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Articolul 1. Reguli generale pentru arbitri 
• ARBITRU este un oficial educat și autorizat în kickbox, a cărui sarcină de bază este să 
implementeze aceste reguli în timpul competițiilor de kickboxing. 
• Este OBLIGATORIU ca arbitrii și Judecătorii să participe la campionatele și turneele 
internaționale de kickboxing să vorbească un minim de engleză pentru a comunica în timpul 
campionatelor. 
• Engleza este limba oficială a WAKO și a arbitrilor săi în toate campionatele și turneele 
internaționale de kickboxing. În competițiile de la nivel național sau local, limba oficială a 
federației naționale poate fi folosită în comunicarea oficială. 
• Toți arbitrii internaționali (A/B) trebuie să aibă o bună capacitate de a vorbi și de a citi limba 
engleză. 
• Înainte, în timpul și după munca lor la orice turneu de kickboxing, arbitrii și Judecătorii vor 
respecta Codul de conduită al arbitrilor și toate regulile WAKO. 
 
Limită de vârstă pentru arbitri și Judecători 
Vârsta oficială pentru a oficia la turneele de titlu WAKO ca Arbitru central sau Judecător 
trebuie să fie de minimum 21 de ani. Nu există limită de vârstă pentru arbitrii și Judecătorii 
WAKO, atâta timp cât sunt apți din punct de vedere medical și sănătoși și își pot îndeplini 
sarcinile pe Tatami sau în Ring. 
 
Articolul 2. Definițiile atribuțiilor Arbitrului 
Statutul de „Arbitru internațional” sau „Arbitru” se obține prin participarea pentru prima dată 
la un turneu internațional WAKO și în funcție de calificarea lor de către Arbitrul-Șef al țării. 
Toți arbitrii internaționali trebuie să fie un Arbitru/Judecător calificat de Clasa A/B/C. 
 
Nominalizarea și selecția unui Arbitru/Arbitru internațional 
După ce candidatul a participat cu succes la un turneu internațional, președintele Comisiei de 
Arbitri va fi informat. Persoanele responsabile cu nominalizarea arbitrilor în perioada 
premergătoare unui campionat internațional (campionat continental sau mondial) decid care 
arbitri internaționali sunt raportați președintelui comisiei de arbitri ca fiind eligibili. 
Președintele comisiei de arbitri selectează arbitrii, ulterior, aceștia vor fi invitați de comitetele 
de arbitri WAKO. 
 
Condiții preliminare pentru participarea ca Arbitru/Arbitru internațional 
Pe lângă faptul că a dobândit experiență într-un turneu internațional, candidatul trebuie să 
posede cunoștințe avansate de engleză, precum și cunoștințe bune de aplicare a regulilor 
WAKO. 
 
O condiție fizică și mentală excelentă este esențială. În plus, pentru participarea la turnee 
internaționale, trebuie să participe întotdeauna la seminarul Arbitrilor Oficiali. 
 
Dacă arbitrii/arbitrii nu participă la seminarul internațional al arbitrilor, aceștia NU vor avea 
voie să participe ca oficial la acel turneu.  
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Obligațiile unui Arbitru/Arbitru internațional în timpul unui turneu internațional: 
În timp ce are loc un campionat internațional (continental sau mondial), arbitrii trebuie să 
lucreze ca o echipă. Un Arbitru internațional din comitetele de arbitri va fi numit de către 
președintele comisiei de arbitri pentru a îndeplini orice sarcină necesară pentru desfășurarea 
corectă a turneului. 
 
Articolul 3. Rolurile arbitrilor în concurs 
Rolurile arbitrilor în competiție sunt: 
• Chief referee (Arbitru șef) 
• Supervisor (Supervizor) 
• Observer (Observator) 
• Central referee (Arbitru de centru) 
• Judge (Judecător) 
• Timekeeper (Persoana care ține timpul) 
• Scorekeeper (Persoana care ține scorul) 
• Kick counter (Persoana care ține numaratoarea) 
 
Articolul 3.1. Arbitrul șef 
• Arbitrul șef de la WAKO World, campionatele continentale, World și Continental Cups este 
numit de Comitetul de arbitri WAKO printre arbitrii pentru fiecare zonă de luptă. La celelalte 
turnee de kickboxing, arbitrii-șefi sunt numiți de organizatorul Arbitrului șef al federației 
naționale. 
• Scopul său principal este să: 

- Organizați munca arbitrilor centrali și a arbitrilor, asigurându-vă că toate activitățile sunt 
în conformitate cu Regulile WAKO. 

- Organizați arbitrii și Judecătorii centrali în funcție de naționalitățile kickboxerilor și să 
urmăriți fiecare luptă pentru a fi pregătiți să educeți arbitrii și Judecătorii în caz de greșeli 
sau pentru a putea face față protestelor. Își pot alterna rolul. 

- Raspunde de intocmirea corecta a listei de tragere cu rezultate, iar la final vor semna lista 
de tragere si o vor da coordonatorilor de ring si tatami. 

• Arbitrul șef este membru al comitetului de contestații de apel al turneului. 
• În cazul protestelor, trebuie să urmeze proceduri și să ia o decizie de prim nivel. Dacă 
protestatarul nu este mulțumit de decizia sa, Arbitrul șef va explica toate detaliile protestului 
comisiei de contestație a turneului, care va lua o decizie finală. 
• În cazul unui protest formal, dacă Arbitrul șef este din aceeași țară cu unul dintre luptătorii 
care protestează, atunci acesta va fi exclus de la rezolvarea protestului și va fi înlocuit de un 
Arbitru șef din altă zonă de luptă. 
• Arbitrul șef supraveghează arbitrii și Judecătorii centrali, aceștia pot schimba decizia unui 
Arbitru central numai în cazul unei „greșeli materiale”. 
• În formele muzicale, Arbitrul șef va da semnalul concurenților să înceapă să cânte și, de 
asemenea, va coordona munca celorlalți arbitri. 
• Arbitrul șef trebuie să vorbească fluent engleza. 
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Articolul 3.2. Supervizorul 
• Supervizorul este numit de către Președintele Comitetului de Arbitri WAKO pentru fiecare 
competiție internațională WAKO între membrii comisiei de arbitri sau cei mai buni arbitri. 
• Scopul principal al supraveghetorului este de a supraveghea activitatea Observatorilor și a 
arbitrilor șefi și de a se asigura că competiția se desfășoară în conformitate cu Regulile 
WAKO. 
• Supervizorul este membru al comitetului de contestații de apel al turneului. 
• În cazul unui protest formal, iar Supervizorul este din aceeași țară cu unul dintre luptătorii 
care protestează, acesta va fi înlocuit de un alt membru al Comitetului de Arbitri. 
 
Articolul 3.3. Observatorul 
• Observatorul este numit de către Președintele Comitetului de Arbitri WAKO pentru două 
sau mai multe zone de luptă la fiecare competiție internațională WAKO. 
• Scopul principal al Observatorului este de a supraveghea activitatea arbitrilor șefi pe zonele 
de luptă care sunt sub responsabilitățile sale și de a se asigura că competiția pe acele zone se 
desfășoară în conformitate cu Regulile WAKO. 
• Observatorul este membru al comitetului de contestații de apel al turneului. 
• În cazul unui protest formal, dacă Observatorul este dintr-o țară din care unul dintre 
luptătorii al căror protest a fost protestat este exclus de la soluționarea protestului și va fi 
înlocuit de un alt membru al Comitetului de Arbitri. 
 
Articolul 3.4. Arbitru central 
• Arbitrul central este numit de către Arbitrul șef pentru fiecare luptă pe Tatami sau pe Ring. 
• Scopul principal al Arbitrului central este să se asigure că lupta se desfășoară în 
conformitate cu Regulile WAKO și cu siguranță maximă a ambilor kickboxeri. 
• Doar Arbitrul-șef și Supervizorul/Observatorul pot schimba decizia unui Arbitru central, dar 
numai în caz de „greșeală materială”. 
 
Articolul 3.4.1. Arbitru central - Tatami 
Rolul unui Arbitru central se bazează în primul rând pe următoarele principii: 
• Există un Arbitru central de luptă. 
• Arbitrii centrali vor fi selectați de către președintele Tatami Sports sau adjunctul desemnat 
de acesta. 
• Se vor asigura că regulile fair-play-ului sunt respectate cu strictețe. 
• Vor avea puterea de a controla Tatami și kickboxeri. 
• Prima lor responsabilitate este siguranța kickboxerilor. 
• Ei vor avea puterea de a opri lupta pentru a acorda puncte sau penalizări. 
• Sunt singura persoană care are autoritatea de a opri lupta. 
• Arbitrul central în Light Contact (LC) și Kick Light (KL) poate emite avertismente și 
penalități pentru încălcarea regulilor și ieșiri pe cont propriu. Numai în cazul în care trebuie să 
clarifice situații nevăzute sau dubioase aduse la cunoștință, acesta va consulta Judecătorii și, 
în urma acordului majoritar cu Judecătorii, va lua o decizie. 
• El nu va acorda puncte în lupte cu puncte fără ca cel puțin un Judecător să obțină același 
punct. 
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• Atunci când emit un avertisment sau o penalizare, nu i se pot acorda puncte kickboxer-ului 
făptuitor. 
• Ei trebuie să dea toate comenzile în ENGLEZĂ. 
• Aceștia vor fi responsabili pentru aplicarea regulilor pe tot parcursul competiției și se vor 
asigura că toate scorurile, penalitățile și avertismentele sunt înregistrate corect. 
• În cazurile în care Arbitrul consideră că o descalificare poate fi adecvată, cu excepția 
cazurilor sau cazurilor care necesită descalificarea automată, Arbitrul șef va fi consultat. 
• Arbitrul central la disciplinele tatami trebuie să folosească mănuși medicinale și trebuie să le 
schimbe după fiecare luptă în care a avut loc urme de sânge. 
 
Articolul 3.4.1.1. Arbitru central în Point Fighting (PF) 
• Arbitrul central este cel care oprește lupta și cheamă toți arbitrii pentru a acorda puncte în 
conformitate cu o decizie majoritară. Arbitrii laterali nu pot vorbi între ei, doar cu Arbitrul 
central sau cu Arbitrul șef de la Tatami în timpul unei lupte. 
 
