


Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 : Ώρα έναρξης Αγώνων - >>>> 9:00’ 
Παίδων – Κορασίδων 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 - 2004 & 2003 
Ατομικά – Kata – Kumite 
Ομαδικά – Kata - Kumite 

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 : Ώρα έναρξης Αγώνων - >>>> 9:00’ 
Εφήβων-Νεανίδων (14-15 Ετών), Νέων Ανδρών-Γυναικών (16-17 Ετών), 
Ανδρών-Γυναικών +18 Ετών, Βετεράνων +35 Ετών 
Ατομικά – Kata – Kumite 
Ομαδικά – Kata - Kumite 

* Θα ενημερωθείτε για το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης. 



ΟΜΑΔΙΚΑ KATA – Δημιουργήστε ομάδες 3 ατόμων. 
OXI ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – Πάντα Άντρες η Γυναίκες, Έφηβοι η Νεανίδες, Αγόρια η Κορίτσια. 
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – Πάντα ανα Σύλλογο.  

•Παίδων – Κορασίδων,    2010-2011 
•Παίδων – Κορασίδων,    2008-2009 
•Παίδων – Κορασίδων,  2007-2006  
•Παίδων – Κορασίδων,  2005-2004 
•Εφήβων – Νεανίδων 14 – 15 Ετών (2003-2002) 
•Νέων Ανδρών  - Νέων Γυναικών 16 - 17 Ετών (2000-2001) 
•Ανδρών – Γυναικών + 18 
•Βετεράνων Ανδρών – Γυναικών + 35 

ΟΜΑΔΙΚΑ KUMITE – Δημιουργήστε ομάδες 3 ατόμων. 
OXI ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – Πάντα Άντρες η Γυναίκες, Έφηβοι η Νεανίδες, Αγόρια η Κορίτσια. 
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – Πάντα ανα Σύλλογο.  

•Παίδων-Κορασίδων 2009-2008 
•Παίδων-Κορασίδων 2007-2006 
•Παίδων – Κορασίδων  2005-2004 
•Εφήβων – Νεανίδων 14 – 15 Ετών (2002-2003) 
•Νέων Ανδρών  - Νέων Γυναικών 16 - 17 Ετών (2000-2001) 
•Ανδρών – Γυναικών + 18 
•Βετεράνων Ανδρών – Γυναικών + 35 



Ενημερωμένη ταυτότητα μέλους, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται στην ζύγιση των αθλητών, ως προς:  

. την υγεία του αθλητή /τριάς (αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το γιατρό)  

την τεχνική καταλληλότητα του αθλητή/τριας. Η ταυτότητα του αθλητή/τριας θα  

πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από:  

Εκπαιδευτές με δίπλωμα προπονητού της Γ.Γ.Α. τρίτης κατηγορίας (μέχρι τρείς συλλόγους).  

Εκπαιδευτές με δίπλωμα προπονητού της Γ.Γ.Α. δεύτερης κατηγορίας (μέχρι έξι συλλόγους).  

Εκπαιδευτές με δίπλωμα προπονητού της Γ.Γ.Α. πρώτης κατηγορίας (μέχρι δέκα συλλόγους).  

Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ κάτοχοι δεύτερου Dan / ΕΛ.Ο.Κ. τουλάχιστον (μέχρι τρεις συλλόγους).  

Οι εξεταστές του σώματος εξεταστών της ΕΛ.Ο.Κ. (μέχρι δέκα συλλόγους).  

Οι εκπαιδευτές άνευ διπλώματος προπονητόυ της Γ.Γ.Α. που έχουν τουλάχιστον 3ο Dan/ ΕΛ.Ο.Κ. 

(για ένα σύλλογο).  

την ανανέωση της ταυτότητας μέλους για το τρέχον έτος. Η ανανέωση γίνεται στα γραφεία της ομοσπονδίας 

έως και την ημέρα δήλωσης συμμετοχής αυτών.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι αθλητής που δεν έχει αριθμό μητρώου στην ΕΛ.Ο.Κ. δεν μπορεί να δηλωθεί και να συμμετάσχει στους αγώνες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί /ελεγχθεί απο τον  

υπεύθυνο/εκπρόσωπο του κάθε σύλλογο μέχρι και την Τρίτη 14 / 02 / 2017  και ώρα 24:00.  

