Regulamentele
Federatiei Romane de Chanbara
Competițiile în chanbara:
Sportul chanbara are o mare varietate de probe. Ele sunt clasificate după
următoarele criterii generale în probe individuale și probe de echipă.
I.

Taisen - Individual:
a. Kihon Dosa – înlănțuire de tehnici
b. Datotsu – luptă
c. Tameshigiri (batto-do)

II.

Pe echipe:
a. Kihon Dosa – înlănțuire de tehnici
b. Datotsu – luptă
c. Tameshigiri (batto-do)
d. Ransen este un meci în care o echipă concurează împotriva
unei alte echipe ce cuprinde un număr diferit de sportivi (spre
exemplu, trei sportivi împotriva a doi sportivi).
e. Kassen (team-meci) este meciul în care cele două echipe au
aceleași număr de sportivi în componență (spre exempu,
treizeci de sportivi împotriva a treizeci de sportivi); această
formă a fost numită Ikusa, un mod comun de luptă în timpurile
străvechi.

I. Regulamentul de arbitraj
1. Principii de arbitraj
Un meci de chanbara ajută la construirea fundației ce formează un
caracter. Angajamentul entuziast in meci al fiecarui sportiv contribuie
la aceasta. Atunci cand arbitrați un meci de chanbara ca arbitru oficial,
este important sa aveți în vedere că atitudinea, zelul și mândria
adecvată a sportivilor trebuie inclusă în arbitraj și de asemenea ca
prea mult accent pe câstigarea sau pierderea unui meci trebuie evitat.

2. Obligațiile unui arbitru oficial de chanbara:
(1). Exercită supervizarea generală asupra activității competitorilor.
(2). Execută antrenament periodic în concordanță cu regulile existente și
indicațiile Colegiului Central al Arbitrilor, urmând a fi recertificat la
anumite perioade conform prezentului regulament.
Arbitrii se vor menține într-o condiție mentală foarte bună, se vor
antrena permanent în așa fel încât să fie capabili în orice moment să
presteze un arbitraj exact, cu semne precise și cu voce clară în meci.
(3). Va interpreta, explica și va defini orice detaliu din regulament
oricărei persoane care va solicita asistență.
(4). Va impune toate regulile cerute de către Federația Română de
Chanbara la orice turneu.
(5). Va veghea asupra aplicării regulilor Federației Române de Chanbara
și regulamentelor Colegiului Central al Arbitrilor.
6. Informarea altor arbitrii, din alte regiuni, asupra tuturor schimbărilor,
regulilor, politicilor și procedurilor furnizate de către Federația Română
de Chanbara.
(7). Autoritatea privind arbitrajul va fi preluata într-o competiție de cel
mai înalt oficial al federației, de președintele Colegiului Central al
Arbitrilor, de cel mai înalt în rang membru al acestui colegiu sau de către
arbitrul cu cel mai înalt rang, prezent la respectiva competiție.
(8). Candidatul la titlul de arbitru trebuie să dețină gradul minim de 1
Dan, să aibă peste 20 de ani, să fi participat la ultimele două seminarii
organizate de federație, să fi trecut examenele conduse de către
Colegiului Central al Arbitrilor.

(9). Toți oficialii federației vor purta uniforme de arte marțiale sau o
cămașă albă cu pantaloni albi sau gri, sacou albastru închis, o cravată
simplă albastra și pantofi de interior de culoare închisă.
(10). Arbitrul determină care sunt loviturile cu puncte câștigătoare pe
baza celor trei elemente: viteza, forța și acuratețea loviturii.
(11). Combatanții cu diferite înălțimi și greutăți deseori omit unul din
aceste elemente. Înainte de toate, cel mai important este că un arbitru
este pregătit tot timpul să supravegheze și să judece un meci de
chanbara.
(12). Arbitrul șef și arbitrul asistent au autoritate egală în a judeca meciul.
Majoritatea culorii steagurilor determină decizia în punctare.
(13). Arbitrul are obligația de a da o decizie rapidă care este prezentată
folosind stegulețele albe și roșii.

3. Arbitrii de chanbara
A. Arbitrul șef
1. Arbitrul șef (principal) va avea un control complet și întreaga autoritate
asupra tuturor acțiunilor din suprafața de luptă incluzând pornirea,
suspendarea, prelungirea sau sfârșitul unui meci. Arbitrul principal va acorda
punctele, va furniza explicațiile pentru acordarea punctelor și va valida
majoritatea în momentul votării punctului acordat va impune penalitățile și
atenționările (înainte sau pe durata meciului) și va solicita opiniile arbitrului
(arbitrilor) asistent(i) și arbitrului supraveghetor (cheker).
2. Când un arbitru asistent indică un punct ce trebuie acordat sau o infracțiune
ce s-a comis, acesta trebuie să-l informeze pe arbitrul principal. Arbitrul
principal este cel care decide dacă consultarea este necesară.
3. Arbitrul principal poate descalifica un concurent dacă acesta este dur sau
nesportiv cu majoritatea voturilor arbitrilor asistenți, decizie luată după
întâlnirea arbitrului supraveghetor al concursului cu arbitrul principal.
B. Arbitrul asistent
Arbitrul asistent îl va asista pe arbitrul principal pe toată durata unui meci.
Arbitrul asistent va indica totdeauna un punct marcat sau o infracțiune care a
fost comisă și se va consulta cu arbitrul de centru când acesta o cere.
C. Arbitrul supraveghetor (cheker)
Arbitrul supraveghetor este întâlnit la orice formă de competiție. Acesta
verifică dacă meciul se dispută în siguranță și dacă sportivitatea este respectată.
Este un om responsabil, sincer și prompt, pune întrebări în cazul unei

contestații și determină o judecată corectă pentru îndreptarea unei decizii
injuste. Astfel că acesta nu va fi ezitant chiar dacă majoritatea arbitrilor
agrează o decizie diferită de a sa. El va observa cu atenție psihologia
combatanților și se va referi la aceștia folosind detalii din acțiune când este
necesar, imparțial corect și explicând deciziile care au fost luate.
(1). Arbitrul (arbitrii) supraveghetor (cheker) se va întâlni cu directorul
turneului și vor stabilii ca operațiunile și acțiunile competitiorilor, arbitrilor,
antrenorilor să se desfășoare conform regulilor Federației Române de
Chanbara. Arbitrul supraveghetor trebuie să fie licențiat ca arbitru al Federației
Române de Chanbara.
(2). Dacă se ivește o controversă, arbitrul supraveghetor va recomanda o
rezolvare tehnică și va impune aplicarea regulamentului.
(3). Arbitrul supraveghetor (cheker) va fi cel care va da decizia finală în
cazul tuturor protestelor din suprafața de luptă.
(4). Ridicarea obiecțiilor. Un competitor poate ridica obiecții privind
judecata arbitrilor prin ridicarea brațului și adresarea rugăminții către arbitrul
supraveghetor de a face o judecată finală. Contestatarul va fi obligat să
respecte decizia arbitrului supraveghetor indiferent care va fi aceasta.
D. Arbitrul cronometror
1. Arbitrul cronometror va primi intrucțiuni de la arbitrul principal.
2. Arbitrul cronometror îi va comunica arbitrului principal când timpul
alocat luptei s-a scurs.
3. Timpul alocat unui meci individual va fi de trei minute.
4. Timpul alocat unui meci pe echipe va fi de două minute.
5. Timpul suplimentar, în caz de egalitate, este de un minut.
6. Când, după scurgerea timpului suplimentar, nu se ajunge la o decizie
finală va fi acordată o prelungire suplimentară.
7. Individual sau pe echipe, cine nu este prezent când este chemat
pentru a lupta este descalificat. Sportivul este chemat la suprafața de
luptă de maximum trei ori într-un interval de 60 de secunde.

4. Ținerea scorului
(1) Arbitrul principal va determina votul majoritar și va anunța decizia.
Arbitrul principal și arbitrii asistenți sunt singurii abilitați în a vota
pentru a acorda puncte.
(2) Arbitrul principal și arbitrii asistenți vor fi dotați cu stegulețe (roșu
și alb) pentru a preciza decizia lor.
(3) Arbitrul desemnat pentru ținerea scorului va primi intrucțiuni de la

arbitrul principal.
(4) Pe durata luptei arbitrul de la masa principala desemnat cu
ținerea scorului va nota toate punctele acordate fiecărui
competitior și va comunica arbitrului șef când maximum de
puncte a fost acordat unui concurent.
(5) Scorul și timpul vor fi ținute pe tabele electronice care vor afișa
atat timpul ramas din meci cât și punctajul obținul de fiecare
competitor.
(6) Câștigător al meciului va fi cel care va obține primul un punct sau
două puncte (depinde de sistemul adoptat de organizator).
(7) Concurentul câștigă prin neprezentare atunci când adversarul sau
este chemat și nu se prezintă sau câștigă atunci când adversarul
este descalificat sau rănit și nu mai este capabil sa continue lupta.

5. Zonele de atac valide
Nu este necesar să specificăm punctele pentru loviturile pe zone
restrânse. Mai degrabă desemnând zone mai cuprinzătoare vom
conduce atentia sportivului către întregul său corp, astfel încât se va
concentra să-și îmbunătățească atât tehnica de atac cât și tehnica
defensivă.
Prin urmare, corpul unui sportiv în întregul său este privit ca zonă
validă de atac, și arbitrul trebuie să ia o decizie imparțială ca efect al
fiecărei lovituri sau împunsături din punctul de vedere al unei lupte
reale.
Cu alte cuvinte, tehnica și forța în chanbara trebuie să fie reale.
Practica și meciurile vizează să ajute sportivul să-și îmbunătățească
tehnica în acest context. Echipamentele (kodachi, choken și yari de
exemplu) pot fi văzute prin urmare ca arme precum bastonul de lemn,
bățul metalic sau o țeavă de fier, care îi pot ajuta să înțeleagă
serioasa importanță atunci când sunt folosite.
Arbitrul determină punctele câștigătoare având la bază trei elemente
fundamentale:
1. viteza
2. forța
3. acuratețea
Arbitrul joacă un rol important în a demonstra cea mai bună cale de a

concura în meciurile de chanbara. El își asumă o considerabilă
responsabilitate, punându-se pe sine în locul sportivilor, și astfel
judecând corect atât în terenul de sport cât și în afara lui. Arbitrul își va
dărui atenția în proporție de 100% antrenându-se pentru a lua decizii
rapide și a executa semne clare cu o voce puternică.
Întregul corp este o țintă cu 5 zone majore ce primesc lovituri cu puncte
câștigătoare:
a. MEN (capul și fața).
b. KATA-DO (de la gât până la brâu). Un atac pe spate sau pe șezut
poate fi punctat cu condiția ca lovitura să fie adecvat plasată.
c. KOTE – (de la degete până la umăr). In priza Ryote – cu două
mâini pe mâner – atacul pe oricare din brațe va fi eficient și va
fi punctat la fel.
d. ASHI (de la șolduri în jos, pe coapse, pe picioare). Un atac pe
șolduri poate fi punctat cu condiția ca lovitura să fie adecvat
plasată.
e. TSUKI – zona dintre gât și ombilic

6. Aiuchi și atouchi
a. Aiuchi este acțiunea prin care ambii sportivi punctează în același
timp (în ippon shobu pierd meciul, în sanbon shobu primesc
fiecare câte un punct). Un scurt interval de timp între două lovituri
poate de asemenea să fie neglijat și în schimb privit ca un aiuchi.
Pentru a da un exemplu, un luptător poate fi lovit men chiar după
ce el a atins piciorul adversarului. Judecând acest exemplu, menuchi trebuie luat în serios, implicând o posibilitate potențială de
accidentare fatală în timp ce ashi-uchi se transformă doar într-o
accidentare ușoară. De aceea, este bine să vă consultați dacă este
un aiuchi. Lovitura la picior cântărește mai puțin decât cea la față.
Problema aici este cum să vezi fiecare atac, cu alte cuvinte dacă
ashi-uchi rapid are prioritate în fața unui men-uchi, dacă va fi
considerat un punct sau efectul lui men-uchi dat mai târziu decât
ashi-uchi va cântări mai mult. Oricum este mai indicat să acordați
un aiuchi din respect pentru ambele părți care au punctat
simultan. Convențional, ashi-uchi este frecvent implicat în aiuchi
ca prima lovitură. Un luptător va păstra în minte că el trebuie să
fie răsplătit ulterior pentru această acțiune. Un instructor va fi

nevoit atunci să facă eforturi să-i învețe pe elevi să se poarte în
astfel de situații.
b. Atouchi este o lovitură întârziată care nu poate fi privită ca o
lovitură corectă. Este de asemenea numită kenka-waza. Un
începător sau o persoană cu puțină practică are această înclinație
astfel că trebuie să se antreneze pentru a scăpa de ea. Dacă întrun meci se observă această practică ca fiind intenționată, cel care
o execută va fi eliminat.

