სამწვრთნელო საგამოცდო ტესტები
1კარატე გის ზედა სამოსი უნდა ფარავდეს თძოს სამ მეოთხედზე მეტს
2.კარატე გის შარვალი უნდა ფარავდეს წვივის მინიმუმ სამ მეოთხედს
3.საყურე დასაშვებია თუკი იგი დაფარულია პლასტერით ან სკოჩით
4.გუნდურ კუმიტეში მწვრთნელს შეუძლია შეცვალოს მონაწილე სპორტსმენთა სია წრის
დროს,თუკი სპორტსმენი ტრამვირებულია
5. თუკი სპორტსმენმა მიიღო ტრამვა, ინდივიდუალურ შეჯიბრში,მწვრთნელს შეუძლია
დააყენოს სხვა სპორტსმენი ,საორგანიზაციო კომიტეტის წინასწარ გაფრთხილების მერე
6. მწვრთნელმა შეჯიბრის მიმდინარეობისას ,მთელი დროის მანძილზე უნდა ატაროს
ოფიციალური საიდენტიფიკაციო ბარათი
7. 21 წლამდე კატეგორიაში მამაკაცებს შორის ბრძოლა ყოველთვის არის 3 წუთი ხოლო
ქალებში 2 წუთი
8. ფეხით შესრულებული ტექნიკა თავში შეიძლება იყოს შეფასებული თუკი ზანშინი არ იყო
სრულყოფილი, რადგან, ფეხის ტექნიკა თავში შესრულებული, ითვლება რთულად
შესასრულებელ ტექნიკად
9. სწრაფად შესრულებული ტქნიკა ხელით სახეში, ხოლო ფეხით კორპუსში , უნდა შეფასდეს
იპონად
10. თუკი სპოტსმენი მოქმედებს აგრესიულად სწორი სასჯელი არის ხანსოკუ
11. სპორტსმენს შეიძლება მიეცეს შიკაკუ თუკი მწვრთნელი, ან დელეგაციის წევრი იქცევა
არასპორტულად
12. სპორტსმენი რომელიც სიმულირებს , უნდა დაისაჯოს მკაცრად, სამუდამო
დისკვალიფიკაციითაც კი
13.ქულის მისანიჭებლად აუცილებელია 5 კრიტერიუმი
14. თუ კი მწვრთნელი პირველი გაფრთხილების შემდეგ ,მაინც განაგრძობს ბრძოლაში
ჩარევას ,მაშინ რეფერი უნდა მივიდეს მასთან და თხოვოს დატოვოს ტატამი
15.ყველა მონაწილე რომელიც წაიქცა ,დავარდა დარტყმის გამო,და ვერ გაიმართა ფეხზე 10
წამის განმავლობაში,აუცილებლად უნდა მოიხსნას ბრძოლიდან
16.თუკი ორივე მონაწილემ მიაყენეს ერთმანეთს ტრამვა და ვერ აგრძელებენ ბრძოლას ,
მოგება მიენიჭება მონაწილეს რომელსაც ქონდა მეტი ქულა.
17 სპოტსმენს არ შეიძლება მიენიჭოს გაფრთხილება ბრძოლისთვის განკუთვნილი დროის
ამოწურვის მერე
18. უფროსების ბრძოლაში დაშვებულია მცირედი შეხება ხელით სახეში და შედარებით
ძლიერი შეხება ფეხით სახეში

19. სპოტსმენმა არ შეიძლება გააგრძელოს შეჯიბრში მონაწილეობა თუ კი მას შეხვედრა
მოგებული აქვს ხანსოკუს 1 კატეგორიის გაფრთხილებით და ეს მოხდა მეორედ
20. მხოლოდ მწვრთნელს ან ოფიციალურ წარმომადგენელს ააქვს უფლება წარადგინოს
პროტესტი
21. ყველა პროტესტი უნდა შევიდეს მწვრთნელის მიერ ერთი წუთის განმავლობაში ,
ბრძოლის დამთავრების შემდეგ
22. სპოტსმენს რომელმაც შეასრულა შეფასებადი ტქნიკა და იმყოფება ტატამის საბრძოლო
პერიმეტრში ,უნდა მიენიჭოს ქულა, თუნდაც მისი მოწინააღმდეგე იყოს გადასული ძოგაიზე
23. სპორტსმენი უნდა დაისაჯოს ტრამვის გადამეტების გამო , თუნდაც ეს ტრამვა
რიალურად იყო მიყენებული .