Πέραν αυτής δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής η τυχόν διόρθωση. 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ: Οι έχοντες δικαίωμα να διαιτητεύσουν Kata & Kumite.   
 
ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Θα καθοριστούν από την διοργάνωση 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Το παράβολο συμμετοχής ορίζετε, στα 20€ (είκοσι ευρώ) για τα Kata  ή 20€ (είκοσι ευρώ) για το Kumite ανά αθλητή ή αθλήτρια 
(εάν αγωνιστεί και στα 2 αγωνίσματα τότε ισχύει το αντίτιμο των 25€ μόνο και όχι 40€). 
Παράβολο Ομαδικού ( ανά ομάδα Kata η Kumite ) 30€. 
Αφορά όλους τους αθλητές των συλλόγων που δηλώθηκαν από τον σύλλογο τους στην  αγωνιστική πλατφόρμα  για να συμμετάσχουν, ανεξάρτητα του 
εάν για διαφόρους λόγους τελικά συμμετείχαν. Το αντίτιμο του παράβολου συμμετοχής θα καταβάλλονται το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων, όπου  και θα διεξαχθούν και οι αγώνες . 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να είναι μέλη των συλλόγων-μελών της ΕΛ.Ο.Κ. Από κάθε σύλλογο είναι απεριόριστη η συμμετοχή 
αθλητών ή αθλητριών  ανά κατηγορία kumite και ανά κατηγορία kata.  
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ Η ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ  ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  
Τα σωματεία είναι υπεύθυνα ώστε οι αθλητές/τριες τους κατά την διάρκεια των αγώνων να έχουν στην διάθεση τους:  
 α) Γάντια κόκκινα – μπλε  
 β) Ζώνη κόκκινη – μπλε την ώρα που αγωνίζονται  
 γ) Μασέλα (είναι υποχρεωτική χωρίς αυτήν ο αθλητής δεν θα αγωνίζεται) .  
 δ) Προστατευτικά ποδιών ότι χρώμα διαθέτουν. 



9ο-7ο Kyu 6ο-4ο Kyu 3ο-1ο Kyu ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 

Παίδων-
Κορασίδων 
6-7-8-9-10-11-12 & 
13 Ετών 

9 Kyu  TAIKYOKU SHODAN 
8 Kyu  HEIAN SHODAN 
7 Kyu  HEIAN  NIDAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το 
Kata σε κάθε γύρο. 

6 Kyu   HEIAN  SANDAN 
5 Kyu   HEIAN  YONDAN 
4 Kyu   HEIAN  GODAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το  
Kata σε κάθε γύρο. 

3 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
2 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
1 Kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το  
Kata σε κάθε γύρο.. 

BASSAI-DAI, JION 
KANKU-DAI,EMPI  & ΑΝΩ. 
 
 
Σε κάθε γύρο διαφορετικό Kata 
Μπορούν να διαλέξουν από την λίστα όποιο Kata 
θέλουν. 

Εφήβων-Νεανίδων 
14-15 Ετών 

9 Kyu  TAIKYOKU SHODAN 
8 Kyu  HEIAN SHODAN 
7 Kyu  HEIAN  NIDAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το 
Kata σε κάθε γύρο. 

6 Kyu   HEIAN  SANDAN 
5 Kyu   HEIAN  YONDAN 
4 Kyu   HEIAN  GODAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το  
Kata σε κάθε γύρο. 

3 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
2 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
1 Kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
 
Δυο Kata 
Εκτελούν τα Kata εναλλάξ ανά γύρο. 
 

BASSAI-DAI, JION 
KANKU-DAI,EMPI  & ΑΝΩ. 
 
 
Σε κάθε γύρο διαφορετικό Kata 
Μπορούν να διαλέξουν από την λίστα όποιο Kata 
θέλουν. 

Νέων Ανδρών-
Νέων Γυναικών 
16-17 Ετών 

9 Kyu  TAIKYOKU SHODAN 
8 Kyu  HEIAN SHODAN 
7 Kyu  HEIAN  NIDAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το 
Kata σε κάθε γύρο. 
 

6 Kyu   HEIAN  SANDAN 
5 Kyu   HEIAN  YONDAN 
4 Kyu   HEIAN  GODAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το  
Kata σε κάθε γύρο. 
 

