژوري قطعي و نهايي و الزم االجرا مي باشد. 3تبصره 
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          ******** 

 فصل سوم                                

 ******* 

 
 *************************** 

 آئين نامه مسابقات نيمه آزاد                      
 ******************* 

 

 

 ( برگزاري مسابقات1بخش 

 

 ( اوزان مسابقات و سن مسابقه دهنده 2بخش 

 

 بخش سه( زمين مسابقه

 

 ( لباس مسابقه 3بخش 

 

 ( هيات ژوري و وظايف آنها 3بخش 

 

 ( تعداد داوران و وظايف آنها5بخش 

 

 ز دهياامتي ( نحوه5بخش 

 

 محاسبه آنها ( انواع خطاها و نحوه1بخش 

 

 ( زمان مسابقه9بخش 

 

 ( نحوه اعتراض  11بخش 
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****************** 

 ( برگزاري مسابقات1بخش 

****************** 
 مسابقات نيمه آزاد به دو صورت انفرادي و تيمي اجرا مي شود .  -1

تواند به صورت سيستمهاي رقابت در اوزان مختلف برگزار مي شود و مي  -2

 دوره اي ف تك خذفي و دو خذفي برگزار شود.

راند را برنده شده و  3راند از 2در يك مسابقه انفرادي برنده كسي است كه  -3

 يا حريف خود را ناك اوت كند و يا حريف از ادامه ف امتناع ورزد . 

ر از در يك مسابقه تيمي،برنده تيمي است كه مجموع نفرات برنده اش بيشت -3

 تيم مقابل باشد .

در صورت تساوي دو تيم ،تيمي برنده است كه مجموع امتيازات  تبصره (

منفي )شامل تذكرها ،اخطارها و .....( بازيكنانش از مجموع امتيازات منفي تيم 

 مقابل كمتر باشد . 

*************************** 

 اوزان مسابقه نيمه آزاد -2بخش 
    *************************** 

مسابقات نيمه آزاد در كليه رده هاي سني طبق اوزان ، شرايط سني در 

در مسابقات شركت مي نمايند و حداقل رده فني  سبك و فدراسيون اساسنامه

 جهت شركت در مسابقات نيمه آزاد  سبز مي باشد 

 

 

************************** 

 زمين مسابقات نيمه آزاد (3بخش 
************************** 

بوده و كف آن از اسفنج فشرده شده تشكيل مي  5 5زمين مسابقه يك مربع  -1

در نظر گرفته شود و يك محوطه  9  9شود . در صورتي كه بايد تشك به ابعاد 

 آن با رنگ ديگر مشخص گردد . 5   5
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 وقت نگهدار         

 

 ثبات              سر داور           

  

 كوچ                                                                                                   

 

 

 

 

 متر                                                      9                                     

 

 

 

 1داور شماره                                                                        3داور شماره 

 متر  9متر                                      داور وسط                                      9

 

 

 

 

 

 متر  9                                              كوچ

  2داور شماره                                       

 

 زمين مسابقه مي بايستي  تميز بوده و بهداشتي با شد . -3

 زمين مسابقه مي بايستي عاري از هر گونه پستي و بلندي و بر آمد گي باشد  -3

 

 

**************************** 

 زم ايمني مسابقه ا( لباس و لو3بخش 
**************************** 

كي آستين كوتا و شلوار قرمز يا مشلباس مسابقه شامل پيراهن تي شرت  -1

 فري كونگ فو بدون شالبند مربوطه و بدون كفش است .

نوشتار مربوطه و آرام سبك مي بايستي بطور كامل روي پيراهن نصب  -2

 شده باشد.
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( ارم سبك در سمت راست و نوشتار مربوطه سمت چپ روي سينه 1تبصره 

 نصب مي شوند .

 

-2ستكش نيمه يا پنجه باز )پنجه اي (د -1لوازم ايمني مسابقه عبارتند از -3

 بانداژدست–روبند پا  -3ساقبند   – 3بيضه بند )كاپ (  -3كاله ايمني  

 

 

          

 

 

 ******************************* 

 : شرايط سني و اوزان و رده هاي سني: 2بخش          
 ************************************* 

 

   

 

 ( سال تمام5-1-9)                   خردساالن     -1

 (سال تمام11-11-12)          نونهاالن               -2

 (سال تمام13-13-13)        نوجوانان                -3

 (سال تمام15-15-11جوانان                      )     -3

 (سال تمام19و...و33بزرگساالن                 )     -3

 (سال تمام35...و 31پيشكسوتان                 )     -5
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 * ************* 

 اوزان مسابقات                              
 ************** 

 

 

 

 

 

 

 ( هيات ژوري و وظايف آن 3بخش                  

 *********************** 

 

 هيات ژوري و وظايف آنان در  آئين نامه مسابقات قبل آمده استتذكر:

 

 

 

 

 

 

 

 پيشكسوتان بزرگساالن جوانان نوجوانان نونهاالن خرد ساالن      شماره وزن

 +33 -33 -33 -33 -23 -15 وزن اول

 -51 -31 -35 -35 -25 -19 وزن دوم

 -53 -51 -51 -39 -31 -22 وزن سوم
 -51 -53 -53 -33 -33 -25 وزن چهارم

 -53 -51 -51 -35 -31 -31 وزن پنجم

 -11 -53 -53 -31 -32 -33 وزن ششم

 -13 -11 -11 -33 -35 -31 وزن هفتم

 -91 -13 -13 -51 -31 -32 وزن هشتم

 -93 -91 -91 -53 -33 -35 وزن نهم

 +93 +91 +91 +53 +31 +35 وزن دهم
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 ( تعداد داوران 5بخش                          

 *************** 
 نفر مي باشند. 5كه در مسابقه داوري مي كنند  تعداد داوراني

 

 سرداور -1

 داوران كنار -2

 داور وسط -3

 ثبات -3

 وقت نگه دار -3

 

محل استقرار سر داور معموال" به گونه اي است كه بتواند كامال" به  1-1-5

 زمين مسابقات تسلط دا شته باشد.

 

محل استقرار داوران كنار در اضالع طرفين و روبروي سر داور   2-1-5

 يباشد.م

 

 محل استقرار ثبات و وقت نگهدار در كنار سر داور مي باشد. 3-1-5

 

 محل استقرار داور وسط در وسط زمين و نزديك مبارزين مي باشد. 3-1-5

 

 

 

 وظايف داور كنار 2-2-5                         

 ****************** 

 تمركز داشتن -1

 دادن امتياز مربوطه بر طبق قوانين و ضوابط -2

 ثبت امتياز مربوطه روي فرم هاي مخصوص و جمع امتيازات هر راند -3

اعتام برنده هر راند بالفاصله پس از سوت داور از طريق راكت يا پرچم با  -3

 رنگ مربوطه

 كمك به داور وسط در زمينه هايي كه مورد نياز باشد -3
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 وظايف ثبات  2-5 - 3                 

                 ************** 
 ثبت تعداد تذكرها و اخطارها روي فرمهي مربوطه

 

 

 

 

 فدراسيون كونگ فو جمهوري اسالمي ايران                    

 (سبك فري كونگ فو ) كونگ فو آزاد                        

 

                        

 فرم مخصوص داوران كنار                              

 

 

 ...................تاريخ:.

 

 

 

 امضاء داوران كنار:.............                         گروه وزني:.................       

