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  : هدف 1مادهماده 

روان و نیز کاربرد قوانین استاندارد شده درکلیه امور مربوط به  ،هدف از تهیه وتنظیم قوانین مسابقات اداره عادالنه 

  . سازماندهی یا برگزار می گردد انجمن اسپوکسمسابقاتی است که توسط 

  : کاربرد2ده ما

 ، رعایت گردد .  میکند، سازماندهی یا برگزاری  اسپوکس انجمنقوانین مسابقات باید در کلیه مسابقاتی که 

  .1توضیح 

، افزایش یا کاهش تعداد داوران ، تغییر محل استقرار بازرس ، منشی ، کمیته پزشکی و غیره و زمان  رده سنیطبقه بندی 

مواردی از قبیل در آنها تغییراتی داد .  اسپوکس انجمنمسابقه مواردی هستند ، که می توان پس از دریافت تائیدیه 

 . امتیازات منفی و محوطه مسابقه را تحت هیچ شرایطی نمی توان تغییر داد امتیازات ، اخطارها ،

 محوطه مسابقه :3 ماده

 

 

 

 

  .باشد لغزنده ماده یا آمدگی بر گونه هر از عاری و صاف سطحی در باید و است متر 6 در 4 مسابقه محوطه اندازه .1

 .متر مربع میباشد 8در  8 اسپوکسبرای اجرای حرکات نمایشی و فرمهای  محوطه کل .2

همچنین میتواند بروی زمین چمن،زمین خاکی و یا ساحل در صورت لزوم انجام گردد به اسپوکس : مسابقات  1توضیح 

 شرط اینکه کلیه موارد ایمنی توسط کمیته اجرایی مسابقات اعمال شود.

 ایجاد از هدف نامند، می حد خط را مسابقه محوطه مرزی خط و شود می نامیده مبارزه محوطه ، متر 6 در 4 محوطه .3

 .است مسابقه محیط از دهندگان مسابقه نشدن خارج خط این

 باشد داشته فاصله مسابقه محیط مرکز از متر 1 که داوران خط با درجه 90  زاویه با متر یک طول به موازی خط دو .4

 .است مسابقه شروع نقطه دادن نشان برای خطوط این. گردد ایجاد باید

 طرف در مسابقه محیط های گوشه در روبروی داور وسط  ایستاده صورت به بایست می یک هر داور کمکدو  .5

 .گیرند قرار اسکوربورد

 اشتباهاتی بر نظارت او وظیفه که میباشد( قاضی) داور سر یک دارای بازی هر  .6

 .دهد رخ داوان توسط است ممکن که است
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 ورزش اسپوکسلباس : 4 ماده
لباس ورزشکاران  رشته اسپوکس از جنس کتان و در طرحها و سایزهای مختلف تولید میگردد. لباس کلیه 

 ورزشکاران به رنگ مشکی شامل پیراهن و شلوار است.لباس مربیان به رنگ قرمز میباشد.

  میتوانند با لباس ساده ورزشی یا لباس ورزش در تمرینات کالسی و رقابتهای باشگاهی کلیه شرکت کنندگان

 تخصصی خود به تمرین ورزش اسپوکس بپردازند و از آن لذت ببرند.

 .برای حضور در مسابقات رسمی شرکت کنندگان ملزوم به استفاده از یونیفرم ورزش اسپوکس میباشند 

 

 

 

 

 

 

 انواع بازیهای رقابتی اسپوکس: 5ماده

o  دوبل –کوتاه تک  شمشیر اسفنجیمسابقات 

o   بلند تک  شمشیر اسفنجیمسابقات 

o   کوتاه  و بلند  شمشیر اسفنجیمسابقات 

o اسفنجی شمشیر رسمی فرم 

o فرم رسمی گون کن 

o  نیزه  –گون کن  –فرم آزاد شمشیر(Free style) 

o  مسابقه نیزه تک سر 

o  مسابقه نیزه دو سو 

o  مسابقاتSpoqcs1   (در ا دانیپهلوان م )در یفرد در هر رده سن نیتریو قو نی، باهوشتر نیعتریرقابت سر نی 

