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CAPITOLUL 1 - REGULI GENERALE
Articolul 1. Definiția sportului kickboxing
KICKBOXING-ul este un sport modern de luptă de contact, care include mai multe discipline
clar definite:
• POINT FIGHTING (PF),
• LIGHT CONTACT (LC),
• KICK LIGHT (KL),
• FULL CONTACT (FC),
• LOW KICK (LK)
• K1 STYLE (K1)
• MUZICAL FORMS (MF).(Forme Muzica)
Disciplinele de kickboxing sunt împărțite în două grupuri principale pe baza regulilor
specifice aplicate fiecărui grup. Principala caracteristică care determină grupul este tehnica
permisă a mâinilor și piciorului, puterea tehnicilor permise și zona de competiție.
Grupurile sunt:
DISCIPLINELE TATAMI, includ Point Fighting (PF), Light Contact (LC), Kick-Light
(KL), Musical Forms (MF) unde este permisă utilizarea tehnicilor de brațe și picior în mod
egal cu forța / contactul controlat. Intenția de bază a kickboxer-ului este de a-și învinge
adversarul prin înscrierea mai multor puncte decât a adversarul său. Zona de luptă se numește
TATAMI.
MUSICAL FORMS este un grup specific de discipline tatami în care kickboxerii efectuează
tehnici de kickboxing cu sau fără muzică, unde intenția sa este să arate lupta cu adversarul
imaginar. Zona de performanță se numește TATAMI.
DISCIPLINELE RING, includ Full Contact (FC), Low Kick (LK), K1 Style (K1) unde este
permisă utilizarea mâinilor și picioarelor în mod egal cu puterea completă. Intenția de bază a
kickboxerului în aceste discipline este de a-și învinge adversarul prin neprezentare a
adversarului, la puncte, KO, superioritate tehnica dictata de arbitrul de centru sau abandon.
Zona de luptă se numește RING.
Articolul 2. Definiții
Articolul 2.1. Participanții la sporturile de kickboxing
Toți practicanții de kickboxing trebuie să acționeze cu onoare, fair-play, respect și onestitate
și în conformitate cu aceste reguli și cu statutul WAKOS și prin legi, ca timp adaptat.
Participanții la sporturile de kickboxing sunt recunoscuți ca: kickboxer, antrenor, arbitru și
oficial.
Articolul 2.1.1. Kickboxer
KICKBOXER este un sportiv care practică sau a participat la competiții de kickboxing
respectând și comportându-se în conformitate cu aceste reguli.
Articolul 2.1.1.1. Înregistrarea kickboxerilor
Kickboxer trebuie să fie înregistrat în federațiile naționale recunoscute de WAKO. Doar
kickboxerii înregistrați sunt autorizați să participe la competițiile de kickboxing WAKO.
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Pentru competiții, kickboxerul trebuie să dețină un certificat medical valabil care să ateste
„apt să lupte”, care să nu mai vechi de 1 an.
Articolul 2.1.1.2. Categorii de vârstă
Kickboxerii sunt împărțiți în categorii de vârstă și greutate, care sunt definite în Regulile
generale Ring și regulile generale Tatami.
Vârsta este determinată de anul nașterii.
Dovada legitimă-pozitivă a vârstei va fi necesară la toate campionatele (pașaport sau carte de
identitate).
Categoriile de vârstă sunt:
COPII (CH) - (bărbați și femei)
CADEȚI TINERI (YC) - (bărbați și femei)
CADEȚI MARI (OC) - (bărbați și femei)
JUNIORI (J) - (bărbați și femei)
JUNIORI TINERI (YJ) - (bărbați și femei)
JUNIORI MARI (OJ) - (bărbați și femei)
SENIORI (S) - (bărbați și femei)
MASTERCLASS (VETERANI) (V) - (bărbați și femei)
Categoria COPII: 7,8 și 9 ani. grupa de vârstă este determinată de anul nașterii. În anul
competiției, kickboxerul poate avea vârsta de 7, 8 și 9 ani. Copiii pot participa la lupte
punctiforme și forme muzicale.
Categoria CADEȚI TINERI: 10, 11 și 12 ani. Grupa de vârstă este determinată de anul
nașterii. În anul competiției, kickboxerul poate avea 10, 11 și 12 ani. Cadeții mai tineri pot
participa la disciplinele tatami, lupte punctuale și forme muzicale.
Categoria CADEȚI MARI: 13, 14 și 15 ani. Grupa de vârstă este determinată de anul
nașterii. În anul competiției, kickboxerul poate avea vârsta de 13, 14 și 15 ani. Cadeții mai în
vârstă pot participa la disciplinele tatami, luptă punctuală, contact ușor, kick light și forme
muzicale.
Categoria JUNIORI: 16, 17 și 18 ani. Grupa de vârstă este determinată de anul nașterii. În
anul competiției, kickboxerul poate avea vârsta de 16, 17 și 18 ani. Juniorii pot participa la
disciplinele tatami de luptă punctuală, contact ușor, lumină kick și forme muzicale.
Categoria JUNIORI TINERI: 15 și 16 ani. Grupa de vârstă este determinată de anul
nașterii. În anul competiției, kickboxerul poate avea 15 și 16 ani. Tinerii juniori pot participa
la discipline de ring: contact complet, lovitură mică și stil K1.
Categoria JUNIORI MARI: 17 și 18 ani. Grupa de vârstă este determinată de anul nașterii.
În anul competiției, kickboxerul poate avea vârsta de 17 și 18 ani. Juniorii mai în vârstă pot
participa la discipline de ring: contact complet, lovitură mică și stil K1.
Categoria SENIORI: 19 - 40 de ani. Grupa de vârstă este determinată de anul nașterii. În anul
competiției, kickboxerul poate avea vârsta cuprinsă între 19 și 40 de ani. Seniori pot participa
la toate disciplinele de kickboxing.
Categoria MASTERCLASS (VETERANI): 41-55 ani. Grupa de vârstă este determinată de
anul nașterii. În anul competiției, kickboxerul poate avea între 41 și 55 de ani. Master class
(veterani) poate participa la disciplinele tatami: luptă punctuală, contact ușor și lumină de
lovitură.
Clarificări și excepții
• Copiii, cadetele mai mici și cadetele mai mari pot concura doar în categoriile lor de
vârstă.
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•
•

•
•
•

•

Juniori (la disciplinele tatami) și juniori mai în vârstă (la disciplinele de ring) pot
concura în categoriile seniori numai dacă kickboxerul are deja 18 ani.
Dacă un junior și un junior mai vechi concurează la Campionatele Mondiale sau
Continentale din categoria seniori, kickboxerul nu poate reveni la competiția ca junior
sau junior mai în vârstă și trebuie să rămână în categoriile seniori pentru toate
campionatele mondiale și continentale.
Juniori și juniori mai în vârstă care au concurat ca seniori la campionatul mondial sau
continental pot continua să concureze ca juniori la toate celelalte evenimente
internaționale, cu excepția celor de mai sus.
Copii, cadeți mai tineri, cadeți mai mari sau juniori pot participa doar în cadrul unei
echipe din categoria de vârstă care i se aplică ca individ.
Dacă orice kickboxer din categoria Master Class (Veterani) ar dori să lupte în
categoria senior kickbox trebuie să fie în posesia tuturor controalelor medicale și a
certificării care să declare că este apt să lupte și să solicite o autorizație specială
eliberată de WAKO HQpentru a participa la Campionatele Mondiale și Continentale și
Cupele Mondiale. Pentru alte competiții, el / ea trebuie să aibă o autorizație specială
eliberată de federația națională.
Kickboxerii participă la Cupele Mondiale și Continentale și la alte turnee
internaționale și naționale deschise, se pot deplasa între categorii / clase de greutate
(maxim una deasupra), atâta timp cât este o divizie peste greutatea kickboxerului.

Articolul 2.1.1.3. Începători
• Începătorii sunt kickboxeri tineri care se antrenează în kickboxing mai puțin de 1 an,
au maximum 5 participări la cupe și turnee deschise și nu au concurat niciodată în
categorii obișnuite.
• Cupele și turneele deschise pot găzdui, de asemenea, competiții pentru începători. Nu
la campionate (Campionate Mondiale, Continentale și Naționale).
• Dacă în timpul luptei, un tânăr kickboxer se dovedește a avea cunoștințe și abilități
semnificativ mai mari și, pentru a proteja adversarul, arbitrul central poate chema toți
judecătorii, arbitrul șef al tatami și supraveghetorul și decide prin decizie majoritară
dacă un concurent este începător sau nu.
• Dacă o majoritate decide că un concurent nu este un începător, acesta va fi
descalificat.
Articolul 2.1.1.4. Naționalitatea kickboxerului
• La Campionatele Mondiale și Continentale, kickboxerii trebuie să reprezinte
naționalitatea pentru țara pe care o reprezintă, arătând documentul oficial de identitate
personal (pașaport sau carte de identitate sau cartea oficială de ședere a reședinței
permanente în țara pe care doresc să o reprezinte).
• În circumstanțe speciale, un kickboxer care a reprezentat deja o echipă națională la
campionatele continentale sau mondiale în orice categorie de vârstă poate schimba
reprezentarea cu o altă echipă națională o dată, dar cerințele pentru aceasta sunt:
- Confirmare oficială națională a șederii permanente în noua lor țară.
- Schimbarea reprezentării trebuie aplicată la sediul WAKO, explicând motivul schimbării cu
cel puțin o lună înainte de eveniment.
- Trebuie să existe un acord scris de acceptare formală din partea țării de origine.
- Nici o speculație pentru o astfel de reprezentare nu va fi permisă. Acestea pot fi pedepsite
atât pentru kickboxer, cât și pentru federația națională a noii țări.
- Kickboxer-ul nu poate participa pentru originea sa sau pentru orice altă țară în viitor.
- Un kickboxer care are două pașapoarte din țări diferite poate schimba țara o singură dată.
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- Dacă kickboxerul care a reprezentat deja echipa națională schimbând reprezentarea, aceasta
trebuie făcută în conformitate cu un acord scris între țări și aplicată la WAKOHQ pentru
aprobare scrisă.
- La cântărirea oficiala, documentu de identitate trebuie prezentat la taxa de funcționare a
înregistrării / cântăririi.
- La Campionatele Continentale nu pot participa concurenți de pe alte continente.
Articolul 2.1.1.5. Sănătatea și securitatea kickboxerilor
• WAKO este membru oficial al WADA, după ce a adoptat pe deplin Codul mondial
antidoping. Fiecare kickboxer, coachand și oficial este obligat să înțeleagă, să
adapteze și să respecte Codul WADA atât în competiție, cât și în afara acestuia.
• Orice Kickboxer care refuză să se supună unui examen medical sau unui test
antidoping înainte sau după o luptă, poate fi imediat descalificat sau suspendat până la
audierea completă. Același lucru se va întâmpla și în cazul unui funcționar care
încurajează un astfel de refuz.
• Sportivii care sunt aleși să facă parte din echipa de testare înregistrată WAKO (RTP)
sunt obligați să urmeze instrucțiunile directorului antidoping WAKO și ale furnizorilor
de servicii conexe, care includ completarea formularului unde se află competiția și să
îl trimită directorului antidoping . Nerespectarea va rezulta din suspendarea automată a
clasamentului lor și va duce la consecințe conform Codului.
• WAKO permite maxim 2 lupte pe zi, în timpul Campionatelor Continentale sau
Mondiale, WorldCups și evenimente de clasă A / B / C. În toate sporturile inelare, în
timp ce nu există un număr limitat de lupte în sporturile Tatami.
• Un kickboxer va putea să lupte într-o competiție internațională numai după ce a fost
declarat apt pentru aceasta de către un medic desemnat, recunoscut de Federația sub
numele căruia are loc competiția sau de Comitetul Medical al WAKO în timpul
Campionatelor Continentale și Mondiale.
• Un examen fizic medical este obligatoriu pentru fiecare kickboxer.
• Fiecare kickboxer care participă la un turneu internațional trebuie să aibă o declarație
oficială a Federației Naționale a kickboxerului, care să ateste că a trecut o examinare
de pre-participare în conformitate cu legile naționale ale kickboxerului și cu regulile
medicale WAKO și că este potrivit pentru a participa la evenimentul actual WAKO. În
acest scop trebuie utilizat formularul „Certificare medicală WAKO” (vezi Anexa 19).
Această declarație trebuie scrisă în limba engleză (nu sunt acceptate alte limbi), cu
semnătura și ștampila atât a medicului desemnat de Federația Națională a
kickboxerului (în conformitate cu legile naționale), cât și a președintelui și / sau
secretarului general al Federației Naționale a kickboxerului și trebuie să fie individual
(o listă de sportivi apt nu va fi acceptată). Fiecare kickboxer trebuie să dea certificatul
personal medicului vizitator după cântărire. Medicul examinator va avea grijă de
valabilitate și va decide cu privire la adecvarea fiecărui certificat. Pentru a participa la
campionate și turnee naționale, el trebuie să aibă un certificat medical emis conform
legii și regulilor medicale naționale.
• Examinările minime și constatarea instrumentală pentru eliberarea certificatului
medical WACO sunt raportate în secțiunea Anexă.
• Certificatul medical WAKO este valabil doar un an. Dacă kickboxerul a suferit o
comotie cerebrală, o vătămare gravă, KO sau TKO de când a fost emis ultimul
certificat medical, este necesar un nou certificat.
• Fiecare kickboxer participant la un turneu internațional trebuie să completeze
„Chestionarul medical WACO”, despre istoricul său medical și formularul „WAKO
Liability Waiver”.
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•

Orice femeie kickboxer (de 14 ani și peste) trebuie să furnizeze o „Declarație
WAKKO care demonstrează că nu este însărcinată” medicului vizitator după cântărire
folosind formularul din Anexa 23.
• Orice kickboxer care are aparat dentar trebuie să furnizeze un „Certificat dentar
WAKO”, eliberat de chirurgul ortodontic, care consideră că sportivul nu va prezenta
un risc mai ridicat decât orice altă persoană care participă la competițiile în
conformitate cu regulile WAKO.
• Fără aceste formulare („Certificatul medical WAKO”, „Chestionarul de sănătate
WAKO”, „Exonerarea de răspundere WAKO”, pentru femeile kickboxer „Declarația
WAKO non-sarcină” și pentru kickboxerul care are aparat dentar „Certificatul dentar
WAKO”) completat în mod adecvat, sportivul nu are voie să concureze.
• Certificatele și formularele medicale pot fi trimise online în avans, în cazul în care
OMS a adoptat un sistem informatic dedicat bazat pe web.
• Un kickboxer nu va primi permisiunea de a participa la luptă dacă are vreo rană
bandajată, o tăietură, o leziune, o ulcerație, sau sânge care curge pe cap sau față, nas și
urechi, inclusiv. Ar putea primi permisiunea de a participa dacă medicul care îl
examinează în ziua competiției consideră acest lucru.
• WAKO se referă la procedurile sale medicale și la liniile directoare privind securitatea
sănătății, care se ocupă de:
- Introducere;
- Anti-Doping;
- Greutate;
- Metode de reducere și nutriție;
- Certificat de fitness medical;
- Examinări;
- Control medical înainte de competiții;
- Suspendări medicale;
- Personal medical;
- Siguranța sănătății la concursuri.
•

•
•

Medicul anonimizat (medic calificat cu experiență recunoscută în sporturile de luptă)
trebuie să fie prezent în timpul și pe tot parcursul competiției și nu trebuie să-și
părăsească locul înainte de sfârșitul ultimului luptător înainte de inspecția
kickboxerilor care au luat parte la aceasta.
Într-un turneu trebuie să existe minimum două persoane din ambulanță la fața locului.
Dacă o femeie musulmană declară că participă la orice competiție WAKO respectând
regulile și în conformitate cu religia ei, trebuie să-și dea consimțământul scris către
WAKO, că în caz de urgență (răni, tăieturi etc.); personalul medical de gardă poate
interveni la orice examinare urgentă și considerată necesară.