3 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
2 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
1 Kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
 
Δυο Kata 
Εκτελούν τα Kata εναλλάξ ανά γύρο. 
 

BASSAI-DAI, JION 
KANKU-DAI,EMPI  & ΑΝΩ. 
 
 
Σε κάθε γύρο διαφορετικό Kata 
Μπορούν να διαλέξουν από την λίστα όποιο Kata 
θέλουν. 
 

Ανδρών-Γυναικών 
18+ Ετών 

9 Kyu  TAIKYOKU SHODAN 
8 Kyu  HEIAN SHODAN 
7 Kyu  HEIAN  NIDAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το 
Kata σε κάθε γύρο. 
 

6 Kyu   HEIAN  SANDAN 
5 Kyu   HEIAN  YONDAN 
4 Kyu   HEIAN  GODAN 
 
Ένα Kata 
Μπορούν να επαναλαμβάνουν το  
Kata σε κάθε γύρο. 
 

3 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
2 kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
1 Kyu  TEKKI SHODAN, BASSAI-DAI, JION,  
 
Δυο Kata 
Εκτελούν τα Kata εναλλάξ ανά γύρο. 

BASSAI-DAI, JION 
KANKU-DAI,EMPI  & ΑΝΩ. 
 
 
Σε κάθε γύρο διαφορετικό Kata 
Μπορούν να διαλέξουν από την λίστα όποιο Kata 
θέλουν. 
 

Βετεράνοι :   Ότι Kata θέλουν  μπορούν να επαναλαμβάνουν το Kata σε κάθε γύρο. 



ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ  

Παίδων – Κορασίδων 9, 10, 11 Ετών 
 

1’ ΛΕΠΤΟ 

Παίδων – Κορασίδων 12, 13 Ετών 
 

1’ ΛΕΠΤΟ 

Εφήβων – Νεανίδων 14-15 Ετών (2001-2002) 
 

1.30’ ΛΕΠΤΟ 

Νέων Ανδρών – Γυναικών 16-17 Ετών (1999-2000) 
 

1.30’ ΛΕΠΤΟ 

Ανδρών-Γυναικών +18 Ετών         IPPON HAN SHOBU 
 

2΄ ΛΕΠΤΑ 

SHOBU IPPON : (18-33)  OPEN      IPPON HAN SHOBU 
 

2΄ ΛΕΠΤΑ 

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ : (34-39) (40-44) (45-49) (50-54)  OPEN 2΄ ΛΕΠΤΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑ Kumite 



ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 

ΠΑΙΔΩΝ 2009 -20 -25 -30 +30 

ΠΑΙΔΩΝ 2008 -20 -25 -30 -35 +35 

ΠΑΙΔΩΝ 2007 -25 -30 -35 -40 +40 

ΠΑΙΔΩΝ 2006 -30 -35 -40 -45 +45 

ΠΑΙΔΩΝ 2005 -35 -40 -45 -50 +50 

ΠΑΙΔΩΝ 2004 -40 -45 -50 -55 +55  

ΠΑΙΔΩΝ 2003* η Εφήβων, Προσοχή όχι και στις 2 ηλικιακές κατηγορίες. -52 -57 -63 -70 +70 

ΕΦΗΒΩΝ 14-15 ΕΤΩΝ (2002-2003*) η Παίδων 2003, Προσοχή όχι και στις 2 ηλικιακές κατηγορίες. -52 -57 -63 -70 +70  

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 16-17 ΕΤΩΝ (1999-2000) -55 -61 -68 -76 +76  

ΑΝΔΡΩΝ +18 -60 -67 -75 -84 +84 

SHOBU IPPON : (18-33) OPEN  

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ : (34-39) (40-44) (45-49) (50-54)  OPEN 



ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2009 -20 -25 +25  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2008 -25 -30 +30  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 -30 -35 +35 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 -35 -40 +40 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 -37 -42 +42 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -42 -47 +47  

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003* η Νεανίδων, Προσοχή όχι και στις 2 ηλικιακές κατηγορίες -47 -54 +54 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ 14-15 ΕΤΩΝ (2002-2003*) η Κορασίδων 2003, Προσοχή όχι και στις 2 ηλικιακές κατηγορίες. -47 -54 +54  

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16-17 ΕΤΩΝ (2000-2001) -48 -53 -59 +59  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ +18 -50 -55 -61 -68 +68 

SHOBU IPPON : (18-33) OPEN  

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ : (34-39) (40-44) (45-49) (50-54)  OPEN 



ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 Δεν ισχύουν οι κανονισμοί WKF  π.χ. 