 

 

 ه از طرف داور وسطثبت امتياز، اخطارها و تذكر ها ي انجام شد

 ارائه نتايج كلي به سر داور

 

***************************************************

*************************************************** 

 

 

 

 جمع امتيازات راند سوم جمع امتيازات راند دوم جمع امتيازات راند اول رنگ

    قر مز

    مشكي

    نتيجه
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 وظايف وقت نگهدار 3-2-5

********************* 

 

 چك كردن وضعيت كرو نومتر، زنگ و لوازم مورد نياز -1

 ع و خاتمه هر راند بوسيله زنگاعالم شرو -2

 نگه داشتن اوقات تلف شده در حين مسابقه -3

 

 

 لوازم داوري 3-5

************** 

 

 كاغذ-1

 قلم-2

 و ثبات فرم مخصوص داوري-3

 كرو نومتر -3

 زنگ -3

 ركت يا پرچم-5

 شمارنده امتيازها به تعداد مورد نياز -5

 

 

 ي( نحوه امتياز ده5بخش                      

                     **************** 
 ضربه به پاهاي حريف-1

 ضربه پا به صورت حريف-2

 ضربه دست به صورت يا بدن حريف -3

 بيرون انداختن حريف ) بطوريكه مجري فن خود در داخل زمين باقي بماند( -3

 گرفتن تذكر به توسط حريف مقابل -3

 

 

 دو امتيازيها 2-5

************ 

 به صورت حريف ضربه-1

زمين زدن حريف به گونه اي كه هيچيك از نقاط بدن مجري فن با بدلكار به  -2

 زمين اصابت نكند
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 تكنيكهاي افت يا درو به طوريكه باعث زمين خوردن حريف بشود -3

در صورتي كه مبارز از تكنيك افت استفاده كند و حريف  با دست و يا پا به  -3

 ه زننده افت تعلق مي گيردزمين بخورد فقط امتياز افت ب

 چنانچه مبارز  به حريف افت زند و حريف روي او بيافتد  امتيازي ندارد -5

ثانيه  31جهت استفاده از تكنيكهاي افت مي بايستي حداكثر زمان در گيري  -5

باشد و د صورتيكه در اين مدت تكنيكي انجام نشود داور وسط موظف به 

 قطع مسابقه است

 حريف مقابل گرفتن اخطار فني توسط -1

 

 

 

 

 

 حالتهاي بدون امتياز 3-5

**************** 

 
ضربات همزمان اعم از اينكه هر دو ضربه دست يا پا باشند يا يكي دست و -1

 يكيديگري پا باشد

 ضربات ضعيف  كه كامال" موثر نباشند-2

 به زمين بيافتندتكنيكهاي زمين زدن كه هر دو حريف -3

 از زمين مسابقه بيرون رفتن هر دو حريف با هم -3

 اجراي تكنيكهاي افت كه منجذ به افتادن حريف شود -3

 اجراي تكنيكهاي افت كه منجر به افتادن حريف روي مجري فن بشود -5

 ضرباتي كه روي دستهاي حريف زده شود -5
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 ( انواع خطاها و نحوه محاسبه آنها1بخش                 

               ************************** 

 

 
 خطاها به دو صورت تقسيم بندي مي شوند
***************************** 

 

 

خطاهاي شخصي يا پرسنلي )تذكر( كه شامل خطاهاي رفتاري در حين  1 -1

مسابقه بوده و باعث  آسيب رساندن به حريف نمي شود كه رفتارها 

 عبارتند از:

 تاخير درورود به زمين مسابقه -2

 ن زمين قبل از كسب اجازه از سز ذاورترك كرد -3

 بيرون انداختن لثه به طور عمدا" -3

 فرياد زدن و ناسزا گفتن به حريف مقابل -3

  براي ورزشكار فرياد زدن مربي با تذكر داور يك نمره منفي -5

خطاهاي فني ) اخطارفني( كه شامل خطاهايي است كه امكان صدمه ردن  -5

 عبارتند از :به حريف مقابل را دارد كه اين رفتارها 

 حمله كردن به حريف، قبل از اجازه شروع مسابقه توسط داور وسط1-5

حمله كردن به حريف ، بعد از اعالم قطع شدن مسابقه از سوي داور   2-5

 وسط

 بكار بردن ضربات و تكنيكهاي ممنوع  3-5

  ضربه زدن به نقاط  ممنوعه حريف مقابل 3-5
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 هضربات و تكنيكهاي ممنوع 
*********************** 

 

 

 ضربه با دست به صورت حريف  -1

 ضربه زانو به سرو صورت وپشت )اطراف ستون فقرات( حريف -2

 و پشت )اطراف ستون فقرات( حريف ضربه آرنج  به سرو صورت -3

 ضربه زدن با سر به نقاط مختلف بدن حريف  -3

افتادن  ضربه زدن به هر شكل به حريفي كه روي زمين افتاده ) مگر اينكه  -3

 او براي اجراي تكنيك باشد(

 ضربه( 3ضربات ممتد به حريف ) حداكثر  -5

 پيچاندن گردن حريف -5

 فشار آوردن به گلوي حريف  -1

 پيچاندن مفاصل بر خالف جهت خود -9

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط ممنوعه جهت ضربه زدن

******************* 
 

 پشت سر-1

 گلو -2

 گردن و اطراف آن -3

 بيضه ها  -3

 ف ستون فقرات(پشت ) اطرا -3
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 ( زمان مسابقه9بخش                   
                      ****************** 

 

راند دو دقيه مي باشد كه در پايان هر راند، برنده آن راند با باال  3زمان مسابقه 

بردن راكت به رنگ قرمز يا مشكي كه  به رنگ مچ بند ورزشكاران است 

 مشخص ميشود

 

 

 

 

 

 

 ( نحوه اعتراض 11بخش                   
                      ********************* 

 

در اين بخش نيز در صورتيكه مسابقات تيمي برگذار شده باشد و سرپرست يا 

كوچ ميتواند هر تيم نسبت به مسابقه معترض باشد مي تواند مراتب اعتراض 

اعالم شده از طرف مسئول مسابقات  و همراه با مبلغ خود را به صورت كتبي

به كميته قضايي مستقر در سالن تقديم نمايد و پس از آن هيات ژوري بررسي و 

 از طريق بلند گوي  اعالم  نتيجه نهايي خواهد كرد
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 ( 3فصل  )                            
 

 

 

 آئين نامه مسابقات آزاد رينگي                    

                    ******************* 

 

 

 

 

 ( برگزاري مسابقات1بخش 

 

 ( اوزان مسابقه و سن مسابقه دهندگان2بخش 

 

 ( زمين مسابقه3بخش 

 

 (لباس مسابقه3بخش

 

 ( هيات ژوري و وظايف آنها3بخش 

 

 ( تعداد داوران و وظايف آنها5بخش 

 

 ( نحوه امتياز دهي5بخش 

 

 حوه محاسبه آنها( انواع خطاهاو ن1بخش 
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 ( برگزاري مسابقات1بخش 

 
 مسابقات آزاد به صورت انفرادي و تيمي برگزار ميگردد -1

رقابت در اوزان مختلف برگزار مي شود و مي تواند به صورت  -2

 تيمهاي دوره اي، تك حذفي و دو حذفي برگزار شود

 

 لباس و لوازم ايمني

 

ين كوتاه قرمز يا لباس مسابقه شامل شورت بوكس و تي شرت راحت آست -1

 مشكي مس باشند ) شورت و تي شرت بايد الزاما" با آرم سبك باشد(

 

 

 لوازم ايمني مسابقه عبارتند از:-2

 -روپابند –)كاپ( ساق بند  -بيضه بند -لثه -كاله ايمني-دستكش بوكس

 بانداژدست

 

 اونسي و پنج وزن دوم از دستكش 11-1تبصره: پنج وزن اول از دستكش 

 ونسي استفاده  نمايند.ا 12-11 

 

 

 

 هيات ژوري و وظايف آنها

 

 توضيح اينكه در فصلهاي قبل توضحي داده شده است.