Articolul 2.1.2. Antrenorii
• Antrenorul este expert în kickboxing, este educat și autorizat corespunzător pentru
sportul kickboxing. Pentru a participa la campionate mondiale și continentale și cupe
mondiale, antrenorul trebuie să fie autorizat de WAKO IF. Pentru a participa la alte
campionate internaționale și naționale și la turneele de kickboxing, antrenorul trebuie
să fie autorizat de federația națională în conformitate cu legislația și normele naționale.
• Educația și licențierea sunt oferite în fața Campionatelor Mondiale/Continentale și a
Cupelor de către WAKO IF.
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•
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•

Scopul seminariilor organizate și conduse de președintele comisiei antrenorului și de
membri este, de a preda, îmbunătăți, împărtăși și răspândi cunoștințe, experiențe și
informarea cu privire la noile evoluții în sportul de kickboxing.
Seminarele vor aborda fiecare disciplină de kickboxing în conformitate cu regulile
actuale WAKO pentru a se asigura că toți antrenorii funcționează în mod corect pentru
dezvoltarea WAKO.
Seminarul ar trebui să conțină:

- Verbal, video, PPT sau orice alt mod de introducere, prezentare și explicații de bază pentru
dezvoltarea sportului kickboxing.
- Explicație verbală a principalelor probleme pentru armonizarea antrenorilor.
- Teste / examene scrise
- Înregistrare.
• Toți antrenorii trebuie să fie înregistrați pe sistemul de membru WAKO și să fie
autorizați corespunzător.
• Antrenorii trebuie să poarte treningul echipei naționale / cluburi, pantaloni lungi și
pantofi de antrenament.
• Antrenorul este obligat să aducă în zona de luptă (ring sau tatami): prosop, sticlă de
apă din plastic pentru a fi folosită numai pentru băut și spălare pe gură. Niciun alt tip
de sticlă de apă nu este permis în zona de luptă (tatami sau ring) pentru utilizare de
către kickboxeri sau antrenori (sticla de sticlă este interzisă).
• Nu este permisa transportarea unei genți/ rucsac, dar este permisa o mică geantă
pentru păstrarea documentelor personale, în jurul taliei.
• Nu este permisa purtarea de șepci/pălării, cămasa fără mâneci, pantaloni scurți și șlapi.
• Nu este permisă vestimentatie din alte sporturi, precum și îmbrăcăminte marcată cu
sigle sau semne ale altor sporturi sau o uniforma caracteristică a oricărui alt sport.
• Un antrenor trebuie să respecte următoarele reguli în timpul luptei:
- Kickboxerul trebuie să aibă unul sau maximum doi antrenori în colțul său pentru a-l ajuta în
timpul luptei
- Varsta peste 18 ani.
- Un singur antrenor poate intra în zona de luptă.
- Antrenorul nu are voie să intre în ring sau pe tatami înainte sau în timpul luptei. Doar în
pauze
- Antrenorul trebuie să rămână așezat tot timpul pe scaunul prevăzut și nu trebuie să
interfereze sau să perturbe buna desfășurare a luptei prin gest sau faptă. Este strict interzisa
asezarea armei pe tatami, ridicarea sau intrarea în luptă sau pe scara în timpul luptei.
- Dacă antrenorul observă o greșeală materială a arbitrului central, o greșeală în măsurarea
timpului sau înregistrarea punctelor și a rezultatelor, antrenorul are dreptul să se ridice și să
arate arbitrului central un semn T cu palmele sale și să solicite pauza luptei și corectarea
greșelii materiale. Antrenorul are dreptul de a solicita o pauză și corectarea unei greșeli
materiale de 2 ori într-o singură luptă. Antrenorul nu are dreptul să ceară o modificare a
deciziei arbitrului central sau a judecătorului, daca nu este o greșeală materială. Dacă
antrenorul se plânge sau comentează decizia arbitrului central sau a judecătorilor, acesta va fi
avertizat.
- Antrenorul poate renunța la luptă în numele kickboxerului său aruncând prosopul în zona de
luptă, a kickboxerilor aflați în dificultate, cu excepția timpului în care arbitrul central numără
un kickboxer.
- Antrenorul nu poate face niciun comentariu către un arbitru sau un judecător pe sau în afara
zonei de competiție în timpul sau după luptă / competiție.
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- Antrenorul poate da sfaturi și încurajări scurte kickboxerului în timpul rundei, dar nu cu
voce tare sau țipând.
- În timpul luptei, antrenorul nu poate fi pe platforma de inel de pe tatami. Dacă antrenorul în
timpul luptei pășește pe tatami sau intră pe ring, antrenorul va fi descalificat din această luptă.
- Antrenorul trebuie, înainte de fiecare rundă, să scoată scaunele, prosoapele, gălețile etc.
- Niciun antrenor sau oficial nu are voie să încurajeze sau să descurajeze spectatorii, să dea
sfaturi sau încurajări unui kickboxer în timpul unei runde. În caz contrat, acesta poate fi
suspendat din funcția lui, în timpul competiției.
- Un antrenor care încalcă regulile poate primi un avertisment sau poate fi descalificat de
arbitrul central pentru comportament nepotrivit și împiedicat să antreneze în timpul luptei,
zilei sau întregului eveniment, după consultarea și acordul comitetului tehnic al competiției.
• Nu este permisa lupta fără antrenor. Dacă antrenorul este înlăturat de către arbitru,
trebuie înlocuit în două minute.
Articolul 2.1.2.1. Comportamentul antrenorilor
• Arbitrul central, după două avertismente verbale are dreptul să descalifice din luptă
antrenorul care nu se supune ordinelor sale în urma unei decizii majoritare a
judecătorilor și a supraveghetorului.
• În cazul în care antrenorul descalificat continuă încălcarea regulilor, acționează
agresiv față de oficiali, alți antrenori, kickboxeri sau spectatori, arbitrul șef are dreptul
să îl descalifice pe durata întregii zile. Într-un astfel de caz, arbitrul șef trebuie să
inițieze procedura disciplinară.
• În cazul în care descalificarea antrenorului este pentru întreaga zi sau pentru întreg
turneul, arbitrul șef al acestei zone de luptă trebuie să informeze cazul antrenorului la
sediul WAKO în formă scrisă, iar biroul trebuie să efectueze procedura în
conformitate cu reglementările aplicabile. Comitetul disciplinar va judeca un astfel de
caz.
Articolul 2.1.3. Arbitrii și judecătorii – general
• Arbitrul este un oficial instruit și licențiat în kickboxing a cărui sarcină de bază este să
pună în aplicare aceste reguli în timpul competițiilor de kickboxing.
• Este OBLIGATORIU ca arbitrii și judecătorii să participe la campionate și turnee
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 la nivel național sau local, limba
oficială a federației naționale poate fi utilizată în comunicarea oficială.
• Toate clasele internaționale de arbitri (A / B) trebuie să detina competente lingvistice
de citit, scris si vorbit in limba engleza
• Înainte, în timpul și după munca lor la orice turnee de kickboxing, arbitrii și
judecătorii vor respecta Codul de conduită al arbitrilor și toate regulile WAKO IF.
Limita de vârstă pentru arbitrii și judecători
Vârsta pentru oficierea la turneele cu titlu WAKO în calitate de arbitru central sau judecător
trebuie să fie de minimum 21 de ani. Nu există o limită de vârstă pentru arbitrii și judecătorii
WAKO, atâta timp cât sunt sănătoși din punct de vedere medical și își pot îndeplini sarcinile
pe tatami sau pe ring.
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Articolul 2.1.3.1. Supervizor
• Supervizorul este numit de președintele Comitetului de arbitri WAKO pentru fiecare
competiție internațională WAKO dintre membrii comitetului 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 evenimentul se desfășoară în conformitate cu
Regulile WAKO.
• Supervizorul este membru al comitetului de protest și al recursului la turnee.
• În cazul unui protest oficial, dacă Supervizorul este dintr-o țară din care unul dintre
luptătorii al căror protest a fost manifestat, este exclus de la rezolvarea protestului și
va fi înlocuit de un alt membru al Comitetului de arbitri.
Articolul 2.1.3.2. Observator
• Observatorul este numit de 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, sunt șefi
în zonele de luptă și se asigura că evenimentul din zonele respective se desfășoară în
conformitate cu Regulile WAKO.
• Observatorul este membru al comitetului de protest al recursului la turnee.
• În cazul unui protest oficial, dacă observatorul este dintr-o țară din care provine unul
dintre luptătorii al căror protest a fost manifestat, este exclus de la rezolvarea
protestului și va fi înlocuit de un alt membru al Comitetului de arbitri.
Articolul 2.1.3.3. Arbitru șef
• Arbitrul șef la campionatele mondiale și continentale WAKO și la cupele mondiale și
continentale este numit de comitetul de arbitri WAKO printre arbitrii pentru fiecare
zonă de luptă. În celelalte turnee de kickboxing Arbitrii șefi sunt numiți de arbitrul șef
al federației naționale organizatoare.
• Scopul său principal este:
- organizează activitatea arbitrilor și a judecătorilor centrali, asigurându-te că toate activitățile
sunt conform Regulilor WAKO.
- organizează arbitrii și judecătorii centrali în funcție de naționalitățile kickboxerilor și
observă fiecare luptă pentru a fi pregătiți să corecteze arbitrii și judecătorii în caz de greșeli
sau să poată face față protestelor. Ei își pot alterna rolul.
- sunt responsabili pentru compilarea corectă a listei de extragere cu rezultate, iar la final vor
semna lista de extrageri și o vor da coordonatorilor ring-ului și tatami-ului.
• Arbitrul șef este membru al comitetului de protest pentru recursul la turnee.
• În cazul protestelor, aceștia trebuie să urmeze procedurile și să ia o prima decizie. În
cazul în care protestatarul nu este mulțumit de decizia sa, arbitrul șef va explica toate
detaliile protestului comitetului de protest pentru apelul turneuluisi va da o decizie
finală.
• În cazul unui protest oficial, dacă arbitrul șef provine aceeasi tara din care unul dintre
luptătorii al căror protest a fost manifestat, este exclus de la rezolvarea protestului și
va fi înlocuit de un arbitru șef dintr-o altă tara.
• Arbitrul șef supraveghează arbitrii și judecătorii centrali și poate schimba decizia unui
arbitru central numai în cazul unei „greșeli materiale”.
• În forme muzicale, arbitrul șef va da semnal concurenților să înceapă să cânte și vor
coordona munca altor judecători.
• Arbitrul principal trebuie să vorbească fluent engleza.
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Articolul 2.1.3.4. Arbitrii centrali
• Arbitrul central este numit de către arbitrul șef pentru fiecare luptă pe tatami sau în
ring.
• Scopul principal al arbitrului central este să se asigure că lupta se desfășoară în
conformitate cu Regulile WAKO și cu siguranța maximă a ambilor kickboxeri.
• Numai arbitrul șef și supraveghetorul / observatorul pot modifica decizia unui arbitru
central numai în caz de „greșeală materială”.
Articolul 2.1.3.5. Judecători
• Judecătorul este numit de arbitrul șef pentru fiecare luptă pe tatami sau în ring.
• Scopul principal al judecătorului este de a înscrie separat punctele obținute de ambii
kickboxeri în timpul luptei.
• Judecătorul marchează doar ceea ce vede.
• Numai arbitrul șef și supraveghetorul/observatorul pot schimba decizia unui judecător
dacă confirmă că a greșit și a schimbat scorul.
Articolul 2.1.3.6. Cronometru
• Timpul este numit de către arbitrul șef pentru fiecare luptă pe tatami sau în ring.
• Scopul principal al deținătorului de timp este de a măsura timpul de luptă (timpul de
luptă activ cu pauze, începutul și oprirea luptei, timpul medical, mersul în timp), în
conformitate cu regulile WAKO.
• El va fi așezat la masa centrală a zonei de luptă (ring sau tatami).
• Zece secunde înainte de începerea fiecărei runde, el va da ordinul „Secunde in afara
jocului”.
• El va da semnalul pentru începutul rundei ridicând mâna.
• El va da semnalul pentru sfârșitul fiecărei runde sunând gongul sau aruncând o
mănușă în partea zonei de luptă (inel sau tatami).
• El va anunța numărul rundei, înainte de a începe.
• El va opri măsurarea temporară a timpului luptei, atunci când arbitrul central îi va cere
acest lucru.
• El va urmări timpul suplimentar cu un ceas sau un cronometru.
• Dacă, la sfârșitul unei runde în disciplinele de ring, un kickboxer este la podea, iar
arbitrul central îl numără, gongul trebuie să sune la sfârșitul a două minute, chiar dacă
arbitrul central trebuie să termine de numărat.
Articolul 2.1.3.7. Scor
• Persoana care ține scorul este numită de către arbitrul șef pentru fiecare luptă pe tatami
sau în ring.
• Scopul principal al scorului este de a înregistra toate punctele, avertismentele și
penalizările date de arbitrul central.
• În plus față de introducerea datelor într-un sistem de notare pe computer, deținătorul
de scor înregistrează rezultatele și îl marchează pe câștigător pe foile de extragere sau
pe o foaie de program de luptă.
• Unul dintre rolurile de scorkeeper este un rol de informator pentru zona de luptă.
Articolul 2.1.3.8. Informatorul
• Înainte de luptă, el îi anuntă pe kickboxeri pe Ring sau pe Tatami. În primul rând, îl
anuntă pe kickboxer-ul din colțul roșu, apoi pe cel din colțul albastru.
• La campionate și cupe, informatorul îi va chema pe următorii doi kickboxeri pentru a
se pregăti pentru următoarea luptă.
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•
•
•
•

După ce a anuntat kickboxerul de trei ori, iar acesta nu a ajuns in ring / tatami, el va da
ordin să pornească cronometrul.
În cazul în care kickboxerul nu ajunge în cele două minute, arbitrul șef va da un semn
arbitrului central și informatorul va anunța câștigătorul luptei WO, adică adversarul.
În competițiile de forme muzicale, vor citi cu voce tare fiecare notă a judecătorilor.
Informatorul din zona de luptă - tatami / ring va fi cel care ține scorul.

