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الشروط :• 
نظام مناف�صات الكاتا والقتال يتم بنظام خروج املغلوب.. 1
نظام البطولة يف االأوزان التالية : . 2

+ 84 كجم- 84 كجم- 75 كجم- 70 كجم-67 كجم- 60 كجم- 55 كجماالأوزان
يبداأ الت�صجيل وامليزان قبل االجتماع الفني للبطولة.. 3
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 4
تمُقام البطولة يف الفردي فقط للقتال والكاتا.. 5
تمُقام البطولة بطريقة الدوري فقط لكل وزن يقل فيه عدد امل�صاركني عن ) 4 ( العبني.. 6
يحق لكل جامعة امل�صاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن.. 7
يف مناف�صات الكاتا يمُ�صمح باختيار اأي كاتا من مدار�س الكاراتيه.. 8
يجب ت�صجيل ا�صم الكاتا قبل اأدائها يف كل دور.. 9

ال يحق تكرار الكاتا اإال بعد اأداء اثنتني من الكاتات املختلفة.. 10
ال يمُ�صرتط اأداء الكاتات االإجبارية يف دور ) 16 و32 (.. 11
يمُحت�صب الرتتيب العام للبطولة بعدد امليداليات االأعلى التي حتققها اجلامعة.. 12
يحق للجنة امل�صابقات والبطوالت تاأجيل اأو تقدمي اأي ) مباراة اأو مناف�صة واأي�صاً اتخاذ القرار املنا�صب . 13

بكل ما يتعلق بهذه الالئحة (.
الالعب اأو الفريق الذي يتم نداءه من قبل طاولة الت�صجيل ثالث مرات ومل يح�صر يمُعترب من�صحباً . 14

من املباراة.
رئي�س . 15 با�صم  التنظيمية  االحتجاجات  وتقدم   ، احلكام  جلنة  رئي�س  با�صم  الفنية  االحتجاجات  تمُقدم 

اللجنة الفنية مع ر�صم اعرتا�س قدره ) 2500 ريال ( يمُرد يف حال قبوله ويف حال رف�صه ال يمُ�صرتد 
املبلغ ويدخل يف ح�صاب االحتاد.

ي�صارك يف البطولة فقط حاملي احلزام الربتقايل وما فوق، مع وجوب اإبراز �صورة من �صهادة اختبار . 16
احلزام.

يحق للجنة الفنية للبطولة تعديل عدد الالعبني امل�صاركني يف كل مناف�صات الكاتا والقتال يف جميع . 17
االأوزان ح�صب ما تراه منا�صباً.

�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 18

الكاراتيه

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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يتاأهل الفائز من دور االأربعة اإلى املباراة النهائية.. 19
يلعب اخلا�صران من دور االأربعة على املركز الثالث والرابع.. 20
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 21

 يجوز لكل جامعة/كلية ا�ستخراج بطاقات اهلية لعدد ل يتجاوز ) 14 ( لعب يف للبطولة• 

الجامعات المشاركة:• 
جامعة الباحةجامعة امللك �صعود

جامعة جازانجامعة الطائف
جامعة اجلوفجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

اجلامعة االإ�صالميةجامعة احلدود ال�صمالية
كلية العناية الطبيةجامعة الدمام

كلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبيةجامعة اأم القرى
جامعة اليمامة االأهليةجامعة جنران

جامعة طيبةجامعة الق�صيم
جامعة امللك خالدجامعة جدة

جامعة امللك عبدالعزيزكليات �صليمان الراجحي االأهلية
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