7. Atitudinea și comportamentul arbitrilor în
meciurile de chanbara
(1) Toate meciurile sunt conduse doar de arbitrii oficiali, calificați
pentru această sarcină, cu o atitudine corectă și absolut imparțiali.
(2) Arbitrii nu trebuie să se lase influențați de nicio parte. Printr-o
observare atentă și concentrată, arbitrii vor face un arbitraj
riguros și vor transmite aceasta printr-o judecare încrezătoare și în
același timp perfect explicabilă.
(3) Ca urmare a vitezei foarte mari cu care se desfășoară un meci,
uneori se întâmplă ca arbitrii să piardă puncte valide sau să fie
neglijenți în luarea deciziilor imediate. Această situație poate fi
observată în general în meciurile foarte disputate, cu nivel foarte
ridicat și cauzează un arbitraj nesatisfăcător. Repetarea unor astfel
de decizii greșite nu face decât să discrediteze desfășurarea
meciului. Ca urmare, arbitrii sunt sfătuiți să nu ezite să ceară
consultări - pentru a avea un arbitraj corect - daca simt ca este o
judecare greșită a situației din meci.

8. Modul de abordare a sportului chanbara
(1) Sportul Chanbara va fi dezvoltat din perspectiva protecției personale.
Prin urmare, judecata unui arbitru se va concentra pe modul cum se
atinge propriu-zis aceast deziderat. În scrima modernă se poate
observa o atitudine care salută spiritul curajos, impunând însă agresiv
prea multe restricții asupra zonelor de lovire.
Totuși, această metodă de antrenament, spre deosebire de
perioadele de dinainte de razboi, nu mai este necesară. Avem nevoie

în schimb de tehnici care să ne protejeze efectiv. Nu conteaza din ce
direcție îți vei lovi adversarul. Există o zicală: „Cea mai bună apărare
este atacul”și trebuie însoțită de încrederea în autoapărare.
Învățăturile care încurajează atacurile disperate sau aiuchi nu mai
sunt necesare. În lupta reală aiuchi înseamnă că amândoi pierd
deoarece amândoi dețin arme de atac. Autoapărarea se bazează pe
starea de spirit, care este concentrată pe protejare, și care se
numește „Go-no-saki” și este tehnica fundamentală în chanbara ce se
manifestă în cinci forme. Între timp, s-a observat câteodată că
atacând „men-uchi” din față a primit în schimb un atac „ura-kote” de
dedesubt sau un „age-kote”. Aceste acțiuni sunt susceptibile de a fi
judecate greșit, parțial deoarece sunt mișcări foarte rapide, parțial
deoarece „men-uchi” este considerat mai eficient.
Tradițional, în scrimă, importanța loviturilor clare, spiritul și
atitudinea au fost scoase în evidență, iar un atac predominant este
privit ca o lovitură validă. Arta autoapărării are la fel de bine o
perspectivă asemănătoare. Adică vede modul în care un jucător
pierde, nu modul în care cealaltă parte câștigă. Arbitrii observă pe cel
care pierde și care ar fi pierdut complet într-o luptă reală și apoi decid
pentru victorie pentru cealaltă parte.
Mânuirea sabiei în mod convențional determină limitarea zonelor
valide de lovire. Alte parți, nu contează cât de puternic este atacul, nu
sunt socotite zone de punctare. Aceată abordare nu este adecvată în
chanbara. Dacă sportivul ratează să lovească men (capul) și în schimb
lovește kata (umărul) atacul însuși va avea un efect considerabil, care
va fi la fel ca pentru hiji sau ashi. Ca sport este de înțeles de a nu
valida aceste lovituri. Ca situație reală această abordare nu ar trebui
să funcționeze.
Spre exemplu, considerând cazul în care un sportiv este gata să
lovească men insă în schimb este lovit kote de către adversar: acest
caz este privit ca lovitură nevalidă în kendo-ul modern; deci înseamnă
că cel ce se pregătea să lovească nu a pierdut meciul. Oricum, în lupta
reală el pierde „meciul” prin aceea că este lovit de adversar care îi
pricinuie daune mari. Respectând această realitate, este important să
încercăm să dezvoltăm tehnica sportivului învățându-l de ce a fost

atins de lovitura adversarului. Este de preferat să se exerseze modul
de evitare al atacului mai degrabă decât exersarea tehnicilor de atac.
Să nu pierzi este mai important decât să câștigi în contextul global de
autoapărare.
Ne putem antrena puterea de a privi cu atenție. Atunci când arbitrați
un meci, ca arbitru ce mânuiește două stegulețe, trebuie să puteți
privi meciul prin ochii minții sportivilor și să observați condiția lor
mentală și tehnica lor, de asemenea, pentru a oferi un arbitraj cât
mai adecvat atât sportivilor cât și publicului spectator.
(2) Un meci de chanbara este simularea unei lupte reale
Chanbara a adoptat sistemul competițional cu puncte. În acest sistem
fiecare sportiv trebuie să lovească o zonă validă a corpului
adversarului în mod corespunzător pentru a fi considerat un punct
valid. Oricum, sportivul nu trebuie să permită să-i fie atinsă nicio zonă
a corpului. „Punctele” se referă la toate părțile corpului unde lovitura
ar fi eficientă într-o luptă reală. În chanbara sportivul care reușește
să-și depășească adversarul prin viteză și timing (sincronizare - luarea
deciziilor, coordonarea și timp de reacție) va avea cu siguranță un
avantaj serios în luptă. Chiar dacă sportivul este bărbat, femeie sau
copil, cine este mai rapid poate învinge. Oricum doar să fii pur și
simplu rapid nu este suficient pentru a obține victoria! Fiecare sportiv
va trebui să se protejeze și niciodată să nu-i permită adversarului să-l
lovească; aiuchi va trebui de asemenea evitat.
Din moment ce folosirea unei săbii adevărate nu este permisă,
arbitrajul se va efectua asumându-ne totuși condițiile unei lupte reale.
Ca exemplu: sportivii lovesc men-ul adversarului în același timp
rezultând aiuchi – arbitrul va face o subtilă diferențiere între vitezele
celor două lovituri. În respectul acestor reguli, arbitrajul va fi efectuat
luând în considerare efectul loviturii din perspectiva subtilei
diferențe de viteză dar în concordanță cu condițiile reale de luptă. Un
arbitru va estima de asemena efectul potențial al atacului pentru a
ajunge în final la o concluzie. Prin urmare, fiecare decizie trebuie să
reflecte efectele unei imaginare lupte reale. Între timp poate exista o
situație în care învingătorul cade pe podea; în această situație, arbitrii

trebuie să analizeze cu promptitudine acțiunile ambilor sportivi și să
judece valabilitatea atacurilor lor. Este nevoie ca arbitrii să-și
antreneze și îmbunătățească această abilitate ce este parte
integrantă din responsabilitățile de arbitru. De reținut că până și un
atac usor, cum este un atac koteuchi, este copleșitor pentru oponent,
punând capăt meciului.
Deoarece săbiile sunt moi (neletale), un sportiv, de cele mai multe ori,
inevitabil va recepționa un atac întârziat din partea adversarului, fără
a putea să-l oprească pe oponent. Acesta nu este, strict discutând, un
aiuchi. Cu toatea acestea este de dorit ca acest atac să fie evitat.
Există un alt paradox – aiuchi pe ashi și men. În lupta reală, un atac
la men ar fi fatal, în timp ce un atac la ashi pur și simplu ar creea doar
dificultăți la mers. Cu toate acestea, în termenii unui meci de
chanbara, cele două atacuri aiuchi sunt perfect egale.
Daca fiecare sportiv lovește degetele, cotul (hiji) sau umerii (kata)
adversarului într-un meci, aceasta înseamnă că nu a provocat răniri
semnificative adversarului și în acest fel a contribuit la scopul de
„autoapărare” al adversarului. Inutil de spus, fiecare sportiv va avea
grijă să nu fie lovit la cap – men – mai ales în timp ce atacă ashi. În
acest caz, poate fi eficient dacă se eschivează cu capul către stânga
sau către dreapta sau să lase capul în jos, în acest fel capul va fi
protejat de un eventual contra-atac. De asemenea, seuchi (lovind pe
spate) poate să nu fie efectiv un atac, oricum, sportivul trebuie să
aibă în minte că lovirea men-ului este privită ca un atac extrem de
important.
Judecarea validității loviturilor pe zone particulare trebuie să aibă în
vedere trei componente fundamentale: viteză, putere și precizie.
Acest tip de „lovitură frumoasă” este compusă din cele trei
componente fiind foarte ușor de arbitrat. De obicei însă, una din
componente are tendința de a lipsi într-un meci de chanbara.
Bazându-se pe acestea, există o veche zicală care spune: „lasă-ți
adversarul să-ți taie pielea astfel încât tu să-i tai carnea și lasă-l să-ți
taie carnea pentru ca tu să-i zdrobești oasele”. Această zicală poate
servi ca o lecție pentru modul de a judeca un meci de chanbara și a
arbitra cât mai aproape de lupta reală.