Articolul 3.4.2. Arbitru central - Ring 
Rolul unui Arbitru central se bazează în primul rând pe următoarele principii. 
• Prima lor responsabilitate este siguranța kickboxerilor. 
• Arbitrul central în sporturile de ring trebuie să folosească mănuși medicinale și trebuie să le 
schimbe după fiecare luptă în care a avut loc sânge. 
• Ei vor avea puterea de a opri lupta pentru a da penalități. 
• Sunt singura persoană care are autoritatea de a opri lupta. 
• Arbitrul central poate emite singur avertismente și penalități pentru încălcarea regulilor. 
Doar în cazul în care trebuie să clarifice situații nevăzute sau să se îndoiască, el va consulta 
Judecătorii și, în urma unui acord majoritar cu Judecătorii, va lua o decizie. 
• Când dă avertismente verbale, Arbitrul central nu va da un ordin cronometrului să 
OPRIREASCĂ CRONOMETRUL / STOP TIME. 
• Când dă avertismente oficiale, Arbitrul central va da un ordin cronometrului să 
OPRIREASCĂ CRONOMETRUL / STOP TIME. 
• Ei trebuie să dea toate comenzile în ENGLEZĂ. 
• Aceștia vor fi responsabili pentru aplicarea regulilor pe tot parcursul competiției și se vor 
asigura că toate scorurile, penalitățile și avertismentele sunt înregistrate corect. 
• În cazurile în care Arbitrul central consideră că o descalificare poate fi adecvată, cu excepția 
cazurilor sau cazurilor care necesită descalificare automată, Arbitrul șef va fi consultat. 
• În cazul unui Knock Down (KD), ei pot suspenda numărătoarea dacă un kickboxer refuză în 
mod deliberat să se retragă într-un colț neutru sau este reticent să facă acest lucru. 
 
Articolul 3.4.3. Sarcinile Arbitrului central 
Arbitrul central trebuie: 
• Verificați proteza bucală. 
• Verificați pozițiile corecte ale Judecătorilor înainte de luptă. 
• Asigurați-vă că un kickboxer slăbit nu suferă lovituri nedrepte și inutile. 
• Ei anunță câștigătorul prin punctaj electronic după comanda Arbitrului șef. 
• În cazul utilizării hârtiei de punctaj, la sfârşitul luptei, adunaţi şi verificaţi foile de punctaj 
ale celor trei Judecători. 
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• După verificare, trebuie să le înmâneze Arbitrului șef și să anunțe câștigătorul la comanda 
Arbitrului șef. 
 
Articolul 3.4.4. Comenzile Arbitrului central 
Arbitrul central folosește următoarele comenzi: 
• SHAKE HANDS (DAȚI-VĂ MÂNA) - această comandă este folosită de Arbitrul central la 
începutul luptei pentru a da un ordin kickboxerilor să atingă mănușile și să arate respect unul 
față de celălalt. 
• FIGHT (LUPTĂ) - această comandă este folosită de Arbitrul central la începutul luptei 
pentru a începe lupta, de asemenea de fiecare dată pentru a ordona continuarea luptei. 
• BREAK (PAUZĂ) - această comandă este folosită de Arbitrul central pentru a opri o poziție 
corp la corp, după care fiecare kickboxer trebuie să facă un pas înapoi înainte de a continua 
lupta. 
• STOP - această comandă este folosită de Arbitrul central pentru a ordona kickboxer-ului să 
înceteze lupta. 
• STOP TIME (STOP TIMP) - această comandă este folosită de Arbitrul central pentru a 
ordona cronometrului să nu mai măsoare timpul activ al luptei. 
- Formarea literei ,,T" cu mâinile, pentru a da ordinul cronometrului să oprească ceasul până 
când Arbitrul spune comanda FIGHT. Când Arbitrul central spune STOP TIME, el trebuie 
să spună motivul pentru care a oprit cronometrul. 
Arbitrul central va da ordinul STOP TIME cu aceste ocazii: 

- Când dă un avertisment oficial unui kickboxer (adversarul trebuie să meargă imediat la 
colțul neutru). 

- Când un kickboxer cere oprirea timpului ridicând mâna dreaptă (adversarul trebuie să 
meargă imediat la colțul neutru) 

- Oriunde este oprită lupta, aceasta trebuie să reia cu ambii concurenți aproximativ în 
aceleași poziții (pe tatami) sau în centru (pe ring). 

- Când văd că este necesar să corecteze echipamentul sau uniforma unui kickboxer. 
- Când văd că un kickboxer este rănit (timpul maxim pentru intervenția medicului este de 2 

minute pentru fiecare kickboxer. 
• Pentru a relua lupta, Arbitrul central dă comanda „TIME” și apoi „FIGHT”. 
• Dacă Arbitrul central simte că un kickboxer folosește time-stop pentru a se odihni sau pentru 
a împiedica adversarul său să câștige avantaj, Arbitrul central va da un avertisment și 
kickboxer-ul poate urma o discuție cu arbitrii, descalificat pentru amânarea luptei sau 
refuzând să lupte. 
• Dacă un Arbitru central (după ce a hotărât astfel prin decizie majoritară cu cei trei 
Judecători) descalifică un kickboxer sau oprește lupta, trebuie mai întâi să-i indice șefului de 
Ring/Tatami kickboxerul care a fost descalificat și să dea motivele opririi. lupta, pentru ca 
Șeful Ringului/Tatami-ului să-l poată informa pe crainic, care va face apoi un anunț public. 
• Pentru a nu perturba o luptă strânsă, Arbitrul central nu trebuie să stea în cale sau să 
intervină prea devreme. El trebuie să indice kickboxer-ului, prin semne sau gesturi adecvate, 
orice încălcare a regulamentului. 
• În cazul în care unul sau ambii kickboxeri sunt surzi, Arbitrul central poate atinge umerii sau 
brațul luptătorului cu mâna pentru a „STOP”, „BREAK” ,,FIGHT". 
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Articolul 3.4.5. Atribuțiile Arbitrului central 
Arbitrul central are obligația să: 
• Oprească o luptă în orice moment din motive de sănătate și siguranță, dacă consideră că este 
unilaterală. 
• Oprească o luptă în orice moment dacă unul dintre kickboxeri a primit o lovitură 
neautorizată sau este rănit, sau dacă consideră că un kickboxer nu poate continua. 
• Oprească o luptă în orice moment dacă îl găsește pe kickboxer comportându-se „nesportiv”. 
Într-un astfel de caz, Arbitrul central poate descalifica un astfel de kickboxer. 
• Avertizeze un kickboxer sau să oprească lupta și să acordade o penalizare unui kickboxer 
pentru o faptă. 
• Avertizeze, penalizeze sau chiar descalificarea un antrenor sau unui secund care a încălcat 
regulamentul sau nu respectă ordinele acestuia. 
• Descalificați, cu sau fără avertisment, un kickboxer care a comis o infracțiune. 
 
Articolul 3.4.5.1. Penalizări 
• Există trei tipuri de avertismente: ATENȚIONARE, AVERTISMENT VERBAL și 
AVERTISMENT OFICIAL. 
• Există două feluri de penalizare MINUS PUNCT și DESCALIFICARE. 
• Un Arbitru central poate, fără oprirea luptei, să dea un avertisment unui kickboxer în orice 
moment, Arbitrul central poate acorda NUMAI UN avertisment în timpul aceluiași meci. 
• Pentru a da un avertisment verbal, Arbitrul Central trebuie să oprească lupta, dar nu și 
timpul și să explice clar încălcarea regulilor cu care se confruntă infractorul. Arbitrul central 
poate da UN SINGUR avertisment verbal în timpul aceluiași meci. 
• Pentru a da avertismentul oficial, Arbitrul Central trebuie să oprească lupta, și să 
cronească, să pună adversarul în colțul neutru și cu fața către Șeful ringului/tatami-ului și 
Time Keeper să arate infractorului și să explice încălcarea regulilor. 
 
• Doar 4 (patru) avertismente oficiale pot fi date în timpul aceluiași meci: 

1 avertisment oficial  
2 avertismente oficiale = primul punct minus 
3 avertismente oficiale = al doilea punct minus 
4 avertismente oficiale = descalificare 

• Avertismentele și penalitățile vor fi transmise pe parcursul luptei în toate rundele, ceea ce va 
fi afișat pe ecrane. 
• Punctele minus și descalificarea pot fi acordate direct fără avertismente, dar decizia 
Arbitrului central trebuie aprobată de șeful ringului/tatami-ului 
 
Articolul 3.5. Judecătorul 
• Arbitrul este numit de către Arbitrul șef pentru fiecare luptă pe Tatami sau pe Ring. 
• Scopul principal al Arbitrului este de a înscrie puncte separate atinse de ambii kickboxeri în 
timpul luptei. 
• Judecătorul punctează doar ceea ce vede. 
• Doar Arbitrul-șef și supraveghetorul/Observatorul pot schimba decizia unui Judecător dacă 
acesta a confirmat că a făcut o greșeală și a schimbat scorul. 
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Articolul 3.5.1. Atribuțiile Judecătorului 
• Arbitrul este responsabil pentru verificarea uniformei și echipamentului kickboxerilor 
înainte de luptă. 
• Arbitrul 1 (roșu) și Judecătorul 3 (albastru) verifică echipamentul de siguranță și hainele 
kickboxerilor înainte de a intra pe ring/tatami, arbitrii verifică împachetările și mănușile 
înainte ca kickboxerii să intre în ring/tatami cu mănuși. Arbitrul central este obligat să verifice 
numai apărători. 
 
Articolul 3.5.2. Judecători - Tatami 
• Există doi arbitri (Point Fighting) sau trei (Light Contact și Kick Light) pentru fiecare luptă. 
• Judecătorii trebuie să îl asiste pe Arbitru pentru a garanta siguranța kickboxerilor. 
• Ei vor verifica kickboxerii înainte de fiecare luptă pentru a se asigura că este folosit 
echipamentul de siguranță adecvat. 
• Când un Judecător vede ceea ce consideră un scor legal, trebuie să indice acest lucru imediat 
manual, prin clicker sau scor electronic, după cum este potrivit stilului. 
• Judecătorii trebuie să supravegheze constant zona de luptă și să informeze Arbitrul central 
atunci când unul dintre kickboxers părăsește zona. 
• Dacă un Judecător constată o acțiune despre care consideră că încalcă regulile, el trebuie să 
contacteze Arbitrul și să-l informeze despre părerile sale. 
 
Articolul 3.5.2.1. Judecătorii în Point Fighting (PF) 
• Verificați echipamentul luptătorului în funcție de ce parte se află kickboxer-ul (Roșu / 
Albastru). 
• Ține-i partea de tatami și semnalează puncte sau avertismente în timpul luptei. 
• Încercați să vă asigurați că pe partea dreaptă a kickboxer-ului, conform semnalelor arbitrilor 
centrali. 
Fiecare Judecător trebuie să ia în considerare în mod independent meritele celor doi 
kickboxeri și să aleagă câștigătorul conform regulamentului. 
• În timpul luptei, el nu va vorbi cu kickboxerul, alți Judecători sau oricine altcineva, cu 
excepția Arbitrului central. Arbitrul ar trebui, prin semnale, să informeze Arbitrul despre orice 
incident care ar afecta punctele/avertismentele date. 
• Nu își va părăsi locul până la anunțarea deciziei. 
 