 

 

 

 

راند مسابقه را ببرد يا حريف  3راند از  2در يك مسابقه برنده كسي است كه 

 خود را ناك اوت كند يا حريف از ادامه مبارزه امتناع  نمايد.

 

 ژوري الزم االجراستتبصره : راي صادره توسط هيات 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

 

 اوزان مسابقه دهندگان طبق آئين نامه فدراسيون برگزار مي گردد

 

 

 

 

 ( زمين مسابقه13بخش                

 

 
 ميباشد 11/3در3/ 11زمين مسابقه رينگ استا ندارد مي باشد كه ابعاد آن 

 

 

 

 سانتي متر ميباشد 122اتفاع آن از سطح زمين  -1

ز نوع آن توسط مسئول مسابقات تعيين ميگردد و پوشش كف رينگ و ني -2

بايد بترتيب از جنس چوب و اسفنج فشرده با روكش پرزنتي باشد و با توجه 

 به قوانين تربيت بدني

تيركهاي گوشه هاي رينگ به صورت ضربدر دو تا با رنگ سفيد و دو  -3

 تاي ديگر قرمز و آبي مشخص ميگردد.

ارتفاع آن از سطح زمين در حدود  تيرهاي چهار گوشه رينگ فلزي بوده و -3

 سانتي متر مي باش. 135

سانتي متر مي  3/2عدد هستند كه قطره آنها در حدود  3طناب هاي رينگ  -3

سانتي متر و فاصله طنابها از  3/32باشد فاصله طناب اول از كف رينگ 

 مي باشد. 3/32يكديگر نيز 

اطراف هيات ژوري  تبصره : مسئولين برگزاري مي بايستي از تجمع افراد در

 جلو گيري نمايند و وظايف محوله را بنحو احسن انجام دهند.
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 ( تعداد داوران و وظايف آنها5بخش  

 
 نفر ميباشند كه عبارتند از: 5در يك مسابقه داوري مي كنند  تعداد داوراني كه

 

 

 نفر 1سرداور                -1

 نفر 3داوران كنار           -2

 نفر 1           داور وسط  -3

 نفر 1ثبات                     -3

 نفر  1وقت نگهدار           -3

 

 

محل استقرار سر داور معموال" به گونه اي است كه بتواند كامال" رنگ  1-1-5

 مسلط باشد.

محل استقرار داوران كنار در اصالح طرفين رينگ و روبروي سر داور   2-1-5

 ميباشد

 وقت نگهدار در كنار سر داور مي باشد محل استقرار ثبات و 3-1-5

 

 محل استقرار داور وسط رينگ نزديك مبارزين است. 3-1-5

 

 

 وظايف داوران 2-5
 

 

 ثبات و وقت نگهدار –داوران وسط  –سازمان دهي داوران كنار  1-2-5

 نظارت بر اجراي صحيح قوانين مسابقات  2-2-5

 م داوري قبل از مسابقاتبازديد و اطمينان از صحت عملكرد لواز   3-2-5

 چك كردن وضعيت لباس و لوازم ايمني ورزشكاران  3-2-5

 توضيح اشتباه داوران كنار در صورت لزوم  3-2-5

 اجازه شروع و قطع مسابقه در صورت نياز  5-2-5

 نگه داشتن اوقات نلف شده در حين مسابقه  5-2-5
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 اين لوازم عبارتند از : 3-5
 

راكت  –زنگ  –كرنومتر  –فرم مخصوص داوري و ثبات –قلم  –كاغذ  1-3-5

 شمارنده به تعداد مورد نياز –يا پرچم 

 اعالم برنده در هر راند به توسط راكت يا پرچم با رنگ مربوطه 2-3-5

 

 

 وظايف داوران كنار 3-5
 

 تمركز داشتن روي مسابقه 1-3-5

 دادن امتياز مربوطه بر طبق قوانين و ضوابط 2-3-5

 بت امتياز مربوطه روي فرمهاي مخصوص و جمع امتيازات هر راندث 3-3-5

اعالم برنده هر راند بال فاصله پس از سوت سر داور از طريق راكت با  3-3-5

 رنگ مربوطه

 كمك به داور وسط در زمينه هائيكه نياز باشد 3-3-5

 

*************************************************** 

 

 وظايف ثبات 3-5                         
*************************************************** 

 تذكرها و اخطار ها روي فرمهاي مربوطه ثبات تعداد 1-3-5          

 

 فرم مخصوص ثبات                                 

 

 تاريخ:.....................

 

مجموع  تعداد ناك اوت دان تعداد ناك تعداد اخطار نعداد تذكر رنگ  

 امتيازات منفي
 مالحظات

       قرمز

       مشكي

       نتيجه

 

 گروه وزني:......................                                امضاء ثبات:.................

 

*************************************************** 
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 طارها و تذكر ها انجام شده از طرف داور وسطثبت امتيازات ، اخ 2-3-5

 ارائه نتايج به سر داور 3-3-5

 

 

 وظايف  وقت نكهدار 5-5

 

  

 چك كردن وضعيت كرنومتر، زنگ و لوازم مورد نياز  5 -1-5

 اعالم شروع و خاتمه هر راند بوسيله رنگ 2-5-5

 نگه داشتن اوقات تلف شده در حين مسابقه 3-5-5

 

 

 تياز دهي( نحوه ام5بخش  
 

 يك امتيازيها 1-5
 ضربه پا به پاهاي حريف -

 ضربه دست به صورت يا بدن حريف -

 گرفتن تذكر به توسط حريف -

 

 

 دو امتيازيها 2-5
 

 ضربه پا به صورت حريف

 ضربه پا به بدن حريف

 تكنيكهاي افت و درو كه باعث زمين خوردن حريف بشود

 گرفتن اخطار توسط حريف مقابل

 

 ي بدون امتيازحالتها 3-5
 

 ضربات ضعيف كه كامال" موثر نباشد

 دو حريف به زمين  بيافتند تكنيكهاي زمين زدن كه هر

 بيرون رفتن هر دو حريف  با هم  از زمين مسابقه

 اجراي تكنيكهاي افت كه منجر به افتادن حريف نشود

 ضرباتي كه روي دستهاي حريف زده بشود
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 به آنها( انواع خطاها و نحوه محاس1بخش 
 

 خطاها به دو صورت تقسيم بندي مي شوند

 

خطاهاي رفتاري در حين مسابقه بوده  خطاهاي شخصي يا پرسنلي كه شامل 1-1

 و باعث آسيب رساندن به حريف نمي شود اين رفتار ها عبارتند از :

 تاخير در ورود به زمين مسابقه 1-1-1

 ترك كردن زمين مسابقه قبل از اجازه سر داور 2-1-1

 بيرون انداختن لثه به طور عمدي 3-1-1

فرياد زدن كوچ  كه در صورت لزوم و دستور داور دادن امتياز منفي به   3-1-1

 ورزشكاري كه كوچ او فرياد زده

 

 

خطاهاي فني كه شامل خطاهايي است  اين رفتارها عبارتند از:  3-1-1

 كه امكان صدمه زدن به حريف مقابل را دارد كه

 حريف قبل از اجازه شروع مسابقهتوسط داور وسط حمله كردن به -1
 حمله كردن به حريف بعد از عالم قطع مسابقه از سوي داور وسط -2

 بكار بردن ضربات و تكنيكهاي ممنوع -3

 ضربه زدن به نقاط ممنوعه حريف مقابل -4

كه در صورت انجام هر يك از موارد فوق از سوي ورزشكار در          
ساند يك اخطار كه شامل دو نمره منفي است به صورتيكه آسيبي به حريف نر