Articolul 2.1.3.9. Kickcounter
• Kickcounter este numit de către arbitrul șef pentru fiecare luptă completă de contact
din ring.
• Contorul de lovituri este obligatoriu în toate competițiile oficiale autorizate de WAKO
în disciplină de contact completă.
• Un kick-counter este un Judecător care stă în colțurile neutre (când nu este utilizat
sistemul electronic de notare) sau lângă Time Keeper (când este utilizat sistemul
electronic). Antrenorii trebuie să poată vedea ghișeul, dacă nu este utilizat sistemul
electronic de punctare.
• Scopul principal al kickcounter-ului este de a înregistra lovituri valide în timpul
fiecărei runde de luptă de contact complet.
• Kick Counter raportează arbitrului central după fiecare rundă numărul de lovituri ale
fiecărui kickboxer.
• Este obligatoriu ca kick-counter-ul să utilizeze o placă cu numere roșii și albastre
vizibile (atunci când sistemul electronic nu este utilizat).
Articolul 2.1.3.10. Arbitrii și judecătorii - general
• Fiecare luptă la un campionat internațional și la turnee de kickboxing este marcată de
trei judecători internaționali (cu excepția PF unde există un arbitru central și doi
judecători).
• Pentru a asigura neutralitatea, arbitrii centrali și cei trei judecători din fiecare luptă vor
fi selectați de arbitrul șef cu responsabilitatea generală a zonei de luptă, conform
următoarelor reguli:
- În niciun caz doi dintre arbitrii / arbitrii centrali ai aceleiași lupte nu pot proveni din aceeași
țară la campionatele mondiale și continentale WAKO și la cupele mondiale și continentale, cu
excepția cazurilor excepționale.
• Cei trei judecători vor fi așezați departe de spectatori și aproape de zona de luptă.
• Pozițiile fiecăruia dintre cei trei judecători trebuie să fie adecvate pentru a le permite
să aibă o viziune clară asupra zonei de luptă.
• În PF, arbitrul central și doi judecători așezați în triunghi se asigură că cel puțin doi
dintre ei văd clar performanța tehnicii în luptă.
• Restul judecătorilor ar trebui să fie așezați la o distanță de zona de luptă, astfel încât să
nu existe nicio posibilitate de a influența lupta în curs, dacă se întâmplă ceva. Arbitrul
șef și supraveghetorul trebuie să rezolve problema fără influența judecătorilor care nu
sunt implicați în luptă.
• Toți judecătorii și arbitrii ar trebui să fie supuși, în țările lor, unui test medical de bază
înainte de a oficia în orice campionat oficial WAKO. Certificatul lor medical valabil
ar trebui să fie adus cu ei în timpul Campionatului și arătat la cerere arbitrului șef.
• Judecătorii trebuie să utilizeze sistemul de puncte electronice pentru a urmări
punctajul în timpul serviciului.
• Judecătorii / arbitrii trebuie să participe la academia / seminariile / tabăra
internațională de arbitri WAKO, care au fost convenite în prealabil și să aibă cel puțin

Pagina 19 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 1 - REGULI GENERALE

o cupă mondială înainte ca aceștia să poată oficia într-un campionat mondial sau
continental în acel an (evenimente de clasă WAKO A).
• Licența / cardul arbitrilor lor trebuie reînnoită la fiecare doi ani.
• Pentru a asigura neutralitatea, arbitrii centrali și cei trei judecători pentru fiecare luptă
vor fi selectați de arbitrul șef cu responsabilitatea generală a zonei de luptă, conform
următoarelor reguli:
- În niciun caz doi dintre judecători / arbitri centrali ai aceleiași lupte nu pot proveni din
aceeași țară decât dacă se datorează unui motiv foarte bine întemeiat.
• Pentru luptele internaționale dintre două sau mai multe echipe din Federații / Asociații
Naționale, o luptă ar putea fi supravegheată în conformitate cu un acord între
reprezentanții oficiali ai Federației / Asociațiilor în cauză, cu condiția ca acordul să nu
încalce Regulile WAKO.
• Persoanelor responsabile cu arbitrajul sau judecarea unei lupte sau a unei serii de lupte
nu li se va permite în niciun moment al luptei (sau luptelor) să acționeze ca antrenor,
sau secund al unui kickboxer sau al unei echipe de kickboxeri care iau parte într-o
luptă și nici să nu acționeze ca un 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 funcției sale, 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 2.1.3.11. Arbitri și judecători – uniforme
• Arbitrul și judecătorii trebuie să fie îmbrăcați în felul următor:
- Jachetă bleumarin cu emblema WAKO
- Pe reverul sacoului este permis doar o insignă mică WAKO
- Camasa WAKO alba cu maneci scurte
- Papion WAKO (judecători și arbitri centrali) sau cravată WAKO (arbitri șefi și
supraveghetori)
- Pantaloni negri fără apariții,
- Sosete albastru închis sau negre.
- Încălțăminte de gimnastică neagră, fără șireturi, tocuri și sigle de orice culoare, cu excepția
siglei WAKO. (A se vedea anexa 7)
• Vederea lui trebuie să fie de cel puțin 6 dioptrii per ochi.
• Un arbitru central nu are voie să poarte ochelari, are voie să poarte numai lentile
de contact moi.
• Ochelarii sunt permiși numai judecătorilor / oficialilor de masă (nu judecătorilor în
lupte).
Articolul 2.1.4. Arbitri și judecători - îndatoriri și responsabilități
Articolul 2.1.4.1. Arbitru central
Arbitrul central trebuie:
• Trebuie să verifice apărătoarele pentru gură.
• Trebuie să verifice pozițiile corecte ale judecătorilor înainte de luptă.
• Trebuie să se asigure că un kickboxer slăbit nu suferă lovituri nedrepte și inutile.
• Aceștia anunță câștigătorul prin scor electronic, după comanda arbitrului șef.
• În cazul utilizării hârtiei de scor, la sfârșitul luptei, trebuie să adune și să verifice
hârtiile de scor ale celor trei judecători.

Pagina 20 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 1 - REGULI GENERALE

•

După verificare, trebuie să le înmâneze arbitrului șef și să anunțe câștigătorul după
comanda arbitrului șef.

Articolul 2.1.4.2. Comenzile arbitrului central
Arbitrul central urmează următoarele comenzi:
• SHAKE HANDS (DAȚI MÂNA) - această comandă este folosită de arbitrul central
la începutul luptei pentru a da ordin kickboxerilor să atingă mănușile și să-și arate
respect unul față de celălalt.
• FIGHT (LUPTĂ) - de această comandă arbitrul central se folosește la începutul
luptei pentru a da startul luptei, și de fiecare dată pentru a continua lupta.
• BRAKE (PAUZĂ) - arbitrul central folosește aceasta comanda pentru a întrerupe
poziția 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-i ordona
kickboxerului să nu mai lupte.
• STOP TIME (OPRIRE TIMP) - arbitrul central utilizeaza aceasta comanda pentru a
da ordinul persoanei responsabile cu timpul să înceteze măsurarea timpului activ al
luptei.
- Formarea literei "T" cu mâinile, pentru a cere persoanei responsabile cu masurarea
timpului să oprească ceasul până când arbitrul spune comanda LUPTĂ. Când arbitrul
central spune STOP TIME, trebuie să precizeze motivul pentru care a oprit ceasul.
Arbitrul central va da ordinul STOP TIME cu aceste ocazii:
- Când dă avertisment oficial unui kickboxer (adversarul trebuie să meargă imediat în
colțul neutru).
- Când un kickboxer cere oprirea timpului ridicându-și mâna dreaptă (adversarul trebuie
să meargă imediat în colțul neutru).
- Oriunde lupta este oprită, aceasta trebuie să se reia cu ambii concurenți aproximativ în
aceleași poziții (pe tatami) sau în centru (pe ring).
- Când este necesar să fie corectat echipamentul sau uniforma unui kickboxer.
- Când observa 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 „TIMP” și apoi „LUPTĂ”.
Dacă arbitrul central observa un kickboxer folosind pauze de timp pentru a se odihni
sau pentru a împiedica adversarul său să câștige avantaj, va da un avertisment, iar
kickboxerul poate să aibă discuții cu judecătorii și poate fi descalificat pentru
întârzierea luptătorului prin refuzul luptei.
Dacă un arbitru central (după ce a decis astfel prin decizie majoritară cu cei trei
judecători) descalifică kickboxerul sau oprește lupta, acesta trebuie mai întâi să îi
indice șefului Ringului/Tatami kickboxerul care a fost descalificat și să motiveze
oprirea luptei, astfel încât șeful ringului/Tatami să îl anunțe pe informator, care va face
apoi un anunț public.
Pentru a nu deranja o luptă strânsă, arbitrul central nu ar trebui să stea în cale sau să
intre prea devreme în ring. El trebuie să îi indice kickboxerului, prin semne sau gesturi
adecvate, orice încălcare a reglementărilor.
În cazul în care unul sau ambii kickboxeri sunt surzi, arbitrul central poate folosi o
atingere manuală pe umeri sau pe braț pentru a „opri” sau „rupe” lupta.
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Articolul 2.1.4.3. Puterea arbitrului central
Arbitrul central are puterea de a:
• Poate opri o luptă în orice moment din motive de sănătate și siguranță, dacă constată
că este necesar.
• Poate opri 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 lupta.
• Poate opri o luptă în orice moment dacă găsește kickboxerul comportându-se
„nesportiv”. Într-un astfel de caz, arbitrul central poate descalifica un astfel de
kickboxer.
• Poate avertiza un kickboxer sau poate opri lupta și poate da o penalizare unui
kickboxer pentru o infracțiune.
• Poate penaliza sau chiar descalifica un antrenor sau un secund care a încălcat regulile
sau nu îi respectă ordinele.
• Poate descalifica, cu sau fără avertisment, un kickboxer care a comis o infracțiune.
Articolul 2.1.4.4. Obligațiile judecătorului
• Judecătorul este responsabil pentru verificarea uniformei și echipamentului
kickboxerilor înainte de luptă.
• Judecătorul 1 (roșu) și Judecătorul 3 (albastru) verifică echipamentul de siguranță
și hainele kickboxerilor înainte de a intra în ring / tatami. Judecătorii verifică
împachetările și mănușile înainte ca kickboxerii să intre în ring / tatami. Arbitrul
central este obligat să verifice numai apărătoarele gurii.
Articolul 2.1.5. Oficialii
• OFICIALI pentru fiecare competiție WAKO sunt toate celelalte persoane implicate în
sporturi de kickboxing, federații naționale și internaționale și alte organizații sportive
de kickboxing.
• Toți oficialii din campionate și cupe sunt oficiali WAKO. Nu sunt oficiali ai propriilor
țări sau federații. Ele trebuie să fie complet neutre. În orice moment, în timpul
campionatelor, ei reprezintă WAKO. Ei trebuie să arate tuturor o atitudine pozitivă,
cinstită și fair-play.
• NU este permisă schimbarea rolului lor din oficial în antrenor sau concurent în timpul
aceluiași campionat.
• Oficialii WAKO sunt următoarele persoane:
Articolul 2.1.5.1. VIP
• Președintele WAKO IF / WAKO Continental
• Membrii consiliului de administrație WAKO IF / WAKO Continental
• Președinții WAKO care recunosc federațiile naționale de kickbox sau reprezentanții
lor
• Vizitatori speciali
• VIP-urile trebuie să rămână în zona VIP și să nu fie prezente pe partea laterală a unui
ring sau tatami, atunci când are loc un meci, pentru că acest lucru ar putea duce la
presiuni nedorite și inadecvate asupra oficialilor.
Articolul 2.1.5.2. Comitet de organizare
Președinte al comisiei
• Președintele comitetului organizatoric WAKO este președintele WAKO.
• Președintele va decide cine, când și unde vor fi prezenți membrii comitetului
organizator la Campionatele Mondiale și Continentale și Cupele Mondiale WAKO.
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Coordonatori în ring și tatami
• Coordonatorii sunt responsabili pentru buna desfășurare a competiției pe zonele de
luptă care sunt responsabilitățile lor (ring sau tatami).
• Aceștia sunt responsabili cu înregistrarea, însămânțarea, procedurile de extragere.
• Ei pregătesc și verifică programele zilnice (care sunt semnate de președintele
Comitetului de organizare).
• Aceștia sunt responsabili de verificarea tuturor rezultatelor și rapoartelor competiției.
Coordonatorul arenei
• Coordonatorul arenei este membru al comitetului de organizare.
• Datoria sa principală este să înființeze arena, să pregătească sistemul electronic de
notare, să pregătească podiumul ceremoniei de decernare a premiilor și să înființeze.
• Se asigură că arena și terenul de joc sunt pregătite în fiecare zi.
Agentul de securitate
• Ofițerul de securitate este membru al comitetului de organizare.
• Datoria sa principală este de a supraveghea și coordona toate activitățile personalului
de securitate al LOC care vor fi sub controlul lor direct.
• El este numit de președintele comitetului de organizare ca persoană de contact cu
poliția locală și alte autorități de securitate.
Ofițerul de presă
• Ofițerul de presă este membru al comitetului de organizare numit pentru fiecare
campionat mondial și continental de către președintele comisiei de organizare și
aprobat de președintele comisiei de presă.
• Principalele sarcini și responsabilități sunt publicarea de postări, articole, fotografii și
scurte videoclipuri pe rețelele sociale (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr și altele)
în timpul competițiilor în care este nominalizat cu scopul de a crește publicitatea
competiției, WAKO și kickboxing ca sport.
• El este, de asemenea, responsabil pentru pregătirea rapoartelor sub formă de articol
pentru publicarea pe pagina web oficială.
• Aceștia sunt responsabili pentru compilarea raportului media post-concurs.
Ofițerul Media Streaming - transmisie live
• Ofițerul Media Streaming este responsabil cu difuzarea în direct și înregistrarea video
și este membru al comitetului de organizare.
• Datoria sa principală este să organizeze transmisiuni live de competiții pe toate zonele
de luptă, în timpul programului zilnic, ceremonia de deschidere și ceremonia de
premiere pe pagina WAKO.TV, YouTube și WAKO Facebook.
• De asemenea, este responsabil să pregătească postproducția și să încarce toate
materialele video după campionatele mondiale și continentale, cupele mondiale și
continentale pe canalul video oficial WAKO (YouTube).
Administrator - Personalul sistemului electronic de notare
• Este numit de președintele comitetului de organizare.
• Administratorul este responsabil pentru colectarea întregului material de înregistrare și
încarcă datele într-un computer pentru a pregăti liste de extragere.
• Împreuna cu coordonatorii face listele de extragere și le distribuie pe mesele oficiale.
• Colectează listele de extragere completate după încheierea luptelor și transferă
rezultatele pe computer.
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•
•

El va face un raport oficial al Campionatului sau Cupei și va distribui raportul oficial
tuturor reprezentanților echipelor naționale.
El este responsabil pentru încărcarea (web-Facebook) și distribuirea programelor
oficiale zilnice, a rezultatelor și a tuturor celorlalte aprobări de rapoarte făcute de
coordonatorii ring și tatami și președintele campionatelor mondiale și continentale,
cupelor mondiale și continentale.