Articolul 3.5.2.2. Judecătorii la proba Forms (F) 
• Arbitrii vor sta la o distanță de cel puțin 1 metru unul de celălalt, 
• Nu vor fi permise discuții doar cu Arbitrul șef. 
• Toți arbitrii de forme muzicale/creative trebuie să cunoască și să înțeleagă toate formele de 
echipă/tehnicile artelor marțiale în mâna deschisă, arme, lansări de arme și rostogolire a 
corpului armei. 
• După prestația unei forme, 4/6 arbitri și 1 Arbitru șef vor nota performanța după cum 
urmează: 
• Copii (CH), Cadeți tineri (YC), Cadeți mari (OC), Juniori (J), Seniori (S): de la 7.0 la 10.0 în 
toate turneele oficiale, inclusiv campionatele mondiale și continentale. 
• La Campionatele Mondiale vor fi 6 arbitri și 1 Arbitru șef. 
• Nu mai mult de doi (2) din cei șase (6) arbitri pot fi dintr-o federație continentală. 
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• De exemplu, un complet de Judecători ar trebui să fie format din: 

- Judecătorul nr. 1 - Trebuie să fie din Europa, 
- Judecătorul nr. 2 - Trebuie să fie din Pan American, 
- Judecătorul nr. 3 - Trebuie să fie din Africa 
- Judecătorul nr. 4 - va fi Arbitrul șef care poate fi din orice țară, 
- Judecătorul nr. 5 - Trebuie să fie din Oceania, 
- Judecătorul nr. 6 - Trebuie să fie din Asia, 
- Judecătorul nr. 7 - Poate fi de pe orice continent - Europa / Pan America / Africa / 

Oceania / Asia 
  • Dacă vreun Judecător de pe celelalte continente nu este prezent, atunci următorul Judecător 
calificat disponibil va fi folosit. 
• La campionatele continentale, fiecare dintre cei 5/7 arbitri va fi dintr-o țară diferită. 
• La finalul fiecărei spectacole, arbitrii iau deciziile conform criteriilor stabilite, 
• Arbitrul-șef îi va sfătui pe Judecători câte puncte să scadă dacă au existat tehnici ilegale sau 
încălcări ale regulilor. 
• După ce concurentul și-a terminat prestația, la comanda Arbitrului șef, își vor ridica tabelele 
de punctaj, vizibile concurenților și publicului, și le vor ține în aer până când crainicul în 
funcție a numărat toate notele. 
 
Articolul 3.5.3. Judecătorii în Ring 
• Fiecare Judecător trebuie să ia în considerare în mod independent meritele celor doi 
kickboxeri și trebuie să aleagă câștigătorul, conform regulamentului. 
• În timpul luptei, nu vor vorbi cu kickboxerii, antrenorii, alți arbitri sau oricine altcineva, cu 
excepția Arbitrului central. 
• Ei pot, dacă este necesar, la sfârșitul unei runde, să informeze Arbitrul central despre orice 
incident pe care l-au ratat. 
• Judecătorul nu își va părăsi locul până la anunțarea deciziei, deoarece i se poate cere să 
decidă câștigătorul în caz de egalitate prin apăsarea butonului roșu sau albastru. 
 
Articolul 3.6. Timekeeper (Persoana care ține timpul) 
• Timekeeper-ul este numit de către Arbitrul șef pentru fiecare luptă pe Tatami sau pe Ring. 
• Scopul principal al Timekeeper-ului este măsurarea timpului de luptă (timp activ de luptă cu 
pauze, începutul și oprirea luptei, timpul medical, mersul), în conformitate cu regulile 
WAKO. 
• El va fi așezat la masa centrală a zonei de luptă (Ring sau Tatami). 
• Cu 10 secunde înainte de începutul fiecărei runde, el va da ordinul „Seconds out (Secunde 
afară)”. 
• Va da semnalul pentru începutul rundei ridicând mâna. 
• Va da semnalul pentru sfârșitul fiecărei runde sunând gongul sau aruncând un tampon în 
interiorul zonei de luptă (Ring sau Tatami). 
• El va anunța numărul rundei, înainte de a începe. 
• El va opri temporar măsurarea timpului de luptă, atunci când Arbitrul central îi va cere acest 
lucru. 
• El va ține evidența timpului suplimentar cu un ceas sau un cronometru. 
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• Dacă, la sfârșitul unei runde la disciplinele de Ring, și un kickboxer este pe podea, iar 
Arbitrul central numără. 
 
Articolul 3.7. Scorekeeper (Persoana care ține scorul) 
• Scorekeeper este numit de către Arbitrul șef pentru fiecare luptă pe tatami sau pe ring. 
• Scopul principal al Scorekeeper de scor este să înregistreze toate scorurile, avertismentele și 
penalitățile date de Arbitrul central. 
• Pe lângă introducerea datelor într-un sistem de punctaj computerizat, Scorekeeper 
înregistrează rezultatele și marchează câștigătorul pe foile de tragere la sorți sau pe o fișă de 
program de luptă. 
• Unul dintre rolurile de Scorekeeper este rolul de crainic pentru zona de luptă. 
 
Articolul 3.8. Kick counter (Contor de lovituri) 
• Contorul de lovituri este numit de către Arbitrul șef pentru fiecare luptă de Full Contact (FC) 
din Ring. 
• Contorul de lovituri este obligatoriu în toate competițiile oficiale autorizate WAKO în 
disciplinele de Full Contact (FC). 
• Un jucător de lovitură este un Arbitru care stă în colțul neutru al ringului, (când sistemul 
electronic de punctare nu este utilizat) sau lângă Time Keeper (când este folosit sistemul 
electronic). Antrenorii trebuie să poată vedea contorul, dacă nu se folosește sistemul 
electronic de punctaj. 
• Scopul principal al Kick counter este să înregistreze lovituri valide în timpul fiecărei runde 
de luptă de contact complet. 
• Kick counter raportează Arbitrului central după fiecare rundă numărul de lovituri lipsă ale 
fiecărui kickboxer. 
• Este obligatoriu ca kick-counterul să folosească o tablă cu numere roșii și albastre vizibile 
(când sistemul electronic nu este utilizat). 
 
Articolul 3.9. Numărul de oficiali pe Tatami 
• La Campionatele Mondiale și Continentale și Cupele Mondiale, este necesar un număr 
minim de arbitri pentru a asigura neutralitatea probelor, după cum urmează: 

- Point Fighting: 1 Arbitru șef + 6 arbitri/Judecători 
Atribuțiile lor în timpul luptei sunt: 
1 Arbitru șef, 1 Arbitru central, 2 Judecători, 1 punctaj/cronometru, 2 arbitri de rezervă 

- Light Contact / Kick Light: 1 Arbitru șef + 8 arbitri / arbitri 
Atribuțiile lor în timpul luptei sunt: 
1 Arbitru șef, 1 Arbitru central, 3 Judecători, 1 punctaj/cronometru, 3 Judecători de rezervă 

- Forms: 1 Arbitru șef, 4 Judecători, 1 Judecător de rezervă 
• Președintele Comitetului Internațional de Arbitri WAKO al Tatami Sports sau 
reprezentantul său nominalizat pentru Campionatele Mondiale, Continentale și Cupele 
Mondiale și continentale poate desemna 1 Arbitru cu experiență ca Supervizor pentru 2 
Tatami pe care au loc lupte din aceeași disciplină. La celelalte turnee de kickboxing, 
Supervizorii sunt numiți de către organizatorul președintelui comitetului de arbitri al 
federației naționale. Arbitrul șef nu poate desemna un Judecător pentru o luptă ca Arbitru 
central, Judecător sau Timekeeper de aceeași naționalitate ca unul dintre kickboxeri. 
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• În timpul luptei, cu excepția cazurilor excepționale (forță majoră), Arbitrul șef nu poate 
schimba Arbitrul central sau Judecătorii. Se consideră că forța majoră a făcut ca Arbitrul 
central sau Judecătorul să se îmbolnăvească sau să fi constatat o încălcare mare și intenționată 
a regulilor. 
 
Articolul 3.10. Numărul de oficiali pe ring 
• La Campionatele Mondiale, Continentale și Cupele Mondiale, este necesar un număr minim 
de arbitri și Judecători pentru a asigura neutralitatea luptelor după cum urmează: 
• Full contact: 1 Arbitru șef + 10 arbitri/arbitri. 
Atribuțiile lor în timpul luptei sunt: 1 Arbitru șef, 1 Arbitru central, 3 Judecători, 1 scor/time 
keeper, 2 contor de lovituri, 3 arbitri de rezervă. 
• Low kick / K1 Style: 1 Arbitru șef + 8 arbitri/arbitri 
Atribuțiile lor în timpul luptei sunt: 1 Arbitru șef, 1 Arbitru central, 3 Judecători, 1 scor/time 
keeper, 3 arbitri de rezervă. 
• Arbitrul șef nu poate desemna un Judecător pentru o luptă ca Arbitru central, Judecător sau 
cronometru de aceeași naționalitate cu unul dintre kickboxeri. 
• În timpul luptei, cu excepția cazurilor excepționale (forță majoră), Arbitrul șef nu poate 
schimba Arbitrul central sau Judecătorii. Se consideră că forța majoră a determinat Arbitrul 
central sau Judecătorul să se îmbolnăvească sau să fi constatat o încălcare majoră și 
intenționată a regulilor. 
 
Articolul 3.11. Arbitru și Judecători - general 
• Fiecare luptă dintr-un campionat internațional și turnee de kickboxing este punctată de trei 
arbitri internaționali (cu excepția PF unde există 1 Arbitru central și 2 arbitri). 
• Pentru asigurarea neutralității, arbitrii centrali și cei 3 arbitri pentru fiecare luptă vor fi 
selectați de către Arbitrul șef cu responsabilitate generală a zonei de luptă, conform 
următoarelor reguli: 
- În niciun fel doi dintre arbitrii/arbitrii centrali ai aceleiași lupte nu pot veni din aceeași țară 
în campionatele mondiale și continentale WAKO și cupele mondiale și continentale decât 
dacă se datorează unui motiv incontrolabil. 
• Cei 3 Judecători vor fi așezați departe de spectatori și aproape de zona de luptă. 
• Pozițiile fiecăruia dintre cei 3 Judecători trebuie să fie adecvate pentru a le permite să aibă o 
viziune clară asupra zonei de luptă. 
• În PF, Arbitrul central și 2 arbitri cu poziția lor în triunghi se asigură că cel puțin doi dintre 
ei văd clar performanța tehnicilor în luptă. 
• Restul arbitrilor ar trebui să fie așezați într-o barieră care este la o distanță mică de zona de 
luptă, astfel încât să nu aibă nicio posibilitate de a influența lupta în curs, dacă se întâmplă 
ceva. Arbitrul șef și supervizorul trebuie să rezolve problema fără a influența Judecătorii care 
nu sunt implicați în luptă. 
• Toți arbitrii și arbitrii ar trebui să treacă, în propriile țări, unui test medical de bază înainte de 
a oficia în orice campionat oficial WAKO. Certificatul lor medical valabil trebuie adus cu ei 
în timpul Campionatului și prezentat la cerere Arbitrului șef. 
• Arbitrii trebuie să folosească sistemul electronic de notare pentru a număra punctele în 
timpul serviciului. 
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• Arbitrii/arbitrii trebuie să participe la academia internațională/seminarele/tabăra de arbitri 
WAKO convenite în prealabil și la minimum o Cupă Mondială înainte de a li se permite să 
oficieze într-un Campionat Mondial sau Continental în acel an (Evenimente WAKO Clasa A). 
• Licența / carnetul de Arbitru trebuie reînnoit la fiecare doi ani. 
• Pentru asigurarea neutralității, arbitrii centrali și cei 3 arbitri pentru fiecare luptă vor fi 
selectați de către Arbitrul șef cu responsabilitate generală a zonei de luptă, conform 
următoarelor reguli: 
- În niciun fel doi dintre arbitrii/arbitrii centrali ai aceleiași lupte nu pot veni din aceeași țară 
decât dacă este din cauza unui motiv incontrolabil. 
• Pentru luptele internaționale între echipele a două sau mai multe Federații/Asociații 
Naționale, o luptă poate fi supravegheată conform unui acord între reprezentanții oficiali ai 
Federației/Asociațiilor în cauză, cu condiția ca acordul să nu depășească Regulile WAKO. 
• Persoanele însărcinate cu arbitrajul/judecarea unei lupte sau a unei serii de lupte, nu vor avea 
voie în niciun moment al luptei (sau luptelor) să acționeze ca manager, antrenor, antrenor sau 
secund al unui kickboxer sau al unei echipe de kickboxeri. să participe la o luptă și nici să 
acționeze ca oficial într-o luptă la care participă un kickboxer din țara sa. 
• În cazul în care Judecătorul/Arbitrul nu respectă regulile WAKO și comite greșeli grave în 
îndeplinirea atribuțiilor sale, acesta poate fi suspendat și înlocuit în timpul luptei de către 
Arbitrul șef. Poziția sa va fi luată de următorul Judecător/Arbitru disponibil la decizia 
Arbitrului șef. 
 