Doi sportivi pot diferi unul de celălalt ca viteză, dar nu numai; pot fi
diferiți spre exemplu ca forță a loviturii. Dacă un sportiv execută un
atac care este efectuat cu aceeași viteză ca atacul adversarului dar
mai puternic decât al acestuia, sportivul ce lovește mai puternic
poate obține un avantaj din forța loviturii sale. Totuși și aici trebuie să
existe o limită. Pur și simplu de multe ori atacurile foarte puternice
nu sunt eficiente și nu produc efectul dorit. Pe măsură ce sportivul
face progrese, acesta va avea nevoie de mai puțină forță pentru ca
atacurile sale să fie eficiente. În orice caz, ar fi potrivit ca eficiența să
fie axul în jurul căruia se face arbitrajul în chanbara. Mai multe
lovituri slabe nu pot învinge o lovitură puternică.
Pentru un arbitru, într-un meci în care sportivii se deplasează și lovesc
cu mare viteză, va fi foarte dificil să nu greșească. De aceea, pentru
situațiile neclare este de preferat ca acestea să fie supuse discuției
echipei de arbitraj. Când se lovește ashi spre exemplu, să judeci dacă
lovitura a atins exact zona vizată și este punct valid depinde de
viziunea arbitrului câteodată. Un arbitru experimentat va ezita să
aplice uneori acest gen de judecată.
Lovitura kote, spre exemplu – va fi foarte dificil de stabilit instantaneu
dacă sabia atinge degetele sau o parte din sabia adversarului. Dacă
nu există camere de luat vederi pentru a asista meciul, atunci va fi
mai bine să întrebați fiecare sportiv, de fiecare dată, însă arbitrii
trebuie să rețină că este nepoliticos să întrerupi un meci pentru a
avea această confirmare.
Reținerea de a te pronunța este de preferat dacă acțiunea respectivă
depășește abilitățile tale ca arbitru. A te lua după decizia unui coleg
fără a fi în cunoștință de cauză poate genera regrete și reproșuri mai
târziu afectând credibilitatea ta ca arbitru. Cei trei arbitri – doi
asistenți și un arbitru șef – vor fi dispuși pe suprafața de concurs în
formă triunghiulară. Această dispunere are ca scop o supraveghere
cât mai bună a luptei, tinând cont că de multe ori sportivii se întorc cu
spatele la unul dintre arbitri, ceilalti putând avea însă o bună
vizibilitate asupra acțiunilor meciului.
Astfel, lipsa de decizie a unui arbitru poate fi cauzată, din când în
când, de poziționarea sa defectuoasă în raport cu dinamica meciului.

Fiecare arbitru trebuie să rețină ca este imperios necesar să aibă o
vedere largă când arbitrează, să nu piardă nicio acțiune fără a fi
judecată. Arbitrajul trebuie făcut prin vizualizare directă, privind
acțiunea ce se desfășoară. De asemenea, arbitrul este obligat să
simtă atmosfera meciului, complementar controlului său vizual
asupra fiecărei acțiuni.
(3) Gândind la fel precum concurenții
Un alt exemplu de dificultate apărută când se arbitrează este atunci
când un arbitru vede – într-un meci - lovituri slabe date de un sportiv
începător și – în alt meci - lovituri puternice și precise aplicate de un
sportiv foarte experimentat.
Decizia în cazul sportivului începător ar trebui să fie aiuchi deoarece loviturile lor slabe seamănă mai mult cu „un fel de lovitură”
continuate în „cascadă” decât cu lovituri determinante.
În celălalt caz, când loviturile sunt clare, dacă arbitrul nu reușește
să le vadă corect, înseamnă că nu este calificat pentru responsabilitatea de a arbitra.
Un arbitru experimentat trebuie să ia deciziile corecte indiferent
dacă mișcările sunt foarte rapide într-un meci. Arbitrul trebuie să se
integreze meciului pe care îl arbitrează. Va reuși să-și lărgească
câmpul vizual făcând un pas în spate. Pentru a observa și a judeca
acțiunile rapide într-un meci, este nevoie de un câmp vizual cât mai
larg. Arbitrul trebuie să se concentreze la meci fără a fi nervos
observând în același timp emoțiile și sentimentele trăite de sportivi.
Arbitrul trebuie să observe mișcările rapide cu atenție, ca și cum în
orice moment el s-ar alătura luptei, în acest fel arbitrul reușind să
judece corect acțiunile din suprafața competițională.
Adoptând această poziție, arbitrajul va fi apreciat și acceptat de
competitori.
(4) Meciul nu va fi restricționat
a. Atitudinea față de luptă
În chanbara există multe tipuri de exerciții fizice, la fel ca în
multe alte sporturi, însă pentru sportiv este foarte important

să învețe tehnicile cele mai avantajoase pentru el. Dacă un
sportiv simte că este mai slab din punct de vedere fizic decât
adversarul său, trebuie să încerce să-și învingă adversarul prin
tehnici inteligente.
Modul în care țineți arma nu este restricționat cu excepția unei
utilizări ofensatoare. Sportivii pot ține sabia cu o mână sau
chiar cu ambele (priza pe armă este impusă de proba la care se
conncurează și de rigorile/limitările acelei probe). Chiar merită
ca sportivii să încerce cât mai multe și variate modalități de a
ține mâna pe sabie. De asemenea, nu trebuie restricționat în
niciun fel stilul de luptă al sportivilor. Totuși, pentru a susține
dezvoltarea acestui sport într-o manieră fără inhibiții și într-un
mod sănătos, arbitrii vor fi foarte atenți asupra potențialelor
pericole.
b. Chiar și o sabie lungă nu poate fi eficientă dacă sportivul nu
folosește încheietura mainii în executarea tehnicilor. În acest
scop tehnicile de bază precum ogi-uchi, mawashi-uchi, sukuiuchi sau osae-uchi sunt concepute pentru a obține avantaj prin
folosirea încheieturii obținând astfel mult mai multă putere.
c. Un sportiv nu se poate astepta la efecte practice doar lovind
pur si simplu. Arbitrul estimează forța loviturii. Pentru ca o
lovitură să decidă un meci, se presupune că forța acesteia
poate fi apreciată între 20-100 kg.
d. Victorie conjuncturală
Un meci este condus prin sistemul de puncte. Fiecare sportiv
trebuie să lovească o zonă validă cu o viteză și un timing bun.
Uneori, pot exista cazuri în care o lovitură bună să fie obținută
doar prin noroc. Chiar și așa, sportivul lovit ar pierde lupta întro înfruntare reală. Nu trebuie să privim această situație cu
satisfacție, însă cu siguranță cel lovit a pierdut lupta.
(5) Auto-judecarea

Auto-judecarea (auto-arbitrajul) pe durata unui meci se referă la
atitudinea, la modul în care el apelează la zanshin-ul sau hikiage-ul
său prin modul în care reacționează făcând semne că o lovitură a
fost validă sau invalidă, aceasta înainte ca arbitrii să se pronunțe.
Este acceptabilă această atitudine ca o expresie la libertatea
propriei opinii, însă o atitudine foarte exagerată va fi socotită
nepoliticoasă. În plus, o repetare a acestei atitudini poate
perturba desfășurarea normală a unui meci.
În acest timp, arbitrii trebuie să rămână neinfluențați de această
auto-judecare a combatanților. Nu trebuie luată în considerare
„decizia” sportivului și se va semnala imediat „lovitură invalidă”
astfel încât meciul să nu fie întrerupt. Dacă pe parcurul
manifestării sportivului ce reclamă lovitură validă (și arbitrii
consideră că nu este) acesta este atacat și primește din partea
oponentului o lovitură decisivă, aceasta este lovitură validă.
(6) Păstrarea demnității pe suprafața de luptă
Arbitrii vor conduce foarte strict evenimentele ce au loc pe
suprafața de luptă astfel încât meciurile să se desfășoare într-o
atitudine de perfectă corectitudine. Arbitrii oficiali au dreptul de a
arbitra meciurile oficiale și arbitrează meciurile în baza acestui
drept.
Este obligatoriu ca toți participanții la competiție să mânuiască
echipamentele cu grijă și să păstreze disciplina în sala de
competiție. Orice comportament nesportiv precum cuvinte
nepotrivite (kiai-ul este admis), actiunile neglijente,
comportament nepoliticos al spectatorilor ar submina demnitatea
competitiorilor dar și a arbitrilor în aceeași măsură.
În aceste situații arbitrii vor da un avertisment celui în cauză sau în
situații grave vor dispune expulzarea acestuia din sala de
competiție.
(7) Maai no soto – în afara maai-ului
Sunt unii sportivi ce rămân departe de adversar în scopul de a lua
machiwaza într-un meci. Machiwaza va fi privită ca o tehnică

esențială în chanbara. În orice caz, conceptul de machiwaza nu
este de a aștepta până la sfârșit. Trebuie să fie o tehnică care
încurajează spiritul de atac, dincolo de încordarea existentă între
combatanți.
Fără a fi considerată maai, distanța excesivă dintre sportivi este
folosită uneori de sportivi pentru a evita înfrângerea. Este un mod
lipsit de curaj de abordare a meciului și care încearcă doar să evite
presiunea venită din partea adversarului. El ar trebui în schimb să
încerce machiwaza sau machiken în apropierea oponentului, unde
este o tensiune mărită între sportivi, însă amândoi pot avea șansa
unui mikiri. Fuga de luptă și păstrarea unei distanțe mari între
sportivi scade tensiunea luptei și erodează interesul pentru meci.
(8) Decizia contrară
Principiul sistemului celor trei arbitrii este configurat pe luarea
deciziei prin majoritate. Judecarea acțiunilor unui sportiv depinde
de locul unde se află arbitrul, unghiul de unde privește, și de
aprecierea eficienței respectivelor acțiuni, iar acest mod de
judecare diferă de la arbitru la arbitru. În acest caz, fiecare dintre
cei trei arbitri trebuie să ia decizii corecte și să își exprime decizia
finală.
Dacă decizia unui arbitru este diferită de a celorlalți doi arbitrii,
acesta se va abține de la orice comportament neadecvat, nu va
dezaproba decizia celorlalți doi și nu va crea nicio îndoială asupra
deciziei majoritare prin comportamentul său. În fiecare caz,
arbitrii au posibilitatea de a se consulta imediat asupra părerilor
diferite, posibilelor erori de arbitraj, asupra pozițiilor lor în
suprafața de competiție, abilității de a arbitra, a principiilor
divergente sau pur și simplu a greșelii de judecată în acel caz, totul
pentru ca în final decizia să fie rezonabilă pentru sportivi și
spectatori.
(9) Shinari-uchi

Armele utilizate în chanbara sunt atât de flexibile încât câteodată
se îndoaie și lovesc men sau kata chiar dacă sportivul blochează
perfect respectivul atac.
În acest caz, arbitri au tendința de a credita lovitura ca punct valid
din punct de vedere al forței loviturii. În orice caz, kakoiuke-waza
este una din tehnicile esențiale, semnificative din tehnicile folosite
în autoapărare. Mai mult, din moment ce o sabie reală nu se
îndoaie este de presupus că blocajul a oprit lovitura și a blocat
atacul. Arbitrilor ar trebui să li se reamintească acest principiu,
când judecă un caz de acest tip și să ia în considerare punctul de
vedere de mai sus.
În lupta reală, nimeni nu ajută un luptător căzut la pământ.
Sportivul trebuie să se ridice în caz de împiedicare cât mai repede
posibil, pentru a nu exista nicio întrerupere. În același timp, un
atac pornit de jos, de la sportivul întins pe podea, trebuie avut în
vedere deoarece vă poate atinge piciorul.