Articolul 2.1.5.3. Membrii și personalul Comitetului Local de Organizare (LOC)
Membrii comitetului local de organizare a campionatelor mondiale și continentale, a cupelor
mondiale și continentale trebui să fie:
• Președinte al comitetului local de organizare - coordonator al tuturor activităților
locale din țara gazdă, el ar trebui să fie președinte al federației naționale WAKO din
țara gazdă sau persoana numită de președinte.
• Director Operațiuni Arena
• Director al operațiunilor de securitate (inclusiv contactul poliției)
• Director Personal local / Voluntari
• Director Operațiuni de transport
• Director de cazare / operațiuni hoteliere
• Director Operațiuni medicale
• Director Operațiuni Antidoping
Articolul 2.1.5.4. Echipa medicală
- Doctor șef de gardă
- Paramedic de serviciu
- Tehnician medical de gardă
- Ofițer antidoping
• Echipa medicală trebuie să detina suficient echipament și suficienți medici și
tehnicieni pentru o intervenție sigură și rapidă în toate zonele de luptă.
• Medicii trebuie să aibă experiență în tratarea leziunilor specifice kickbox-ului.
• Promotorul este responsabil să furnizeze echipă medicală adecvată și bine pregatită, cu
vehicul de ambulanță.
• Trebuie respectate procedurile medicale WAKO și liniile directoare privind securitatea
sănătății.
• Medicul trebuie să fie pregătit pentru intervenția imediată la apelul arbitrului. Înainte
de apelul arbitrului, ei nu pot intra pe tatami sau în ring.
Articolul 2.1.5.5. Alții
• Jurnaliști
• Cameramani
• Fotografi
• Echipa de securitate
• Toate persoanele menționate mai sus sunt înregistrate și acreditate de LOC.
Articolul 2.2. Competiții
• Baza tuturor competițiilor de kickboxing este onoarea, fair-play și competiția onestă.
• Competițiile de kickboxing sunt organizate cu autorizarea WAKO și sunt supuse
acestor reguli și tuturor legilor aplicabile.
• Niciun sportiv sau echipă națională nu se poate înscrie la un Campionat Mondial sau
Continental, dacă nu și-au îndeplinit obligațiile conform legislației în vigoare la acel
moment, în acel an. În cazul în care evenimentul se află înaintea diferitelor date limită,
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pentru plata taxelor etc., acestea trebuie să fi fost reclamată în anul precedent, plată
anuală, document de primire a căderii etc.
Toate competițiile internaționale trebuie să respecte complet regulile WAKO.
Competițiile la nivel național pot adapta partea organizatorică a normelor la
reglementările naționale, dar regulile disciplinelor de luptă trebuie respectate pe
deplin.
Rezultatele luptelor vor determina plasarea și realizarea finală a echipei de kickboxer,
club sau națională în competiție.
Toate competițiile oficiale WAKO și competițiile naționale oficiale, luptele de
amatori, prestigiul sau luptele pentru titlu, trebuie să aplice regulile WAKO în
totalitate.
Toate competițiile și luptele sunt voluntare.
Toți kickboxerii, antrenorii, oficialii, reprezentanții, promotorii și membrii
organizațiilor WAKO trebuie să respecte regulile WAKO și onoarea, demnitatea și
valorile morale ale tuturor membrilor, cluburilor, federațiilor naționale și WAKO.
Toate competițiile la nivel mondial, continental, național și toate celelalte niveluri
trebuie să promoveze dezvoltarea, popularizarea și creșterea calității kickbox-ului ca
sport și WAKO ca organizație.
Toate competițiile internaționale WAKO Clasa A/B/C trebuie să se aplice odată
aprobarea evenimentului și să fie pre-aprobate pentru a fi incluse în calendarul
WAKO.
Înainte de includerea în calendarul WAKO, promotorul trebuie să depună o cerere de
consimțământ pentru organizarea unei competiții internaționale de kickboxing.
Formularul de cerere poate fi găsit în anexa 31.
Consimțământul trebuie solicitat pentru toate competițiile internaționale WAKO Clasa
A/B/C și Campionatele Continentale. (Campionatele Mondiale sunt aprobate conform
unei proceduri speciale).
Campionatele continentale și turneele internaționale de clasă A trebuie solicitate cu cel
puțin un an înainte, alte turnee cu minimum 6 luni înainte.
Organizatorul competiției este obligat să trimită o broșură de invitație și un poster
pentru verificare și aprobare către Comitetul de organizare WAKO înainte de anunțul
din calendarul WAKO și de pe site-ul oficial al WAKO.
Toate competițiile internaționale trebuie să aplice sistemul SportData de înregistrare și
procesare a rezultatelor.
Competițiile internaționale care nu sunt aprobate de Comitetul Organizator WAKO nu
pot fi incluse în Calendarul WAKO.
Federațiile naționale nu pot organiza competiții internaționale care nu sunt aprobate și
verificate de Comitetul de organizare WAKO.
Federația națională poate fi sancționată pentru nerespectarea acestei decizii
(organizare și / sau participare la competiții neaprobate).

Competițiile sunt:
• Campionate mondiale
• Cupe Mondiale (Turnee la Grand Prix Mondial)
• Campionatele Continentale
• Cupe continentale
• Campionate internaționale regionale
• Campionate naționale
• Turnee naționale și internaționale deschise
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Articolul 2.2.1. Calendarul competițiilor
Calendarul competiției WAKO va fi în permanență pe site-ul oficial.
Calendarul competiției WAKO va include:
• Campionate mondiale și continentale.
• Campionate regionale și cupele mondiale și continentale - cel puțin înainte de sfârșitul
anului precedent al turneelor.
• Turneele internaționale deschise ale federațiilor naționale WAKO, cu cel puțin un an
înainte de data evenimentului (federațiile naționale sunt responsabile pentru
informarea sediilor WAKO cu privire la date și alte detalii despre turneele deschise
din calendar) vor organiza și alte activități oficiale, cum ar fi seminarii, întâlniri, etc.
• Toate federațiile naționale WAKO sunt responsabile pentru crearea propriului
calendar de competiții, care trebuie ajustat la calendarul competițiilor WAKO.
• Turneele internaționale deschise organizate în cadrul federațiilor naționale WAKO nu
pot fi organizate înainte cu cel puțin două săptămâni înaintea unui campionat mondial,
campionat continental și cupe mondiale.
Articolul 2.2.2. Campionate mondiale
• Campionatele mondiale WAKO pentru toate disciplinele sunt organizate tot la al
doilea an (impar și par).
• Campionatele mondiale WAKO pentru categorii de seniori și master class (veterani)
sunt organizate în fiecare an impar. Rezultatele claselor master-veterane sunt
înregistrate separat de seniori și medaliile lor nu sunt luate în considerare în
clasamentul echipelor naționale.,
• Campionate mondiale WAKO pentru copii, cadeți și juniori la toate disciplinele
împreună sunt organizate în fiecare an.
• Campionatele mondiale pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate disciplinele
de kickbox sunt organizate după cum urmează:
- Lupte punctuale: copii (CH), cadeți tineri (YC), cadeti mari (OC), juniori (J), seniori (S),
divizia masterclass (veterani).
- Light Contact: cadeți mari (OC), juniori (J), seniori (S), divizii de masterclass.
- Kick Light: cadeți mari (OC), juniori (J), seniori (S), divizii masterclass (veterani).
- Forme: copii, cadeți tineri (YC), cadeți mari (OC), juniori (J), seniori (S), divizia-masculin
(M) și feminin (F).
- Full Contact: juniori tineri (YJ), juniori mari (OJ), seniori (S) - divizia masculin și feminin.
- Low Kick: juniori tineri (YJ), juniori mari (OJ), seniori (S) - masculin și feminin.
- Stilul K1: juniori tineri(YJ), juniori mari (OJ), seniori (S) - divizia masculin și feminin.
•
•
•
•

•

La campionatele mondiale pot participa doar echipele naționale recunoscute de
WAKO.
În campionatele de seniori, un singur membru pe echipă națională poate participa
la fiecare categorie de greutate la o disciplină de luptă.
La campionatele de cadeți și juniori, doi membri ai echipei naționale pot participa
la fiecare categorie de greutate la o disciplină de luptă.
Pentru Campionatele Mondiale și continentale, un kickboxer poate lupta doar întro divizie cu maximum o greutate peste clasa sa reală. De exemplu, dacă cântărește
65,5 kg, poate lupta doar în -69 kg sau -74 kg (acest lucru este valabil doar pentru
kickboxeri în disciplinele tatami).
Pentru Campionatele Mondiale și continentale, un kickboxer poate lupta doar întro singură clasă de greutate (dacă este competiție în mai multe discipline în tatami).
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Un kickboxer într-unul dintre sporturile în ring poate concura într-o singură
disciplină în timpul acelorași campionate și nu poate intra în sporturile tatami. Este
interzis să faci duble starturi în sporturi inelare și mix mix în timpul
campionatelor.
Un kickboxer poate concura în luptă punctuală, contact ușor și kick light în timpul
acelorași campionate, dar nu poate intra în ringul sportiv în aceleași campionate.
Comitetul de organizare trebuie să acorde o atenție specială, dacă este posibil,
pentru a evita începerea luptei în același timp în două sau trei discipline în care
este înregistrat kickboxerul.
În cazul în care un kickboxer este chemat pentru o luptă în luptă punctuală, contact
ușor sau kick light în același timp, kickboxerul trebuie să aleagă disciplina cu
răspuns imediat. În practică, lupta la care kickboxerul nu poate participa pe baza
celor de mai sus va fi înregistrată ca pierdută prin walk over (WO).

Articolul 2.2.3. Campionatele Continentale
Campionatele continentale pentru toate categoriile de vârstă și în toate disciplinele de
kickboxing sunt aceleași ca și pentru campionatele mondiale, cu excepția:
• Campionate continentale WAKO pentru toate disciplinele sunt organizate tot la doi
ani (an impar și par).
• Campionatele continentale WAKO pentru seniori și categoriile master class (veterani)
sunt organizate în fiecare an.
• Campionatele continentale WAKO pentru copii, cadeți și juniori din toate disciplinele
sunt organizate în fiecare an impar.
• La campionatele continentale pot participa doar echipele naționale recunoscute de
WAKO.
• În campionatele Continentale aprobate și pe deplin conforme și actualizate de WAKO
IF pot participa echipe naționale.
• Campionatele continentale nu pot fi campionate deschise pentru echipele naționale de
pe alte continente.
Articolul 2.2.4. Cupe mondiale (Marele Premiu Mondial)
• Fiecare Cupă Mondială trebuie să respecte criteriile minime ale Cupei Mondiale
WAKO:
- Turneu pentru minimum 3 zile.
- Sosire și cântărire cu o zi înainte de începerea luptelor.
- Combaterea punctelor, Kick Light și Light Contact - este recomandat 2 x 2 minute, dar
poate fi ajustat cu aprobarea directorului tehnic WAKO.
- Sport în ring 3 x 2 minute.
- Cantarirea zilnică este obligatorie pentru disciplinele de ring.
- Starturile duble și mixte în disciplinele ring sunt strict interzise.
- Numai arbitrii oficiali WAKO.
- Cupele Mondiale sunt deschise doar membrilor WAKO și cluburilor / echipelor lor.
• Un membru al Comitetului de organizare / Comitetului tehnic WAKO trebuie să fie
prezent la toate Cupele Mondiale. Participarea este convenită cu președintele
comitetului de organizare.
• Fiecare Cupă Mondială trebuie să fie de acord să numească un arbitru șef de tatami și
de ring, cu aprobarea comitetelor de arbitri.
• Fiecare configurație a Cupei Mondiale trebuie să fie aprobată de Comitetul
Organizator WAKO.
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Fiecare Cupă Mondială trebuie să fie organizată în totalitate în conformitate cu
Regulile WAKO, aplicând aceleași criterii ca și pentru campionatele mondiale și
continentale. Este interzis să faci duble starturi în sporturile de ring și mix mix în
timpul campionatelor din ring.
Un kickboxer poate concura în lupte punctuale, contact ușor și kick light în timpul
acelorași campionate, dar nu poate intra în ringul sportiv în aceleași campionate.
Comitetul de organizare trebuie să acorde o atenție deosebita pentru a evita începerea
luptei în același timp în două sau trei discipline unde este înregistrat kickboxerul.
Promotorul Cupei Mondiale are permisiunea de a promova un turneu internațional
separat în același timp și în același loc, aplicând criterii pentru turneele deschise, dar
înscrierile, rezultatele și rapoartele trebuie să fie separate pentru Cupa Mondială, iar
medaliile, trofeele și certificatele trebuie să fie diferite .
Participarea la cupele mondiale este permisă atat pentru cluburi și cat echipelor
naționale.

Articolul 2.2.5. Cupe continentale
• Fiecare cupă continentală trebuie organizată în totalitate în conformitate cu regulile
WAKO IF, care aplică aceleași criterii ca și pentru cupele mondiale, cu excepția:
- Cupa continentală poate fi organizată în mai puține discipline și mai puține categorii
de vârstă și greutate (chiar și în cadrul unei singure discipline), dar toate categoriile
trebuie să fie în conformitate cu Regulile WAKO.
Articolul 2.2.6. Campionate regionale
• Fiecare campionat regional trebuie să fie organizat pe deplin în conformitate cu
regulile WAKO, aplicând aceleași criterii ca și pentru cupele continentale.
• Participarea la campionatele regionale este permisă doar pentru echipele naționale ale
țării membre ale federației regionale de kickboxing.
Articolul 2.2.7. Campionate naționale
• Fiecare campionat național trebuie să fie organizat de federația națională recunoscută
de WAKO, pe deplin în conformitate cu regulile WAKO, aplicând cel puțin aceleași
criterii ca și pentru campionatele mondiale sau continentale.
• În cazul în care federația națională recunoscută de WAKO nu practică la unele
discipline de kickboxing, nu este obligatoriu să organizeze campionate naționale în
această disciplină.
Articolul 2.2.8. Turnee naționale și internaționale deschise
• Fiecare turneu național și internațional deschis trebuie să fie organizat de federația
națională recunoscută de WAKO, în conformitate cu regulile WAKO, aplicând
aceleași criterii ca și pentru cupele mondiale sau continentale.
• Federația națională are dreptul de a aproba includerea unor categorii de vârstă și
greutate suplimentare sau mixte (adică începători, timp de luptă modificat, sub centura
verde sau alte divizii, în conformitate cu criteriile de kickboxer).
• Un turneu național și internațional deschis nu ar trebui să fie deschis tuturor cluburilor
sau diferitelor organizații internaționale. Cu toate acestea, atunci când utilizați numele
WAKO, acesta va fi promovat numai conform regulilor WAKO.
Articolul 2.2.9. Lupte internaționale
• Pentru turnee sau competiții între două sau mai multe națiuni, cântărirea va fi efectuată
de un membru desemnat de Federația Națională / Asociația țării organizatoare, cu un
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reprezentant al țării sau țărilor participante prezente și autorizat să verifice greutatea
fiecare kickboxer.
Asociația / Federația țării care găzduiește o echipă „musafir” îi va furniza cântare (în
scopul verificării greutății) și o zonă de antrenament, atunci când ultimul vizitator a
sosit în orașul în care are loc lupta.
Arbitrii WAKO (mondiali, internaționali sau naționali) vor arbitra fiecare luptă: doi
sau trei judecători pot oficia în mod egal, dacă este necesar.
Fiecare kickboxer trebuie, înainte de cântărire, să fie considerat apt pentru luptă de
către medicul desemnat de președintele comitetului medical sau de promotorul
evenimentului.