 .باشدیم هایباز یتا دور بعد دانیپرچم دار م ایتمام رشته ها بعنوان علمدار 
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  انواع و سایز تجهیزات مورد استفاده ورزش اسپوکس:  6 ماده

 

 (AKINAKEH : Sword Sponge)   و کوتاه بلندشمشیر اسفنجی :  آکیناکه .1

 

                                      100 CM    

 

 
    28 cm                        72 cm 
 

 اسفنج فشرده و روکش چرم  –اسفنجی بلند : مواد استفاده شده لوله پالستیکی   مشخصات شمشیر

 سانتی متر 15قطر ،  سانتی متر 27سانتی متر ، دسته  73سانتی متر ) قبضه  100ابعاد: سایز کلی 
                                     

                                         75 cm 

 

 
                             25 cm               50 cm 

 

 اسفنج فشرده و روکش چرم  –مشخصات شمشیر اسفنجی کوتاه : مواد استفاده شده لوله پالستیکی 

 سانتی متر 15، قطر  سانتی متر 25سانتی متر ، دسته  50سانتی متر ) قبضه  75سایز کلی ابعاد: 
     

  Sponge long stickزوبین  -زوبین( نیزه تک سو   -)آرشتی  اشایآرشتا .2
 

                                                       180 cm 

   

 

 

                                         50 cm                                      130 cm    
        

 اسفنج فشرده و روکش چرم  –مشخصات نیزه اسفنجی : مواد استفاده شده لوله پالستیکی 

 50بزرگساالن  با ابعاد )قبضه  سانتی متری برای رقابتهای رده سنی جوانان و 180ابعاد:  نیزه اسفنجی در دو سایز 

سانتی متری ویژه رقابتهای رده سنی نونهال و  150سانتی متر ( و سایز  15سانتی متر، قطر  130سانتی متر ، دسته 

سانتی متر( طراحی و مورد استفاده قرار  15، قطر  سانتی متر 100سانتی متر ، دسته  50نوجوانان با ابعاد) قبضه 

 میگیرد .

  Sponge long stick -سو  دو زهی( ندو سر   نیزوب  - یآرشت) اشایآرشتا .3
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                                                                  180 cm     

 

                        50 cm                                 80 cm                                      50 cm   

    

   Gavan Kan)گرز دولبه زنجیری( گون کن  .4

گون کن سالحی است که ریشه در تاریخ ایران داشته و در واقع نوعی ابزار مورد استفاده کوه نشینان و 

عشایر بوده که از آن برای بیرون آوردن گیاه گون استفاده میکردند.یکی از موارد مورد استفاده گون 

بود.از این ابزار گاهاً در درگیریها بعنوان سالح دفاعی بهره برداری برافروختن آتش در فصل زمستان 

مشابه این سالح نزد کشاورزان چینی و ژاپنی نیز رایج بوده و از آن برای جدا کردن خوشه های  میشد.

 برنج و گندم استفاده میکردند. )نانچاکو(

سانت  10اسفنج فشرده ، بند ابریشمی با ابعاد بند  ،مشخصات سالح گون کن :   مواد استفاده شده لوله پالستیکی 

سانتی. گون کن در ورزش اسپوکس از دو نوع نمایشی و مبارزه ای تشکیل شده است از نظر ابعاد  30و دوفک 

 .فرقی با هم ندارد فقط فرق مبارزه ای آن طراحی فک های آن از جنس اسفنج فشرده میباشد
 

                                                   10 cm            30 cm 

 

 

 

 

ایمنی ورزشکار کلیه ابزارهای رقابتی ورزش اسپوکس با  حتجهیزات ایمنی: با توجه به اینکه برای باال بردن سط

اسفج فشرده عایق شده است ، برای به حداقل رساندن احتمال آسیب دیدگی لوازم حفاظتی نیز به منظور بهره 

 طراحی گردیده  که شامل لوازم زیر میباشد:برداری 

محافظ کشاله ران )ویژه  –دستکش  –جلیقه )محافظ قفسه سینه (  –محافظ سرشانه  –کاله  .5

 مردان(    
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 اسپوکس مسابقات یسن یبند رده:  7ماده 

 رقابتهای ورزش اسپوکس بر اساس رده بندی سنی برگزار میگردد و وزن نقشی در طبقه بندی ندارد.