_____________________________________________________________

II. Regulamentul competițional
Art. 01. Pot arbitra o competiție de chanbara doar arbitrii omologați de
Federația Română de Chanbara, ca urmare a unui curs de arbitraj și a trecerii
examenului de absolvire a acestui curs.
Art. 02. Meciurile de chanbara vor fi arbitrate de trei arbitri: un arbitru șef și
doi arbitri asistenți. În cazuri absolut particulare este posibil ca un meci de
chanbara să fie arbitrat de doi arbitri: un arbitru șef și un arbitru asistent.
Art. 03. Arbitri trebuie să urmeze cerințele regulamentului de concurs.
(1)
Arbitri sunt acreditați să ia toate deciziile privind meciul pe care îl
arbitrază. Ei își expun deciziile cu ajutorul stegulețelor albe și roșii.
(2)
Arbitrul șef este responsabil pentru conducerea, supervizarea și
comportamentul din meci și de asemenea el face anunțul deciziilor.
(3)
Arbitrul șef și arbitrii asistenți au autoritate egală, iar decizia se ia
prin majoritate simplă.
(4)
Fiecare arbitru este autorizat să arbitreze pe zona sa de
responsabilitate, in suprafața de concurs.
Art. 04. Mandatul arbitrului
(1)
În sala de competiție trebuie menținută o atitudine demnă și un
spirit de fair-play.
(2)
Arbitrajul trebuie practicat într-o manieră fermă, fără ezitare și
într-un timp cât mai scurt.
(3)
Aiuchi, ca lovitură validă, înseamnă că ambele părți au pierdut.
(4)
Când un arbitru semnalează o lovitură validă, ceilalți arbitri trebuie
să răspundă prin semnale dacă este validă-invalidă lovitura, sau nu au
văzut ce s-a întâmplat. Când doi arbitri ridică aceeași culoare, celălalt
arbitru nu trebuie să urmeze decizia acestora.
(5)
Arbitri vor decide mate (stop) (suspendarea meciului) în caz de
pericol sau de comportament neadecvat din partea combatanților sau la
terminarea timpului. Decizia va fi cu aplicare imediată. Arbitrul declară
mate – urmărind recunoasterea deciziei de către arbitrii asistenți, apoi
comandă sportivilor să se retragă la linia de start pentru a relua meciul.

(6)
Dacă arbitrul observă o situație neadecvată de comportament
(gesturi obscene, cuvinte jignitoare, etc.) va suspenda meciul pentru
consultări. Arbitrul va arăta gestul de penalizare a comportament
neadecvat celui ce s-a menifestat în acest mod. Dacă violarea regulilor
este evidentă, nu mai este nevoie de consultări.
(7)
Meciul nu se suspendă când unul dintre sportivi cade la podea, o
lovitură validă aplicată în această situație este contabilizată ca ippon.
Această regulă nu se aplică dacă sportivul căzut la podea este rănit.
(8)
Arbitrii asistenți rămân la poziția de bază când judecarea unei
situații nu este în responsabilitatea lor. Când judecarea unei situații este
făcută fără semnalele arbitrului șef, acesta trebuie să accepte hotărârea
și să anunțe decizia în conformitate cu hotărârea finală.
(9)
Kabaite este contabilizat ca jumătate de punct. Sportivul atins pe
mâna liberă va fi avertizat cu semnalul kabaite. Două lovituri kabaite fac
un ippon. În meciurile de choken ryote (sabia ținută cu două mâini) o
lovitură pe oricare dintre mâini este punct valid.
(10) Meciul va continua chiar daca unuia dintre sportivi i-a căzut arma
din mână. O lovituă primită în această situație este o lovitură validă.
(11) Două ieșiri de pe suprafața de luptă se contabilizează ca ippon.
Art. 05. Uniforma arbitrilor
(1) Două tipuri de uniforme au fost desemnate pentru arbitri: una
pentru perioada de vară și una pentru perioada de iarnă.
(2) Este considerată perioadă de vară perioada cuprinsă intre lunile
iunie-septembrie. Perioada de iarnă se consideră octombrie – mai. In
funcție de evoluția climei, portul uniformelor (de vară sau iarnă) se va
anunța înaintea de desfășurarea competiției.
(3) Uniforma de iarnă este compusă din: sacou albastru închis,
pantaloni albi sau gri, șosete albe, cămașă albă și cravată albastră. Pe
buzunarul sacoului, în piept, în partea stângă, se va purta emblema de
arbitru.
Uniforma de vară se compune din: pantaloni albi, șosete albe, cămașă
albă și cravată albastră. Pe buzunarul cămășii, în piept, în partea stângă,
se va purta emblema de arbitru.

Art. 06. Stegulețele de arbitraj
Arbitrii utilizează două stegulețe: unul alb și unul roșu.
(1) Arbitrul șef ține stegulețul roșu în mâna dreaptă și pe cel alb în
mâna stângă. Un arbitru asistent ține stegulețul roșu în mâna stângă și
pe cel alb în mâna dreaptă.

Art. 07. Durata meciului și rezultatul
(1) Durata meciului de chanbara este de trei minute cu o alocare
suplimentară de timp de un minut. Dacă nici în acest timp nu s-a
finalizat meciul se poate acorda o prelungire suplimentară.
(2) Ippon-shobu este un meci decis de o singură lovitură validă.
(3) Sanbon-shobu este un meci în care câștigător este primul sportiv
care obține două puncte.
(4) Enchonai-shobu este un meci câștigat în prelungiri, cu o lovitură
validă.

(5) Meciurile individuale sunt de regulă ținute după sistemul sanbonshobu, iar meciurile pe echipe se desfășoară după sistemulippon-shobu.
(6) În sistemul ippon-shobu, un aiuchi face ca ambele părți să piardă.
În sistemul sanbon-shobu se acordă fiecărei părți câte un punct. În cazul
unui al doilea aiuchi, ambele părți pierd.
Art. 08. Încălcarea regulilor
(1) Sunt interzise acte care jignesc și încalcă demnitatea sportivilor,
arbitrilor, oficialilor sau perturbă desfăurarea normală a competiției.
(2) Este interzisă ieșirea sportivilor de pe suprafața de luptă cu
ambele picioare.
(3) Este interzisă utilizarea echipamentelor neoficiale, neaprobate de
federație.
(4) Sunt interzise actele lipsite de fair-play.
(5) Sunt interzise actele violente si nepoliticoase.
Art. 09. Penalizări
(1) Un sportiv ce comite acte cuprinse în articolul 8 (1) al
Regulamentului de Competiție va fi descalificat din meci, adversarul său
câștigând partida.
(2) Orice acțiune descrisă în articolul 8 (2) va fi semnalat cu claritate
de fiecare dată; comiterea încă odată a acestei abateri se va termina cu
acordarea ippon pentru adversarul său.
(3) Faptele descrise în articolul 8 (3)-(5) vor face subiectul
consultărilor pentru a decide descalificarea. Orice încălcare a
regulamentului poate fi sancționată cu descalificare sau suspendare din
competiție (nu doar din meci) în funcție de gravitatea faptei comise.
Art. 10. Accidentările
(1). În cazul accidentării unui sportiv, arbitrii vor suspenda meciul și vor
chema imediat echipa medicală.
(2). Dacă gravitatea accidentării împiedică desfășurarea meciului în
continuare, arbitrii vor decide că sportivul accidentat a pierdut meciul.
(3). Dacă accidentarea a fost pricinuită de către oponentul său,
persoana responsabilă va fi descalificată.

Art. 11. Contestațiile
Un sportiv combatant poate contesta o decizie de arbitraj prin ridicarea unei
mâini și chemarea checker-ului (arbitru supraveghetor) pentru deliberări. În
final, sportivul contestatar trebuie să accepte decizia finală a arbitrilor.
Art. 12. Reguli de arbitraj și comenzi în competiția de chanbara

Nr.

Comenzi vocale

Arbitrul șef

Arbitri asistenți

01

Începerea
meciului: hajime

Comandă: HAJIME din postura de bază.

Postura de bază.

02

Întreruperea
meciului:
• hanare
sau
• wakare

Comandă: HANARE (sau WAKARE)
ținând ambele stegulețe în față, paralele
cu solul, la nivelul umerilor.

03

Suspendarea
meciului:
• chushi
sau
• mate
sau
• yame
Lovitură validă:
• yoshi

Comandă: CHUSHI (sau MATE, sau
YAME). Se ridică ambele stegulețe
paralel, deasupra capului și se revine la
poziția inițială de începere a meciului.

05

Numirea loviturii
valide:
men ari
kote ari
do ari
ashi ari

Se ridică stegulețul (de culoarea celui
care a punctat) la 45° în lateral, arbitrul
principal anunta zona pe care s-a punctat
(spre exemplu men ari).
Se revine în locul înițial.

06

Continuarea luptei
când se luptă în
sistem sanbon-

Comandă:
1. Nihonme
cu steagul în aceeași poziție ca la

04

Comandă:YOSHI. Se ridică steagul (de
culoarea celui care a punctat) la 45° de
verticală. Se revine la poziția ințială.

Sportiv

Avansează
către linia de
start și ia
poziția
chudan-no
kamae.
Stă cu stegulețele jos. Se
poziționează
în chudan-nokamae cu o
distanță de 1
metru între
vârfurile
armelor.
Se ridică ambele
Se reîntoarce
stegulețe paralel,
la linia de start
deasupra capului și
în poziția
revin la locurile
chudan-noinițiale.
kamae.

Se ridică steagul (de
culoarea celui care a
punctat) la 45° de
verticală. Se revine la
poziția ințială.
Ridică steagul (de
culoarea celui care a
punctat) la 45° în
lateral. Revine la
locul inițial cu steagul
ridicat. Execută
comenzile arbitrului
principal.
Se adoptă comenzile
arbitrului principal.

Se reîntoarce
la linia de start
în kamae.

Se reîntoarce
la linia de start
în poziția
chudan-nokamae.

Se reîntoarce
la linia de start
în chudan-no-

07

08

09

shobu (se câștigă
două din trei
puncte):
nihomme

ippomme. Se continuă cu comanda:
2. Hajime
și se lasă steagul jos.

Exemplu pentru
shobu-ippon:
„roșu” ia ippon,
apoi „albul” ia
ippon.Sanbonme
este pe cale să se
efectueze.
• shobu
Comenzile pentru
sanbon-shobu:
Numirea loviturii
valide:
men ari
kote ari
do ari
ashi ari
Încheierea
meciului:
• yame

Comandă:
1. Shobu
cu steagul în aceeași poziție ca la
ipponme. Se continuă cu comanda:
2. Hajime
și se lasă steagul jos.

Se adoptă comenzile
arbitrului principal.

Se reîntoarce
la linia de start
în chudan-nokamae.
Reîncepe lupta
la comanda
hajime.

Se ridică stegulețul (de culoarea celui
care a punctat) la 45° în lateral, arbitrul
principal anunta zona pe care s-a punctat
(spre exemplu men ari).
Se revine în locul înițial.

Ridică steagul (de
culoarea celui care a
punctat) la 45° în
lateral. Revine la
locul inițial cu steagul
ridicat. Execută
comenzile arbitrului
principal.
Ridică steagul (de
culoarea celui care a
punctat) la 45° în
lateral. Revine la
locul inițial cu steagul
ridicat. Execută
comenzile arbitrului
principal.
Se urmăresc
comenzile arbitrului
principal din postura
de bază

Se reîntoarce
la linia de start
în poziția
chudan-nokamae.

Ia poziția arbitrului
asistent. Când
recunoaște o
greșeală el anunță
aceasta prin voce
comandând:
1. Mate
2. Chushi

Se reîntoarce
la linia de
start. Sportivul
care a comis
greșeala se
înclină în fața
arbitrului
principal apoi
adoptă poziția
chudan-nokamae.