Articolul 2.2.10. Promotori
• Promotorii tuturor evenimentelor internaționale WAKO ar trebui să coopereze și să
stabilească legătura cu președintele federațiilor naționale într-un spirit de cooperare.
• Promotorul campionatelor mondiale și al cupelor mondiale va comunica direct cu
președintele mondial WAKO cu privire la toate aspectele referitoare la eveniment.
• Promotorul campionatelor continentale și al cupelor continentale va comunica direct
cu WAKO IF și cu președintele continental cu privire la toate aspectele referitoare la
eveniment.
• Promotorul campionatelor naționale și al altor turnee deschise va comunica direct cu
președintele național WAKO cu privire la toate aspectele referitoare la eveniment.
Taxele de sancționare WAKO pentru Campionate și Cupe diferă și sunt tratate direct de
președintele WAKO în conformitate cu decizia Consiliului Director.
Articolul 2.2.11. Echipamente pentru competiții
Promotorii competiției (campionate sau cupe) trebuie să furnizeze echipamentul necesar
pentru desfășurarea normală a turneului:
• Este obligatorie utilizarea datelor sportive în toate evenimentele WAKO, regionale,
naționale și internaționale.
• Este obligatoriu să utilizați sistemul de membru WAKO IF pentru a înregistra toate
echipele și sportivii pentru toate competițiile.
• Cântare electronice digitale sau mecanice (minimum două).
• Amplificator cu număr suficient de microfoane pentru fiecare zonă de luptă.
• Steaguri și CD cu imnuri naționale ale fiecărei echipe naționale concurente.
• Echipamente pentru curățarea și uscarea podelei.
• Mașină de copiat.
• Cronometre pentru toate mesele oficiale. Cronometrii trebuie să fie vizibili oricând
pentru antrenori.
• Mănuși mici pentru fiecare Tatami și Inel (pentru a da semn că timpul rundei a
expirat) sau gonguri pentru fiecare inel.
• Fiecare zonă de luptă trebuie să fie marcată cu un număr.
• Pentru fiecare Tatami, un indicator cu două numere mari negre (de la 0 la 30) pentru a
afișa rezultatele și 4 numere roșii mici de la 0 la 3 (2 la fiecare parte a numerelor mari)
pentru a afișa avertismente sau ieșiri.
• O afișare adecvată a numărului actual de luptă.
• Se afișează un timp adecvat.
• Regulile se referă, de asemenea, la o listă de verificare a turneului care este produsă.
Articolul 2.2.12.Trofeele concurenței
Campionate Mondiale / Continentale
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O recompensă adecvată și de înaltă clasă trebuie furnizată pentru următoarele categorii:
• Medalii: primul, al doilea și al treilea- pentru toate diviziile campionatului.
• Trofeu pentru toți medaliații de aur. Trofeul trebuie să aibă un standard acceptabil
corespunzător statutului continental / mondial al evenimentului și în conformitate cu
cerințele organizaționale WAKO.
• Trofee pentru competiția în echipe în Point Fighting.
• Aceste premii se vor decide în modul următor: Locul I = 3 pct; Locul doi = 2pct;
Locul trei = 1 pct.
Cupe mondiale / continentale
• Medalii: primul, al doilea și al treilea loc pentru toate diviziile campionatului.
• Trofeu pentru toți medaliații de aur. Trofeul trebuie să aibă un standard acceptabil
corespunzător statutului continental / mondial al evenimentului.
• Trofee pentru competiția în echipe în lupta prin puncte.
• Aceste premii se vor decide în modul următor: Locul I = 3 pct; Locul doi = 2pct;
Locul trei = 1 pct.
Articolul 2.2.13. Sediul Campionatului
• Promotorul va selecta un hotel care va servi drept sediu al turneului.
• Hotelul trebuie să fie potrivit pentru oaspeții VIP și membrii comitetului de organizare
WAKO, permițându-le o comunicare ușoară cu locul de desfășurare.
• WAKO a realizat o listă de verificare a turneelor pentru a fi distribuită promotorilor
Campionatelor Mondiale și Regionale.
• Lista de verificare este definită în cerințele organizaționale WAKO.
• Dacă promotorul trebuie să se abată de la această listă de verificare, este
responsabilitatea promotorilor să stabilească contactul cu WAKO și comitetul său de
organizare pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă.
• O listă de verificare a turneului poate fi modificată de către Comitetul de organizare
sau de către Consiliul de administrație.
Articolul 2.2.14. Reprezentant WAKO
• Un reprezentant WAKO trebuie să fie prezent în toate Campionatele Mondiale și
Continentale WAKO și / cupele noastre Mondiale, Continentale și Regionale.
• Reprezentantul la un turneu poate fi președintele WAKO sau un membru al consiliului
de administrație al WAKO.
• Aceștia sunt responsabili să vadă că toate campionatele sau cupele sunt sub regulile
WAKO și că toate rezultatele vor fi rezultatele oficiale ale WAKO.
• Pentru fiecare campionat mondial și continental sau cupă mondială și continentală,
Consiliul WAKO sau președintele WAKO vor desemna reprezentantul WAKO.
Articolul 2.3. Echipamente și haine
Articolul 2.3.1. Echipamente de siguranță personală
• Consiliul WAKO, împreună cu Comitetul tehnic, trebuie să aprobe toate
echipamentele de protectie.
• Producătorii de echipamente de protectie trebuie să obțină produsele aprobate de
WAKO.
• cele utilizate în Campionatele Mondiale și Continentale și trebuie aprobate cu cel
puțin 3 luni înainte de turnee și, totodată, toți membrii trebuie informați în mod
corespunzător.
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Doar echipamentele / protectiile aprobate de WAKO ale producătorului pot fi purtate
sau utilizate la evenimentele din clasa WAKO World / Continental A / B / C.
Echipamentul de protective trebuie să fie în conformitate cu standardele și directivele
internaționale pentru echipamentele de siguranță personală.

Articolul 2.3.1.1. Protectia la nivelul capului
• Protecția capului este obligatorie în toate luptele de kickboxing din toate disciplinele,
cu excepția formelor muzicale.
• Apărătoarea capului trebuie să fie realizată din cauciuc spumos sau plastic moale sau
din burete compact acoperit cu piele. În lupte, nu este permisă acoperirea feței sau
protecția care reduce câmpul vizual.
• Apărătoarea capului trebuie să aibă dimensiunea adecvată pentru a preveni
îndepărtarea sau rotirea în timpul luptei.
• Apărătoarea capului trebuie să acopere partea superioară a frunții, partea superioară a
capului, tâmplele, partea superioară a osului maxilarului, urechile și partea din spate a
capului.
• Apărătoarea capului nu trebuie să împiedice auzul kickboxerilor.
• Piesele pentru fixarea protecției capului nu pot fi cataramă din metal sau plastic.
Velcro pentru ajustare este permis sub bărbie și în spatele capului.
Articolul 2.3.1.2. Mască
• La categoriile de copii și de cadeți mai mici, protecția feței este obligatorie pentru
lupta prin puncte la toate campionatele, cupele și turneele oficiale WAKO.
• Masca de față trebuie să aibă dimensiunea potrivită pentru protecția capului.
• Masca de față este fixată la protecția capului cu Velcro autoadeziv.
Articolul 2.3.1.3. Protecția dinților
• Apărătoarele trebuie realizate din material plastic sau cauciuc moale și flexibil din
cauciuc sau silicon.
• Este permisă protecția doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori.
• Protectorul bucal trebuie să permită respirația liberă și trebuie să fie adaptat la
configurația gurii concurentului și nu trebuie să iasă în afara gurii în niciun fel.
• Protecțiile bucale pot fi de orice culoare.
• Nu este permisă utilizarea unui aparat de protecție a gurii peste aparatul de corecție a
dinților (aparat dentar, dispozitiv de fixare), cu excepția cazului în care certificatul
medicului dentist permite acest lucru.
• Dacă kickboxerul are aparate dentare pe dinții inferiori sau pe dinți superiori și
inferiori, aceștia trebuie să aibă o protecție a gurii atât pe dinții superiori, cât și pe cei
inferiori.
• Utilizarea protecției dentare este obligatorie pentru toate disciplinele de luptă, în toate
categoriile de vârstă.
Articolul 2.3.1.4. Mănuși
• În fiecare disciplină de kickbox este obligatorie utilizarea mănușilor aprobate.
• Două tipuri de mănuși de protecție sunt folosite la competițiile de kickboxing: mănuși
de luptă (palmă deschisă) și mănuși kickboxing pentru discipline: contact ușor, kick
light, contact complet, low kick și stil K1.
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Mănuși de luptă
• În punctele de luptă este obligatorie utilizarea mănușilor cu palma deschisă sau mâna
deschisă și cu acoperirea completă a primei jumătăți a degetelor, inclusiv degetul
mare. Mănușile permit deschiderea și închiderea mâinii.
• Mănușile trebuie să acopere zona de lovire din fața și partea superioară a pumnului și
marginea palmei și trebuie să acopere cel puțin 5 cm deasupra încheieturii mâinii.
• Mănușile trebuie să fie confecționate din material moale și compact din cauciuc
spumos sintetic acoperit cu piele originală sau artificială.
• Mănușile trebuie să fie fixate pe mâna kickboxer-ului cu bandă autoadezivă și
reglabilă peste încheietura mâinii. Cataramele sau dungile din metal sau plastic nu
sunt permise pentru fixarea mănușilor. De asemenea, nu este permis niciun fel de
bandă autoadezivă, cu excepția benzii autoadezive realizate pe o bază de bumbac, iar
această bandă poate fi utilizată numai pentru fixarea mănușilor la încheietura mâinii.
• Greutatea totală a mănușii trebuie să fie de 8 Oz (226 grame).
• Degetul mare TREBUIE să fie complet atașat și fixat pe corpul principal al globului.
Dacă accesoriul pentru mănuși este tăiat sau rupt mănușile nu pot fi folosite.
Alunecarea mănușii
• Alunecarea mănușii este împotriva regulilor și se penalieaza cu un avertisment. Dacă
mănușile unui kickboxer se desprind în timp ce săvârșește o tehnică manuală, nu se va
da niciun scor și va urma un avertisment pentru alunecarea mănușii (dacă mănușa este
scoasă de către adversar, scorul rămâne și nu se dă niciun avertisment).
Mănuși de kickboxing
• Mănușile sunt produse din cauciuc spumos special, material sintetic, compact și
moale, acoperit cu piele naturală sau artificială. Materialul acoperit trebuie să fie mai
mic de jumătate și materialul din spumă mai mare decât greutatea mănușilor.
• Mănușile trebuie să permită kickboxerului să strângă complet pumnul și să țină
degetul mare în contact cu alte degete.
• Mănușile acoperă complet pumnul kickboxerului cu părți separate pentru degete și
degetul mare. Degetul mare este conectat printr-o mică bandă puternică la restul
mănușii. Această bandă menține degetul mare împreună cu pumnul pentru a evita
separarea degetului mare în timpul lovirii și rănirii acestuia sau al celuilalt kickboxer.
Dacă accesoriul pentru mănuși este tăiat sau rupt mănușile nu pot fi folosite.
• Partea interioară a mănușilor acoperă partea inferioară a degetelor și a palmei numai
cu piele și acoperă minimum 5 cm încheietura mâinii.
• Mănușile vor fi fixate de benzi autoadezive la încheietura kickboxerului și este
permisă utilizarea benzii autoadezive pe bază de bumbac (plasticul sau alte tipuri de
bandă autoadezivă nu sunt permise). Nu este permisă fixarea mănușilor cu benzi sau
orice fel de catarame.
• Materialul interior din cauciuc spumos trebuie să acopere partea frontală și superioară
a pumnului, marginea palmei și partea superioară și frontală a degetului mare.
• Mănușile de kickboxing utilizate în competițiile oficiale WAKO trebuie să aibă
greutatea de 10 Oz (283 grame), iar greutatea trebuie să fie clar marcată.
• Mănușile de kickboxing trebuie să fie în stare bună, fără fisuri.
• Fixarea trebuie să fie cu o bandă autoadezivă și mănușile trebuie să fie fixate la
încheietura mâinii.
• Nu sunt permise mănușile cu șireturi de fixare.
• Degetul mare TREBUIE să fie atașat complet de corpul principal al mănușii. Dacă
accesoriul pentru mănuși este tăiat sau rupt mănușile nu pot fi folosite.
Pagina 32 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 1 - REGULI GENERALE

