تحديثات قواعد االتحاد الدولي للجودو
العهدة األولمبية 2222-2222

رياضة
.قابل للتطبيق انطالقا من الجائزة الكبرى البرتغال ،من  22الى غاية  02جانفي 2222


التوقيت الجديد للوزن

سيكون التوقيت الجديد للوزن على الساعة  0:11( 10:11مسا ًء) في اليوم الذي يسبق المنافسة.


فترة التأهل لدورة األلعاب األولمبية 2222

.ستتطلق التصفيات األولمبية في  42جوان  4144وتنتهي في  42جوان 4142


قواعد التظاهرات بالنسبة للفرق المختلطة

إذا تأهلت إحدى اللجان األولمبية الوطنية الختبار الفريق المختلط في األلعاب األولمبية ،فسيكون بإمكان جميع
الرياضيين المؤهلين للمنافسة الفردية المشاركة في منافسة الفرق المختلطة ،بحد أقصى سبع ( )7سيدات وسبعة ()7
رجال.


قائمة التصنيف العالمي ( )WRLلالتحاد الدولي للجودو

إذا قام العب في التصنيف العالمي ) (WRLلالتحاد الدولي للجودو بتغيير جنسيته ،فسوف يحتفظ بجميع نقاط WRL
الخاصة به.


قواعد المشاركة في بطوالت العالم لألكابر

فقط الرياضيون المصنفون من  1إلى  111في بطولة العالم لألكابر في ، WRLوالرياضيون المصنفون من  1إلى 10
في  WRLأواسط ،يمكنهم المشاركة ،كل اتحادية وطنية يمكن أن يُشرك:
ما يصل إلى  9مشاركين للسيدات بحد أقصى العبتان لكل فئة.ما يصل إلى  9مشاركين للرجال بحد أقصى  4العبين لكل فئة.*يمكن لجميع الرياضيين من ذوي الرتب المتساوية المشاركة.

التعليم والتدريب
اللوائح المعمول بها مع التسامح من  6-5فيفري  2222باريس ،نهاية التسامح من24-26 ، GS Oulan-Bator
جوان ) 2222 ،بداية ( OGQ


مقاييس اللباس

إذا لم يتطابق اللباس لقواعد االتحاد الدولي للجودو ،فلن يتم توفير لباس احتياطي آخر وسيتم استبعاد الرياضي.


توفير لباس جودو احتياطي

يتم توفير لباس جودو احتياطي فقط في الحاالت التالية:
 تمزق أثناء القتال. بقع الدم أو غيرها من البقع الظاهرة أثناء النزال.1
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سرقة أو فقدان اللباس (يجب تقديم مستند المطالبة بأمتعة خطوط الطيران  /السكك الحديدية أو تقرير
الشرطة) .
يصبح اللباس غير متوافق لالستخدام في المنافسة وأثناء المنافسة بعد التحقق من طرف المراقبين التابعين
لالتحاد الدولي للجودو.

 الفحص المسبق للباس الجودو والقميص
صا مسبقًا للباس الجودو والقميص من يومين قبل اليوم األول للمنافسة ،وحتى اليوم
ينظم االتحاد الدولي للجودو فح ً
الذي يسبق اليوم األخير من المنافسة .الوقت المحدد مذكور في كتيب التظاهرة .يتم إجراء الفحص المسبق بنا ًء على
طلب الرياضيين الذين يرغبون في ذلك .لهذا الغرض ،يجب على المقاتلين ارتداء لباس الجودو مع إحكام الحزام جيدا.


ضوابط لباس الجودو



الوزن عشوائي

المسافة بين النقاط :عند تقاطع
السترة عند مستوى الحزام تزداد
إلى  42سم (بدالً من  411سم).
يجب ارتداء الحزام فوق عظم
الورك مباشرة وربطه بإحكام.

الصورة اليسرى

يجب أن يغطي الغالف بالكامل
األرداف (زائد  11-2سم).
الصورة اليمنى.

يتم تنظيم اختبارات الوزن العشوائية للرياضيين .بحيث يتم إجراؤها تحت مسؤولية لجنة التعليم والتدريب التابعة
لـالتحاد الدولي للجودو .لن يكون هناك وزن عشوائي لتظاهرات الخاصة الفرق المختلطة لالتحاد الدولي للجودو.
بالنسبة الختبارات  ، IJT WJTيبدأ الوزن العشوائي قبل ساعة واحدة من بدء المنافسة كل يوم حتى في موعد ال
يتجاوز  21دقيقة تقريبًا قبل المنازلة األولى للرياضي.
يجب على الرياضيين إحضار اعتمادهم لتحديد الهوية .ال يمكن أن يزيد وزن الالعب عن  ٪2عن الحد األقصى
للوزن الرسمي للفئة.
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التعليم والتدريب
قابل للتطبيق من  02-22جانفي ،2222 ،البرتغال
 الجروح بالدم
الجروح بالدم أثناء النزال ،يمكن للطبيب أن يعالج الجرح الذي يحتوي على الدم مرتين ( )4وفقط .إذا تطلب نفس
النزيف العالج للمرة الثالثة ،يجب على الحكم أن يعلن أن الخصم هو الفائز بواسطة .kiken-gachi
ومع ذلك ،قد تُقرر اللجنة المخصصة  ، IJFبالتشاور مع المفوض الطبي  ، IJFالسماح لمعالجة النزيف أكثر من مرتين
( .)4إذا تعذر إيقاف النزيف ،فإن المفوض الطبي في االتحاد الدولي للجودو سيبلغ الحكم الذي سيعلن أن الخصم هو
الفائز بواسطة .kiken-gachi


خلع في اإلصبع أو القدم

للحفاظ على صحة مفاصل الرياضيين ،خاصةً لمن يفتقرون إلى الخبرة في العالج الذاتي ،يُسمح للرياضيين بطلب
المساعدة الطبية الستعادة مفاصل األصابع والقدم ،بما في ذلك التثبيت والربط لتأمين المفصل.
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