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• الشروط :	
نظام مناف�سات الكاتا والقتال يتم بنظام خروج املغلوب.. 1

نظام البطولة يف الأوزان التالية : . 2

+ 84 كجم- 84 كجم- 75 كجم- 67 كجم- 60 كجم- 55 كجمالأوزان

يبداأ الت�سجيل وامليزان قبل الجتماع الفني للبطولة.. 3

يمُعقد الجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.. 4

تمُقام البطولة يف الفردي فقط للقتال والكاتا.. 5

تمُقام البطولة بطريقة الدوري فقط لكل وزن يقل فيه عدد امل�ساركني عن ) 4 ( لعبني.. 6

يحق لكل جامعة امل�ساركة بالعب واحد فقط يف كل وزن.. 7

يف مناف�سات الكاتا يمُ�سمح باختيار اأي كاتا من مدار�س الكاراتيه.. 8

يجب ت�سجيل ا�سم الكاتا قبل اأدائها يف كل دور.. 9

يمُحت�سب الرتتيب العام للبطولة بعدد امليداليات الأعلى التي حتققها اجلامعة.. 10

يحق للجنة امل�سابقات والبطولت تاأجيل اأو تقدمي اأي ) مباراة اأو . 11

مناف�سة واأي�ساً اتخاذ القرار املنا�سب بكل ما يتعلق بهذه الالئحة (.

الالعب اأو الفريق الذي يتم نداءه من قبل طاولة الت�سجيل ثالث . 12

مرات ومل يح�سر يمُعترب من�سحباً من املباراة.

ي�سارك يف البطولة فقط حاملي احلزام الربتقايل وما فوق، مع وجوب . 13

اإبراز �سورة من �سهادة اختبار احلزام.

ال�سعودية . 14 للجامعات  الريا�سي  الحتاد  بطاقة  لعب  كل  يحمل  اأن  يجب 

واإبرازاها عند امليزان ول ي�سمح با�سرتاك اأي لعب يف البطولة بدونها.

يحق للجنة الفنية للبطولة تعديل عدد الالعبني امل�ساركني يف كل مناف�سات . 15

الكاتا والقتال يف جميع الأوزان ح�سب ما تراه منا�سباً.

�سرورة اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية . 16

على قم�سان الالعبني.

يتاأهل الفائز من دور الأربعة اإىل املباراة النهائية.. 17

الكاراتيه
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يلعب اخلا�سران من دور الأربعة على املركز الثالث والرابع.. 18

فيما عدا البنود املو�سحة عالية يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 19

اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الالعبني ل�ستخراج بطاقات الأهلية قبل )14( يوماً من بداية البطولة كحد اأدنى.. 20

يجوز لكل جامعة/ كلية ا�ستخراج بطاقات اأهلية لعدد ل يتجاوز )14( لعباً يف البطولة.. 21

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 22

• الجامعات المشاركة:	
جامعة جازانجامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل

جامعة احلدود ال�سماليةجامعة امللك �سعود

جامعة جدةجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيزجامعة طيبة 

جامعة بي�سةجامعة امللك عبد العزيز

اجلامعة الإ�سالميةجامعة الطائف

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنجامعة الق�سيم

جامعة امللك في�سلجامعة اجلوف

كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبيةجامعة اأم القرى



89 Saudi Universities Sports Federation