Articolul 4. Selectarea arbitrilor pentru atribuții în competiție 
• Președintele fiecărui Comitet este responsabil să numească Supraveghetori/Observatori 
pentru Tatami sau Rings. 
• Împreună cu Supervizorul, desfășurați arbitri și Judecători centrali pentru Tatami și Rings. 
• Cu fiecare Supervizor verifică tatami-ul, inelele, echipamentul oficial de masă, uniformele 
Arbitrului și Arbitrului și vor permite începerea competiției. 
• Comisiile de arbitri sunt numite de Consiliul de Administrație WAKO și rămân la conducere 
timp de 4 ani, cu excepția cazului în care se decide de către Consiliul WAKO. 
 
Articolul 4.1. Arbitri și Judecători pentru Campionatele Mondiale 
• Toți arbitrii internaționali/arbitrii care sunt eligibili pentru a participa la un campionat 
mondial trebuie să fi participat la cel puțin 2 campionate internaționale, inclusiv cel puțin o 
Cupă Mondială, și o academie internațională/seminare/tabără de arbitri WAKO, înainte de a li 
se permite să oficieze într-o lume. sau Campionatele Continentale din acel an (Evenimente 
WAKO Clasa A). 
• Toți arbitrii/Judecătorii TREBUIE să fie de gradul A/B. 
 
Articolul 4.2. Arbitri și Judecătorii pentru Campionatele Continentale 
• Toți arbitrii internaționali/arbitrii care sunt eligibili să oficieze la un campionat continental 
trebuie să fi participat la cel puțin 2 campionate internaționale în același an cu propriile lor 
campionate continentale, trebuie să fi participat la un seminar/tabără de antrenament oficial al 
arbitrilor. 
• Toți arbitrii și Judecătorii TREBUIE să fie de gradul A/B. 
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Articolul 4.3. Arbitri și Judecători pentru Cupele Mondiale și Continentale 
• Toți arbitrii internaționali/arbitrii care sunt eligibili să oficieze la un campionat continental 
trebuie să fi participat la cel puțin 2 campionate internaționale în același an cu propriile lor 
campionate continentale, trebuie să fi participat la un seminar/tabără de antrenament oficial 
pentru arbitri, toți arbitrii și arbitrii TREBUIE fii de nota A/B. 
 
Articolul 4.4. Arbitri și Judecători pentru turnee internaționale 
• Toți arbitrii/arbitrii care sunt eligibili să oficieze la un campionat internațional trebuie să fi 
participat la cel puțin 8 turnee naționale într-o perioadă de 18 luni, trebuie să fi participat la 
seminariile oficiale ale arbitrilor și să aibă permisiunea Arbitrului șef al țării lor, a noilor 
arbitri internaționali și a arbitrilor. vor fi evaluați la gradul internațional C de către Arbitrul 
șef al turneului, toți arbitrii și arbitrii trebuie să fie de gradul A/B/C. 
 
Articolul 4.5. Arbitru și Judecători pentru campionatele naționale 
Toți Judecătorii/arbitrii care sunt eligibili să oficieze la Campionatul Național trebuie să fi 
participat la unul dintre seminarii, să fi trecut proba scrisă și să fi participat la o sesiune de 
pregătire practică, pentru a-și păstra standardul de oficiere, cunoștințele de aplicare a regulilor 
WAKO, trebuie să păstreze activ pe tot parcursul anului cu participarea la cât mai multe 
turnee pentru a se îmbunătăți. 
 
Articolul 4.6. Atribuțiile de Arbitru/Judecători într-o competiție 
• Arbitrul șef al competiției determină care arbitri vor fi arbitrii șefi, Observatori și 
supraveghetori ai tatami-ului/ringului, aceste atribuții sunt atribuite celor mai experimentați 
arbitri, ca regulă a arbitrilor de Clasa A. 
• La Campionatele Mondiale, Continentale și la Cupele Mondiale și Continentale, Arbitrul-
Șef al competiției ia în considerare reprezentarea continentală/națională a Arbitrului în aceste 
posturi. 
• Arbitrul-Șef al tatami-ului / ringului schimbă zona de luptă în fiecare zi de competiție și, 
conform deciziei Supraveghetorilor și Observatorilor, arbitrii și arbitrii individuali pot fi 
mutați în alte zone de luptă. 
• Arbitrii șefi pentru fiecare luptă pe tatami/ring, numesc un Arbitru central și Judecători de 
punctaj, precum și alți Judecători care pot fi cronometraj sau/și contor de lovituri. 
• La repartizarea arbitrilor în funcția de Arbitru central și de arbitri, Arbitrul șef al tatami-ului 
/ ringului va ține cont de calitatea și experiența, de aranjarea corectă a tuturor arbitrilor și 
arbitrilor desemnați pe tatami / ring, și în special de neutralitatea a Judecătorilor, conform 
articolelor 3.11 și 9 din prezentul Regulament. 
• La atribuirea sarcinilor, Arbitrul-șef de tatami/ring ține evidența programului pe un formular 
(vezi Anexa). 
 
Articolul 4.7. Evaluarea muncii arbitrilor și Judecătorilor 
• La sfârșitul fiecărei zile de competiție, Arbitrul-Șef, în colaborare cu Observatorul și 
supervizorul, evaluează munca fiecărui Arbitru/Arbitru. 
• Evaluarea se face pe un formular care este dat în Anexa 3. Calificarea 
Arbitrilor/Judecătorilor. 
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• Nota generală în competiție pentru fiecare Arbitru/Arbitru este una dintre condițiile pentru 
avansarea și promovarea acestuia într-o clasă superioară. 
 
Articolul 5. Înregistrarea arbitrilor/Judecătorilor pentru competiții  
Articolul 5.1. Procedura de înregistrare 
• Toate competițiile WAKO trebuie să utilizeze sistemul electronic de înregistrare aprobat de 
WAKO (în prezent furnizorul de servicii este SportData). 
• Toate înregistrările pentru Campionatele Mondiale, Continentale și Cupe trebuie făcute 
online folosind sistemul de înregistrare aprobat de WAKO. 
• Înregistrarea se încheie cu o (1) săptămână (7 zile) înainte de Campionatele Mondiale și 
Continentale și cu minimum 3 zile înainte de data de începere a Cupelor Mondiale și 
continentale de control al greutății. Înainte de închiderea înscrierilor, acestea vor fi vizibile pe 
site-ul web SportData și persoanele responsabile ale federațiilor/cluburilor naționale vor putea 
face corecții și modificări. 
• După termenul limită de înscriere (7 zile înainte de începerea controlului greutății pentru 
Campionatele Mondiale sau Continentale), înscrierile sunt închise și nu sunt permise 
modificări decât retragerea înscrierii. 
• Înregistrarea personală (arbitri, Judecători) trebuie să includă următoarele date: 

- Numele și prenumele. 
- Nationalitate. 
- Data de nastere. 
- Fotografie (format JPEG sau PNG, rezoluție min. 400 x 600 px, dimensiune max. 1 Mb). 
- Certificat medical. 
- Orice altă documentație oficială cerută de Consiliul IF WAKO. 

• Înscrierea la concurs se va face pe baza înregistrării personale prin alegerea competiției 
WAKO selectate. 
 
Articolul 5.2. Înregistrare online 
• Fiecare participant va fi înregistrat în rolul selectat (kickboxer, antrenor, Arbitru, oficial). 
 
Articolul 5.3. Documentația necesară pentru arbitri 
• Fiecare Arbitru/Arbitru care se inscrie la concurs trebuie sa aiba urmatoarea documentatie 
certificata pe care o va preda arbitrilor sefi in timpul inregistrarii personale. 

- Pasaport sau carte de identitate 
- Cartea de rezidenta oficiala de rezidenta permanenta in tara pe care doresc sa o 

reprezinte, 
dacă kickboxerul nu are naționalitatea echipei naționale pe care o reprezintă. 
- Certificat medical WAKO - (vezi anexa 1) 
- Exonerare de răspundere WAKO - (vezi anexa 2) 

Codul de conduită al arbitrilor WAKO - (vezi anexa 4) 
• Toate documentele trebuie scrise clar și completate acasă chiar înainte de competiție. 
• Toate documentele și certificatele trebuie să aibă un pașaport sau un număr de identitate al 
Arbitrului. 
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Articolul 5.4. Procedura de acreditare 
• Fiecare participant la Campionatele Mondiale sau Continentale trebuie să fie acreditat prin 
sistemul de înregistrare SportData. 
Există mai multe tipuri de acreditare: 

- Kickboxeri 
- Antrenor 
- Judecător 
- Doctor / Medic 
- Oficial 
- Organizator/Comitet de organizare 
- Personalul 
- VIP 
- VIP - invitat 
- Oaspete 
- Jurnalist 

 
Articolul 6. Înregistrarea anuală a Arbitrului/Judecătorului (Sport ID) 
• Toți arbitrii/Judecătorii care urmează să participe la Campionatele Mondiale/Europene 
WAKO, Cupele Mondiale/Europene sau orice alte turnee internaționale trebuie să fie 
înregistrați din timp înainte de a veni la competiții prin Sport Data/Sport ID. 
 