Se urmăresc

Continuă

10

Anunțarea deciziei
de victorie într-un
meci pe echipe (2
puncte la 1 punct).
Echipa roșie a
învins:
• aka no kachi

11

Încălcarea
regulamentului
• Jogai
• furo na koi

12

Lovitură invalidă

Se ia poziția de bază.
Comandă: Yame.
Prima dată se acordă victoria:
• Shobu ari
și la final încheierea meciului:
• yame

Comandă:
1. Aka no kachi
2. Yame
Se ridică steagul de partea câștigătoare și
se se comunica scorul. Se face anunțul
(aka no kachi) și se coboară steagul pe
comanda (yame).
Dacă câștigător este albul anunțul va
suna astfel: shiro no kachi.
Se întrerupe meciul (se ridică ambele
steaguri deasupra capului).
Comandă:
1. Mate
Se revine la poziția de bază și se anunță
greșeala comisă.

Se mișcă stegulețele în față de câteva ori,

kamae.
Reîncepe lupta
la comanda
hajime.

Se reîntoarce
la linia de start
în poziția
chudan-nokamae.

Sportivii stau
față în față, în
spatele liniilor
de start și
asteaptă
decizia
arbitrului șef.
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sau revizuirea
deciziei:
• karui
• asai
Kabaite:
• kabaite ari

14

Victorie prin
neprezentare:
• fusensho

15

Ambii sportivi
punctează în
același timp:
• mate
• aiuchi
• yame

de la dreapta la stânga și se anunță:
1. Asai
sau
2. Karui
Se întrerupe meciul. Se întoarce la
poziția inițială și se anunță:
1. Kabaite ari
a
Comandă:
1. Fusensho
Se ridică stegulețul spre partea
câștigătoare și se anunță comanda (1).

comenzile arbitrului
principal.

meciul.

Se ia poziția de bază
a arbitrului asistent.

Se întorc la
linia de start.

Se urmăresc
comenzile arbitrului
principal.

Meciul se întrerupe prin ridicarea
ambelor stegulețe deasupra capului,
dând comanda:
1. Mate
Sportivii se întorc la linia de start și se
anunță
2. Aiuchi
Dacă meciul s-a încheiat se anunță:
3. Yame

Anunță aiuchi când
recunoaște
punctarea dublă.
Revine la poziția
inițială.

La linia de
start, în poziția
de gardă –
chudan-nokamae. Se
duce arma la
brâu (în teacă)
și se execută
un salut prin
aplecarea în
față la 15°, cu
privirea către
sol.
Se reîntoarce
la linia de
start, în poziția
de gardă –
chudan-nokamae. Se
duce arma la
brâu (în teacă)
și se execută
un salut prin
aplecarea în
față la 15°, cu
privirea către
sol.

Art. 13. Checker (arbitru superaveghetor)
Un checker este numit la fiecare meci oficial iar menirea sa este să se
asigure că meciul se desfășoară în mod corect și în siguranță. Când un
sportiv are o contestație privind decizia arbitrilor, checkr-ul va răspunde
prompt acestei cerințe tratând- corect si imparțial. Dacă toți arbitrii au
ridicat steagul de aceeași culoare, checker-ul este în poziția de a verifica
corectitudinea arbitrajului și dacă este cazul de a îndrepta greșeala
apărută. Checker-ul va urmări comportamentul concurentului și va solicita

detalii suplimentare asupra validității loviturii. Un checker trebuie să fie
pregătit pentru a face un arbitraj echitabil fără a avea nicio îndoială.
Art. 14. Concurenții
1. Concurenții vor purta uniforme de chanbara (obligatorii pentru
acceptarea in competiție) curate.
2. Toți concurenții se vor prezenta într-o manieră curată și în siguranță, cu
viza medicala la zi. Nici un concurent nu va putea intra în competiție fără viză
medicală.
3. Următoarele obiecte sunt interzise a fi purtate pe durata unei
competiții: clipsuri de păr - metalice, bijuterii sau alte obiecte metalice.
4. Dacă după părerea arbitrului șef și ca urmare a consultării arbitrului
supraveghetor un concurent a încălcat aceasta secțiune a regulamentului
acesta nu va putea continua lupta până când nu se încadrează în litera
regulamentului.
Art. 15. Echipamentul de protecție
1. Solicitarea de a purta echipament de protecție de către concurenți are
ca scop să minimalizeze accidentările acestora. Pentru a fi în siguranță și a
preveni accidentările în orice competiție este interzisă participarea fără
echipament de protecție omologate de Federația Română de Chanbara.
2. Lista următoare cuprinde echipamentele de protecție pentru turneele
Federației de Chanbara: cască de protecție, mănuși, și în funcție de proba
competițională: protecții dentare, cochilii protectoare genitale, tibiere.
3. Toate echipamentele de competiție vor fi verificate de arbitrul șef
înaintea fiecărui meci și de asemenea la cererea concurenților.
Art. 16. Salutul
(1) Sportivul va saluta la intrarea pe suprafața de luptă.
(2) Sportivii salută pe cei cu grad de la masa oficială (joseki).
(3) Se salută arbitrii și sportivii.

Art. 17. Arbitrajul propriu-zis
(1)
Salutul este condus de arbitrul șef.
a. Acesta comanda: joseki ni rei (salutarea superiorilor). Toți se întorc către
masa principală și dau salutul.
b. Se comandă: sogo ni rei (sportivii se salută între ei).
(2)
Începerea meciului. Se comandă: Hajime (start). Atunci când un
meci este suspendat, pentru a relua meciul se va comanda tot hajime.
Semnalele pentru loviturile valide și invalide.
(3)
a. Lovitură validă – se ridică stegulețul la 45°
b. Lovitură invalidă – se mișcă stegulețele de la dreapta la stânga de câteva
ori, în față.
c. Nu am văzut (kiken). Stegulețele sunt jos, nemișcate, petrecute în
direcție inversă.
d. Aiuchi – sportivii s-au lovit simultan. Brațele ridicate în lateral, la nivelul
umerilor.
(4)
Suspendarea meciului.
Se comandă mate (suspendarea meciului).Stegulețele sunt ridicate cu
brațele vertical, deasupra capului, ținute paralel.
Comandând hajime (cu stegulețele coborâte) meciul se reia.
(5)
Intreruperea
Comandând wakare (despărțiți-vă) sportivii se depărtează având o distanță
de un metru între vârful armelor lor. Meciul se reia cu comanda hajime.
(6)
Consultări
Comandând mate meciul se oprește și pot începe consultările. Pentru a
relua meciul după terminarea consultărilor se va comanda hajime. Pe
durata consultărilor, ambele stegulețe vor fi ținute în mâna dreaptă.
(7)
Acțiuni nesportive
Comandați mate pentru a întrerupe meciul și arătați că a fost comisă o
acțiune nesportivă. Contabilizați numărul acțiunilor nesportive, indicand
arbitrului desemnat cu ținerea scorului să opereze schimbarea scorului.
(8)
Anunțul victoriei unui sportiv când oponentul său a comis acțiuni
nesportive.
Se comandă Mate (stop) →Hansoku nikai (a doua averizare) →Aka
Hansoku-gachi (roșu câștigă prin comiterea a două acte nesportive de
către oponent).

(9)
Repriza de prelungire
Se comandă Mate (stop) → Encho hajime (start prelungiri).
Remiză
(10)
Se comandă Mate → Hikiwake (egalitate) → Yame (sfârșitul meciului).
Din poziția stând, cu stegulețele încrucișate deasupra capului.
Luați o decizie privind meciul (shobu) și continuarea acestuia (nihon-me).
Comandați Yoshi și cereți sportivilor să se poziționeze în spatele liniilor de
start. Comandați Men-ari urmat de Nihon-me Hajime (startul reprizei
următoare, continuarea luptei). Dacă fiecare parte a obținut un punct se
anunță Shobu Hajime (începerea meciului). Când shobu (meciul) a fost
câștigat se anunță Shobu-ari (sfârșitul meciului) și Yame (stop).
(11)
Aiuchi
Se comandă Mate → Aiuchi → Yame (sfârșitul meciului) sau Shobu Hajime

Art. 18. Decizia
Decizia finală va fi luată prin majoritate simplă de către arbitri.
Art. 19. Referințe privind arbitrajul și decizia finală

Art. 20. Salutul în meci și poziția arbitrilor
Când competitorii sunt gata, pregătiți în spatele liniilor de început, arbitrul
principal conduce salutul superiorilor și comandă Joseki. Fiecare concurent se
întoarce cu fața către superiori, după ce salută Joseki, sportivii se întorc unul
către celălalt și se salută, spunând în aces timp: Tagaini! Arbitrul principal face
un pas în spate, iar cei doi arbitri asistenți se întorc la locurile lor de bază.

Art. 21. Poziția competitorilor la începutul meciului
La începutul meciului, fiecare sportiv se va poziționa cu ambele picioare în
spatele liniei de start în poziția chudan-no-kamae.

Art. 22. Schimbarea arbitrilor
(1) La o suprafață de luptă vor exista 6 arbitri (două echipe de câte trei) care
vor gestiona desfășurarea meciurilor de pe acea suprafață de luptă.
(2) Un grup de arbitri va arbitra maximum nouă meciuri individuale
consecutive sau trei meciuri de echipe. Regula aceasta se aplică când
există un număr suficient de arbitri pentru a asigura desfășurarea
normală a competiției.
(3) Schimbarea arbitrului șef la o suprafață de luptă se va face la fiecare trei
meciuri individuale sau la un meci de echipe. Regula aceasta se aplică
când există un număr suficient de arbitri pentru a asigura desfășurarea
normală a competiției.
(4) Schimbarea arbitrului șef se va face în direcția de deplasare a acelor de
ceasornic.
(5) Schimbarea arbitrilor se va face după cum este prezentat aici:

a.
b.
c.
d.

Grupul 1 se întoarce cu fața către grupul 2.
Grupul 1 și grupul 2 se salută aplecându-se în față.
Grupul 1 înmânează stegulețele grupului 2.
Grupul 1 se întoarce către dreapta și părăsește suprafața de luptă cu
comanda Migi-muke-migi (La dreapta!) și Mae-e-susume (Înainte
marș!)
e. Grupul 2 pășește în față și se pregătește să conducă meciurile
următoare

Rejudecare – 3 arbitri + 1 checker

Art. 23. Distribuirea stegulețelor de arbitrej de către șeful arbitrilor
Înainte de începerea meciurilor fiecare arbitru șef va primi stegulețele de
arbitraj de la șeful arbitrilor acelei competiții. Arbitrii șefi se vor deplasa
kakeashi (în pas alert) către șeful arbitrilor și se vor poziționa la trei pași de
acesta, apoi vor saluta înclinându-se. Fiecare arbitru primește stegulețele în

mâna dreaptă, care se întoarce și sprijină apoi stegulețele pe mâna stângă,
apoi coboară mâinile. După ce salută pe șeful arbitrilor, ei se întorc și se duc
înapoi cu comanda Maware-migi (La dreapta!) și Kakeashi și vor distribui
stegulețele arbitrilor lor asistenți. Ei se vor îndrepta către locurile lor și se vor
poziționa cu față către suprafața de luptă prin comanda Maware-migi. Pentru
înapoierea stegulețelor procedura se reia în sens invers.

Art. 24. Zona alocată arbitrilor
Este de așteptat ca de fiecare dată arbitrul șef și cei doi asistenți să se dispună
în formă de triunghi. Această formă poate fi perturbată uneori de deplasarea
concurenților, dar arbitri asistenți vor încerca să păstreze această formă
urmărind mișcările arbitrului șef. Arbitrul șef are permisiunea de a se deplasa
până la jumătatea fiecărei linii laterale.