 

 سال 8تا  7خردسال  .1

 سال 11تا  9نونهال  .2

 سال 14تا  12نوجوان  .3

 سال 17تا  15جوانان   .4

 سال 35تا  18بزرگساالن  .5

 سال 50تا   A 36پیشکسوتان  .6

 سال  60الی   B 51پیشکسوتان  .7

 + سال C   60پیشکسوتان  .8
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 اسپوکس یرقابت یهایباز وهیمدت زمان و ش:  8ماده 
 

 قرار گریکدی یهم با نوع ابزار مشابه روبرو یدر رده سن (قرمزباند  – آبی)باند  اسپوکس دو نفر یهایدر باز .1

 پردازند.   یمشخص با هم به رقابت م نیشده طبق قوان نییگرفته و در زمان تع

دقیقه میباشد. اگر یک بازیکن  3یک راند  ان و بزرگساالن، جوان انبرای رده سنی نوجوان اتمسابق مدت زمان .2

 برسد او برنده میباشد و مسابقه پایان میابد. 10زودتر از زمان تعیین شده به امتیاز 

زودتر از زمان  کنیباز کی. اگر باشدیم قهیدق 3راند  کی ه سنی نونهاالن و پیشکسوتانزمان برای ردمدت  .3

 .ابدیم انیو مسابقه پا باشدیبرسد او برنده م 10 ازیشده به امت نییتع

 ای یاستراحت راند طالئ هیثان 30داور وسط پس از ،راند اول انیدر پا یمساو جهینتبدست آمدن  ر صورت د .4

راند طالئی تا جایی ادامه می یابد که  تکرار شود یمساو جهیاگر نتو  ضربه( نی.)اولکندیرا اجرا م یمرگ ناگهان

 یکنفر از بازیکنان موفق به کسب اولین امتیاز یا ضربه طالئی گردد.

 دقیقه میباشد. 5مدت زمان مسابقات اجرای فرمهای نمایشی حداکثر  .5

 اسپوکس یرقابت یهایباز ازاتیمجاز و امت یکهایتکن:  9ماده 
 

 شود. وارد زیر نواحی به است ممکن حمله قوانین در کلیه سیستمهای بازی به یک شکل میباشد  و یک

  بلند فقط ضربه به دست ، سر و بدن آزاد است( یاسفنج ریاز پا تا سر بجز  گردن و گلو  )در مسابقات شمش .1

  "ازیامت 2" ( یمنینقاط کاله ا هیهر ضربه به سر )کل .2

 "ازیامت 1"    تنه و دستها (  انیضربه به بدن )مهر  .3

گون و  ژوبین شمشیر کوتاه، ضربه به پا فقط در بازیهای) "ازیامت 1"                         هرضربه به پاها )نقاط مجاز .4

 (کن مجاز است

وارد نکند.  یجد بیآس فیکنترل شده باشد و به حر دیدارد. خلع سالح با ازیامت 1 فیخلع سالح کردن حر .5

  وجود نداشته باشد آنوقت داور با رهاسازی یبرا یراه چیکند و ه ریهر دو مبارز گ سالح  کهیدر صورت

Stop  نموده و مسابقه از نو آغاز میگردد.رقابت را متوقف 

از دستش رها شود داور مسابقه را متوقف کرده  سالحتعادل خود را از دست دهد و  کنیباز کیاگر  .6

وارد کردن ضربه یک امتاز اضافه تر درصورت  .دهدیم ازیامت کی 1او  فیو به حر

 محاسبه میگردد.
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 –سریعترین "ورزش اسپوکس شعار و با توجه به اینکه   ندارد یدر پ یازیامت کنیضربه همزمان دو باز .7