Articolul 7. Control medical și certificat medical pentru arbitri și Judecători 
• Toți Arbitrii/Judecătorii care urmează să participe la Campionatele Mondiale/Europene 
WAKO, Cupele Mondiale/Europene trebuie să treacă controlul medical și să obțină 
certificatul medical „Apte medical” la domiciliu înainte de a veni la campionatele menționate 
mai sus. 
• Formularul de certificat medical este în Anexa 1. Certificatul medical WAKO pentru arbitri. 
• Președintele Comitetului de Arbitri IF/EU sau persoana desemnată din Comitetul de 
Organizare trebuie să verifice prezența unui astfel de certificat. 
 
Articolul 8. Verificarea echipamentului și hainelor kickboxer-ului înainte de luptă 
• Înainte de începerea luptelor, arbitrii laterali pentru Point Fighting (PF) trebuie să verifice 
echipamentul de siguranță al luptătorului. 
• În Light Contact și Kick Light, Arbitrul central va verifica luptătorii. 
• Începând cu capul în jos până la picioarele kickboxerilor. 
 
Articolul 8.1. Verificarea echipamentului și hainelor kickboxerului pe tatami 
Verificarea este după cum urmează: 
• Cap: Verificați dacă nu există catarame de oțel, verificați în interiorul protecției pentru cap 
pentru bijuterii, cercei etc. 
• Verificați partea din spate/superioară a apărătoarei pentru a vedea dacă este strâns și fixat 
corect. 
• Verificați proteza bucală a luptătorului și verificați dacă există piercing-uri în limbă, iar dacă 
este prevăzută un suport de sârmă, dacă este echipat cu un apărător de sârmă inferioară, atunci 
kickboxerul trebuie să poarte atât apărătoare de sus, cât și de jos. 
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• Verificați interiorul pentru bijuterii/coliere, Gi, tricou-V pentru Points Fighting, tricoul 
pentru Light Contact și tricou-vestă pentru Kick Light.  
• Verificați femeile pentru protecția pieptului. 
• Verificați mănușile lor pentru crăpături/despărțiri sau rupturi, (mănuși de luptă cu puncte) 
Mănuși de kickboxing de 10 oz pentru Light Contact (LC) și Kick Light (KL), (mănușile 
trebuie să fie în stare bună, materialul interior trebuie să fie compact). 
• Verificați pentru împachetări pentru mâini, Light Contact (LC) / Kick Light (KL) opțional 
pentru Point Fighting (PF). 
• Verificați pantalonii (luptători cu puncte/Light Contact (LC) pantaloni scurți pentru lumina 
de picior (nu sunt permise scrierea sau logo-urile thailandeze (nu le pot întoarce pe dos). 
• Verificați protecțiile inghinale atât pentru bărbați, cât și pentru femei (toate vârstele). 
• Verificați picioarele pentru tibie, (tibiei de fotbal nu sunt permise) nu sunt permise tibie și 
cioburi. 
• Verificați picioarele pentru cizme, fără crăpături, rupturi sau rupturi, degetele de la 
picioare/călcâiele trebuie să fie complet acoperite. 
 
Articolul 8.2. Verificarea armelor și hainelor kickboxerului în formulare 
Concurenții care concurează în Forms pot purta orice fel de kickboxing recunoscut legal sau 
uniformă ca kimono tradițional. 
• Arbitrul șef al formularelor trebuie să verifice îmbrăcămintea sau uniformele tuturor 
concurenților. 
• Uniforma trebuie să fie într-o stare curată și decentă. 
• Concurenții trebuie să poarte o centură tradițională de arte marțiale. 
• Nu vor fi permise uniforme de formă moale sau cearcee. 
• Tricourile NU VOR FI PERMISE. 
• Sunt permise benzi de transpirație pe brațe/încheietură. 
• Verificați dacă concurenții poartă bijuterii sau piercing-uri de orice fel. 
• Verificați siguranța și starea armelor lor. 
• Nicio lame active (arme ascuțite) nu pot fi folosite în performanța niciunui concurent. 
 
Articolul 8.3. Verificarea echipamentului și hainelor kickboxerului în Ring 
Verificarea este după cum urmează: 
• Cap: Verificați dacă nu există catarame de oțel, verificați în interiorul protecției pentru cap 
pentru bijuterii, cercei etc. 
• Verificați partea din spate/superioară a apărătoarei pentru a vedea dacă este strâns și fixat 
corect. 
• Verificați apărătoarea bucală a luptătorului și verificați dacă există piercing-uri în limbă, iar 
dacă este prevăzută un suport de sârmă, dacă este echipat cu un apărător de sârmă inferioară, 
atunci kickboxerul trebuie să poarte atât apărătoare de sus, cât și de jos. 
• Verificați femelele pentru protecția pieptului. 
• Verificați-le mănușile pentru fisuri/taieturi sau rupturi, mănuși de kickboxing de 10oz pentru 
disciplinele de Ring, (mănușile trebuie să fie în stare bună, materialul interior trebuie să fie 
compact). 
• Verificați dacă există împachetări pentru mâini. 
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• Pantaloni cu verificare (Full contact) pantaloni scurți (Low Kick / K1 Style) (nu sunt 
permise scriere sau logo-uri thailandeze (nu le pot întoarce pe dos). 
• Verificați apărătoarele inghinale atât pentru bărbați cât și pentru femei (toate vârstele). 
• Verificați picioarele pentru tibie (contact complet) (tibiei de tip șosetă nu sunt permise) nu 
sunt permise tibie și cup-uri. 
• Suportul pentru glezne (opțional) este permis. 
• Verificați picioarele pentru botoșei sa fie fără crăpături, tăieturi sau rupturi, degetele de la 
picioare/călcâiele trebuie să fie complet acoperite. 
• Verificați picioarele pentru apărări pentru tibie (Low Kick / K1 Style) (trebuie să acopere 
tibia și copul). 
• Învelișuri pentru picioare (Low Kick / K1 Style) (opțional) (trebuie acoperite cu suportul 
pentru gleznă). 
• Suport pentru gleznă (Low Kick / K1 Style) (opțional, dacă nu se folosesc împachetări 
pentru picioare). 
 
Articolul 9. Asigurarea neutralității arbitrilor/Judecătorilor 
• Este datoria Arbitrului-șef/Observatorului să se asigure că niciun Judecător sau Arbitru de 
centru nu oficiază un luptător din aceeași țară, în campionatele mondiale și continentale 
WAKO și cupele mondiale și continentale (vezi articolul 3.11.) 
• Arbitrul șef al tatami-ului sau ringului ține o evidență a programului arbitrilor/judecăților 
pentru fiecare luptă, ținând cont strict de experiența tuturor arbitrilor/judecăților, precum și de 
neutralitatea arbitrilor, așa cum s-a menționat anterior (formular „Arbitru comanda de lucru” 
este Anexa 8). 
 
Articolul 10. Sistem electronic de punctare deschis  
Articolul 10.1. Sistem electronic de scor deschis - Tatami 
• Pentru disciplina de luptă la puncte poate fi utilizat un sistem electronic de punctaj deschis 
(vezi explicația în Capitolul 4 - Reguli de Point Fighting) 
• Pentru disciplină de Light Contact (LC) și Kick Light (KL), poate fi utilizat un sistem 
electronic de scor deschis. 
• Fiecare luptă este marcată de trei Judecători individuali, așezați în trei colțuri de tatami. 
• Acest sistem este după cum urmează: 
- Toți cei trei Judecători folosesc un mouse cu butoane care indică cele două colțuri (roșu și 
albastru). 
- Un ecran va afișa starea punctelor pentru ambii kickboxeri de la diferiții arbitri în orice 
moment. 
- Ecranele vor fi vizibile pentru public și pentru antrenorii implicați fie cu ecrane TV și/sau cu 
ecran roll-up. 
- Pe ecran sunt afișate și greșelile, avertismentele, punctele minus și timpul, administrate de 
pe computerul secretariatului fiecărei zone de tatami. 
• Sistemul va fi administrat de persoana care tine scorul/cronometru. 
• Lupta și istoricul acesteia sunt stocate ca fișier .PDF în computer la masa juriului (vezi 
exemplele în anexă). 
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Articolul 10.2. Sistem electronic de scor deschis - Ring 
• Pentru toate sporturile pe ring, se va utiliza un sistem electronic de scor deschis. 
• Acest sistem este după cum urmează: Toți cei trei arbitri folosesc un mouse cu butoane care 
indică cele două colțuri. 
• Un ecran va arăta starea punctelor pentru ambii kickboxeri de la diferiții arbitri în orice 
moment. 
• Ecranele vor fi vizibile pentru public și pentru antrenorii implicați fie cu ecrane TV, fie cu 
ecran roll-up. Pe ecran sunt afișate și greșelile, avertismentele, minusurile și timpul, 
administrate de pe computerul secretariatului fiecărui ring. 
• Sistemul va fi administrat de persoana care tine cronometrul. 
• Lupta și istoricul acesteia sunt stocate ca fișier PDF în computer (Vezi exemple în anexă). 
 
Articolul 11. Contestații împotriva deciziilor arbitrilor 
Articolul 11.1. Concurență proteste / recurs 
• Protestul scris trebuie să descrie clar problema. Arbitrul-șef trebuie să transmită protestul 
Comitetului de contestație care va analiza problema și o va rezolva imediat. 
 
Articolul 11.2. Comisia oficială pentru proteste de apel 
• Comisia oficială de proteste de apel este compusă din următoarele: - 

- Președintele Comitetului de Arbitri de Ring sau Tatami (care va acționa ca președinte al 
Comisiei de Apel Protest). 

- Supraveghetor/Observator 
- Arbitru șef 

• Nu pot fi numiți doi membri din aceeași Federație Națională. 
• Președintele comisiei de Arbitru ar trebui, de asemenea, să numească trei membri 
suplimentari cu numerotare desemnată de la 1 la 3 care înlocuiesc automat pe oricare dintre 
membrii juriului de apel desemnați inițial într-o situație de conflict de interese (aceeași 
naționalitate, familie, relație de sânge etc... sau implicat în presupusul incident sau problemă). 
• Următoarea secvență trebuie urmată atunci când faceți un protest. Se speră ca la fiecare 
etapă prioritatea să fie rezolvarea pe cale amiabilă, dar dacă nu atunci: 
 
Articolul 11.3. Procedura de declanșare a protestului 
• Antrenorul sau reprezentantul lor trebuie să declare imediat după luptă despre dorința lor de 
a depune protestul. 
• Ei trebuie să ia formularul oficial de protest WAKO (vezi Anexa 10) de la șeful 
ringului/tatami-ului, să îl completeze și să se întoarcă înapoi la șeful ringului cu taxa de 
protest (100 €, plătită în față) în perioada 10 minute după luptă care a rezultat, vor protesta. 
• Comisia de Apel pentru Protest va examina protestul și va declara rezultatul după maximum 
5 minute de la primirea protestului. 
• Este nevoie de doar 15 minute în total pentru declanșarea și examinarea protestului de la 
finalizarea luptei. 
• Comitetul oficial pentru proteste de apel analizează protestul și ia decizia finală. 
• Dacă protestul este considerat invalid, depozitul (taxa de protest) va fi donat către WAKO. 
• Dacă protestul are succes, decizia va fi schimbată și taxa de protest va fi rambursată. 
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Articolul 11.4. Proteste neregulate 
• Protestele neregulate privind neînțelegerile de decizii, în care protestul kickboxer-ului prin 
întârzierea unor programe ulterioare în ring/tatami, cum ar fi așezarea în ring/tatami, hotărât 
de ei înșiși sau stimulat de antrenorul/echipa sa nu este permis. 
• În cazul unui astfel de protest neregulat, reacția va fi făcută de către Arbitrul șef, 
supervizorul și președintele Comitetului de arbitri de ring sau tatami. 
• Consecința pentru un astfel de comportament poate fi că întreaga echipă a disciplinei poate 
fi exclusă. 
• În cazul unei escalade ulterioare a conflictului din cauza acestei acțiuni și dacă personalul de 
securitate trebuie să intervină, aceasta va duce la descalificarea imediată a întregii echipe 
naționale. 
• Decizia situației de mai sus cu privire la campionatele mondiale și continentale va fi luată de 
Consiliul de administrație WAKO. La celelalte campionate, cupe și turnee decizia va fi luată 
de un comitet interimar format din președintele federației naționale sau reprezentantul 
acestuia, organizatorul (promotorul) și Arbitrul șef. 
• Un protest va fi acceptat doar într-o scrisoare scrisă și un protest nu va fi gestionat dacă 
acțiunile menționate mai sus sunt puse în aplicare. 
 