Art. 25. Zonele valide pentru punctaj de pe corpul sportivului
Următoarele părți sunt socotite zone valide:
(1). Men (de la gât în sus)
(2). Kata (sub gât, pe umeri, partea superioară a brațelor)
(3). Do (include pieptul, burta și părțile laterale)
(4). Kote (de la cot până la degete). Când se luptă Ryote (cu ambele mâini pe
sabie) oricare dintre brațe este punct valid.
(5). Ashi (de la genunchi, în jos, până la călcâi) Ambele picioare reprezintă
punct valid. Pentru coapse sau pentru spate validitatea este determinată de
efectul loviturii.
(6). Tsuki (de la gât până la ombilic).
(6). Alte zone ce sunt adecvate pentru a fi recunoscute ca zone valide de
punctaj.

Art. 26. Suprafața de luptă
1. Suprafața de luptă va fi plană și lipsită de orice potențial pericol pentru
concurenți și arbitri. Va include ringul individual și suprafața de așteptare a
sportivilor. O zonă separată pentru încălzire poate fi amenajată, de asemenea;
această suprafață nu va fi amenajată în imediata apropiere a ringului pentru a
nu deranja sau întrerupe turneul.
2. Doar competitorii și arbitrii sunt persoanele autorizate de a se afla în
ring în timpul unui meci în disputare. Arbitrii asistenți se mișcă cu grijă în zona
desemnata lor. Arbitrul supraveghetor (cheker), arbitrul ce ține scorul și
arbitrul cronometror vor rămâne în afara ringului.
3. Suprafața de luptă (ringul) va avea latura nu mai mică de 6 metri și nu
mai mare de 9 metri (suprafața utilă de lupta, cu 1-2 metri suprafață de
siguranță . Suprafața recomandată este de 13x13 metri, din care ringul de
luptă va avea 9x9 m inconjurat de 2 metri suprafață de siguranță. Ringul poate
fi ridicat la nu mai mult de 1 metru deasupra podelei și trebuie să aibă suficient
spațiu pentru a preveni căderea concurenților. În cazul în care nu există ring de
luptă se vor utiliza saltele cu grosimea nu mai mică de 2 cm. Dacă nici acest
lucru nu este posibil, doar pentru competițiile de arme, suprafața de
competiție se va trasa pe suprafața existentă în sala de sport unde se
desfășoară întâlnirea.

4. Linia de asteptare a sportivilor va avea lungimea de aprox. 0,60- 1,00
metri în lungime și va fi plasată la 1,5 metri de centrul ringului. Două linii
paralele, față în față, la 3 metri distantă una de cealaltă sunt liniile unde se vor
plasa concurenții (unul în zona alb celălalt în zona roșie).
5. Partea roșie a concurenților este plasată pe partea dreaptă iar partea
albă este plasată în partea stângă față de arbitrul șef.
6. Gazda poate să facă modificări în suprafața de luptă luând în considerare lucruri ca suprafața de desfășurare a competiției și numărul participanților.
7. Va fi o distanță de 1,5 metri sau mai mult între fiecare suprafață de
luptă. Liniile de delimitare a suprafeței vor avea lățimea cuprinsă între 5-10 cm
și vor avea culoarea albă.
8. Partea roșie este plasată în dreapta și cea albă în stânga, față de joseki.
Art. 27. Tragerile la sorți
1. Tragerea la sorți se va efectua automat printr-un soft de represaj, în
funcție de înscrierile făcute de fiecare club.
2. Luptătorii din aceeași școală sau echipă se vor separa pe cât posibil de
ceilalți pe perioada eliminatoriilor.
Art. 28. Începerea meciului
1. Concurenții vor sta în afara ringului chiar în față, în pozițiile lor de
pornire.
2. La indicațiile arbitrului principal, concurenții vor saluta și vor păși în ring.
Se vor îndrepta către locurile marcate pentru start, se vor saluta reciproc și vor
aștepta comenzile arbitrului.
3. Arbitrul principal va da comanda de începere a meciului și din acel
moment meciul va începe.
Art. 29. Clasificarea arbitrilor
(1). În meciurile de chanbara vor arbitra doar arbitri recunoscuți de
Federația Română de Chanbara. Aceștia sunt arbitri omologați de
Federația Româna de Chanbara, arbitri europeni recunoscuți de ESCF și
arbitri internaționali recunoscuți de ISCA.
a. Arbitri oficiali pentru armele cu o lungime mai mică de 60 cm (tanto și
kodachi, nunchaku) kodachi division.
b. Arbitri oficiali pentru goshin-ken division (choken și nito, arme sub 100
cm).
c. Arbitri oficiali pentru ishu division (armele mai lungi de 110 cm – bo, jo,
yari, naginata).

(2). Există următoarele categorii de arbitri:
a. arbitru local
b. arbitru zonal
c. arbitru național
d. arbitru european
e. arbitru internațional
(3). Calificarea ca arbitru se obține în urma participării la cursul de
calificare organizat de federație, în urma căruia s-a trecut examenul final.
Pentru a fi promovat arbitru național, un arbitru zonal trebuie să aibă
minimum 2 ani experiență și să fi arbitrat în minimum 3 competiții anual.
(4). Pentru a fi admis la cursul de arbitraj, un membru al federației
trebuie să aibă minimum 1 dan în una din disciplinele componente.
Totodată să aibă vârsta minimă de 20 de ani.
(5). Examenul pentru arbitri
Examinarea se va efectua atât practic cât și în scris. Se vor urmări
cunoștințele lor tehnice despre chanbara, cunoașterea regulamentelor,
aplicarea practică a cerințelor regulamentelor astfel ca la final,
acordânduli-se calitatea de arbitru să fim siguri că vor arbitra corect,
prompt și pe cât este posibil fără greșeli.
Pentru a trece examenul de arbitru este obligatoriu ca atât la examenul
scris cât și la cel practic candidatul să obțină minimum nota 8 (din 10).
(6). Arbitri internaționali
Diplomele de arbitru european și de arbitru internațional vor fi acordate
de respectivele federații internaționale. Participantii la cursurile si
examenele de arbitru european si international vor fi nominalizati doar
de Federatia Romana de Chanbara. Este obligatoriu, pentru a fi valabile,
ca aceste diplome să fie omologate de Federația Română de Chanbara.
Nicio diplomă internațională nu va fi considerată validă dacă nu a fost
omologată de federația națională.

Art. 30. Înnoirea licenței de arbitru
(1). Licența de arbitru se vizează anual, fără examinare, dacă arbitrul
respectiv a arbitrat minimum într-o competiție în anul precedent (si a
participal la seminariile impuse de regulament).
Art. 31. Reconfirmarea licenței de arbitru
(1). La fiecare doi ani, toți arbitri sunt obligați să participe la un seminar
național de arbitraj, pentru perfecționare și îmbunătățirea cunoștințelor.
În urma seminarului și a examenului final se reconfirmă calitatea de
arbitru.
(2) În urma trecerii examenului de reconfirmare, pe diploma de arbitru
se va aplica o nouă viză, cu valabilitate de 2 ani.
Art. 32. Retragerea licenței de arbitru
(1) Arbitrii cărora le expiră licența de arbitru și nu o reînnoiesc vor pierde
calitatea de arbitru.
(2) Persoanele care părăsec federația, odată cu demisia lor vor pierde și
calitatea de arbitru.
Art. 33. Concluzii
Un arbitru calificat poate presta un arbitraj de înalt nivel când ia în
considerare puterea și efectul fiecărei lovituri. Cu siguranță însă se poate
afirma că nu pot fi evitate erorile. După cum s-a observat în prezentul
regulament, pentru a trece examenul de arbitru este nevoie de de un
procentaj de 80%. Ce înseamnă aceasta? Că din 10 meciuri disputate, 8 pot fi
arbitrate perfect, în timp ce 2 pot fi arbitrate greșit.
O decizie poate fi total diferită în funcție de locul unde te afli, unghiul din
care privești, modul în care apreciezi forța unei lovituri sau chiar maniera
personală de arbitraj.
Un alt motiv pentru care se poate greși când se arbitrează poate fi viteza
cu care acționează sportivii. Câteodată arbitrul se concentrează pe un
concurent și lasă cumva neobservate acțiunile celuilalt. Poate fi din cauza
emoțiilor, oboselii sau a altor factori perturbatori. Cu toate acestea, efortul
pentru obținerea unui arbitraj de cea mai bună calitate trebuie să fie continuu.

Dacă trei arbitri arbitrează perfect opt meciuri din zece, acuratețea
arbitrajului lor va crește către 89,6 %. Totuși va rămâne un procentaj de 10,4%
probabilitate de a lua decizii greșite.
Cu privire la un sportiv care a fost arbitrat greșit: acest caz nu va fi
considera ca un caz „lipit de noroc”. Nu există perfecțiune când arbitrajul este
făcut de oameni. Ce trebuie să înțelegem este că arbitrul este elementul de
legătură, cel ce face ca meciul să decurgă fluent. Există „dreptate” atât de
partea concurentului cât și de partea arbitrului. Ambele părți trebuie să fie
flexibile pentru ca în final să se găsească adevărul.
Se întâmplă uneori ca un arbitru să aprecieze că o lovitură este validă
chiar dacă concurentul nu este convins că aceasta a fost validă. În această
situație este de preferat să nu se contabilizeze respectivul punct decât să se
comită o greșeală. Se va cere opinia checker-ului pentru a rezolva situația într-o
manieră corectă și eficientă.
Art. 34. Certificatele de grad
(1). În chanbara există două tipuri de certificate:
a. Kyu
b. Dan
(2). Certificatele sunt emise de federația națională sau de federațiile
internaționale.
(3). Certificatele internaționale vor fi omologate obligatoriu de către
federația națională prin aplicarea ștampilei pe spatele acestora. Certificatele
internaționale vor fi înscrise în registrul federal de grade Kyu sau Dan.
(4). Doar certificatele naționale de la Kyu 4 in sus (4-3-2-1) se vor înscrie
în Registrul Federal de Grade Kyu.
(5). Toate gradele Dan vor fi înscrise în Registrul Federal de Grade Dan.
(6). Sunt abilitați să facă examinări de la 10 Kyu până la 5 Kyu inclusiv toți
instructorii cu gradația minimă de 1 Dan.
(7). Gradele de la Kyu 4 (inclusiv) în sus și gradele Dan vor fi acordate și
omologate doar de brench chief-ul / președintele federației.
(8). Gradele Dan vor fi acordate în urma unui examen sau ca urmare a
contribuției adusă la dezvoltarea chanbara în România sau pe plan
internațional.