 وارده محاسبه میگردد. است بنابراین امتیاز اولین ضربه "قویترین –باهوشترین 

 "       - بدن - "جلو" سر - "انگشتان تا ساعد"  -دست  به ضربه فقط بلند اسفنجی شمشیر مسابقات در .8

 مجاز است. " هاجلو و پهلو 

       -بدن  - "جلو و پهلو ها"سر  - "کل نقاط"  -کـوتاه ضربه به دست ها یاسفنج ریدر مسابقات شمش .9

 مجاز است. قسمت داخل و خارج ساق پا"پاها  خارجی قسمت" پاها – "نقاط بدن و سرشانه  هیکل "

بدن         - "جلو و پهلو ها"سر  - "کل نقاط"  -ه ضربه به دست ها یسو و دوسو اسفنجکت زهیدر مسابقات ن .10

 .مجاز است "پاها  خارجی قسمت" پاها – "نقاط بدن و سرشانه  هیکل "

بدن       - "جلو و پهلو ها"سر  - "کل نقاط"  -( ضربه به دست هایاسفنج یدر مسابقات گون کن)نانچاکو .11

 مجاز است "پاها  خارجی قسمت" پاها – "نقاط بدن و سرشانه  هیکل "

 ها جریمه و ممنوعه اعمال:  10ماده 

 .دارد درپی را او حریف نفع به امتیاز یک( حد خط) مسابقه محیط از بازیکن پای دو هر رفتن بیرون .1

 هر گونه حمله به کلیه نقاط غیر مجاز ممنوع است  )تذکر و متعاقبا جریمه در پی دارد(. .2

 دارد. پی در جریمه و بوده ممنوع دست و پا با حمله و ضربه هر .3

 دارد. پی در جریمه و بوده پا ممنوع پاشنه یا آرنج دست، با رقیب حمله کردن سد .4

 ونبد مثال عنوان به. گردد مسابقه در اختالل ایجاد یا توقف باعث که ممکن شکل هر به مبارز سوی از رفتاری .5

 دارد. پی در جریمه و بوده ممنوع .بزند داد مبارز سر بر دلیل

 دارد. پی در جریمه و بوده آن ممنوع انداختن تاخیر به یا مسابقه از اجتناب .6

 دارد. پی در جریمه و بوده گرفتن،بغل کردن حریف ممنوع .7

 دارد. پی در جریمه و بوده رفتار یا گفتار ناشایست یا اعتراض ناشایست توسط بازیکن یا مربی ممنوع .8

 در جریمه و بوده ( داور ممنوعStop) پایانیا بعد از فرمان   (Start)شروعضربه زدن به حریف قبل از فرمان  .9

 دارد. پی

برای  در مرحله اول تذکر و در صورت تکرار ضمن ثبت اخطارشود  غیر عمدیمرتکب خطای یک بازیکن  اگر .10

 به نفع حریف ثبت میگردد.یک امتیاز  وی

 داور وسط و کنار تایید گردد. 3توسط دو داور از حداقل که  توسط منشی ثبت میگرددامتیازی  .11

 اخطارها در پایان راند محاسبه میگردد.  .1توضیح .12
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 اسبه میگردد.هر اخطار بعنوان یک امتیاز برای حریف مقابل مح  .2توضیح  .13

محفوظ است و جزء تایم مسابقه محسوب زمانی که داور برای دادن امتیاز یا اخطار صرف میکند   .3توضیح  .14

 نمیگردد.

 

 (کنیباز تیصالح) شرایط شرکت کنندگان:  11 ماده

 شرایط فنی مورد نیاز برای حضور درمسابقات باشد. دارای .1

در یکی از باشگاههای کشور تحت نظر مربی رسمی انجمن مشغول فعالیت بوده و عضو رسمی انجمن اسپوکس  .2

 باشد.