Articolul 11.5. Dovezile video 
• Înregistrările video nu se aplică evenimentelor de competiție WAKO. 
• Înregistrările video nu pot fi folosite pentru a rezolva sau revizui orice întrebări, reclamații 
sau puncte de clarificare. 
 
Articolul 11.6. Încălcări speciale ale regulilor 
• Dacă un kickboxer, antrenor sau o întreagă echipă protestează intrând sau nu părăsind ringul 
sau tatami-ul imediat după lupta din campionatele mondiale și continentale WAKO, Consiliul 
Director WAKO are dreptul să descalifice întreaga echipă. La alte campionate, cupe și turnee, 
decizia de descalificare va fi luată de un comitet interimar format din președintele Federației 
Naționale sau reprezentantul acestuia, organizatorul (promotorul) și Arbitrul șef. 
 
Articolul 12. Schimbarea deciziei Arbitrului 
• Doar Arbitrul-șef și supervizorul pot schimba decizia unui Arbitru central/a Judecătorului în 
caz de „greșeală materială”. 
• Greșeala materială este considerată următoarele: 
- Arbitrul schimbă colțul kickboxerului. 
- Puncte sau penalități înregistrate greșit de către marcator. 
- Aplicarea greșită semnificativă a regulilor de către Arbitrul central 
• Modificarea deciziei este aplicabilă cu efect imediat și trebuie înregistrată în formă scrisă. 
 
Articolul 13. Comportamentul Arbitrilor/Judecatorilor în competiție 
• Toți arbitrii șefi, Observatorii, arbitrii și arbitrii trebuie să se comporte în toate campionatele 
mondiale și continentale WAKO și cupele mondiale și continentale, turneele internaționale și 
propriile turnee naționale; 
• Trebuie să fie punctuali și la timp. 
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• Ei trebuie să ceară permisiunea Arbitrului lor șef, care va cere și permisiunea 
supervizorului/președintelui pentru a părăsi zona turneului. 
• Toți arbitrii/Judecătorii vor fi așezați în permanență și vor urmări luptele astfel încât să se 
poată educa și să-i ajute pe oficialii mai puțin calificați pe tatami-ul/ringul lor. 
• Nu trebuie să mestece gumă sau să aibă ceva în gură în timp ce oficiază o luptă. 
 
Articolul 14. Hainele Arbitrului 
• Arbitrul și arbitrii trebuie să fie îmbrăcați în felul următor: 

- Jacheta bleumarin cu emblema WAKO. 
- Este permisă doar o mică insignă WAKO pe reverul jachetei. 
- Cămașă albă oficială IF WAKO cu mâneci scurte. 
- Papion WAKO (arbitri si arbitri centrali) sau WAKO (arbitri sefi si supraveghetori). 
- Pantaloni negri fără răsuci. 
- Ciorapi albastru inchis sau negri. 
- Pantofi de sport negri, fără șireturi, tocuri și sigle de orice culoare, cu excepția siglei 
WAKO (vezi anexa 7). 

• Vederea lui trebuie să fie de cel puțin 6 dioptrii per ochi. 
• Un Arbitru central nu are voie să poarte ochelari, dar poate purta numai lentile de contact 
moi. 
• Ochelarii/ochelarii sunt permise numai pentru arbitri/oficialii de masă (nu pentru arbitrii în 
lupte la puncte). 
 
Articolul 15. Codul de etică/conduită al Arbitrului  
Articolul 15.1. Demnitate 
Arbitrul / Arbitri: 
• Nu trebuie să fie sub influența sau mirosul vreunui alcool pe toată durata oricărui turneu 
WAKO la care participă. 
• Nu trebuie să fumeze în locul competiției. 
• Nu trebuie să utilizați un telefon mobil/tabletă în timp ce sunteți la tatami sau ring, inclusiv 
la masa de scor tatami/ring sau la zona de relaxare a arbitrilor. 
• Nu trebuie să se comporte într-un mod derogatoriu pentru WAKO. 
• Nu trebuie să încalce nicio regulă și regulament de comportament social cu membrii 
localnicilor și cetățenii țărilor în vizită. 
• Trebuie să se comporte în orice moment într-o manieră profesionistă și etică, acordând 
atenția, respectul și amabilitatea cuvenite colegilor arbitri/Judecători, supraveghetorului și 
Arbitrului șef. 
 
Articolul 15.2. Integritate 
• Nu trebuie, direct sau indirect, să solicite, să accepte sau să ofere nicio formă de remunerație 
sau comision, nici un beneficiu, serviciu sau cadou ascuns de orice natură care ar putea fi 
considerat mită, să aibă legătură cu oricine are legătură cu orice turneu în care aceștia 
participa la dare de mită, aceasta poate duce la o anchetă și la luarea de măsuri împotriva 
respectivului Arbitru/Judecător. 
• Numai suveniruri oficiale din tara WAKO pot fi oferite sau acceptate, ca semn de respect 
sau apreciere. 
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Articolul 15.3. Confidențialitate 
• Arbitrii/Judecătorii nu trebuie să se complice sau să colaboreze cu nicio parte prin încălcarea 
Regulilor WAKO aprobate sau a oricăror Reguli WAKO arbitrilor care sunt în uz la acel 
moment dat. 
• Atunci când îndeplinesc atribuțiile de Arbitru/Arbitru/oficial WAKO, Arbitrii/Judecătorii nu 
trebuie să comunice cu nimeni despre nicio problemă legată de turneu în locul turneului și/sau 
în orice altă locație pentru întreaga perioadă a turneului, în special persoanelor din propria 
țară, cum ar fi membrii federațiilor naționale, oficialii tehnici, mass-media și publicul. 
• Arbitrii/arbitrii nu trebuie să socializeze sau să devină intimi cu kickboxerii, antrenorii sau 
să intre în vreo relație sau să ia vreo acțiune care să pună la îndoială imparțialitatea ca 
Arbitru/Arbitru sau Oficial WAKO. 
• Oficialii trebuie să trateze orice informații pe care le pot primi, de la WAKO IF în legătură 
cu poziția lor de Arbitru/Judecător/oficial WAKO, în mod confidențial și, în special, nu 
trebuie să dezvăluie nicio informație confidențială cu niciun alt oficial sau membru al 
publicului. 
 
Articolul 15.4. Disponibilitate 
• Arbitrii/Judecătorii trebuie să fie la timp pentru TOATE sarcinile de turneu sau locurile de 
muncă atribuite. 
• Ei trebuie să fie disponibili pentru a participa la toate întâlnirile oficiale organizate de 
arbitri/Judecători în sau înainte de ziua turneului. 
• Trebuie să îndeplinească toate sarcinile care le sunt atribuite de către Supervizor, Arbitrul-
Șef sau Președintele Comitetului de Arbitri. 
 
Articolul 15.5. Responsabilitate 
• Toți arbitrii/Judecătorii trebuie să mențină o condiție fizică bună, cu igiena personală și un 
aspect profesional în orice moment atunci când își îndeplinesc atribuțiile de Arbitru/Arbitru 
sau Oficial WAKO. 
• Fiecare Arbitru/Judecător este obligat să efectueze un control medical o dată pe an și să 
obțină un certificat medical valabil. Numai arbitrii/Judecătorii care au fost evaluați „apt din 
punct de vedere medical” pot participa la competițiile WAKO. 
• Fiecare Arbitru/Judecător, la înregistrarea în competiție pentru competiție, trebuie să arate 
sau să preîncarce în timpul înregistrării online (dacă este activat) un Certificat medical valabil 
(nu mai vechi de 1 an) (se atașează formularul de Certificat medical). 
• Nu trebuie să critice sau să încerce să comenteze apelurile sau deciziile luate de alți 
arbitri/Judecători, cu excepția cazului în care este solicitat de către Supervizor sau Arbitrul-
Șef. 
• Arbitrii/arbitrii trebuie să respecte Regulile WAKO/Regulile Arbitrilor WAKO plus toate 
celelalte reguli care se aplică și în cadrul WAKO IF, inclusiv Codul de Etică. 
 
 
 
 



 
 
Regulamentul de arbitraj W.A.K.O.    

Pagina 25 din 53 

 
Articolul 16. Educație și seminarii 
Articolul 16.1. Seminarii - generale 
• Seminariile Internaționale (Transfrontaliere) (sportiv, Arbitru, antrenor și medical-
antidoping) organizate în afara competiției trebuie să fie aprobate, verificate și incluse în 
calendarul WAKO. 
• Programele de seminar trebuie să fie aliniate cu programul educațional WAKO și cu 
Regulile WAKO. 
• Organizatorul seminarului este obligat să anunţe seminarul în timp util, şi să obţină 
verificarea şi aprobarea comisiei în cauză (sportiv, antrenor, Arbitru sau medical-antidoping) 
pentru a organiza un seminar. 
• Înainte de includerea seminarului în calendarul WAKO, promotorul trebuie să depună o 
cerere de acord pentru organizarea unui seminar internațional de kickboxing. Formularul de 
cerere poate fi găsit în Anexa 32. 
• Pentru ca organizatorul seminarului să obțină aprobarea seminarului din partea comitetului, 
organizatorul trebuie să trimită mai întâi scrisoarea de invitație, posterul, programul 
seminarului, numele și prenumele conducătorului seminarului și vorbitorilor și cine sunt 
participanții la seminar. 
• Președintele comisiei (sportiv, antrenor, Arbitru sau medical-antidoping) își va da acordul 
pentru seminar după acordul membrilor comisiei, cât mai curând posibil dacă sunt îndeplinite 
condițiile anterioare și dacă seminarul este organizat în conformitate cu Regulile WAKO. 
 