Articolul 2.3.1.5. Înfășurarea mâinilor și picioarelor (bandaje)
• Bandajele manuale sunt folosite pentru a înfășura pumnul pentru a evita rănirile, nu
pentru a adăuga forță unei lovituri.
• Utilizarea bandajelor este obligatorie cu mănușile de kickboxing.
• Bandajele sunt efectuate cu benzi de bumbac de 2,5 până la 5 ml și 5 cm lățime, fără
margini ascuțite. Poate fi elastic.
• Învelișurile de mână vor fi fixate pe partea superioară a încheieturilor kickboxerului cu
benzi autoadezive de bază din bumbac; lungime maxima 15 cm si latime 2 cm.
• Bandajele piciorului sunt folosite pentru înfășurarea piciorului pentru a evita rănile, nu
pentru a adăuga forță unei lovituri.
• Folosirea bandajelor pentru picioare este opțională în disciplinele în ring (lovitură
mică și stil K1).
• Învelișurile pentru picioare au benzi de bumbac de 2,5 până la 5 m lungime și 5 cm
lățime fără margini ascuțite. Poate fi elastic.
• Învelișurile pentru picioare vor fi fixate pe partea superioară a gleznei kickboxerului
cu benzi autoadezive pe bază de bumbac; lungime maximă 15 cm și lățime 2 cm
(utilizarea benzii nu este permisă, trebuie acoperită de suportul gleznei pentru a evita
deteriorarea în timpul luptei).
Articolul 2.3.1.6. Protecția cotului
• Cotierele sunt fabricate din material moale, cauciuc-spumă.
• Cotierele trebuie să acopere parțial antebrațul și brațul superior cu un material de
protecție non-abrasiv.
• Cotierele sunt obligatorii pentru combaterea punctelor.
• Cotierele nu trebuie să fie subțiri (1,5 cm).
Articolul 2.3.1.7. Protecția pieptului
• Protecția pieptului este obligatorie pentru toate concurentele de sex feminin din
categoriile mai vechi de cadeți, juniori și seniori și este obligatorie în toate disciplinele
de luptă (luptă punctuală, contact ușor, lumină de lovitură, contact complet, lowkick și
stil K1).
• Protecția pieptului este realizată din plastic dur și poate fi acoperită cu material din
bumbac.
• Protecția pieptului poate fi realizată dintr-o singură bucată și acoperă tot pieptul sau în
două bucăți pentru a fi introduse în sutien pentru a acoperi fiecare sân individual.
• Se poartă sub tricou sau sub corset.
Articolul 2.3.1.8. Protectie zonei intime
• Protecția în zona intimă este obligatorie pentru toți concurenții masculini și feminini
din toate disciplinele.
• Protecția din zona intimă este fabricată din material plastic dur și acoperă complet
organele genitale pentru a proteja această parte a corpului kickboxerilor de orice
rănire.
• Protecția din zona intimă poate fi realizată ca o "ceașcă" pentru acoperirea organelor
genitale sau pentru acoperirea întregului abdomen.
• Kickboxerii trebuie să poarte protecția intimă sub pantaloni sau pantaloni scurți.
Articolul 2.3.1.9. Tibiere
• Protecțiile pentru tibie sunt fabricate din material dur cauciuc-spumă.
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• Există două tipuri de protectoare pentru tibie:
- Pentru disciplinele tatami și contactul complet, protectorul pentru tibie trebuie să acopere
tibia de sub genunchi până la vârful picioarelor.
- În cazul loviturilor mici și al stilului K1, protectoarele pentru tibie trebuie să acopere tibia și
gâtul.
- Protecțiile pentru tibie trebuie să fie fixate pe mușchi cu două benzi autoadezive.
• Niciun alt tip de bandă de plastic nu este permis pentru fixarea protecției la tibie.
• Protecțiile pentru tibie cu elemente metalice, din lemn sau din plastic dur nu sunt
permise.
• În stilul Low kick și stilul K1, șosetele pentru gambe sunt strict interzise.
Articolul 2.3.1.10. Protecția picioarelor
• Protecția piciorului este realizată din cauciuc spumos sintetic special, un material
compact și moale, acoperit cu piele naturală sau artificială.
• Protecția piciorului acoperă partea superioară a piciorului, maleola laterală și medială
și călcâiul - toate într-o bucată - cu talpa deschisă a piciorului.
• Acestea trebuie să fie suficient de lungi (dimensiune adecvată) pentru a acoperi
complet picioarele și degetele de la kickboxer.
• Partea frontală a protecției picioarelor este fixată de benzi elastice pentru degetele
mari și de la degetele de la picioare.
• Protecția piciorului este fixată pe picioare cu benzi elastice autoadezive pe spatele
picioarelor, deasupra călcâiului.
• Protecția piciorului este obligatorie pentru disciplinele tatami și pentru contact
complet.
Articolul 2.3.1.11. Altă protecție suplimentară
• Protecția gleznei este opțională în toate disciplinele și este utilizată pentru a preveni
răsucirea gleznei în timpul luptelor.
• Protecția gleznelor este realizată din material elastic din bumbac.
• Protecția gleznei este obligatorie atunci când sunt utilizate împachetări pentru picioare.
Articolul 2.3.2. Haine de kickboxeri
• Uniformele sunt diferite pentru fiecare disciplină de kickboxing, dar este la fel pentru
toate categoriile de vârstă care concurează într-o anumită disciplină.
• Uniformele Kickboxerului trebuie să fie uscate, curate, fără sânge sau alte substanțe și
în stare bună.
• Uniformele trebuie să aibă dimensiunea adecvată care să permită o luptă neîntreruptă
și să acopere la fel fiecare parte a corpului. Nu trebuie să fie prea lungi sau prea scurte,
nici prea strâmte sau prea largi.
• Uniformele nu trebuie să aibă piese solide dure (metalice, din lemn, din plastic), fire
încorporate sau alte amplificatoare, cleme, obturator patentat, nasturi sau protecție
încorporată.
• Nu este permisă purtarea de haine sau părți de îmbrăcăminte din alte sporturi, precum
și vestimentatie marcată cu sigle sau semne ale altor sporturi, sau dacă uniforma este
caracteristică oricărui alt sport.
• Este interzisă transformarea oricărei părți a hainelor pentru a ascunde semne interzise
sau urme de sânge și murdărie pe haine.
• Publicitatea sponsorului sau siglele pot fi purtate pe haine în felul următor:
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- Partea superioară, pe manșonul superior și / sau zona umărului și nu poate fi mai mare de 10
x 10 cm (4 "x 4").
- Pantaloni, pe partea dintre genunchi și zona șoldului.
Articolul 2.3.2.1. Top cu gât în "V"
• Partea superioară a gâtului în V este partea superioară a pânzei kickboxerului în luptă.
• Lungimea mânecilor va fi maxim până la mijlocul brațului.
• Dacă kickboxerul în punctul de luptă poartă dobok, el trebuie să poarte bel adecvat.
Articolul 2.3.2.2. Pantaloni lungi
• Pantalonii lungi trebuie să fie purtați de kickboxeri în luptă, contact ușor și contact
complet.
• Pantalonii lungi trebuie să se extindă de la talie la articulația gleznei.
• Pantalonii lungi purtați de kickboxeri în luptă punctuală și contact ușor trebuie să aibă
o talie elastică de 8-10 cm lățime, în culori diferite față de restul pantalonilor, sau
concurentul poartă o centură.
• Pantalonii lungi purtați de kickboxeri în contact complet trebuie să aibă o talie elastică
de 8-10 cm lățime și pot avea aceeași culoare sau diferită ca orice altă parte a
pantalonilor.
Articolul 2.3.2.3. Pantaloni scurti
• Pantaloni scurți trebuie să fie purtați de kickboxeri în Kick Light, Low Kick și K1.
• Pantalonii scurți în Kickboxing trebuie să acopere minim jumătate și trei sferturi din
lungimea coapsei.
• Genunchii trebuie să fie vizibili și goi.
• Pantalonii scurți trebuie să aibă o talie elastică de 8-10 cm lățime, în aceeași culoare
sau diferită de restul pantalonii scurți.
• Pantalonii scurți în kick light trebuie să aibă centura elastică de culoare diferită de alte
părți ale pantalonilor scurți și a tricourilor.
• Nu sunt permiși pantaloni scurți cu nume și logo-uri ale niciunui alt sport sau care sunt
caracteristici oricărui alt sport.
• Dacă există vreun logo, acesta poate fi numai numele țării sau clubului.
Articolul 2.3.2.4. Tricou cu gât rotund
• Tricoul este partea superioară a kickboxerului în Light Contact.
• Lungimea mânecilor va fi maxim până la mijlocul brațului.
Articolul 2.3.2.5. Tricou fără mâneci cu gât rotund
• Tricoul fără mâneci cu gâtul rotund este partea superioară a kickboxerului în Kick
light
Articolul 2.3.2.6. Top
• Topul este partea superioară a kickboxerilor de sex feminin din disciplinele în ring
(Full Contact, Low Kick și K1 Style).
• Partea superioară trebuie să fie din fibră elastică fără fir sau din bumbac, să acopere
pieptul feminin suficient de mult și să permită introducerea protecției pieptului sub
partea superioară.
• Curelele peste umeri ar trebui să aibă 3 până la 5 cm.
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Articolul 2.3.2.7. Haine pentru femei musulmane
• Pentru a respecta toate credințele religioase, WAKO le permite femeilor kickboxer
musulmane să poarte vestimentatie adecvata în timp ce participă la evenimentele
WAKO (vezi anexa 6).
• Femeile kickboxeri musulmani au voie să poarte în timpul competiției o uniformă
specială ( un fel de lenjerie intimă) care să le acopere corpul în afară de față.
• Uniforma ( lenjeria intimă) trebuie să fie în formă întinsă și strânsă de corp pentru a nu
se deplasa.
• Femeilor kickboxeri musulmani li se permite să poarte o eșarfă sub protecția capului
care acoperă capul, dar nu și fața.
• Femeile musulmane care participă la orice competiție WAKO în condițiile descrise
mai sus trebuie să își dea consimțământul scris către WAKO ca, în caz de urgență
(accidentări, tăieturi etc.); personalul medical de gardă poate săvârși orice manevră
pentru a le salva.
Articolul 2.3.3. Barba, părul și unghiile
• Kickboxerilor cu barbă li se permite să participe la orice turnee WAKO, numai dacă
barba lor are o lungime rezonabilă de cel mult 2 centimetri.
• Kickboxerii cu părul lung trebuie să aibă părul prins, astfel încât să nu îi deranjeze în
timpul luptei.
• Concurentul nu trebuie să aibă unghii lungi la mâini sau la picioare. Unghiile trebuie
tăiate la o lungime corespunzătoare pentru a nu răni adversarul.
• Oficialii care sunt responsabili pentru cântărire în timpul perioadei de înregistrare,
verifică lungimea bărbii / unghiilor sportivilor și nu îi înregistrează dacă lungimea
acestora nu este conform regulilor.
• Se recomandă ca părul să fie băgat în interiorul protecției pentru cap sau să fie prins.
Articolul 2.3.4. Echipamente și haine inadecvate
• În cazul în care un kickboxer vine în ring sau tatami în mod necorespunzător sau
îmbrăcat neadecvat sau echipat (culoare greșită a protecției pentru cap sau a
mănușilor, folosind echipament care nu este aprobat, fără învelișuri sau protecție
bucală) el nu va fi descalificat imediat; în schimb, i se vor acorda două minute pentru
a remedia problemele.
• Dacă timpul permis a expirat și kickboxerul nu este pregătit, el va fi descalificat și
rezultatul luptei va fi înregistrat ca WO.
• Purtarea ochelarilor de către un kickboxer în timpul unei lupte nu este permisă, sunt
permise doar lentilele de contact moi.
Articolul 3. Proceduri
Articolul 3.1. Procedura de înregistrare
• Toate competițiile WAKO trebuie să utilizeze sistemul de înregistrare electronică
aprobat de WAKO (în prezent furnizorul de servicii este SportData).
• Toate înregistrările Campionatelor Mondiale, Campionate și Cupe trebuie făcute
online folosind sistemul de înregistrare aprobat de WAKO.
• Înscrierea se închide cu o săptămână înainte de Campionatele Mondiale și
Continentale și cu cel puțin 3 zile înainte de data de începere a cupelor mondiale și
continentale de control al greutății. Înainte de încheierea înregistrării, acestea vor fi
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vizibile pe site-ul web SportData și persoanele responsabile ale federațiilor naționale /
cluburile vor putea face corecții și modificări.
• După termenul limită de înregistrare (7 zile înainte de începerea controlului greutății
pentru Campionatele Mondiale sau Continentale), înregistrările sunt închise și nu sunt
permise modificări, cu excepția retragerii înregistrării.
• Înregistrarea personală (kickboxeri, antrenori, arbitri, oficiali) trebuie să includă
următoarele date:
- Numele și prenumele
- Naţionalitate
- Data de nastere
- Fotografie (format JPEGor PNG, rezoluție minimă 400 x 600 px, dimensiune maximă 1 Mb)
- Stare
- Certificat de autorizare medicală
- Orice altă documentație oficială solicitată de Consiliul WAKO IF
• Înscrierea la concurs se va face pe baza înregistrării personale, alegând competiția
WAKO selectată.
Articolul 3.1.1. Înregistrare online
• Fiecare participant va fi înregistrat în rolul selectat (kickboxer, antrenor, arbitru,
oficial).
• Kickboxer va fi înregistrat în categoria de competiție selectată (inclusiv disciplina,
vârsta și categoria de greutate).
• Este permisă înscrierea la campionatele mondiale și continentale la o singură categorie
de vârstă și greutate.
• Un kickboxer poate fi înregistrat într-o singură disciplină de ring în timpul aceluiași
campionat, cupă sau turneu și nu poate intra în disciplinele tatami. Este interzis să faci
duble starturi în disciplina ring și mix mix în timpul acelorași campionate, cupe sau
turnee.
• Un kickboxer poate fi înregistrat în luptă punctuală, contact ușor și kick light în timpul
aceluiași campionat, cupă sau turneu, dar nu se poate înregistra în disciplinele ring pe
aceleași campionate, cupă sau turneu.
• Este permisă înregistrarea cupelor mondiale, continentale și a altor turnee deschise din
disciplinele tatami în două categorii de greutate ( reală și una de mai sus-superioară).
• La închiderea campionatului mondial și continental, kickboxerul trebuie să rămână în
categoria sa de vârstă / greutate. Nu sunt permise modificări.
• Dacă un kickboxer este supraponderal, acesta nu se poate deplasa în sus sau în jos și
va fi descalificat.
• Pentru cupele mondiale și continentale și turneele deschise, este permisă schimbarea
categoriei de greutate, ceea ce înseamnă că sportivul poate muta o categorie deasupra
sau sub chiar și atunci când înregistrarea online este închisă. Categoria finală va fi
aplicată pe baza greutății reale a kickboxerului la cântărirea oficială.
• Pentru Campionatele Mondiale și continentale, un kickboxer poate lupta doar într-o
divizie cu maximum o greutate peste clasa sa reală. De exemplu, dacă cântărește 65,5
kg, poate lupta doar în -69 kg sau -74 kg (acest lucru este valabil numai pentru
kickboxeri în disciplinele tatami, kickboxerii din disciplinele ring trebuie să fie
înregistrați în categorie în funcție de greutatea reală).
Articolul 3.1.2. Înscrierea la concurs
• Înscrierea la competiție începe în prima zi a cântăririi oficiale și a controlului medical
și include următoarele:
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- acreditare (se va face pe baza înregistrării personale);
- cântărire oficială;
- control medical;
Articolul 3.1.3. Documentația necesară pentru kickboxer
• Fiecare kickboxer, la înscrierea la concurs, trebuie să aibă următoarea documentație
certificată pe care să o predea oficialilor în timpul controlului de cântărire sau al
examenului medical.
•
•
•

Pașaport sau buletin;
Cartea oficială a șederii permanente în țara pe care dorește să o reprezinte dacă
kickboxerul nu are naționalitatea echipei pentru care el / ea o reprezintă;
Certificat medical WAKO (vezi anexa 20);
Chestionar medical WAKO (vezi anexa 21);
Aprobare WAKO Dentist-ortodont (dacă kickboxerul are aparate dentare) ( vezi anexa
22);
Declarație WAKO pentru a demonstra absența sarcinii- pentru kickboxeri de sex
feminin cu vârsta de peste 14 ani;
Exonerarea de răspundere WAKO (vezi anexa 24);
Consimțământul părinților / tutorelui legal WAKO (pentru kickboxerul minor, cu
vârsta de 18 ani și mai mică)- vezi anexa 26;
Toate documentele trebuie scrise clar și completate acasă chiar înainte de concurs.
Toate documentele și certificatele trebuie să aibă pașaportul kickboxer-ului sau un
număr de identificare.
Pentru kickboxeri minori, părinți sau tutorele legal, pe lângă completarea
„Consimțământului parental / tutorelui legal WAKO”, trebuie să semneze și
„Chestionarul medical WAKO” și „Exonerarea de răspundere WAKO”.