 Jogai  keikoku,  Jogai  Hansoku chui - WAZARI, Jogai  Hansoku  - NO KACHI 

 Το ίδιο και για Mubobi. 

 Πιασίματα, ρίψεις με 2 χέρια κ.λ.π 

 Ο διαιτητής  μπορεί να δώσει πόντο  χωρίς υποστήριξη κριτών. 

 Ο διαιτητής μπορεί να καλέσει  όποιον κριτή θέλει ή όλους αν δεν συμφωνεί και να δοθούν εξηγήσεις ώστε να 

είναι πιο δίκαιο το αποτέλεσμα της ποινής ή του πόντου. 

 Ο κριτής μπορεί να δείξει ότι δεν είδε κάτι TORIMASEN . 

 Οι βαθμοί δεν είναι ίδιοι με της wkf. 

 Ένα λάκτισμα (π.χ mawashi Jodan ή chudan ) μπορεί να είναι 1 πόντος. 

 Ένα χτύπημα με το χέρι(π.χ κόντρα Diai) μπορεί να είναι και 2 πόντους. 

 

Κατά την διάρκεια των αγώνων το μόνο που θα αλλάζει είναι το χρώμα της ζώνης. 



 Εικόνες   Νο 1        Σημάνσεις  διαιτητή με τα χέρια. 

l.    IPPON             Έκταση χεριού πάνω από το ύψος του ώμου σε γωνία 135 μοιρών  από το σώμα. 

2.   WAZARI  Έκταση  χεριού κάτω από το ύψος του ώμου σε γωνία 45 μοιρών από το σώμα. 

3.  HIKIWAKE  Έκταση χεριών κάτω από το ύψος του ώμου σε γωνία 45 μοιρών από το σώμα με  

  ανοιχτές παλάμες κοιτώντας προς τα πάνω. 

4. TORIMASEN  Έκταση χεριών κάτω από το ύψος του ώμου σε γωνία 45 μοιρών από το σώμα με  

  ανοιχτές παλάμες κοιτώντας προς τα κάτω. 

5.   HANSOKU CHIUI  Δείχνοντας με το δείκτη  προς την περιοχή στήθους του παραβάτη. 

6 .  FUKUSHIN SHUGO Τα χέρια δείχνουν προς τα πάνω από τους αγώνες με τις παλάμες προς τα μέσα. 

7.  SHOBU HAJlME   Ενωμένα τα πόδια και χέρια στο πλάι του σώματος με τις παλάμες ανοιχτές. 

8. YAME   Χέρι μπροστά κατεβαίνοντας από πάνω προς τα κάτω την παλάμη κάθετη προς το  

  έδαφος. 

9.   JOGAI   Δείχνοντας το όριο του αγωνιστικού χώρου. 

10. AIUCHI  Γροθιές ενωμένες μπροστά και χαμηλά από το στήθος. 

 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ - Kumite 



ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ - Kumite 



 Εικόνες Νο 2    Σημάνσεις διαιτητή με τα χέρια, συνέχεια. 
 
11. TSUZUKETE 1  βήμα πίσω με ένα πόδι, δείχνοντας με τα χέρια τεντωμένα μπροστά από το στήθος  
                                 σε γωνία 35 μοιρών από το σώμα . 
12. TSUZUKETE 2  κουνώντας τα χέρια και τις παλάμες ταυτόχρονα προς τα μέσα από  την αρχική θέση  
                                όπως  στο παράδειγμα 13. 
13. TSUZUKETE 3 κουνώντας τα χέρια και τις παλάμες ταυτόχρονα προς τα μέσα από  την αρχική θέση όπως      
                                το παράδειγμα 12. 
14. TSUZUKETE 4  χέρια εκτεταμένα μπροστά από τους ώμους και παράλληλα από το έδαφος. 
                                Τα χέρια να είναι ανοιχτά και οι παλάμες να βλέπει μία την άλλη. 
15. JOGAI IKKAI    χέρι εκτεταμένο προς τη μεριά του παραβάτη σε γωνία 45 μοιρών.  
                                O δείκτης να δείχνει προς τα πάνω όπως το παράδειγμα 9. 
16. HANSOKU       δείχνοντας προς το πρόσωπο του παραβάτη με το δείκτη και τεντωμένο χέρι.  
  