Articolul 16.2. Seminarii înainte de campionate și turnee 
• În pregătirea Campionatelor Mondiale/Continentale și Cupelor Mondiale, Comitetul 
organizează seminarii pentru a se asigura că jurizarea și comportamentul arbitrilor sunt 
optime. 
• Când trimite scrisori de invitație la campionate și cupe, HQ-ul WAKO va scrie o notă 
suplimentară cu privire la arbitri și arbitri, inclusiv toate cererile pentru pregătirea lor. 
• Organizarea seminariilor va fi după cum urmează: 

- Toți arbitrii și arbitrii trebuie să aibă o copie a regulilor actualizate care vor fi prezentate 
în timpul seminarului. 
- Prin teste, asigurați-vă că toți arbitrii și arbitrii vorbesc un minim de engleză. 
- Prin engleză, de asemenea, evaluează arbitrii și arbitrii pe categorii (atât în limbă, cât și în 
experiență). 
- Seminariile vor trata fiecare disciplină de kickboxing și reguli specifice. 
- Asigurați-vă că toți arbitrii și Judecătorii poartă aceleași uniforme conform regulilor 
WAKO 

• Secvența dintr-un seminar conține: 
- Introducere verbală și explicații. 
- Explicarea verbală a principalelor probleme pe care în mod normal le cauzează probleme 
în vederea armonizării Judecătorilor. 
- Orice prezentare video pentru a explica situații. 
- Exersați predarea folosind kickboxeri în acțiune. 
- Utilizarea scorecards sau / și explicarea sistemului digital. 
- Teste/examene scrise. 
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- Înregistrare. 
• Toți arbitrii și arbitrii sunt înregistrați și li se acordă puncte în timpul unui campionat și a 
unor evenimente aprobate. 
• Cei mai buni arbitri și arbitri vor fi invitați ca arbitri oficiali să participe la Campionatele 
Mondiale și Continentale WAKO. 
• Arbitrii și Judecătorii își vor obține licența în funcție de performanța lor în campionatele 
mondiale și continentale WAKO. 
 
Articolul 16.3. Program 
• Președintele FI/Comitetului Continental de Arbitri este responsabil pentru crearea 
programului de educație pentru fiecare seminar (teorie, video din campionatele anterioare cu 
greșelile Arbitrului, situații dificile care nu sunt menționate în regulament, practică și proba 
scrisă). 
 
Articolul 16.4. Seminarii 
• Seminarele pentru arbitri și Judecători trebuie organizate înaintea fiecărei Campionate 
Mondiale/Continentale sau Cupe Mondiale/Continentale. 
• Fiecare Arbitru sau Arbitru este obligat să participe la seminariile organizate de Comitetele 
FI/Continentale de Arbitri înainte de a oficia Campionatele Mondiale/Continentale sau Cupele 
Mondiale/Continentale. 
 
Articolul 16.5. Cerere/aprobare seminar 
• Seminariile internaționale de arbitri (transfrontaliere) organizate în afara competiției trebuie 
să fie aprobate, verificate și incluse în calendarul WAKO. 
• Programele de seminar trebuie să fie aliniate cu programul educațional WAKO și cu 
Regulile WAKO. 
• Organizatorul seminarului este obligat să anunțe seminarul în timp util și să obțină 
verificarea și aprobarea președintelui comisiei de Arbitru pentru a organiza un seminar. 
 
Articolul 16.6. Teste de cunoștințe 
• Fiecare Arbitru sau Judecător trebuie să treacă proba scrisă în timpul seminarului dinaintea 
Campionatelor Mondiale/Continentale. 
 
Articolul 16.7. Obligații de prezență pentru arbitri 
• Fiecare Arbitru sau Judecător este obligat să participe la minimum un Campionat 
Mondial/Continental și o Cupă Mondială/Continentală în timpul anului. 
 
Articolul 16.8. Academia de arbitri 
• O dată pe an (într-o perioadă de doi ani) fiecare Arbitru sau Judecător, indiferent de tipul de 
licență pe care îl are, este solicitat să participe la Academia de Arbitri WAKO. 
 
Articolul 17. Sistemul de notare 
• La sfârșitul fiecărui an, fiecare Arbitru sau Judecător va ocupa poziția pe care o merită în 
Lista de Clasament WAKO. 

1. Aceasta va depinde de numărul de concursuri la care a participat pe parcursul anului. 



 
 
Regulamentul de arbitraj W.A.K.O.    

Pagina 27 din 53 

2. Numărul de greșeli pe care le-au comis în timpul arbitrajului ca Arbitru (greșeli 
materiale) sau Judecător (decizii împărțite). 

3. Cât de des au fost folosiți în timpul Campionatelor. 
4. Disciplina și încălcări ale comportamentului. 
5. Cunoașterea limbii engleze. 

 
Articolul 18. Clasele de Arbitru 
• Clase internaționale de arbitri: A, B, C. 
• Clasele Naționale de Arbitri: A, B, C. 
 
Articolul 19. Condiții pentru fiecare clasă 
• National A; B; C Clasele de arbitri sunt emise de Comitetul Național de Arbitri după 
promovarea seminarului teoretic cu proba scrisă și practică în timpul (cel puțin) două 
Campionate Naționale. 
• Licența națională este valabilă doi ani. Licențele pot fi reînnoite după doi ani sau pot fi 
actualizate după un an. 
• În Federațiile Naționale, Arbitrul șef este numit de șeful comitetului național de arbitri de la 
arbitrii de clasă „A” cu experiență. 
• Clasele Internaționale de Arbitri A, B, C se eliberează de Comitetul de Arbitri FI, după 
promovarea seminarului cu proba scrisă organizată la Campionatele Mondiale, Sau după 
finalizarea Campionatelor de către Comitetul Continental de Arbitri după promovarea 
seminarului fără proba scrisă și finalizarea Campionatelor Continentale. 
• Toți arbitrii și arbitrii trebuie să vorbească cel puțin limba engleză pentru a comunica cu alți 
arbitri și arbitri. 
• Internațional A; B; Licențele C sunt valabile doi ani și trebuie reînnoite după perioada 
menționată mai sus. 
• Internațional A; B; Licențele C sunt eliberate de către Președintele Comitetului de Arbitri 
Federației Internaționale după discuția cu Președintele Comitetului Federației 
Internaționale/Continental de Arbitri. 
• Licența internațională C poate fi eliberată de către Președintele Comitetului de Arbitri FI 
după promovarea seminariilor și a probei scrise cu practica în Academia de Arbitri WAKO. 
• Pentru a-și îmbunătăți licența internațională, arbitrii sau Judecătorii trebuie: 

- participați la minimum un Campionat Mondial/Continental și două Cupe Mondiale / 
Continentale. 

- participați la seminarii înaintea turneelor menționate mai sus. 
- trece proba scrisă înainte de Campionatele Mondiale. 
- să aibă greșeli minime în calitate de Arbitru (decizii împărțite) și fără greșeli în calitate 

de Arbitru. 
- au cele mai mici note de la jurizare în competițiile internaționale A - Excelent sau B - 

Foarte bine. 
- că Arbitrul/Judecătorul a participat la Academia de Arbitri WAKO cel puțin o dată la 

doi ani și că testele desfășurate acolo au fost premiate cu cel puțin: note A-Excelent sau 
B-Foarte bine. 

• Arbitrul-Șef este numit de către Președintele Comitetului de Arbitri Federației Internaționale 
prin selecția din „Echipa de Arbitri Principal” (8 persoane). 
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Articolul 20. Licențierea arbitrilor 
• Licența națională este acordată de Comitetul Național de Arbitri, 
• Licența internațională este acordată de Comitetul de Arbitri ai Federației Internaționale. 
 
Articolul 21. Cartea de Arbitru 
• Cardurile de aur cu licențe internaționale A, B, C sunt date de Comitetul IF Refreee. 
• Comitetul Național de Arbitri poate emite o carte națională de Arbitru, dar în condițiile 
prevăzute de Regulile Naționale pentru Arbitri. 
 
Articolul 22. Lista publică a arbitrilor autorizați 
• Lista oficială de clasare cu arbitri/Judecători licențiați internaționali cu licențele lor va fi 
publicată pe site-ul web WAKO și va fi reînnoită în fiecare an. 
 
Articolul 23. Comitetele de arbitri 
Comisiile de arbitri sunt formate la următoarele niveluri: 
• Comitetul de arbitri IF (mondial). 
• Comitetul Continental de Arbitri 
• Comitetul Național de Arbitri 
• Comitetul de arbitri poate fi împărțit în Comitetul de arbitri Ring și Comitetul de arbitri 
Tatami. 
 
Comitetul de arbitri este împărțit în două secțiuni: Ring Sports și Tatami Sports. Fiecare 
dintre secțiuni are minim 6 membri, acoperind ambele sexe de pe minimum 3 continente. 
 
Atribuțiile: 
Comitetul de arbitri se întrunește înaintea Campionatelor Mondiale, Continentale, Cupelor 
Mondiale și a turneelor deschise internaționale de clasă A/B/C. Dacă este necesar, membrii 
inițiază alte întâlniri, dar sunt rugați să se întâlnească în timpul evenimentelor/turneelor 
menționate. În caz contrar, comunică prin e-mail, poștă, apel conferință sau prin 
telefon/Skype. 
 
Responsabilitate: 
• Comisia de arbitri este condusă de președintele fiecărei secțiuni (Ring și Tatami Sports) și 
este responsabilă să conducă, să antreneze și să organizeze toate activitățile arbitrilor și a 
arbitrilor în timpul Campionatelor Mondiale și Cupelor Mondiale, descrierea detaliată a 
responsabilităților este definită în regulile sportive. . 
• Comitetul este responsabil să inițieze și să organizeze activități la nivel mondial în scopul 
dezvoltării arbitrilor. 
• Președintele are datoria de a-și delega responsabilitatea altor membri ai Comitetului de 
Arbitri în absența sa. 
• Comitetul organizează seminarii la cererea Președintelui și în colaborare cu o strategie de 
dezvoltare a arbitrajului. Comitetul organizează și găzduiește tabere de dezvoltare a arbitrilor 
(Academia WAKO), sub instrucțiunile și cu permisiunea scrisă a Președintelui WAKO. 
• Comitetul poate certifica arbitrii care au trecut printr-un curs educațional prescris și, în cazul 
clasei A, evaluarea practică a competenței. 



 
 
Regulamentul de arbitraj W.A.K.O.    

Pagina 29 din 53 

• Comitetul creează o listă de arbitri propuși pentru Președinte sau invită la Campionatele 
Continentale și Mondiale. 
• Comitetul păstrează și gestionează o listă principală/bază de date cu toate activitățile 
arbitrilor din Campionatele Mondiale/Continentale, Cupele Mondiale/Continentale și toate 
evenimentele internaționale de clasă A/B/C. 
 
Articolul 23.1. WAKO IF Comitete de arbitri 
Comitetul de Arbitri este un Comitet din cadrul WAKO IF. Este activ în timpul tuturor 
campionatelor internaționale și, de asemenea, între campionate. Atribuirea misiunilor și a 
lucrărilor este dată de Președintele Comisiei de Arbitri. 
 