Articolul 3.2. Procedura de rezervare a cazării
Această procedură se aplică campionatelor mondiale și continentale WAKO.
Această procedură este diferită și nu este legată de procedura de înregistrare (articolul 3.1.)
pentru competiții care se desfășoară prin intermediul paginii web SportData.
• Cazarea tuturor participanților la Campionatul Mondial și Continental WAKO trebuie
să fie organizată de organizatorul local al Campionatului.
• Toți participanții la Campionatele Mondiale și Continentale (sportivi, antrenori,
oficiali, invitați, escorte, suporteri) trebuie să fie înregistrați de sistemul oficial de
înregistrare SportData pentru a avea dreptul de a obține acreditarea.
• Toți participanții la Campionatele Mondiale și Continentale (sportivi, antrenori,
oficiali, invitați, escorte, suporteri) trebuie să fie acreditați și trebuie să fie cazați prin
organizatorul sau agenția de turism angajată de organizator pentru a participa la
eveniment.
• Organizatorul local ar trebui să ofere echipelor naționale cazarea a 3 niveluri de cazare
de calitate, la prețuri diferite, ori de câte ori este posibil.
• În timpul procesului de selecție și aprobare a unei gazde a Campionatului Mondial sau
Continental, Președintele Comitetului Organizator WAKO sau un membru al
Comitetului Organizator desemnat de acesta, va vizita și va verifica cazarea și toate
elementele tehnice ale procesului de organizare a ofertelor (revizuirea ofertelor) și
completează „Formularul de ofertă WAKO”.
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Decizia de a găzdui Campionatul Mondial sau Continental de Kickboxing este luată de
WAKO IF sau WAKO Continental Board în colaborare cu WAKO IF și un contract
va fi semnat cu organizatorul de către președintele WAKO IF și președintele WAKO
Continental.
Contractul reglementează toate drepturile și obligațiile organizatorilor locali ai
campionatului, prețurile, serviciile care sunt taxate, precum și termenele limită pentru
cereri, rezervarea cazării, plăți și alte detalii.
Organizatorul trebuie să furnizeze înscrieri și rezervări pentru cazare prin adresa de email a campionatului oficial federațiilor naționale de kickboxing cu cel puțin 120 de
zile înainte de începerea campionatului.
Pentru rezervarea și plata pentru cazare și alte costuri de participare la campionat,
organizatorul local va furniza următoarele condiții de plată:

Aceste prevederi pentru procedura de rezervare și anulare cu date clar menționate pentru toate
termenele limită ar trebui să fie clar menționate în scrisoarea de invitație pentru campionat
pregătită de organizator și aprobată de președintele Federației Mondiale și Continentale
WAKO. Scrisoarea de invitație este trimisă de la biroul sediului WAKO cu cel puțin 6 luni
înainte de începerea campionatului.
Articolul 3.3. 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
- Antrenori
- Judecători
- Doctori / medici
- Oficiali- Organizatori / Comitet de organizare
- Personal
- VIP
- VIP- invitați
- Oaspeți
- Jurnaliști
• Toți participanții la Campionatul Mondial sau Continental înscriși trebuie să fie
înregistrați de sistemul de înregistrare SportData, în termenele de înregistrare
prescrise.
• Administratorul SportData va pregăti acreditări care vor fi tipărite de organizator la
finalizarea înregistrării.
• Organizatorul va asigura posibilitatea de a imprima acreditări la fața locului în timpul
cântăririi oficiale (corecții sau ulterior oaspeți înregistrați).
• Acreditarea trebuie să includă următoarele informații:
- Numele campionatului, locația, țara și data evenimentului
- Poza unei persoane acreditate
- Cod QR cu toate datele - Cod de țară abreviat
- Steagul statului
- Numele și prenumele
- Categorie sau funcție
- Stare
(a se vedea exemple de carduri de acreditare în anexa 18)
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Organizatorul, împreună cu Comitetul de organizare WAKO, va stabili dreptul de
acces în anumite zone pentru persoanele acreditate mai sus.

Articolul 3.3.1. Kickboxeri și antrenori
• Doar kickboxerii acreditați și maxim doi antrenori calificați și înregistrați au voie să
intre pe câmpul de luptă (ring și tatami).
• Toți cei de mai sus trebuie să aibă în permanență un card de acreditare.
• Ajungând la ring sau tatami, antrenorul va preda acreditarea kickboxerului
judecătorului care este responsabil pentru verificarea echipamentului.
• Judecătorul care verifică echipamentul, va stabili identitatea kickboxerului și va lăsa
cardul de acreditare pe biroul său până la sfârșitul luptei.
• După încheierea luptei, judecătorul va returna cardul de acreditare al kickboxerului
antrenorului, cu excepția cazului în care kickboxerul sau antrenorul este descalificat
pentru comportament neadecvat. Apoi, cardul de acreditare al kickboxerului sau al
antrenorilor este păstrat de arbitrul șef.
• În cazul KO, TKO sau rănire, judecătorul va înmâna cardul de acreditare al
kickboxerului medicului oficial.
• În timpul luptei, cardurile de acreditare nu trebuie să fie purtate de kickboxeri și de
arbitrii și judecătorii centrali în luptele punctuale, în timp ce toți ceilalți oficiali sunt
obligați să dețină o carte de acreditare (judecători, scor / deținător, kickcounter, arbitru
șef, observator și supraveghetor).
• În cazul în care un antrenor va fi descalificat, arbitrul șef va revoca acreditarea
antrenorului - până la sfârșitul luptei sau până la sfârșitul competiției, în funcție de
sancțiunea prescrisă, care este aprobată de părțile competente.
Articolul 3.4. Procedura de cântărire
Articolul 3.4.1. Baremuri
• Trebuie să existe cel puțin două cântare medicale pentru cântărirea oficială și cel puțin
unul pentru cântărirea de control înainte de cântărirea oficială.
• Poziția cântarului oficial va fi în camere separate (unul pentru bărbați, unul pentru
femei) sau în aceeași cameră (mai mare) care are bariere vizuale adecvate. Dacă o
astfel de cameră nu poate fi prevăzută cu cântărire separată din punct de vedere vizual,
atunci membrii echipei vor fi cântăriți separat - primul kickboxer de sex feminin și
apoi masculin.
• Poziția cântarului de control va fi într-un spațiu adecvat, separat de cântarele oficiale.
Articolul 3.4.2. Cântărirea oficială
• Oficialul care se ocupa de cântărire la campionatele mondiale și continentale este
membru al comitetului de organizare WAKO numit de președintele comitetului de
organizare. La alte campionate, cupe și turnee de kickboxing, federația națională de
organizatori (promotor) numește oficiali pentru cântărire.
• Rolul său principal de a controla și înregistra vârsta reală, categoria de greutate și
disciplina fiecărui kickboxer în funcție de înregistrarea și ID-ul său personal.
• În timpul cântăririi, vor fi prezenți doi oficiali de cântărire, un oficial de sex feminin și
unul de sex masculin.
Articolul 3.4.3 Procedura de cântărire
Articolul 3.4.3.1. Înregistrarea cântăririi
• Cântărirea oficială pentru campionatele mondiale și continentale va fi organizată cu
minimum 48 de ore și maximum 72 de ore înainte de începerea competiției.
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Cântărirea trebuie făcută într-un mod discret, respectând atât nevoia de discreție a
bărbaților, cât și a femeilor.
Un singur reprezentant al unei federații naționale care se ocupă de o echipă națională
poate fi prezent, dar numai atunci când propriile echipe se cântăresc.
Cu toate acestea, nu li se permite să intervină cu nicio ocazie. Reprezentantul național
nu poate fi în contact fizic cu kickboxerul, ar trebui să stea departe de cântare cel puțin
un metru.
Fiecare kickboxer trebuie să prezinte identitatea sa personală (carte de identitate
națională sau pașaport) și să semneze WAKO Liability Waiver pentru a fi cântărit
oficial.
Cântărirea va avea loc conform programului turneului. Ora anunțată în fiecare
competiție este oficială și trebuie respectată.
Cântărirea în afara orei oficiale anunțate nu va fi permisă, cu excepția cazului în care
cântărirea nu este considerată ca fiind terminată a acelor echipe prezente în timpul
anunțat.
Pentru prima cântărire oficială (în perioada de înscriere) se poate da posibilitatea
cântăririi după ora oficială, dacă există întârzieri de călătorie pentru o echipă, anunțate
în mod corespunzător de la federația națională.
Cu toate acestea, nu îi este permis niciunei echipe să speculeze la sosire, după ora
oficială de cântărire anunțată în documentele invitației.
Toate echipele trebuie să fi cântărite înainte de a remiza.
Greutatea reală este cea pe care o arată cântarul atunci când kickboxerul este
dezbrăcat.
Greutatea trebuie afișată în măsurători metrice. Se pot utiliza cântare electronice.
Kickboxer-ului îi este permis să lupte numai în cadrul categoriei definite de cântărire.
Greutatea trebuie să fie pe podea tare și nu pe covor.
Dacă kickboxerul își depășește greutatea, el poate obține în timpul oficial o a doua și
ultima șansă de a atinge limita la o oră după prima încercare.
Dacă un kickboxer nu îndeplinește greutatea la a doua cântărire, va fi descalificat.
De asemenea, este permis ca toate federațiile naționale să înlocuiască un kickboxer cu
altul, înainte de sfârșitul cântăririi oficiale și înainte de verificarea medicală, cu
condiția ca, în cadrul fiecărei competiții în care sunt permise înlocuiri, poziția
kickboxerin să fie înregistrată ca rezervă pentru această categorie sau în orice altă
categorie de greutate.
Orice speculație sau acțiune deliberată care va pune sub semnul întrebării sau încălca
regulile de mai sus va fi sancționată, atât pentru kickboxerii implicați, cât și pentru
federația națională responsabilă.

Articolul 3.4.3.2. Cântărirea zilnică
• Sporturile în ring au stabilite cantariri zilnice obligatorii în timpul turneului
(campionate și cupe mondiale și continentale).
• Este strict interzis să ignori cantarirea zilnică în timpul Campionatelor Mondiale /
Continentale și Cupelor Mondiale / Continentale.
• Cântărirea zilnică va fi în aceeași zi a luptei, luptele vor începe cel puțin 3 ore după
ora de cântărire sau într-un interval de timp mai scurt dacă președintele Comitetului de
organizare decide astfel, după consultarea medicului, antrenorului și Comitetul de
arbitri, cu condiția ca decizia să nu aducă prejudicii niciunui kickboxer care participă
la primele lupte ale turneului.
• Cântărirea se face dimineața la o oră anunțată, considerată oficială.
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Cântărirea în afara orei oficiale anunțate nu va fi permisă, cu excepția cazului în care
cântărirea nu este considerată ca fiind terminată a acelor echipe prezente în timpul
anunțat.
Toți kickboxerii trebuie să-și aducă propriul pașaport național pentru identificare.
Dacă kickboxerul își depășește greutatea, el poate obține a doua și ultima șansă după
45 de minute după prima încercare pentru a atinge limita.
Greutatea înregistrată cu acea ocazie este definitivă.
Dacă kickboxerul nu atinge greutatea la această a doua cântărire, el va fi descalificat
prin descalificare tehnică.

Articolul 3.5. Procedura de verificare medicală
• Verificarea medicală oficială pentru campionatele mondiale și continentale va fi
organizată cu minimum 48 de ore și maximum 72 de ore înainte de începerea
competiției.
• Verificarea medicală trebuie făcută într-o manieră discretă, respectând atât nevoia de
intimitate a bărbaților, cât și a femeilor.
• Poziția punctelor de control medical va fi în camere separate (una pentru bărbați, una
pentru femei) sau în aceeași cameră (mai mare) care are bariere vizuale adecvate. În
cazul în care o astfel de cameră nu poate fi prevăzută cu un control medical separat,
atunci membrii echipei vor fi verificați separat - primul kickboxer de sex feminin și
apoi masculin.
Articolul 3.5.1. Control medical official
• Oficialul responsabil cu controlul medical este doctorul, numit de LOC și aprobat de
președintele comitetului medical WAKO.
• Rolul său principal este de a controla și colecta certificatele medicale WAKO valide și
chestionarul medical WAKO și de a determina sexul kickboxerului și de a examina
starea fizică reală a fiecărui kickboxer, în funcție de înregistrarea și ID-ul personal.
Articolul 3.5.2. Procedura de verificare medicală
• Medicul local trebuie să efectueze o examinare fizică generală a fiecărui kickboxer.
• Acest examen are ca scop excluderea oricărei leziuni sau afecțiuni medicale care poate
fi considerată un risc pentru sănătatea kickboxer-ului sau pentru adversarul său.
• O atenție specială trebuie acordată sistemului neurologic, sistemului musculoscheletic, ochilor, nasului, bolilor infecțioase (inclusiv infecții ale pielii), în special
pentru kickboxerii care joacă în ring.
• În timpul verificării medicale la campionatele mondiale și continentale WAKO, vor fi
prezenți doi medici, un medic de sex feminin și unul de sex masculin. La alte cupe,
campionatele și turneele naționale verificarea medicală poate fi făcută de un singur
medic, dar separat pentru kickboxeri masculini și feminini.
• Fiecare kickboxer trebuie să prezinte identitatea sa (carte de identitate națională sau
pașaport), certificatul medical WAKO nu mai vechi de un an și chestionarul WAKO
Medical semnat.
• După ce a fost verificat medical, fiecare kickboxer trebuie să fie declarat apt pentru
luptă de către un medic oficial prin aprobarea statutului său în sistemul de înregistrare
pe computer.
Articolul 3.6. Procedura de extragere
• Pe baza campionatelor mondiale și continentale WAKO și a cupelor mondiale și
continentale vor fi organizate și conduse de comitetul organizatoric WAKO la
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minimum 12 ore de la finalizarea înregistrării oficiale a competiției și minimum 24 de
ore înainte de începerea competițiilor.
Extragerea se va face conform înregistrării finale confirmate a kickboxerilor.