Art. 35. Categorii competiționale
(1). Diferențiere în funcție de sex:
a. masculin
b. feminin
(2). De vârstă
a. Copii II: 6 -8 ani la data campionatului
b. Copii I: +8 -10 ani la data campionatului
c. Minicadeți : +10 -12 ani la data campionatului
d. Cadeți I: +12 -14 ani la data campionatului
e. Juniori II: +14 -16 ani la data campionatului
f. Juniori I: +16 -18 ani la data campionatului
g. Seniori: + 18 ani la data campionatului
h. Veterani: + 40 ani la data campionatului
Pentru situatiile în care nu exista suficient de multi participanti pentru o
categorie de vârstă, se pot comasa categorii în sensul ca anterioara categorie
de vârstă să migreze către categoria de vârsta superioară. Nu este admisibil ca
sportivi dintr-o categorie superioară de vârsta sa migreze către o categorie
inferioară.
(3). Arme utilizate
a. Tanto (sub 45 cm)
b. Kodachi (sub 60 cm)
c. Tate - scut
d. Choken (sub 100 cm)
e. Nunchaku (segment sub 32 cm, sfoara sub 12 cm)
f. Hanbo (sub 90 cm)
g. Jo (sub 140 cm)
h. Bo (sub 210 cm)
i. Naginata (sub 210 cm)
j. Yari (sub 210 cm)
(4). Grad:
a. Kyu
b. Dan
Competițiile de grad nu țin cont de vârsta sportivului ci de clasificarea acestuia.
Sportivii cu grade Kyu se pot inscrie doar în competițiile de grade Kyu. Pentru a

participa în competițiile de grad Dan sportivul trebuie sa aibă minimum 1 Dan
în una din armele din chanbara.
Art. 36. Armele utilizate în chanbara
(1). Armele in chanbara sunt de trei feluri:
a. Arme tradiționale, reale
b. Arme soft, din burete
c. Arme air-soft
(2). Toate armele utilizate în antrenamente sau competiții vor fi
omologate de Federația Română de Chanbara.
Art. 37. Echipamentul de competiție
(1). Echipamentul de competiție este compus din:
a. Costum de chanbara și centură
b. Protecții
c. Arme
(2). Costumul de chanbara este compus din pantalon, bluză și centură
(cu prindere cu velcro). Pe bluză va exista emblema Federației Române de
Chanbara.
(3). Protecțiile din chanbara sunt următoarele:
a. Men (cască) cu mască de protecție pentru față. Casca este
obligatorie în competiții. Se vor folosi caști roșii și căști albastre.
b. Kote (mănuși) – opționale în competiții.
c. Armele sunt cele menționate la Art. 35 (3). În competiție se vor
folosi arme roșii și albastre. În competițiile internaționale se vor folosi
arme omologate de ESCF și ISCA. Armele aprobate pentru a fi utilizate în
competițiile internaționale în care FRC este membră sunt admise și în
competițiile naționale.
Toate echipamentele menționate la Art. 37 (1) trebuie omologate de Federația
Română de Chanbara.

Regulament chanbara - echipe

1. Kihon dosa
2. Datotsu (kodachi,choken,nito)
3. Kassen
1. KIHON DOSA
Echipele sunt formate din trei sportivi, ordinea intrării lor în competiție
este stabilita de antrenor și comunicată în scris la masa oficială și la înscrierea
pe site-ul federației. Ultimul care intră în competiție este căpitanul echipei.
Vor fi cel puțin trei arbitri. Aceștia stau pe scaune, în fața sportivilor. Pot fi și
mai mulți arbitri, cu condiția ca numărul lor să fie impar. Este de preferat ca în
finale să arbitreze minimum 5 arbitri. Aceștia vor ține în mâna dreaptă
stegulețul roșu și în mâna stânga stegulețul alb. La finalul meciului, la comanda
hantei, arbitri vor desemna câstigătorul prin ridicare stegulețului având
culoarea învingătorului. Majoritatea voturilor desemnează câștigătorul.

Desfășurarea meciurilor:
a. Intra prima pereche de sportivi. Câte unul din fiecare echipă. Una din
echipe va evolua cu echipament roșu, cealaltă echipă cu echipament
albastru.
Sportivii vor efectua tehnicile la comanda vocală a arbitrului.

Comenzi:

01. Kiots-uke (pregătit în poziție de drepți )
02. Rei (salutul)
03. Kamae-to (în gardă)
04. Men-o-ute (lovitură la cap)
05. Kote-o-ute (lovitură la brațe)
06. Migi-kara-do-o-ute (lovitură la trunchi din partea dreaptă)
07. Hidari-kara-ashi-o-ute (lovitură la gambă din partea stângă)
08. Tsuke (împunsătură cu arma)
09. Motono-ichi (retragere la linia de începere a exercițiului)
10. Osame-to (introducerea sabiei în teacă)
11. Rei (salutul)
12. Hantei (decizia arbitrilor – trebuie să fie efectuată simultan de toți arbitri,
fără ezitare și întârzieri din partea acestora).

La sfârșitul meciului, în urma deciziei arbitrilor (hantei) va exista un
câștigător (shiro sau aka; alb sau roșu, conform culorilor utilizate pentru
stegulețele de arbitraj).

b. În mod similar se va desfășura întrecerea și între sportivii numărul 2,
respectiv numarul 3, ai fiecărei echipe.
c. După desfășurarea celor trei meciuri, câștigătoare este echipa cu cele
mai multe victorii (scoruri posibile: 3-0 sau 2-1). Toate cele trei meciuri
se vor desfășura, indiferent de scorul obținut după primele două meciuri.

2. DATOTSU
Echipele sunt formate din trei sportivi. Ordinea intrării lor în competiție
este stabilita de antrenor și comunicată în scris la masa oficială și la înscrierea
pe site-ul federației. Ultimul care intră în competiție este căpitanul echipei.

a. Primul sportiv din echipă va lupta cu kodachi (sabia scurta).
b. Al doilea sportiv va lupta cu choken (sabia lungă). Priza pe sabie este
liberă, la alegere. Poate fi katate (priza cu o mână) sau ryote (priză cu
ambele mâini).
c. Cel de-al treilea sportiv, căpitanul, va lupta la proba nito (sabie scurtă
+ sabie lungă).
d. Castiga echipa cu cele mai multe puncte. Meciurile se vor desfășura
în sistemul ippon shobu, finalele se vor desfășura în sistem sanbon
shobu.
e. În caz de egalitate, cei doi căpitani de echipă vor lupta în sistem
choken katate. Câștigătorul acestui meci decisiv va aduce victoria
pentru echipa sa. Acest meci se va desfășura în sistem sanbon shobu.
f. Categoria Copii I. Se vor utiliza de către copii, la proba kodachi, în loc
de kodachi, arma tanto (cuțit). La categoria choken se va utiliza arma
kodachi. Astfel, la proba nito se va lupta cu tanto și kodachi.

REGULI GENERALE
Un sportiv poate concura doar la una din echipele de la categoria sa de
vârstă.
Dacă un club nu are trei sportivi pentru a forma o echipă la o anumită
categorie de vârstă, poate concura și cu o echipă formată din doi sportivi, cu
remarca că vor pierde un meci prin neprezentare.
Cu acordul organizatorului, pot fi acceptate și echipe mixte (masculinfeminin) pentru meciurile de echipe. Se va organiza o categorie separată (mixt),
sau se va participa la categoria „masculin”.

3. Kassen

Echipele sunt formate din șapte sportivi, ordinea intrării lor în competiție
este stabilita de antrenor și comunicată în scris la masa oficială și la înscrierea
pe site-ul federației. Ultimul care intră în competiție este căpitanul echipei.
1. Primul sportiv din echipă va lupta cu tanto (cuțit).
2. Al doilea sportiv din echipă va lupta cu kodachi (sabie scurtă).
3. Al treilea sportiv va lupta cu choken (sabia lungă). Priza pe sabie este
liberă, la alegere. Poate fi katate (priza cu o mână) sau ryote (priză cu
ambele mâini).
4. Al patrulea sportiv, va lupta cu bo (baston lung).
5. Al cincelea sportiv va lupta cu nunchaku.
6. Al șaselea sportiv va lupta în sistem tate kodachi (sabie scurtă + scut).
7. Al șaptelea sportiv va lupta cu două săbii - nito (sabie scurtă + sabie
lungă).
Meciurile se vor desfășura în sistemul sanbon shobu.

Sistemul kassen va fi organizat pentru desfășurarea unui campionat
național ce va fi întins pe durata unui an. Astfel, fiecare club va disputa
un meci împotriva tuturor echipelor înscrise în campionatul național
Kassen (asemănător meciurilor din campionatul de fotbal).
Simultan, au loc meciuri între două echipe, în diferite săli și locuri din
țară, conform programului stabilit de federație. Pentru a ușura
desfășurarea campionatului, se pot organiza întâlniri multiple (mai multe
partide într-un singur loc), eventual zonale, în așa fel încât deplasarea
sportivilor să fie cât mai ușoara.
Punctele obținute se contabilizează în felul următor:
a.
b.
c.
d.
e.

Victorie echipă – 3 puncte
Infrângere echipă – 0 puncte
Victorie meci – 1 punct
Meci egal – 0 puncte
Punctaveraj – taportul dintre puncte câștigate și punctele
pierduteîn meciurile disputate. În caz de aiuchi se acordă câte un
punct ambilor sportivi.

În urma meciurilor disputate, se va întocmi clasamentul, care va
departaja echipele în funcție de numărul de puncte acumulate și de
punctaverajul obținut.
La un număr egal de puncte, va conta punctaverajul.
La fârșitul campionatului va fi declarată echipa campioană națională.

Regulament competitia de tameshigiri
(battodo)
Acest regulament se adresează membrilor Federației Române de Chanbara. Toți
concurenții și participanții la competiție sunt obligați să citească și să înțeleagă aceste
reguli. Nerespectarea acestor reguli poate duce la eliminarea din campionat. Aceleași
reguli se aplică și în seminariile de chanbara tameshigiri-battodo.

Reguli de comportament
•

•
•
•
•
•
•
•

Concurenții nu au voie să se apropie de arbitri în timpul competiției, cu excepția
cazului în care acest lucru este solicitat de arbitru. Orice problenă apărută va fi
adusă în atenția coordonatorului turneului, directorului de competiție.
Săbiile trebuie să fie tratate cu respect și mare grijă, pe tot parcursul competiției.
Manipularea necorespunzătoare va duce la eliminarea imediată din campionat.
Săbiile nu vor fi purtate la brâu cu excepția cazului în care se se intră în
competiție sau sportivul se pregătește pentru intrarea în competiție.
Toți concurenții trebuie să aștepte în liniște, având un comportament respectuos,
pe tot parcursul competiției.
Orice manifestare lipsită de respect față de un arbitru sau un alt concurent va
avea ca rezultat expulzarea imediată din eveniment.
Fiecare concurent trebuie să urmărească competiția cu atenție și să fie gata
pentru a intra în concurs atunci când este rândul său.
Concurenții trebuie să părăseasccă suprafața competițională rapid și în liniște,
după ce au încheiat proba.
Toate aspectele concursului pot fi modificate de către organizator cu acordul
Federației Române de Chanbara, cu condiția ca aceste măsuri să fie adoptate și
modificate înainte de organizarea competiției și comunicate în timp util
(minimum 20 de zile) participanților la eveniment.