 و مدارک فنی انجمن اسپوکس باشد. معتبر ورزشی،کارت عضویت پاسپورت دارای .3

 متعهد به رعایت کلیه قوانین فنی و اخالقی ورزش اسپوکس باشد. .4

 .دارای معرفی نامه حضور در مسابقات از مراجع ذیصالح ورزشی باشد .5

 خالصه آیین نامه داوری :  12ماده 

 داوران وظایف .1

 باشد. یم یقاض کیداور وسط و دو داور کنار و  کیداوران متشکل از  میهر مسابقه ت یبرا .1.1

دادن مسابقات،  انیبه محوطه مسابقه، شروع ، قطع ، پا کنانیباز یچون )فراخوان یداور وسط اعمال فهیوظ .1.2

 .باشدیاخطارها ( م و همچنین اعالمقرمز  ،با استفاده از پرچم های آبی  ازیاعالم امت

 .اعالم امتیاز به بازیکنان که با استفاده از پرچم های آبی یا قرمز می باشدکنار  یداورها فهیوظ .1.3

که ممکن است توسط داوران  یو رفع اشتباهات یریجلوگ ،داوران هینظارت بر اعمال کل " قاضی" فهیوظ .1.4

 .ردیصورت گ

 لباس داوران .2

در بازیهای ملی با انتخاب با پیراهن سفید و  "آبیکت و شلوار " در مسابقات بین المللی لباس داوران .2.1

 میباشد. فدراسیون ملی

هوا  یباال یدما طیدر سالن در شرا ای "چمن نیساحل،زم"آزاد  یکه مسابقات در هوا یدر صورت .2.2

 .باشندیم دیسف راهنی،پ یداوران مجاز به استفاده از شلوار آب گرددیبرگزارم

 صالحیت داوران .3

 داشتن سالمت روحی،روانی،جسمی و اخالقی .3.1
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http://www.spoqcs.ir/
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 ـرانیانجمن اسپوکس ا دییمورد تا یفن طیداشتن شرا .3.2

 انجمن اسپوکس یو دفترچه داور نامهیدارابودن گواه .3.3

 و ارتقاء ساالنه یهیتوج یحضور در کالسها .3.4

 انجمن اسپوکس یحضور فعال و قضاوت در مسابقات رسم .3.5

 مسابقات اجرایی ارکان:  13 ادهم

ماه قبل از شروع  3کمیته اجرایی مسابقات ) وظیفه نظارت بر اجرای صحیح،و اعمال قوانین جاری مسابقات  .1

مسابقه تا پایان و ارسال گزارش کامل از روند اجرای و نتیجه مسابقات بعهده کمیته اجرایی مسابقات 

 میباشد. 

 عضو( 5کمیته فنی ) ناظر فنی مسابقات متشکل از  .2

ماه قبل از  1قضاوت مسابقات را عهده دار است و توسط کمیه فنی و اجرایی مسابقات کمیته داوران )  .3

 مسابقات تعیین میگردند(

 کمیته پزشکی  .4

 مواردی که در قوانین ذکر نشده است:  14ماده 

 پیش آید که در قوانین ذکر نشده باشد به شیوه ذیل عمل میشودمواردی  صورتیکهدر

)موارد فنی مسابقات( پیش آید، توسط کمیته داوران یا فنی آن مسابقات حل و مسایلی که درابطه با مسابقه  .1

 باید پس از تصویب حداقل یک ماه قبل از مسابقات به کلیه استانها ابالغ گردد.فصل خواهد شد.

 .میشود حل مسابقات اجرایی شورای توسط نباشد فنی موارد یا خاص مسابقه با درابطه که مسایلی .2

 هرگونه تغییرات در آیین نامه داوری  .3
 

براساس ترجمه آیین نامه داوری فدراسیون بین  01/94/ 18ماده در تاریخ  14ایران در اسپوکس انجمن آیین نامه  داوری 

  .ه استتهیه و تنظیم گردید و به تایید اعضاء مجمع و کمیته اجرایی قرار گرفتالمللی اسپوکس 
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