ورزشكار داده ميشود و در صورتيكه باعث آسيب پذيري يا قطع جريان مسابقه 
و يا عدم امكان ادامه مسابقه حريف مقابل شود ورزشكار خاطي بازنده مسابقه 

 خواهد بود.
تبصره: در صورتيكه ورزشكار اعمال و حركات غير ورزشي انجام دهد 

 به كميته قضاييمسابقات ارجاع و تصميم الزم اتخاذ خواهد شد. موارد
 

 

 ضربات و تكنيكهاي ممنوعه-6-1-8

 ضربه با دست به صورت حريف -1
 ضربه ارنج به سر و صورت و پشت )اطراف ستون فقرات( حريف -2

 ضربه زانو به سرو صورت و پشت حريف) اطراف ستون فقرات( -3

 فضربه زدن با سر به نقاط مختلف بدن حري -4

ضربه زدن به هر شكل به حريفي كه روي زمين افتاده) مگر اينكه افتادن  -5
 او براي اجراي تكنيك باشد.(

 با سر به زمين زدن حريف در تكنيكهاي افت -6
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 ضربه( سهضربات ممتد با دست به صورت حريف ) حداكثر  -7

 پيچاندن گردن حريف -8

 فشار آوردن به گلوي حريف -9

 پيچاندن مفاصل بر خالف جهت خود -11

 
 
 

 نقاط ممنوعه جهت ضربه زدن 6-1-8
 

 پشت سر-1
 گلو -1
 گردن و اطراف آن -2

 بيضه ها -3

 پشت )اطراف ستون فقرات( -4

 
 

 زمان مسابقه -6بخش
راند دو دقيقه اي مفيد مي باشد كه در پايان هر راند برنده آن  3زمان مسابقه 

را ند با باال بردن پرچم به رنگ قرمز يا مشكي كه به رنگ مچ بند 
 است مشخص مي شود. ورزشكاران

 

 

 

 

 نحوه اعتراض -11بخش 
 

در اين بخش نيز در صورتيكه مسابقات تيمي برگزار شده باشد و سرپرست يا 
كوچهر تيم نسبت به مسابقه معترض باشد ميتواند مراتب اعتراض خود را به 

لاير به كميته قضايي مستقر در سالن  51111صورت كتبي و همراه با مبلغ 
ه اعتراض از طريق كميته قضايي به هيات ژوري تقديم و پس از تقديم نمايد ك

بررسي هيات ژوري نتيجه از بلند گوي سالن به اطالع همگان رسيده و در       
جداول مربوطه اعمال خواهد شد و درصورتيكه مسابقات انفرادي انجام شود 
ا در صورتيكه ورزشكاري بهامتيازات داده شده معترض باشد اعتراض خود ر

همانند باال شخصا نوشته و تسليم كميته قضايي مستقر در سالن مينمايد تا 
 مراحل آن طي شده و نتيجه به اطالع همگان برسد
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تبصره: هيات ژوري مي بايستي بررسي هاي خود را كتبا و در ذيل اعتراض 
نامه دريافتي همراه با امضاي اعضاي هيات ژوري به كميته قضايي اعالم 

 نمايد
: مبلغ پرداخت شده جهت بررسي اعتراض در هر صورت قابل 2تبصره

 استرداد نمي باشد
 را: راي صادره از طرف هيات ژوري قطعي و نهايي و الزم االج3تبصره 

 
 

 فــــــــــــــرم اعتراض مسابقات سنتي    
 مــو ضوع اعتراض استان رده رنگ باند وزن نام خانوادگي ام  ن رديف

       

 
    پرداختي: ...................مبلغ    
 

                           
 سرپرست يا مربي تيم                       مسئول كميته قضايي  

 امضاء :                                     امضاء:
 
 
 
 .................................................1نظر نهائي هيات ژوري   
 
2............................................................................ 
 
3............................................................................ 
 
4........................................................................... 
5........................................................................... 
 
 
 
 

 مسئوليت هاي پزشك مسابقه يا سبك          
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در مسابقات شركت كنندگان قبل از ورود به مسابقات چكاپ شده وبا دستور  -1

 پزشك مي بايستي اجازه ورود به مسابقات را دريافت نمايند.

 
 

بقه دهنده اي به هر علت پزشكي چنانچه در حين مسابقات پزشك دهد كه مسا -2
قادر به ادامه مسابقه نيست شركت كننده از دور مسابقه خارج و بازنده 

 خواهد شد.

 
 

پزشك مسابقه مي تواند در حين مسابقه تقاضاي قطع مسابقه را داده و بعد  -3
معاينات كافي با سالح ديد و اختيارات خود مي تواند اجازه ادامه يا عدم 

صادر و نفر مشكوك به اسيب را از ادامه مسابقه باز دارد  ادامه مسابقه را
 كه در اين صورت شركت كننده  مشكوك به آسيب بازندهخواهد بود.

 
 

 نفش پزشك مسابقات از اهميت خاصي برخوردار مي باشد  -4

در صورت احتمال بروز هر نوع خطري براي مسابقه دهندگان بايستي دخالت 
ن برگزار كننده را سريعا توجيه و از بروز هر كرده مسابقه دهندگان و مسئوال

 نوع حاد ثه خطر احتمالي آگاه نما يد .
 
 

پزشك مسابقات مي بايستي تمامي وسايل مورد نياز خود را بطور كامل فراهم  -5
نموده تا بتواند در بروز حادثه احتمالي سريعا وارد عمل شده و مسابقه دهندگان 

                           رادر موقع حادثه ياري نمايد.  
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 جدول تك حذفي                                    
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 فصل پنجم                        
 

 

 عالئم  اشاره داوران                     

 

 
 

 فرا خواني مبارزين -1

داور وسط تشك يا رينگ ايستاده و دستهايش را به حالت كف دست به 

مت باال به طرف حريف كشيده ، نگه مي دارد. مسابقه دهندگان ورود س

مسابقه را فرا مي خواند دستها را از آرنج به باال خم كرده و  به زمين 

 (2و1كف دست را بر روي هم قرار مي دهد ) شكلهاي 

 

 اداي احترام -2

اي با حالت احترام شركت كننده رو به سمت داور وسط و سپس رو به سرداور اد

 (3و3احترام كرده و هم نيز اداي احترام كرده و آماده مسابقه مي شوند ) شكل 

 

 شمارش ناك دان -3

در اين حالت داور رو به حريف ناك دان شده مي ايستد و در حالتي كه هر دو 

دست خود را به حالت مشت در مقابل خودش نگه داشته است انگشتان دست 

صت و از يك دست به دست ديگر راست را يكي يكي از انگشت كوچك تا ش

 باز كرده و عمل شمارشي را انجام ميدهد.

