
 

 

 יום ד', תיכון מטרווסט רעננה  – 29.03.23 – קאטה אליפותתקנון 

 

 יום ד'. , 29.3.23 –  תאריך .1

 רחוב הפלמ"ח , רעננה.  –תיכון מטרווסט   – מקום התחרות .2

 שימו לב כי ייתכנו שינויים! ,  09:45, תחילת הדגמות  09:00, חימום   09:00-08:00רישום:  –זמנים  .3

אשר הבדיקה   רשומים באיגוד הג'ודו כחוקה אך ורק לספורטאיםוגדולים יותר,   2012ספורטאים שנתון   –זכאות להשתתף  .4

 . הרפואית שלהם תקפה נכון ליום התחרות

אחריות להרשמה,  , 22.03.23עד לתאריך  , על שני בני הזוג להירשם, crm –אך ורק דרך מערכת ה  -  רישום לתחרות .5

בהגעה לאולם התחרות, יש  , )ספורטאי לא ירשם עצמאית( השתתפות וקנסות חלים על אגודה ולא על הספורטאיתשלום דמי 

 אי הגעה לתחרות לא תזכה בדמי הרישום בחזרה. תוך ציון בני זוג, טורי ואוקה. נציג האיגודלהירשם אצל 

מערכת תשלומים    - בלינק הנ"ל    מערכת התשלומים אונלייןתשלום אך ורק דרך   למשתתף,  ₪ 110המחיר  – תשלום .6

 . אונליין

 תקנון זה מכסה את הנגה נו קאטה בלבד.  –הסוגי הקאט .7

 הבינלאומי לניקוד קאטות. הניקוד יינתן על פי התקנון  -ניקוד  .8

, הגיל הקובע הינו ע"י המבוגר  החלוקה לקטגוריות תתבצע ביום התחרות על פי מניין המשתתפים - חלוקה לקבוצות גיל .9

 מבין שני בני הזוג. 

במידה ויש פחות  ,  , ייתכן מצב ובו יותר מקטגוריה אחת שמיםחלוקה לקטגוריות תתבצע על פי כמות הנר –קטגוריות   .10

 טגוריה מקבילה. , היא תאוחד עם קזוגות בקטגוריה לוש מש

 שני פרקים ראשונים של נגה נו קאטה.  –( 2007-2012ני )שנתו 16עד גיל   .א

 שלושה פרקים ראשונים של נגה נו קאטה.  – פתוח לכל הגילאים .ב

 , פעם כטורי(. )פעם כאוקה כל מתחרה יכול להשתבץ לשני זוגות מקסימום  .ג

    -  הרכבי הצמדים .11

 . בנים ובנות יוכלו להדגים יחדיינתן חופש בחירה בהתאמת בני הזוג,  .א

 שונים. ניתן לשלב גם גילים  .ב

 ניתן לשלב משקלים שונים.  .ג

 ניתן להרכיב צמדים מאגודות שונות.  . ד

,  , הזוג השני במדליית כסף וכן הלאההזוג בעל הניקוד הגבוה ביותר יזכה במדליית הזהב  בכל קטגוריה –שיטת התחרות  .12

 סדר המדגימים ייקבע על פי הגרלה ביום התחרות. 

   –הופעה  .13

   .תקנית חובה לבנהחליפה א. 

 מותר בק נאמבר, אך לא חובה. ב. 

 ו/או באסתטיקה יפחית מניקוד המתחרים.  ג. כל פגם בחליפה

 . יש להקפיד על היגיינה גבוהה, ציפורנים קצוצות קצר, גומי בשיער, ללא איפור, ללא תכשיטים, ללא גופים קשים ד. 
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   –התנהגות מאמנים  .14

 הקאטה. אין עמדת מאמן באליפות  .א

 מאמנים לא מורשים להעיר בזמן ההדגמה.  .ב

 ניתן למחוא כפיים בתום ההדגמה של כל זוג.  .ג

השתתפות בטקס חלוקת המדליות היא חובה ומהווה חלק בלתי נפרד מהתחרות. ההשתתפות בטקס   -קס חלוקת המדליות ט .15

 תהיה בחליפת ג'ודו בלבד. 

   –ניקוד תחרותי  .16

 לקראת הדרגה הבאה. תחרות זו מקנה נקודה אחת  .א

 כהשתתפות אחת.  השתתפות בתחרות תחשב למניין התחרויות השנתיות לאגודה .ב

 . 1לדרגת קיו  הייחשב להם כמבחן קאטני פרקים , אשר ביצעו ש2בדרגת קיו  יסטיםמדל .ג

 . 1, אשר ביצעו שלושה פרקים, ייחשב להם כמבחן קאטה לדרגת דאן 1מדליסטים בדרגת קיו  . ד

 זוג שיציג קאטה חלקית או תצוגה לא מכובדת וספורטיבית יפסל ותישלל ממנו הזכות לניקוד הבסיסי עבור תחרות זו.  .ה

המשתתפים בביטוח תאונות אישיות לספורטאים על  כל אגודת ספורט החברה באיגוד חייבת לבטח את הספורטאים  -יטוח ב .17

ע"מ להסיר ספק, האגודה תהיה אחראית ביטוחית על כל פציעה ו/או פגיעה ו/או כל נזק אחר שיגרם  פי חוק הספורט. 

 לספורטאי שנשלח מטעמה לתחרויות. 

לקבוע בכל מחלוקת שתתעורר במרוצת התחרות בהתייעצות עם אחראי השיפוט,  תחרות האחראי  בסמכות  -  אחראי תחרות .18

כאחראי התחרות לכל דבר ועניין יהיה מנכ"ל האיגוד. עדכונים ו/או תוספות לתקנון זה ככל שיפורסמו יהיו חלק בלתי נפרד  

  גוד.מתקנון זה. מומלץ לאגודות ולמאמנים לעקוב אחרי ההודעות בתיבת המייל ובאתר האי 

 

 הערות:

על מנת להתאים לתנאי בשטח ולספורטאים   יבוצעו שינוייםיתכן ותוך כדי התחרות  ,  תקנון זה מהווה פיילוט ראשון לתחרות הקאטות

 המשתתפים. 

 
 
 בברכה, 

 נועם גרינברג 

 מנכ''ל איגוד הג'ודו בישראל 

 העתקים:

 . מר משה פונטי, יו"ר האיגוד

 . חברי הנהלת האיגוד

 דרגות. חברי ועדת ה

 

 

 

 

 

 