17. KEIKOKU          δείχνοντας τα πόδια του παραβάτη με το δείκτη  και τεντωμένο χέρι. 
  
18. MUBOBI IKKAI εκτεταμένο χέρι προς τον παραβάτη σε γωνία 45 μοιρών 
  
19. CONTACT         αυτή η χειρονομία επιτρέπει στον διαιτητή να επικοινωνεί με με τους κριτές όταν υπάρχει 
                                 κτύπημα η επαφή. 
20. NOKACHI         χέρι εκτεταμένο πάνω από το νόμο σε γωνία 135 μοιρών. 
 

 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ - Kumite 



ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ - Kumite 



   

Εικόνες Νο1  Σημάνσεις με σημαίες από τους κριτές. 
  
1.   IPPON  Χέρια τεντωμένα προς τα πάνω. 
 
2.   WAZ.AARI  Τεντώνοντας το χέρι στο ύψος του ώμου παράλληλα με το έδαφος. 
  
3.   HIKI WAKE Σταυρώνοντας τις σημαίες πάνω από το κεφάλι 
  
4.   TORIMASEN  Κυματίζοντας σημαίες από την μία πλευρά στην άλλη και σταυρώνοντας πάνω από 
            τα γόνατα. 
5.   HANSOKU     Τεντώνοντας το χέρι εμπρός και πάνω από τον  ώμο σχηματίζοντας μεγάλους κύκλους. 
  
6.   HANSOKU CHUI Τεντώνοντας το χέρι εμπρός και πάνω από τον ώμο σχηματίζοντας μικρούς κύκλους. 
  
7. AIUCHI  Ενώνοντας τις κορυφές των δυο σημαιών,με τις λαβές σε οριζόντια θέση μπροστά από το    
                       στήθος. 
8.   MIE NAI Ενώνοντας τις κορυφές των δύο σημείων μαζί με τις λάμπες 45 μοίρες μπροστά κάτω από το   
                       ύψος των ματιών. 
9.   JOGAI   Επαναλαμβανόμενα κοφτά σφυρίγματα, με τη σημαία να δείχνει το όριο της 
 αγωνιστικής περιοχής. 
10 .MUBOBI CHUI  Δείχνοντας με τη σημαία κάθετα προς το έδαφος σχηματίζοντας μικρούς κύκλους. 

 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ - Kumite 



ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ - Kumite 



   

Εικόνες Νο2           Σημάνσεις με σημαίες από τους κριτές. 
  
1.   IPPON   Χέρια τεντωμένα προς τα πάνω. 
 
2.   WAZ.AARI   Τεντώνοντας το χέρι στο ύψος του ώμου παράλληλα με το έδαφος. 
  
3.   HIKI WAKE  Σταυρώνοντας τις σημαίες πάνω από το κεφάλι 
  
4.   TORIMASEN   Κυματίζοντας σημαίες από την μία πλευρά στην άλλη και σταυρώνοντας πάνω από 
            τα γόνατα. 
5.   HANSOKU      Τεντώνοντας το χέρι εμπρός και πάνω από τον  ώμο σχηματίζοντας μεγάλους κύκλους. 
  
6.   HANSOKU CHUI  Τεντώνοντας το χέρι εμπρός και πάνω από τον ώμο σχηματίζοντας μικρούς κύκλους. 
  
7. AIUCHI   Ενώνοντας τις κορυφές των δυο σημαιών,με τις λαβές σε οριζόντια θέση μπροστά από 

  το στήθος. 
8.   MIE NAI  Ενώνοντας τις κορυφές των δύο σημείων μαζί με τις λάμπες 45 μοίρες μπροστά κάτω 
  από το ύψος των ματιών. 
9.   JOGAI    Επαναλαμβανόμενα κοφτά σφυρίγματα, με τη σημαία να δείχνει το όριο της 
  αγωνιστικής περιοχής. 
10 .MUBOBI CHUI   Δείχνοντας με τη σημαία κάθετα προς το έδαφος σχηματίζοντας μικρούς κύκλους. 

 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ - Kumite 