 ( 5و  3شكلهاي )                                                              

 

 حالت استراحت -3

 

براي نشان دادن اين حالت داور وسط دستهايش را با كف دست رو به جلو 

 ( 5اشاره مي كند. ) شكل  طرفين مي كشد و به مكان هاي استراحت
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 بي كفايتي  -3

 

براي نشان دادن اين حالت : داور وسط دو مشت خود را از قسمت مچ به حالت 

 ( 1ضربدر در مقابل خود نگه مي دارد.  ) شكل  

 

 

 

 

 عالمت شروع مسابقه -5
 

داور دو مسابقه دهنده ايستاده و دستهايش را به حالت كف دست رو به باال و 

دستهايش را با پيچش به سمت پائين به طرف كشد و سپس كف  طرفين مي

 به آغاز مسابقه  FIGHT يا START  يكديگر آورده و گفتن كلمه 
. نشست زانو  فرمان مي دهد و ران حالت پاي راست به عقب كشيده مي شود

   ( 11و  9)شكلهاي 

 

 

 عالمت قطع )ايست ( مسابقه  -5
ه يك دست را بين هر مبارز به حالت كشيده داور وسط براي نگه داشتن مسابق    

مي دهد و در اين فرمان به توقف مسابقه  Stopقرار مي دهد و با گفتن كلمه 

 (  12و  11حالت پاي موافق به جلو حركت مي كند )شكلهاي 

 

 

 

  اخطار -1

در اين حالت داور با يك دست به حريف خطا كار اشاره كرده و دست ديگر را 

نج خم باال مي اورد  كه در اين حالت مشت رو به صورت به حالت مشت از ار

 ( 13قرار مي گيرد .)شكل 

 

 

 اعالم حمله موافق )دستور حمله به بازيكن كم كار (     -9
كه كف مشت به در اين حالت داور وسط مشت خود را طوري قرار مي دهد  

طرف پائين و انگشت شصت به طرف داخل به حريف اعالم مي نمايد.كه بايد 

 ( 13حمله كند )شكل 

 

 



 63 

 تذكر -11
در اين حالت داور با يك دست به حريف خطا كار اشاره كرده و دست ديگرش 

را از آرنج خم و باال مي اورد كه در اين حالت كف دست او رو به صورت 

 ( 13قرار گرفته و انگشتان رو به باال مي باشد )شكل 

                         

 

 

 

 

 تادن يكي از مسابقه دهندگان عالمت زمين اف-11
در اين حالت داور وسط يك دست به طرف زمين افتاده اشاره مي كند دست 

 (15)شكل ديگرش را در مقابل بدن خود به سمت پائين اشاره مي كند 

 

 

 خروج همزمان حريف  -12

 
و در حاليكه در اين وضيعت داور بازوهايش را به طرف خودش خم كرده 

به طرف باال خم است كف دستها را به بيرون حركت  هر دو دست  از مچ

  ( 15)شكل مي دهد 

 

 

 

 معالجه اضطراري  - 13
در جنين شرايطي داور وسط رو به پزشك كرده و در حاليكه كف هر دو 

دست ازمچ به طرف باال خم است .كف دستها را به بيرون مي دهد .            

 (11)شكل 

 

 

 

 ندگان : خروج يكي از مسابقه ده -13
در چنين حالتي داور وسط با يكي از دستهايش به حريف بيرون رفته اشاره 

مي كند و دست ديگرش راكهاز مچ خم است با كف دست به بيرون فشار   

 ( 19)مي دهد در اين حالت انگشتان رو به سمت باال قرار دارند 
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 (كي واناف  F K1      )فرم و تركيبات شالبند سير سبز 
 

 اين تركيبات  تركيبات نحوه زدن تكنيكها و فنون ابتدائي را به هنر آموز مي آموزد

 

 و ضمنا" مرد استفاده پي در پي  آن را در مبارزه را به او آمزش مي دهد .

 

 

 

 

 

 

 (F  K   2   )فرم و تركيبات شالبند سبز   اف كي تو 
 

دست و پا را در رفلكسهاي اين تركيبات : فنون پايه اي و هماهنگي ضربات 

 فيزيكي و مبارزاتي را به هنر جو مي آموزد.

 

 

 

 

 

 

 

 (F  K  3فرم و تركيبات شالبند آبي   اف   كي    تري  )
 

اين تركيبات عمال" هنر جو را وارد دنياي مبارزات فيزيكي نموده و طبق تركيبات 

اربردي آن را و تكنيكهاي مبارزاتي و ك به هنر جو قدرت تخيل سازي صحنه ها

 در شكلهاي مختلف مبارزه را مي آورد.
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   (    F  K 4فرم و تركيبات شالبند سير قهوه اي    اف  كي فور )
 

اين تركيبات عمال" بصورت تئوري نيمه پيشرفته بوده و در راستاي آموزش فنون 

كامل  اين تركيبات كليه فاكتور هاي هنر جو در بدو حركت اين تركيبات بصورت

و به منزله شروع و حركت و پيشرفت را تمايان مي سازذ مبارزات در اين مسير 

 فوق العاده ديدني و زيبا خواهد بود.

 

 

 

 

 

   ( F  K 5) (اف  كي  فايو ) (ت شالبند قهوه ايفرم و تركيبا)
 

 

 

 تركيب ، تكنيك ، و عكس العمل سازي دارد  292اين تركيبات و فرم مبارزاتي  

 

 بدو شروع تا خاتمه  بصورت فرم و چه بصورت كار با ميت انجام مي گيردز كه ا

 

 اين تركيبات بصورتي تدوين و تنظيم شده است كه بعد از آموزش و فرا گيري آن 

 

 فايتر يا مبارز كامال" مي تواند  در سيستم هاي مختلف و در هر صورتي و شكلي 

 

 مبارزه كند.
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 ( 1شالبند مشكي دان  )                      
 

 ( و تك كارد    FIGHT FORMفايت فرم  ) -1فرم       2دراين رده فني 

 

ONE KNIFE FORM   .بايستي اجرا گردد 

 

  FIGHT FORMفايت فرم  )  فرم مبارزه (    -1

 

 در اين فرم اولين حركت به سوي آموزش ضربات مبارزه اي در دل فرم مي باشد

اولين گام را در فراگيري  FK4, FK5د پس از آموزش فرم كه هنر جو بتوان

برداشته و يا پيروي از اصول فرم و كاربرد علمي ، فيزيكي تكنيكها ، هنر  مبارزه

جو از لحاظ فيزيكي بتواند اين تكنيكها را در درگيريها و مبارزات استفاده نموده كه 

ك هنر جو به اوج با تركيبات ضربات پا به صورت دو ضربه اي قدرت ضربات ت

ميرسد و تعادل او از لحاظ تك ضزبه اي سير صعودي پيدا مي كند و چه بسا در 

حالتهاي دو ضربه اي هم قادر به مبارزه باشد و استفاده از دفاعهاي  مفصلي، كه 

پر اثر ترين و خطرناكترين دفاعها بوده كه با الهام از حركت مفاصل بدن جه در 

خالف با اصول عتمي و فني پايه ريزي شده در اين جهت موافق و جه در جهت م

فرم گنجانده شده كه كاربرد آن با آزمايش و استفاده صد در صد طرح ريزي 

 گرديده است.

اين فرم هنر جو را در مبارزه دور و نزديك  بحدي توانمند مي سازد كه او قادر 

 خواهد بود در اين دو معقوله به مبارزه بپردازد.

 

 

 (ONE KNIFE FORMتك كارد   فرم    )          
مخصوصا" كارد  كارد و سالحهاي برنده از جمله خطرناكترين سالح ها ميباشند

كه قابل حمل و قابل پرتاب مي باشد و حركات دوراني آن به هر سو در صورت 

عدم مهارت و استفاده صحيح ، امكان هر خطري را حتي به هنر جوي تحت تعليم 

و تفكر دقيق مبارزاتي حرف اول را مي  –آرامش  -تمركز –ت مهاررا ميدهد ،)  

زند . در اين فرم آموزش توازن تكنيكي  را به هنر جو و آموزش تمركز در 

سيستمهاي تكنيكي و فكري و عادت داشتن به تمركز در اصول زندگي معمولي و 

ورزشي داده مي شود  حركات همزمان كارد در واقع حمله و دفاع با ضربات 

ست و پا از اصول اين فرم مي باشد تا هنر جو بتواند در موقع استفاده از فنون د

 كارد ، قادر به استفاده از توتنهاي فيزيكي خود باشد و به آنها عادت كند.
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 (2شالبند مشكي دان)                             
و           ) دوران (      form vertigoورتيگو فرم  -1در اين رده فني دو فرم 

  DOUBLE KNIVSEفرم جفت كارد   -2

 

 )  دوران (  VERTIGO FORMفرم ورتيگو  -1

 در اين فرم ضربات و فنون با پيچش و دوران بايستي اجرا شود.