24. გდებითი ტექნიკა თეძოს ზემოთ შესრულებული , უნდა იყოს შეფასებული მხოლოდ
მაშინ, როცა სპორტსმენი ასრულებს ამ ტექნიკას დაზღვევით
25.გუნდურ შეხვედრებში არაა დამატებითი ბრძოლა
26. თუ კი სპორტსმენი ვერ აგრძელებს ბრძოლას გადაღლის გამო, მას უნდა მიეცეს დრო
რომ, აღიდგინოს სუნთქვა
27. თუ კი ბრძოლის პროტოკოლში დაფიქსირდა შეცდომა და, აღმოჩნდა სხვა სპორტსმენი,
რეზულტატი არ შეიცვლება თუ კი მატჩი დამთავრებულია
28.ხელით შესრულებულ ტექნიკას ზურგში , ყოველთვის უნდა მიენიჭოს იუკო
29. არ შეიძლება მოიპოვო ქულა თუკი წევხარ ტატამზე
30. სპორტსმენი რომელიც მოიხსნა კიკენით 10 წამის გამო, არ შეიძლება მიიღოს
მონაწილეობა ამავე შეჯიბრზე კატაში
31. თუ კი სპორტსმენი წაქცეულია და ნაწილობრივ გადასულია სხეულით ძოგაიზე ,
რეფერმა მყისიერად უნდა შეაჩეროს ბრძოლა სიგნალით იამე
32.თუ კი სპორტსმენმა შეასრუყლა შეფასებადი ქულა ვაზარი და ამ ქმედებით გადაგდო
მოწინააღმდეგე ძოგაიზე ,უნდა მიეცეს ვაზარიც და მოწინააღმდეგეს ძოგაი
33.თუ კი სპორტსმენი ასრულებს ფეხის შეფასებად ტექნიკას კორპუსში და მერე ხელით
ასრულებს ტექნიკას სახეში რომელიც იწვევს მსუბუქ ტრამვას , მაშინ უნდა მეცეს ვაზარიც
და გაფრთხილება 1 კატეგორიის
34. თუ კი სპორტსმენმა მიიღო ტრამვა და ექიმი აძლევს უფლებას გააგრძელოს ბრძოლა ,
რეფერს არ ააქვს უფლება შეცვალოს ექიმის გადაწყვეტილება
35. ქამრის დაბლა შესრულებული ტექნიკა არ ფასდება
36. თუ კი სპორტსმენი იღებს ტრამვას თავის ქმედების გამო და აზვიადებს ამ ტრამვას , მაშინ
მას უნდა მიეცეს ან მუბობი ან გაზვიადებისთვის გაფრთხილება და არა ორივე ერთად

37. თუ კი სპორტსმენი აკეთებს ფეხის ტექნიკას თავში და დაცულია 6 –ე კრიტერიუმი ,
ხოლო მოწინააღმდეგე ახდენს ბლოკირებას , მაგრამ თავისივე ხელი ხვდება სახეში , მაშინ ეს
ტექნიკა უნდა შეფასდეს , რადგან , მოწინააღმდეგემ ვერ შეასრულა სრულფასოვანი დაცვითი
ტექნიკა
38. დამატებითი ბრძოლა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ გუნდურ შეჯიბრში
39. ვაჟებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა გუნდურ შეჯიბრში თუ კი ისინი 2 სპორტსმენით
არიან წარმოდგენილნი
40. პერსონალური ნაქარგი დასაშვებია ქამარზე მხოლოდ კატაში.
41. თუ კი 2 მსაჯი აჩვენებს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას და ორი კი სხვას ერთი და
იგივე სპორტსმენის მიმართ, მაშინ რეფერმა აუცილებლად უნადა გამოიტანოს
გადაწყვეტილება
42. თუ კი 2 მსაჯი სხვადასხვა შეფასებად ქულას აძლევს ერთი და იგივე სპორტსმენს მაშინ
მას უნდა მიეცეს დაბალი ქულა
43. გუნდურ შეხვედრაში , დამატებით ბრძოლის მერე ,თუ კი არ იყო სენშუ და და ორივე
სპორტსმენს ააქვს ერთი და იგივე ქულა, მაშინ გამარჯვებული გამოვლინდება ხანტეით
44. პასიურობა ეს არის 1 კატეგორიის დასჯადი ქმედება
45.იუკო არის 1 ქულიანი შეფასება
46. მწვრთნელმა უნდა წარადგინოს თავის აკრედიტაცია და მონაწილეთა ბარათები
(გუნდების), ოფიციალურ მაგიდაზე
47. ინდივიდუალურ ბრძოლაში შეიძლება გამოცხადდეს ფრე
48. თუ ორივე მონაწილე იღებს შეფასებით ქულას სიგნალამდე, მაშინ სენშუ არ მიენიჭება
არცერთს და ორივე ინარჩუნებს შანს მოიპოვოს სენშუს უპირატესობა
49. ყველა მონაწილეს აქვს უფლება ბრძოლებს შორის დაისვენოს, მატჩის დროის
შესაბამისად, ხოლო თუ კი მას ააქვს გამოსაცვლელი ამუნიცია ფერის გამო ,მაშინ ეს დრო
იზრდება 5 წუთამდე
50. მოგბულად გამოცცხადება გუნდი რომელსაც ააქვს მეტი ბრძოლა მოგებული , სენშუთი
მოგებული ბრძოლების გამოკლებით