Articolul 23.1.1. Alegerea membrilor Comitetului de Arbitri 
Membrii comisiei de arbitri sunt numiți de către președintele comisiei de arbitri. Decizia 
arbitrilor selectați este confirmată de WAKO IF / Consiliul de Administrație Continental. 
 
Articolul 23.1.2. Condiții preliminare pentru calificarea ca membru al Comitetului 
Membrii comisiei de arbitri sprijină președintele comisiei de arbitri în legătură cu disciplinele 
lor respective. Ei posedă cunoștințele necesare cu privire la reguli și trebuie să fie capabili să 
propună îmbunătățiri și să conducă seminarii pentru arbitri. Un membru al comisiei de arbitri 
ar trebui să fie capabil să-l înlocuiască pe președintele comisiei de arbitri în timpul absenței 
acestuia la campionatele internaționale. 
 
Articolul 23.1.3. Atribuțiile comisiei de arbitri 
• Comisia de arbitri este responsabilă pentru aplicarea corectă a regulamentului, iar membrii 
săi își asumă sarcini cu privire la seminarul de arbitri sau îl conduc ei înșiși. Un membru al 
comisiei de arbitri poate primi sarcini de Arbitru șef/Observator/supervizor al tatami-
ului/ringului sau sarcini cu privire la înlocuirea președintelui comisiei de arbitri în timpul 
absenței acestuia. Membrii comisiei vin cu sugestii pentru îmbunătățirea seminariilor, a 
pregătirii arbitrilor și a organizării arbitrilor, sugerează, de asemenea, îmbunătățiri ale 
regulamentului și le realizează dacă este cazul. În regiunile care le sunt alocate, ei sunt 
responsabili de pregătirea Arbitrilor în disciplinele lor respective și coordonează procedurile 
de pregătire cu Arbitrul-Șef al țării. 
 
Articolul 23.1.4. Calificare 
Calificarea este dată de sarcina practică și de Comitetul de Arbitru al președintelui. Cu toate 
acestea, un membru al comitetului trebuie să fie arbitri de clasa A / grad, (NU INFERIOR). 
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Articolul 23.1.5. Arborele Comitetului de Arbitri 
Articolul 23.1.5.2. Comitetul de arbitri la Ring 
 

 
Articolul 23.1.5.2. Comitetul de arbitri la Tatami 
 

 
Articolul 23.1.6. Președintele Comisiei de arbitri 
• Președintele comisiei de arbitri este o funcție permanentă, exercitată în timpul și între 
turneele și campionatele internaționale. 
• Președintele comisiei de arbitri își poate transfera funcția unui alt membru al comisiei de 
arbitri în timpul absenței acestuia. 
 
Articolul 23.1.7. Alegerea președintelui Comisiei de arbitri 
• Președintele Comitetului de arbitri este ales de către WAKO IF / Consiliul de Administrație 
Continental. 
• Președintele Comisiei de arbitri la nivel național este ales de Consiliul Federației Naționale. 
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Articolul 23.1.8. Condiții preliminare pentru a fi eligibil ca președinte al comisiei de 
arbitri 
• Pe lângă experiența în turnee și campionate internaționale, o bună cunoaștere a limbii 
engleze și calitatea de membru la diferite organisme și comitete ale WAKO sunt caracteristici 
indispensabile ale unui candidat pentru funcția de Președinte al Comitetului de Arbitri. 
• În plus, trebuie să aibă conexiuni bune în contextul WAKO. 
 
Articolul 23.1.9. Atribuțiile unui președinte al comisiei de arbitri 
• Președintele Comitetului de arbitri coordonează toate sarcinile Arbitrilor în cadrul WAKO 
IF. Ei nominalizează pentru campionatele internaționale arbitrii ale căror nume au fost 
prezentate de fiecare țară. În timpul campionatelor internaționale, ei pot face oricând sarcini 
de Arbitru. 
• Președintele Comitetului de arbitri este responsabil pentru pregătirea arbitrilor, prezentele 
linii directoare și sarcinile Arbitrilor cu ocazia campionatelor internaționale. 
• În plus, Președintele Comitetului de arbitri ia decizii cu privire la admiterea, retrogradarea și 
selecția arbitrilor internaționali și a membrilor comitetului. 
 
Articolul 23.1.10. Calificare 
• Calificarea are loc de către Consiliul de Administrație. 
Articolul 23.2. Comitetele continentale de arbitri WAKO 
• Comitetul Continental de Arbitri WAKO este format și funcționează în același mod ca și 
Comitetul de Arbitri WAKO IF. 
• Președintele Comitetului Continental de Arbitri WAKO este ales de Consiliul Continental 
WAKO. 
 
Articolul 23.3. Comitetul National de Arbitri 
• Comitetul Național de Arbitri WAKO este organizat la nivel național și este responsabil de 
arbitraj și arbitri în federația națională și de arbitraj și arbitri la competițiile internaționale 
organizate de federația națională (cu excepția Campionatelor Mondiale și Continentale și a 
Cupelor Mondiale și Continentale) . 
• Comitetul Național de Arbitri poate acționa ca un comitet mixt (tatami și ring). 
• Președintele Comitetului Național de Arbitri trebuie să fie cel puțin un Judecător al Clasei 
Internaționale. 
• Președintele Comitetului Național de Arbitri este responsabil de formarea arbitrilor și 
arbitrilor naționali și de acordarea licențelor naționale (conform regulilor federației naționale) 
 
Articolul 23.4. Onorariile arbitrilor 
• Valoarea taxelor de Arbitru la Campionatele Mondiale și Continentale WAKO și la Cupele 
Mondiale și Continentale este stabilită printr-o decizie a Consiliului WAKO IF. 
• Cuantumul taxelor de Arbitru la turneele naționale și internaționale de clasă B și C este 
stabilit de federația națională care organizează competiția, stabilită prin decizia Consiliului 
WAKO IF. 
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Articolul 24. Modificări ale regulilor 
• Doar Consiliul de Administrație WAKO are puterea de a aproba oficial modificările 
regulilor, fie nominalizate de aceștia, fie nominalizate de comitetele desemnate de ei. 
• O modificare a regulii trebuie comunicată comisiei aferente subiectului. 
• La modificarea regulilor în capitole, modificările devin operative la minimum 1 lună de la 
luarea deciziilor. 
• Data pentru o nouă regulă operativă trebuie să fie bine comunicată tuturor comitetelor și 
țărilor membre din WAKO. 
• Modificările pot fi operative cu acțiune imediată dacă în text se găsesc greșeli evidente sau 
dacă sunt definite de Consiliul de administrație dacă este considerat critic pentru sănătate și 
securitate sau în caz de „forță majoră”. 
• Dacă o modificare este valabilă imediat, aceasta trebuie să fie bine comunicată tuturor țărilor 
membre prin poștă și prin publicarea pe pagina web oficială WAKO. Excepția pentru o astfel 
de practică este că nu pot exista modificări ale regulilor doar în fața sau în timpul 
Campionatelor Mondiale sau Continentale. 
• Consiliul de Administrație poate schimba regulile în orice moment. Cu toate acestea, 
modificările trebuie comunicate bine tuturor țărilor membre prin poștă și pe pagina web 
oficială. Data unei modificări operative trebuie bine comunicată. 
 
Articolul 25. Note speciale 
• Pentru o mai bună lizibilitate textul folosește pronume masculin pe tot parcursul. Cu toate 
acestea, toate referirile la persoane se aplică ambelor sexe. 
• Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021 și vor rămâne în vigoare cel puțin doi 
ani. Pe durata aplicării acestor reguli pentru următorii 2 ani, fiecare membru WAKO cu 
aprobarea Președintelui Federației Naționale are dreptul de a propune o modificare, 
îmbunătățire sau o mai bună clarificare a regulilor. 
• Modificarea propusă a regulilor este trimisă Comitetului de Reguli WAKO IF (directorul 
tehnic WAKO) printr-un formular special - vezi în anexa 13. Schimbarea propusă trebuie mai 
întâi aprobată de Comitetul de arbitri. 
 
 



 
 
Regulamentul de arbitraj W.A.K.O. - ANEXE    

 Pagina 33 din 53 

ANEXE 
Anexa 1. Certificat medical WAKO pentru arbitri 
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Anexa 2. Exonerare de răspundere WAKO 
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Anexa 3. Calificarea arbitrilor/Judecătorilor 
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Anexa 4. Codul de conduită al Arbitrului 
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Anexa 5. Fișă de acreditare Arbitru / Judecător - exemplu 
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Anexa 6. Exemple de afișare pentru un sistem electronic de notare 
 
POINT FIGHTING 

 
 
 
 
LIGHT CONTACT / KICK LIGHT 
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FULL CONTACT  

 
 
 
 
LOW KICK / K1 STYLE 

 
 
 
 
 
 
 
Anexa 7. Hainele Arbitrului și ale arbitrilor 
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Anexa 7.1. Îmbrăcămintea Arbitrului central și a arbitrilor 
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Anexa 7.2. Îmbrăcăminte pentru Arbitru șef, supraveghetor și Observator 
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Anexa 8. Ordinul de lucru al Arbitrului 
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Anexa 9. Formularul de rezultat al fiecărei runde 
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Anexa 10. Formular oficial de protest 
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Anexa 11. Semnale cu mâna Arbitrului central 
Anexa 11.1. Semnale de mână - discipline tatami 1 
 

                                    
 Fight                           Time                                  Avertizare verbală 
 

                                   
primul avertisment oficial        al 2-lea avertisment oficial           al 3-lea avertisment oficial 
 
 

                     
         Minus punct                                   Descalificare 
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Anexa 11.2. Acordarea de puncte în Point Fighting 
 

    
            1 punct              2 puncte                       3 puncte           1 pct. rosu, 1 pct. albastru 
 
Anexa 11.3. Semnale de mână - discipline Tatami 2 
 

       
       Nu am vazut                   Fara scor                           Iesire                         Intoarcere 
 

       
   Tehnica prea slaba              Impingere               Cadere pe podea            Contact excesiv 
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Anexa 11.4. Semnale de mână - discipline la Ring 
 

                                 
         Fight - Stop                                  Time - Stop time                          Avertizare oficială 
 

                                 
         Minus punct                           Fără atac cu genunchele                    Fără atac cu cotul 
 

                                
    Nu trage de picior                           Fără atac cu anterațe                  Fără atac cu pun deschis 
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   Fără atac cu umărul         Fără atac în spatele capului                     Evită lupta 
 

                   
             Nu ține                        Fără lovituri de cap                           Fără wrestling 
 

                  
       Fără întoarcere                         Dați mâna                               Tineți capul sus 
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          Nu împinge                            Nu vorbi                  Controlează proteza bucală 
 

   
        Descalificare                         KO / TKO 
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Anexa 12. Licență de Arbitru WAKO 
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Anexa 13. Formular de propunere de modificare a regulilor 
 

 