دوران درحركت باعث فعاليت تمامي بدن مي شود كه نتيجتا تمامي بدن  -1

 سير رو به رشد را پيش مي گيرد و آماده و ساخته مي شود. 

 

دوران باعث سرعت در حركت مي گردد و فنون از حركت مستقيم در آمده  -2

 و با حركت دوراني ،غير قابل دفاع مي شود .

 

با حركت دوران ، تمامي عضالت در تمامي نقاط بدن فعال مي شوند و  -3

 بافتها مي گردد.باعث ساختار رو به رشد 

 

دست و پا استفاده مي  در اين فرم هنرجو از ضربات پنجه و تيغه هاي -3

 نمايد.

 

هنرجو بايد در اين فرم بدنسازي را نقطه به نقطه شروع كند .در اين فرم  -3

بدنسازي روي پنجه ها و تيغه هاي دست و پا متمركز شده تا به هنرجو 

 قابليت استفاده از پنجه و تيغه دست و پا را بدهد.

 

 چگونه مبارزه نمايد.نفر   3الي   3هنر جو در اين فرم مي آموزد كه با   -5

 

محور دفاع شخصي دراين فرم به هنرجو مي آموزد كه در نزديك و دور  -5

 چگونه با حريفان مبارزه نمايد. 

 

تركيبات تكنيكي در اين فرم بيانگر اين است كه هنرجوي اجرا كننده اين فرم -1

يك با با چند نفر در اطراف خود مي باشد كه از دور و نزددقيقا در حال مبارزه 

آنها درگير مي باشد و قدرت تخيل را در هنرجو افزايش داده و به او مي آموزد 

كه پيشاپيش مبارزه طرحهاي مبارزه اي را بر اساس مبارزه اي كه مي خواهد 

 انجام دهد را طراحي كند و همزمان به مبارزه بپردازد.
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 double knivse)جفت كارد    )            

 
: توازن و تعادل استفاده از دو كارد با دو سالح سرد كوتاه يا حتي در اين فرم 

داده مي شود. استفاده از دو كارد در  ا آموزشپبلند با تركيبات ضربات 

حركات مخا لف همديگرقدرت تفكر هنر جو را به حد مطلوبي باال مي برد و 

ود بسازد هنر جو مي تواند  با دو كارد شبكه حفاظتي قوي را در اطراف بدن خ

و حتي در هنگام احساس خطر با پرتاب اين سالح مي تواند  حريف را تا برد 

 قدرت دست خود مورد هدف قرار دهد.

جه دور و چه نزديك و حتي مقابل از كارد مي توان در تمامي مبارزات 

 سالحهاي ديگر حتي شمشير سود برد.

نتقال سريع فكري  در اين فرم تمركز ، مهارت ، و شناخت تكنيكي ، تفكر و ا

به اضافه فكتورهاي موجود كه بايستي يك هنر جو داشته باشد حرف اول را 

 مي زند و آموزشهاي جانبي در اين زمينه ها خواهد بود.

 

 

  3شالبند مشكي دان                      

 
 نبرد اژدها  DRAGON FIGHTدراكون فايت  -1فرم :  2در اين رده فني 

 مبايستي زده شود.   SAIفرم ساي -2

 

 نبرد اژدها   DRAGON FIGHTفرم دراگون فايت  -1
  است  دست  ضربات  به  متكي  در صد زيادي  كه  تنها فرمي است  فرم  اين

و   دست  تيغه هاي  دست و  انگشتان  فنون روي  و پايه  در اكثر مواقع  آنهم

مادگي استفاده از پنجه همچنين پا يه گزاري شده است  در اين فرم هنر جو بايد آ

هاي قوي و تيغه هاي دست خود و آرنج هاي قوي داشته باشد تا بتواند با 

 كوچكترين حركت دست خود ضربات مهلكي را به بدن حريف وارد سازد.

در اين فرم سواي اينكه دستهاي خود را براي استفاده از اين فرم قوي مي سازد، 

سازد زيرا در اين فرم تمامي دفاعهاي جود را براي فرم دفاع شخصي آماده مي 

شخصي نيازمند دستاني نيرومند مي باشد ، اين فرم هنرجو را براي مبارزات 

 نزديك در حد استادي قوي و آماده ميسازد.
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هنر جو در اين فرم پي به اسرار ضربات انفجاري كه در مبارزات نزديك عامل  

ه در فواصل كوتاه سريعترين اصلي قدرت گيري مي باشد و نيز بياموزد كه چگون

 و قدرتمندترين تكنيك را اجرا نمايد .

 

 

 

   ( SAIساي     )                           
 

در اين فرم نحوه استفاده از اين سالح آموزش داده مي شود چرخش اين سالح در 

زواياي دور خود و بدن هنرجو كه با ضربات پا تركيب شده است و ضربات 

به هنر جو امكان عي مقابل سالحهايي چون شمشير و غيره .... هجومي و دفا

استفاده از اين سالح كه ماموريت اصلي آن مقابله با شمشير مي باشد و حركات 

بدن هماهنگ با دوران و حركات اين سالح در دستها با استفاده از اصول پرتاب 

 ميتوان از اين سالح در بردهاي دور استفاده نمود.

و منحصر به فرد اين سالح قابليت خاصي را به استفاده كننده  شكل مخصوص  

مي دهد و تركيب شكل اين سالح به همان اندازه كه بر كاربرد  آن مي افزايد  ،     

مي تواند خطرناك باشد  استفاده  از آن نياز به مهارت حرفه اي دارد حركات 

هر شخصي خطر  دوراني اين سالح در اطراف بدن با كوچكترين اشتباه براي

 آفرين خواهد بود.

 

 

 3شلبند مشكي دان                           
 

(               FIGHT FEET)     -1فرم بايستي زده شود :  2در اين رده فني 

 ( ) سورد(  ) شمشير((SOWRD -2)مبارزه پاها  (       ) فايت فيت( و       

 

 ( مبارزه پا (FIGHT FEETفرم فايت فيت  -1

هين فرم را ميتوان مركز هنر رزمي اين سبك ناميد، زيرا براي اجراي اين فرم  

در شكل زيباي قدرتمند اين فرم واقعا" يك هنرمند با روحيه هنري مي تواند 

آنرا اجرا كند  در اين فرم قابليت هنر جو آنقدر بايد باشد كه هنر جو توان 

هوا را داشته باشد و نيز  اجراي ضربات تركيبي چند ضربه اي را در زمين و

 دوران هاي ضربات پا را بخوبي اجرا نمايد.

تركيبات وفنون در فرم سخت ترين مرحله فيزيكي سبك مي باشد ضربات پرنده 

)تورانما ( پي دز پي كه در انتها به ضربات سنگين مبدل مي شود، تمامي 

 رتي باشداعضاي بدن را وادار مي سازد در اين حد قوي و متكي به اصول قد

در اين فرم ضربات تركيبي مبارزاتي كه اكثرا" به صورت جند ضربه اي مي 

باشد و تركيبات اين فرم هنر جو را  مجبور به پيروي از اصول بدنسازي و 
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انعطاف پذيري و قدرت بدني براي اجراي تكنيك و تمركز و تفكر سريع در 

ر اصول تصميم گيري در هر گونه حركت و رفلكس بدني مخصوصا" د

 مبارزاتي مي سازد.