Echipament
•
•
•
•
•

•

•

Nu este permisă intrarea încălțat pe suprafața competițională. Singura excepție o
fac tabi de interior.
Concurenții vor purta zori atunci când sunt în afara suprafeței competiționale.
Toți participanții trebuie să poarte o hakama tradițională, kaku obi, și keikogi.
Tabi sunt permise doar pe suprafața de concurs.
Toți concurenții trebuie să aibă săbii tameshigiri omologate de Federația
Română de Chanbara ce înainte de începerea competiției sunt inspectate de o
comisie abilitată în acest sens având ca scop siguranță tuturor participanților la
eveniment.
În competițiile de forme nu vor fi folosite arme ascuțite. Toate armele din
competiția de „forme” vor fi neascuțite (din aliaj sau din oțel) și aprobate de
Federația Română de Chanbara
Toate armele vor fi supuse unei inspecții de siguranță. Se vor urmări elemente ce
pot pune în pericol sportivii și participanții la eveniment:

Ciobituri subtile sau evidente pe tăișul lamei
Crăpături pe lamă sau lamă îndoită
Nakago sau tsuba slăbite sau defecte
Ito-ul de pe mâner lipsă sau slăbit
Koiguchi crăpat sau defect
Saya prezentând crăpături
Săbiile din oțel inox, cele manufacturate artizanal și săbiile de panoplie nu vor fi
admise în competiție.
Toate săbiile vor avea saya din lemn, tradițională, mânerul acoperit cu ito și
tsuba.
Toate mekugi trebuie să fie într-o stare excelentă. Vor fi inspectate înainte de
utilizarea sabiei.
Vor avea permisiunea de a purta și wakizashi doar sportivii având gradul Nidan
sau grade superioare.
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•

Turneu prin eliminare
Kata și Tameshigiri – individual și pe echipe – sunt competiții în care, la fiecare
rundă, unul dintre competitori este eliminat, câștigătorul calificându-se pentru runda
următoare.
Poate exista și situația particulară în care, din cauza greșelilor grave, ambii
competitori să fie descalificați.
Unul dintre concurenți va avea atribuită culoarea albă, celălalt culoarea roșie.
În funcție de timpul disponibil, concurenții pot efectua tehnica simultan sau pe
rând. Dacă tehnica se efectuează pe rând, albul va fi primul care va executa.
Când sunt chemați, cei doi sportivi vor intra în suprafața competițională. Se vor
saluta reciproc. Apoi vor saluta arbitri inainte și după terminarea meciului.
Vor aștepta cu respect și în liniște.
În meciurile pe echipe vor oficia 3 sau 5 arbitri, în funcție de numărul de arbitri
disponibil. Ei vor indica câștigătorul prin ridicarea unui steguleț roșu sau alb. Va câștiga
sportivul cu cele mai multe puncte acumulate (culoarea majoritară).
Dacă arbitri ridică ambele stegulețe și le poziționează încrucișat, aceasta
înseamnă că ambii sportivi trebuie descalificați.
După „hantei”, pronunțarea arbitrilor, cei doi sportivi salută juriul apoi se salută
între ei și apoi părăsesc suprafața de luptă.
Dacă numărul de sportivi este impar, atunci prin tragere la sorți, unul din
sportivi va avea tur liber. De asemenea, sportivul este calificat mai departe dacă
oponentul său este descalificat.
Competiția prin eliminare continuă în acest fel până când rămân doi finaliști. În
acest moment vom avea „finala mică” pentru locurile 3-4 între învinșii celor doi și finala
mare pentru locurile 1-2 între aceștia.
Sistemul prin eliminare poate părea dur. O singură greșeală și ești eliminat. Și
aceasta poate fi chiar din primul tur. Însă această competiție trebuie privită din
perspectiva unui samurai. Când doi luptători se confruntă, doar unul merge mai departe.
Învingător este ultima persoană ce rămâne în picioare.

Arbitri pot introduce o rundă de calificări. Toți sportivii vor efectua această
rundă, arbitrii alegându-i doar pe cei ce se califică mai departe. Deci, în această situație,
pentru a participa la competiție trebuie să treci mai departe de calificări.
La întocmirea tabelului de represaj se va ține cont ca în prima rundă să nu se
întâlnească direct sportivi din același club, pe cât este posibil. Dacă sunt prea mulți
sportivi se vor întocmi două tablouri, urmând că finaliștii să se confrunte în marea finală.
Două tabele de scor distincte se vor folosi până în finală.

Competiția de forme
Competiția de forme este un turneu prin eliminare.
Există trei categorii competiționale:
a. Grade Kyu
b. Shodan
c. Nidan sau mai mult
Competițiile pentru fiecare nivel se vor desfășura daca există minimum 4 sportivi
pe categorie. Fiecare sportiv trebuie să execute trei forme pe rundă. Acestea vor
fi scurte și expresive.
Arbitri vor aprecia când vor da decizia:
a. sincronizare
b. cursivitate
c. formă
d. eficiență
e. atitudine
f. ansamblul, forma în totalitatea sa.
Competitiorii trebuie să fie conștienți că arbitri îi monitorezează tot timpul, nu
doar când execută exercițiul.

Competiția Tameshigiri
Competiția de tameshigiri este o competiție prin eliminare.
Competiția de forme este un turneu prin eliminare.
Există trei categorii competiționale:
a. Grade Kyu
b. Shodan
c. Nidan sau mai mult
Competițiile pentru fiecare nivel se vor desfășura daca există minimum 4 sportivi
pe categorie.
Fiecare sportiv va executa o serie de tăieri pe una până la trei ținte (omote
tatami) pe rundă. Tăierile sunt descrise mai jos.
Tăierile vor începe de la stânga la dreapta.
Țintele vor fi o singură rogojină (omote tatami).
Arbitri își vor baza decizia pe următoarele aspecte:
a. unghiul de tăiere
b. dacă este o tăietură „curată”
c. aspectul general

Sportivii pot fi descalificați dacă:
a. au ratat ținta,
b. nu au tăiat prin întrega țintă,
c. ținta cade de pe suport
d. modifica poziția țintei
e. lovește cuiul aflat în vârful suportului pentru țintă.
Un arbitru poate comanda unui sportiv să se oprească dacă a fost descalificat.
Sportivul nu are voie să atingă ținta și nici suportul acesteia. Aceasta include aranjarea
țintei sau repoziționarea standului care a fost mișcat sau răsturnat.
Arbitrul penalizează sportivul pentru:
a. tăieri într-o manieră nepotrivită,
b. unghi de tăiere greșit,
c. tăiere printr-o tăietură anterioară,
d. o tăietură prin partea de sus a țintei
e. tăiere superficială a țintei (atingere superficială)
Sportivii vor fi arbitrați pentru atitudine și bună-cuviință pe întreaga perioadă în
care se află pe sufrafața de competiție.

Batto-do Tameshigiri tăieturi cerute
Categorie

Prima rundă

Rundă de mijloc

Rundă finală

(până când toți
competitioii au tăiat cel
puțin o dată)

(dacă e nevoie)

(pentru stabilirea locurilor
1-4)

Kesa / Kesa

Kesa / Gyaku Kesa

Kesa / Suihei

Nivel
Kyu

Shodan

Godan-giri

Rokudan-giri

O singură țintă, formă liberă

Rokudan-giri și

Nami-gaeshi

Țintă dublă, formă liberă

Țintă dublă, formă
liberă

Țintă triplă, formă liberă

Nidan

Inazuma
Sandan
sau mai
mult

Mizu-Gaeshi and
Rokudan-giri

Tăieturile libere pot fi orice serie de tăieturi pe care sportivul le poate face. În cazul în
care se folosesc mai multe tinte, concurentul poate varia în spațierea și dispunerea lor.
Țintele multiple ar trebui să fie tratate ca și cum ar reprezenta omonenți multipli.

Competiția de Wakizashi
Competiția Wakizashi Tameshigiri este o competiție prin eliminare. Fiecare concurent
va efectua o serie de tăieri pe o singură țintă pentru fiecare rundă. Tăierile vor începe
dispre stânga spre dreapta. Ținta va fi constituită dintr-o singură rogojină (omote
tatami).
Arbitri își vor baza decizia pe următoarele aspecte:
d. unghiul de tăiere
e. dacă este o tăietură „curată”
f. aspectul general
Sportivii pot fi descalificați dacă:
f. au ratat ținta,
g. nu au tăiat prin întrega țintă,
h. ținta cade de pe suport
i. modifica poziția țintei
j. lovește cuiul aflat în vârful suportului pentru țintă.
Un arbitru poate comanda unui sportiv să se oprească dacă a fost descalificat.
Sportivul nu are voie să atingă ținta și nici suportul acesteia. Aceasta include aranjarea
țintei sau repoziționarea standului care a fost mișcat sau răsturnat.
Arbitrul penalizează sportivul pentru:
f. tăieri într-o manieră nepotrivită,
g. unghi de tăiere greșit,
h. tăiere printr-o tăietură anterioară,
i. o tăietură prin partea de sus a țintei
j. tăiere superficială a țintei (atingere superficială)
Sportivii vor fi arbitrați pentru atitudine și bună-cuviință pe întreaga perioadă în
care se află pe sufrafața de competiție.

Tăierile cerute pentru Wakizashi
Prima rundă

Rundă de mijloc

Rundă finală

(până când toți competitioii
au tăiat cel puțin o dată)

(dacă e nevoie)

(pentru stabilirea locurilor 14)

Godan-giri

Rokudan-giri

O singură țintă, formă liberă

Tăierile libere pot fi orice tăieri pe care sportivul dorește să le facă.

Competiția Dotan
Competiția Dotan este o competiție bazată pe o singură repriză și în esență se
bazează pe cât de multe omote tatami așezate orizontal sunt tăiate dintr-o singură
lovitură verticală. Țintele pot fi „omote tatami simple” sau „omote tatami duble”. Tăierea
trebuie făcută pe țintă la un unghi de 90°.
Țintele tăiate integral sau parțial vor fi numărate. Fiecare sportiv înaintează catre
standul Dotan la comanda arbitrilor și apoi scoate sabia. Ținta poate fi atinsă doar o
singură dată cu sabia, pentru a aprecia distanța. Dacă ținta este atinsă mai mult decât o
data, atunci sportivul va fi descalificat.
După executarea unei singure tăieri, sportivul vă scoate sabia din țintă și se va
retrage aproximativ cinci pași înainte de a executa chuburi (scuturare de sânge a sabiei)
și noto (introducerea sabiei în teacă).
Dacă doi sportivi se găsesc la egalitate pentru o poziție de vârf, atunci pentru
departajarea acestora se va tăia din nou pentru a-i departaja.

Competiția pe Echipe Tameshigiri
Competiția pe echipe este o competiție prin eliminare.
O echipă este formată din 3 sportivi ce vor executa rokudan-giri pe o singură
țintă, pe repriză. Fiecare sportiv trebuie să facă între două și șase tăieturi. Fiecare
secvență de tăieri trebuie să înceapă de la stânga la dreapta și să continue în modul
propriu-zis.
Se va utiliza o țintă simplă până în finală.
În finală se vor folosi omote tatami duble.
Arbitri își vor baza decizia pe următoarele aspecte:
g. unghiul de tăiere
h. dacă este o tăietură „curată”
i. aspectul general
Sportivii pot fi descalificați dacă:
k. au ratat ținta,
l. nu au tăiat prin întrega țintă,
m. ținta cade de pe suport
n. modifica poziția țintei
o. lovește cuiul aflat în vârful suportului pentru țintă.
Un arbitru poate comanda unui sportiv să se oprească dacă a fost descalificat.
Sportivul nu are voie să atingă ținta și nici suportul acesteia. Aceasta include aranjarea
țintei sau repoziționarea standului care a fost mișcat sau răsturnat.
Arbitrul penalizează sportivul pentru:
k. tăieri într-o manieră nepotrivită,
l. unghi de tăiere greșit,
m. tăiere printr-o tăietură anterioară,

n. o tăietură prin partea de sus a țintei
o. tăiere superficială a țintei (atingere superficială)
Sportivii vor fi arbitrați pentru atitudine și bună-cuviință pe întreaga perioadă în
care se află pe sufrafața de competiție.

Realizat 02,08,2016
Gaby Oancea
Președinte Federația Română de Chanbara