اين فرم قدرت پا ها را افزايش داده كه تا حد توان دست بلكه بيشتر از آن را از 

 هر لحاظ  باال مبرد.

 

 

 (     ) سورد ( (SOWRD شمشير    -2        

 
فرم كاربدي فنون شمشير و دست و پا با پيروي از اصول علمي حركت اهرمها 

رجو در هنگام مبارزه با شمشير بتواند از فنون طوري تركيب شده اند كه هن

دست و پا هم زمان استفاده نمايد تا در مواقع ضروري از تمامي امكانات و 

 موجودي فيزيكي خود حد اكثر استفاده را ببرد.

آموزش شمشير در آرامش كامل داده مي شود تا هنر جو با حس بيش از پيش 

، فنون تركيبي را جه در هنگام اجرا و  در ارتباط باشد تا بتواند به طور صحيح

جه در هنگام مبارزه با حالتي كامال" آرام و به دور از دسترس و اضطراب به 

 اجرا در آورد.

 

 3شالبند مشكي دان                    

 
 فرم  مي بايستي زده شود: 2در اين رده فني 

DEFENCE FORM-1    )دي فنس فرم( ) فرم دفاع شخصي( ، 

2-  SANCHICO            )سانچيكو ( ، 

 

 ( دفاع شخصي DEFENCE)فرم دي فنس( )  -1

در اين فرم مبارزات آنقدر به هم نزديك ميشود كه هنرجو بتواند در هنگام لمس 

فنون كه حركات مخالف مفصل و موافق مفصل مي حريف با استفاده از اين 

د. در اين فرم به باشد، از مهلكه  گريخت و حريف را دچار آسيب ديدگي نماي

هنر جو آموزش استفادههز نيرو و قواي حريف بر عليه خود حريف داده مي 

شود. حركات دفاع شخصي مطابق با اين قانون در اين فرم  طراحي  گرديده 

است و با طرز تفكر مبارزهاي تركيب گرديده  كه هنر جو  در هر حال و هر 

ايد و بتواند حريف را دچار آسيب مبارزه اي كه بي سالح يا با سالح مقابله نم

ديدگي  و يا اورا خلع سالح نمايد ، در اين فرم هنر جو بايد داراي قدرت بدني 

 باال ، انعطاف پذيري  و تفكر صحيح باشد.

در اين فرم به هنر جو آموزش ديد بهتر و تمركز در ديد و فكر و گسترش ديد 

ونه انتقال نيروي خود و حسهاي شش گانه او را تقويت نموده و آموزش چگ
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حريف عليه  خودش استفاده نمايد واز زواياي حركتي  و خود بتواند با 

كوچكتري حركت در  مسير خود و حريف حركت حريف  و خود حريف را 

 دچار مشكل نمايد.

 

 

 

                     2- SANCHICO   سانچيكو   

 

يه گذاري شده و از سه اين فرم با تركيبات  نوع سالح در مبارزات دور  پا

اهرم بزگ چوبي كه توسط  زنجير بهم وصل شده اند  حركات دوراني  در سه 

 مي اهرم ها  به اين نوع سالح  از هر لحاظلجهت  همزمان و قدرت انتقالي ع

با ويژگيهايي  سالحي مخرب و خطرناك را در مجموعه سالحهاي سرد 

سفه اي اين سالح را به زمان استثنايي را  جاي داده كه آموزش و  اصول فل

 تدريس در كالس موكول مكنيم.

 

 

 5شابند مشكي دان                          
 

 فرم بايستس زده شود:  2در اين  رده فني 

 )  دس دانس فرم(DETH DANCE) (FORM) فرمرقص مرگ(  -1

  tonfaفرم تونفا      -2

 

با چرخش و حركات  در اين فرم هنر جو بدون استفاده از دست و پا و تنها

متوازن كه گويا با آهنگي خاص نواخته  مي شود اجرا مي گردد ، به هنر جو 

و  –قدرت بدني  –ديد  –سرعت  –آموزش استفاده از قبليتهاي انعطاف پذيري 

تفكر سريع و آني داده مي شود كه هنر جو بدون حمله يا هجوم و يا حتي دفاع 

 دن و جهت و محور از ضربات هجومييا كوچكترين حركت و تغير مسير در ب

حريف فرار كند و محورهاي فرعي اين فرم كه آموزش استفاده از حركات 

 بدني حريف عليه خود حريف مي باشد كه او را دچار خطر سازد.

در اين فرم با استفاده از نيروي گربز از مركز به قواي بدني هنر جو اضافه  

 ن را به هنر جو مي دهد.شده و استفاده از نيروهاي خارج از بد
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  (    (tonfaتونفا   -2                   
 

در اين فرم و سالح مربوطه و تركيب  اين سالح كه از بدنه و دسته تشكيل  

شده  امكان هر گگونه حمله و دفاع را  در تمامي جهات و انتقال قدرت  با  

گرفتن قدرت در دوران  تشكيل  يا بوجود آوردن نيروي گريز از مركز و بر

اين سالح ،  ما را در  برخورد هاي و مبارزات  سالح  كمال" قوي و مطوئن 

 مي سازد.

 

 

 

 

 

 

 

  

  5دان  سرخشالبند                      
 

 فرم مي باستي زده زده شود :  2در اين رده فني  

 ( پنه تريت فرم( )  PENETRATE FORM)فرم  نفوذي(   ) -1

 (   )   وودز  (  WOODS(  )     ) چوبها    -2

در اين فرم هنر جو  را با حركات بدني كه همراه با پيچش و دوران  -1

استفرارهاي كامال" بلند كه كليه ضربات  از كليه  نقاط بدن كه مركز سقل 

آن  ناف و كمر مي باشد گرفته مي شود  اين فرم با ساختار حركاتي امكان 

ور از بدن را به هنر جو مي دهد ، هنر جو استفاده از هر فنون در شعاع د

بايد در اين فرم از قابليت بدني بااليي بر خوردار باشد تا بتواند حركات 

 سنگين اين فرم را كه قدرت ضربات را باال ميبرد را  اجرا نمايد

 

حركات در اين فرم  سنگين و كامال" محرك عضالت و مفاصل بوده كه  

ستن و استفاده از قدرت جاذبه زمين و نيرو در بدن تركيبات اين فرم قادر به شك

هنر جو عليه حريف مي باشد اين فرم نيزدر بيشتر تركيبات به صورت 

ي خود به ارتجاعي ايجاد شده تا هنر جو بتواند از قدزت ارتجاعي اندام ها

 موقع سود برد .
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 (( )  وودز (WOODSچوبها     -2               
 

ندازه كه باشند از دير زمان سالح دست و وسيله استفاده  انسان چوبها در هر ا 

بوده چوب تنها چيزيست كه انسان  از آغاز با ان انسي عجيب داشته ، و هم 

اكنون بار ديگر در يك سبك جايگاهي  خاص را براي خود   در نموداري 

كامال واضح مشخص كرده است. كه اصول آن را در آموزش  كالسيك  تشريح 

 اهيم نمود كه بس جاي صحبت هاي زيادي دارد.خو

 

 

 1شالبند سرخ دان                   
 پرتاب سالحهاي تيز و برنده  -1مرحله مي باشد   2شامل  

 دوره انرژي درماني -2

 ز(( )  ترو آرمTHROW ARMپرتاب سالح )  -1

ه اين قسمت با قوانين تيراندازي با تفنگ شباهت زيادي دارد كه مراحل آن  ب

 شرح ذيل مي باشد:

 تخمين مسافت -1

 استقرار  -2

 گرفتن تيغه با در نظر گرفتن گردش كارد دور خودش -3

 حبس نفس  -3

 پرتاب با دست موافق يا مخالف بر اساس نحوه پرتاب -3

 

 

 

 

 9شالبند مشكي دان               
 

 مرحله ميباشد 2اين رده  شامل 

  TEZارائه تز   -2(  HIPNOTIZMدروه هيپنوتيزم  )  -1
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 اسامي ضربات اين سبك به شرح ذيل مي باشد.                

 نامهاي تكنيكهاي اين سبك منحصرا" مخصوص اين سبك مي باشد. 

اسامي  تكنيكها بطور كامل نيامده است كه موقع تدريس استادان آنها را آموزش 

 خواهند داد.

 

 

 

 راتو                                      

 

 راتتو كالسيك       سه پا به راست يا به چپ و سه پا به عقب -1

 پا به عقب 2پا به راست و يا چپ و  2يته راتو              -2

 پا ها بصورت زاويه قائمه           ارايما راتو -3

 راتو فرگ          دو برابر عرض شانه پا ها به موازات هم پنجه ها به داخل -3

 پا عقب 2پا رارست يا چپ جلو  3و      يكي از  پا به جلو اوسايه رات -3

 

 

 

 متو ها                                  

 

 

 متو كالسيك             از كمر -1

 گارد متو                 ضربه از پهلوي فكها -2

 درجه 91يته متو                   دوران مشت  -3

 و از  داخل بدن به خارجسيماي متو               مت-3

 سيماي يته متو         با پشت دست از خاج به داخل -3

 اورايما متو              بصورت هوك بوكس از خاج به داخل -5

 متو كيتو                همان آپرگاد -5

 اورايما يات متو      چرخشي از بيرون به داخل -1

 ه خارجسيماي يات متو       چرخشي از داخل ب -9

 

 تذكر: ضربات دوبل يا جفت متو را همان جفت متو مي گويند.
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 ضربات آرنج يا هوتو                        

 

 اورايما هوتو               آرنج از خارج به داخل-1

 سيماي هوتو               آرنج داخل به خارج-2

 هتو كيتو                  آرنج از پائين به باال -3

 آرنج از بغلهوتو يته                   -3

 هوتو نريكا               آرنج از باال به پائين -3

 هوتو اوساي             آرنج  به پشت سر -5

 جفت هوتو               ضربه با دو آرنج -5

 ...........جفت اورايما هوتو    ........ -1

 "      سيماي هوتو -9

 جفت كيتو هوتو -11

 جفت هوتو نريكا  -11

  

 

 تذكر: كليه ضربات روي هوا را تورانما مي گويند.        

 

 

 ضربات پا                              

 يته                      ضربه  به بغل با تيغه پاشنه پا -1

 ضربه به جلو  يته كيتو -2

 ضربه با تيغه پاشنه چرخشي ته يات اورايماي -3

 يته يات كيتو         ضربه چرخشي با تيغه پاشنه از داخل به خارج -3

 يات يته               ضربه تيغه پاشنه از بيرون به داخل -3

 يته كيتو               ضربه از داخل به جلو تيغه پاشنه سمت حركت به جلو -5

 از پائين به باال با سينه پا       كيتو              -5

 يات كيتو              با تيغه پاشنه -1

 سيماي كيتو          از داخل به خارج  تيغه پاشنه -9

 اورايما كيتو       از خارج به داخل پاشنه تيغه داخلي پا -11

 اورايما             سينه پا از خارج به داخل حركت به جلو -11

 تيغه پاشنه از بيرون به داخل           سيماي    -12

 هناي               از خارج به داخل حركت زير زانو-13

 دياش          ضربه از بيرون به داخل روي ران حريف با روي پا يا ساق پا  -13

 كيتو هناي     با تيغه پا از داخل به بيرون با تيغه پاشنه -13

 پشت سر * اوسايه       پاشنه تيغه به-15
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 اوسايه يات كيتو       ضربه اوسايه چرخشي اما بصورت كشوئي -15

 اوسايه اورايما     ضربه چرخشي   با پشت پاشنه پا -11

 يته يات كيتو  -19

 سيماي يات كيتو -21

 اورايما يات كيتو -21

        

 

 زانو ها                                           

 ضربه زانو از عقب به جلو        كيتو هوتو       -1

 يات كيتو هوتو        ضربه از پهلو بيرون به داخل چرخشي -2

 اورايما كيتو هوتو زانو  از بيرون به داخل -3

 سيماي كيتو هوتو  ضربه ازط داخل به خارج 

 

 

 

 هوتو  آرنجها                                     

 

 ربه از خارج به داخليات هوتو                  ض-1

 هوتو  كيتو               از  عقب به جلو سمت حركت از پئين به باال -2

 سيماي            از داخل به خارج هوتو -3

 هوتو نريكا              از باال به پائين -3

 يات هوتو كيتو    چرخشي  -3

 سيماي هوتو -5

 ي چرخش را مي گيردتذكر : كليه ضربات چرخشي با افزودن يات  معن

 دفاعهاي دست در كالس تدريس آموزش داده خواهد شد

 

 

 جين جاي اداي احترام                                  

با دستور  كامي سماي شاگردان آماده مي باشند  و گفتن جين جاي استاد  و باز 

 كردن دست بصورت تيغه هاي دست بيرون

ذاشته و هنرجويان بعد از او  اين كار را انجام استاد زانوي راست را روي زمين گ

 ميدهند

و بعد از آن در حالت زانو شال خود را باز كرده و در دست راست خود جمع مي 

كنند بعد از آن استاد بلند شده  طوري كه دست چپ را روي دست گذاشته بلند كلمه 

تاد آن دستها فري را مي گويد كه هنر جويان آنرا تكرار مي كنند   و بعد از اس

بصورت پنجه باز جلوي صورت گرفته مي كويد كانگاي كه هنرجويان فقط 

حركت را تكرار ميكنند و بعد از آن استاد دستهاي مشت كرده خود را به طرفين 
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بدن خود مي آورد و مي گويد كونگ فو كار هنر جويان باهم جواب مي دهند .    

سماي  ميگويد فري  و شاگردان با گفتن با يورمه  بعد از آن استاد به حالت كامي 

 فري  اداي احترام به استاد و شاگردان و باز كردن شال به پايان ميرسد

 

تذكر : ياد آور مي شود كه كليه اسامي و مطالب در اساسنامه نيامده و  بطور كامل 

در كالس توسط مربيان و استادان  بزرگ و عزيز اين سبك  بصورت حرفه اي 

 خواهد شدآموزش داده 

 اميد است با به خاطر سپردن  اينكه قدرت  از آن خاست     

 اين دنيا فانيست

 چيزي از ما باقي نخاهد ماند اال نيكي و بدي

 ما در اين دنيا امانت داريم

 

 

 

 و فلسفه ما:       

 

 در اوج افتادگي

 

 

 در قدرت عدالت

 

 در سختيها استقامت

 

 طهار و معصومين  وظيفه خود را به نحو  با كمك از خداوند و توسل به ائمه ا

 احسن انجام خواهيم داد                            

 

 

 

 )كونگ فو آزاد(اري حقير: بنيانگذارورئيس سبك فري كونگ فوذخدمتگ 

 داريوش نظرزاده                                

 

 

 

 تائيد علمي                                     

 ده محترم مجلس شوراي اسالمي ايران و رئيس هيات رئيسه سبكنماين

 دكتر سيد عباس پاك نژاد                             