Articolul 3.6.1. Criterii generale
• Concurenții din același club sau echipe naționale din aceeași categorie de greutate
trebuie împărțiți în părți separate (una în partea superioară, cealaltă în partea inferioară
a listei de extragere - concurenții se pot întâlni doar în finală). Dacă există mai mult de
doi kickboxeri din același club, atunci nu se pot întâlni în prima luptă dacă există cel
puțin același număr de concurenți din alte cluburi.
• Fiecare listă de extragere trebuie să conțină datele după cum urmează: numele
turneului, locul și data, numele disciplinei, sexul, vârsta, divizia de greutate, numele și
prenumele concurentului, clubul sau naționalitatea și numărul luptei.
• Toate listele de extragere trebuie să fie tipărite în 3 exemplare oficiale - pentru arbitrul
șef, pentru masa oficială și pentru aviz sau avizier - toate cele trei liste trebuie să fie
aceleași și orice schimbări trebuie repetate pe toate trei cu semnătura arbitrului șef. De
asemenea, copii neoficiale ale listelor de extragere vor fi distribuite șefilor echipelor
naționale.
• Copiile oficiale completate cu rezultate, ștampila și semnătura arbitrului șef sunt
documente oficiale WAKO și vor fi păstrate în arhive pentru cel puțin 2 ani.
• Nu pot fi aduse modificări listei de desene, odată produsă de comitetul de organizare.
Numai în cazul unei greșeli materiale (categorie greutate greșită, diviziune greșită a
vârstei, disciplină greșită de către administrația WAKO) care trebuie aprobată în scris
de președintele Comitetului de organizare.
Articolul 3.6.2 Seeding
• ,,Plantarea preliminara” pentru campionatele mondiale se va baza pe criteriile de mai
jos:
Articolul 3.6.2.1. Criterii de seeding
• Pozițiile de ,,plantare” pentru campionatele mondiale și continentale pentru fiecare
categorie de competiție vor fi determinate având în vedere doar rezultatele obținute în
aceeași categorie de competiție (aceeași disciplină și aceeași categorie de vârstă și
greutate), la evenimentele anterioare în perioada de doi ani a aceleiași discipline și
clasa de vârstă.
• Pozițiile de plantare preliminara sunt stabilite pe cale publică de către comitetul de
organizare în momentul extragerii oficiale.
Articolul 3.6.2.2. Criterii de clasificare
- se bazează pe o acumulare de puncte în ultimii doi ani calendaristici.
• Campion mondial
100 de puncte
• Campion Continental
70 de puncte
• World Silver
70 de puncte
• Continental Silver
50 de puncte
• Campionul Cupei Mondiale
50 de puncte
• Cupa Mondială de Argint
30 de puncte
• Campionul Cupei Continentale
20 de puncte
• Continental Cup Silver
10 puncte
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Articolul 3.6.3. Extragere oficială
• Tragerea la sorți va fi făcută de președintele comitetului de organizare pe cale publică
la ora programată anunțată anterior.
• Acesta va fi realizat de sistemul electronic prin aprobarea WAKO (în prezent
furnizorul de servicii este SportData).
• Foile de extragere finale vor fi publicate pe pagina oficială de internet la maxim o oră
după terminarea extragerii.
• În cazul oricărei greșeli materiale, echipele naționale pot trimite notificări oficiale
comitetului de organizare, dar nu mai târziu de o oră de la publicarea extragerii pe
pagina web oficială.
• Comitetul de organizare va acționa pe baza notificării și va lua decizia finală nu mai
târziu de o oră după expirarea timpului pentru notificările oficiale.
Articolul 3.6.4. Program zilnic
• Programul zilnic la campionatele mondiale și continentale va fi stabilit de Comitetul
de organizare și aprobat de președintele comitetului de organizare.
• Programul zilnic pentru prima zi a competiției va fi publicat la maximum trei ore după
terminarea extragerii, pe pagina web oficială,
• Programul zilnic pentru restul zilelor va fi publicat pe pagina web oficială la maxim
două ore după terminarea ultimei lupte din ziua respectivă, pentru ziua următoare.
• Programul zilnic include
- programul luptei în funcție de numere pentru fiecare zonă de luptă separat
- date despre luptă (categorie, poziție - roșie sau albastră, numele și naționalitatea
kickboxerilor)
- timpul de începere
- program temporar provizoriu
- timpul provizoriu al pauzelor
- timp de sosire
Articolul 3.7. Procedura de descalificare
Orice participant la competiție poate fi descalificat pentru încălcarea regulilor sau pentru
comportament nepotrivit.
Există două tipuri de descalificare:
• descalificare tehnică
• descalificare comportamentală
Articolul 3.7.1. Descalificare tehnică
• Descalificare tehnică înseamnă încălcarea neintenționată a regulilor în timpul luptei
(ieșiri, avertismente, puncte minus, număr de lovituri, etc).
• Kickboxer descalificat prin descalificare tehnică își păstrează dreptul de a fi premiat
pe baza realizării înainte de descalificare.
Articolul 3.7.2. Descalificare comportamentală
• Descalificare comportamentală înseamnă încălcarea dură și intenționată a regulilor în
timpul luptei, care poate duce la rănirea adversarului.
• Descalificarea comportamentală înseamnă și un comportament inadecvat (înjurături,
strigături, gesticulări neadecvate față de adversar și antrenorul său, arbitru, orice alt
oficial sau spectatori).
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Kickboxerul sau orice alt participant poate fi descalificat pe baza comportamentului în
caz de protest neregulat împotriva deciziei luptei și obstrucționarea și întârzierea
programului.
Kickboxerul descalificat pe baza comportamentului își pierde dreptul de a fi premiat.
Orice alt oficial poate fi descalificat din lupta individuală, zilnic sau din întregul
turneu, în funcție de nivelul încălcării regulilor sale. Decizia cu privire la
descalificarea zilnică sau a întregului turneu va fi luată de Comitetul turneului.
Președintele Comitetului de protest al turneului informează despre o astfel de
descalificare a participantului la sediul WAKO în formă scrisă, iar biroul trebuie să
efectueze procedura în conformitate cu reglementările aplicabile. Comitetul disciplinar
va judeca un astfel de caz.

Articolul 3.8. Procedura de declanșare a protestului
Articolul 3.8.1. Proteste / recurs la concurs
• Protestul scris trebuie să descrie clar problema. Arbitrul șef trebuie să transmită
protestul către Comitetul de protest pentru apel, care va lua în considerare problema și
o va rezolva imediat.
Articolul 3.8.2. Comitetul oficial de recurs
• Comitetul oficial de protest pentru recurs este compus din următoarele:
- Președinte al Comitetului de arbitri al tatami sau ring
- Supervizor / Observator
- Arbitru șef
- Director tehnic pentru ring sau Tatami (care va acționa ca președinte al Comitetului de
protest de apel)
• Nu pot fi numiți doi membri din aceeași Federație Națională.
• Președintele comitetului de arbitrii ar trebui, de asemenea, să numească trei membri
suplimentari cu numerotare desemnată de la 1 la 3, care să înlocuiască automat oricare
dintre membrii juriului de contestație numiți inițial într-o situație de conflict de
interese (aceeași naționalitate, relație de familie prin sânge etc.) sau implicați în
presupusul incident sau problema).
• Următoarea secvență trebuie urmată atunci când are loc un protest. Se speră că în
fiecare etapă prioritatea este o rezoluție amiabilă.
Articolul 3.8.3. Procedura de declanșare a protestului
• Antrenorul sau reprezentantul acestora trebuie să declare imediat după luptă dorința
lor de a iniția un protest.
• Trebuie să ia formularul oficial de protest WAKO (a se vedea anexa 28) de la șeful
ringului și tatami-ului, să îl completeze și să se întoarcă înapoi la șeful ringului cu taxa
de protest (100 euro, plătită în față), apoi după 10 vor protesta.
• Comitetul de recurs va examina protestul și va declara rezultatul după maximum 15
minute după ce a primit protestul. Durează doar 15 minute în total pentru a determina
și examina protestul.
• Comitetul de recurs oficial revizuiește protestul și ia o decizie finală.
• Dacă protestul este considerat invalid, banii (taxa de protest) vor fi donați către
WAKO.
• Dacă protestul are succes, decizia va fi modificată și taxa de protest va fi rambursată.
Articolul 3.8.4. Proteste neregulamentare
Proteste neregulamentare cu privire la dezacordurile de decizii:
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prin care kickboxerul contestă programul suplimentar în ring / tatami
așezarea în ring / tatami, decis de el însuși sau stimulat de antrenorul / echipa sa
În cazul unui astfel de protest neregulamentar, decizia va fi luată de către arbitrul șef,
supervizorul și directorul tehnic al ringului sau tatami-ului.
Consecința pentru un astfel de comportament poate aduce excluderea echipei.
În cazul unei noi escaladări 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 al WAKO. Deciziile privind celelalte campionate,
cupe și turnee vor fi luate de comitetul interimar format din președintele federației
naționale sau reprezentantul acestuia, organizatorul (promotorul) și arbitrul șef.
Un protest va fi acceptat numai printr-o scrisoare scrisă și nu va fi gestionat dacă
acțiunile menționate mai sus sunt în vigoare.

Articolul 3.8.5. Dovezi video
• Filmările video nu se aplică la evenimentele din competiția WAKO.
• Înregistrările video nu pot fi utilizate pentru a rezolva sau revizui orice întrebări,
reclamații sau puncte de clarificare.
Articolul 3.8.6. Încălcări speciale ale regulilor
• Dacă un kickboxer, antrenor sau o echipă întreagă protestează intrând sau refuzând să
iasă din ring sau tatami imediat după lupta din campionatele mondiale și continentale
WAKO, consiliului de administrație WAKO i se permite să descalifice întreaga
echipă. Pentru celelalte campionate, cupe și turnee decizia de descalificare va fi luată
de un comitet interimar format din președintele federației naționale sau reprezentantul
acestuia, organizator (promotor) și arbitru șef.
Articolul 3.9. Schimbarea procedurii de decizie a arbitrului
• Numai arbitrul șef și supraveghetorul pot schimba decizia unui arbitru central /
judecător în caz de „greșeală materială”.
• Greșeala materială este considerată următoarea:
- Judecătorul schimbă colțul kickboxerului
- Puncte sau penalti înregistrate greșit de către portarul
- Aplicarea greșită semnificativă a regulilor de către arbitrul central
• Modificarea deciziei se aplică cu efect imediat și trebuie înregistrată în formă scrisă.
Articolul 3.10. Procedura ceremoniei de deschidere
• Ceremonia de deschidere la campionatele mondiale și continentale WAKO trebuie să
aibă loc în prima zi a competiției înainte de începerea primelor lupte. Este organizată
și condusă de comitetul organizator cu comitetul local de organizare.
• Ceremonia de deschidere este organizată în calea defilării echipelor naționale care au
participat la campionate.
• Fiecare echipă națională care participă la defilare este compusă din trei kickboxeri
(bărbați și femei) îmbrăcați în costume de sport naționale purtând pantofi sport (nu
este permis să fie prezent în pantaloni scurți și papuci).
• Comitetul local de organizare trebuie să furnizeze o plăcuță de identificare a țării
special concepută pentru fiecare echipă națională care participă.
• Programul ceremoniei de deschidere va fi următorul:
- anunț
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- defilare
- discursuri de bun venit (președintele WAKO, președintele WAKO al țării gazdă, VIP
național local)
- program cultural care constă în muzică (cultura locală)
- 3 minute; muzică (moderna)
- 3 minute; dans (cultura locală)-3 minute
Articolul 3.11. Procedura ceremoniei de premiere
• La campionatele mondiale și continentale ceremonia de decernare a premiilor trebuie
să aibă loc în ultimele două zile ale competiției după luptele finale. Este organizată și
condusă de comitetul organizat cu comitetul local de organizare.
• În cadrul campionatelor mondiale și continentale WAKO, promotorul trebuie să ofere
trofee, medalii și certificate de înaltă calitate și în conformitate cu standardul WAKO.
În celelalte campionate, cupe și turnee, trofeele, medaliile și certificatele trebuie să fie
în concordanță cu nivelul turneului și cu standardele federațiilor naționale ale
promotorului.
- Medalii (o medalie de aur, una de argint și două de bronz - medalie turnată sub
presiune de 100 mm) (vezi anexa 16).
- Trofee pentru câștigător (potrivite pentru prestigiul evenimentului)
- Certificate pentru câștigătorii de medalii
- Certificate de participare
- Premii speciale
1. Trofeu pentru cel mai bunl bărbat kickboxer Tatami
2. Trofeu pentru cel mai bun bărbat kickboxer în Ring
3. Trofeu pentru cel mai bun kickboxer de sex feminin Tatami
4. Trofeu pentru cel mai bun kickboxer de sex feminin în Ring
5. Trofeu pentru cel mai bun arbitru în Ring
6. Trofeu pentru cel mai bun arbitru Tatami
7. Trofeu pentru cel mai etic antrenor
8. Trofee pentru orice competiție în echipă
• Podiumul / zona de atribuire trebuie să fie de înaltă calitate (8 m lungime x 3 m
adâncime).
• O cădere centrală înapoi (minim) 5x5 m
• Retragere digitală pentru imagini dinamice și prezentarea premiilor (trebuie aprobată
de directorul tehnic WAKO cu 3 luni înainte de producție).
• Podium adecvat cu împrejurimi adecvate
Pe podium
• Nu sunt permise steaguri personale sau naționale pe podium.
• Drapelele naționale sunt permise în ring și pe tatami după luptă.
• Niciun antrenor sau oficial nu are voie să meargă pe podium în timpul sau imediat
după prezentare.
• Sportivii trebuie să se prezinte la podium în treningul național și purtând încălțăminte
sportivă. Nu este permisă participarea la ceremonia de decernare a premiilor îmbrăcați
în pantaloni scurți, papuci, cu ochelari de soare și pălărie.
Procedura de decernare a premiilor
• Medaliile la campionatele mondiale și continentale vor fi acordate de președintele
continental WAKO IF sau WAKO sau de membru al consiliului de administrație sau
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de președinții naționali WAKO. Aceștia trebuie să fie îmbrăcați în mod adecvat (în
costum cu cravată WAKO pentru bărbați, respectiv rochie elegantă pentru femei).
Prezentatorul premiilor va acorda kickboxerilor după următoarea ordine: medalii de
bronz, medalie de argint și medalie de aur și trofeu cu diplome.
Pentru fiecare medaliat cu aur va fi interpretat imnul național (maxim 20 secunde).
Toți prezentatorii de medalii și premii trebuie să își păstreze poziția pe podium în
timpul prezentării imnului național.

Articolul 3.12. Procedura raportului official
• Imediat după încheierea Campionatelor Mondiale și Continentale și a Cupelor
Mondiale, Comitetul de organizare și administratorul SportData vor face un raport
oficial al competiției.
• Raportul oficial trebuie să includă următoarele puncte:
- Pagina de copertă cu numele și logo-ul oficial al campionatelor / cupei
- Scrisoarea președintelui
- Comitet de organizare
- Echipa medicală
- Broșură oficială de invitație
- Număr de participări (țară, bărbat, femeie, total de participări, total de sportivi)
- Participarea la turnee - după țări - liste de intrare (lista numelor sportivilor și a categoriilor)
- Numărul de participanți - lista oficialilor (țări, antrenori, oficiali, arbitri, total)
- Înscrieri oficiale -antrenori
- Înregistrări oficiale-oficiali
- Înscrieri oficiale-arbitri
- Extragerile și listele de scoruri (cu rezultate)
- Rezultate oficiale - pe categorii
- Medalii - de națiuni
- Medalii - pe categorii de vârstă
- Medalii - după disciplină
- Premii speciale
- Raport medical (cu statistici despre leziuni)
- Raport media -YouTube, Facebook, Instagram (vizualizări, vizite, etc)
Articolul 3.13. Procedura de modificare a regulilor
• Orice membru WAKO poate iniția modificări asupra regulilor respectând următoarele
proceduri:
- Sugestia inițială trebuie transmisă comisiei responsabile în formă scrisă (a se vedea anexa
30), cu explicații în limba engleză.
- Comitetul responsabil va examina propunerea și, dacă consideră că este adecvat, va înainta
comitetului pentru reguli WAKO.
- Comitetul pentru reguli WAKO va revizui propunerea comisiei responsabile și, în cazul în
care consideră că este adecvat, va fi înaintată Consiliului WAKO pentru aprobare.
Articolul 4. Comitete
Articolul 4.1. Comitetul turneului
• Președintele WAKO va numi membrii Comitetului turneului pentru fiecare campionat
mondial și continental.
• Comitetul turneului va fi compus din trei membri: membru al comitetului de
organizare, membru al consiliului de administrație al WAKO și președinte LOC.
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Președintele comisiei turneului este numit membru al comitetului de organizare și va
ocupa funcția de director al turneului.
Este obligatoriu ca toți membrii Comitetului turneului să vorbească fluent engleza.
Comitetul se întrunește înanitea turneului pentru care este numit și pregătește toate
activitățile pentru desfășurarea fără probleme, respectând pe deplin regulile WAKO.
Dacă este necesar, ei pot numi alți oficiali ca membri ai comitetului turneului și pot
iniția alte întâlniri în timpul turneelor.
Aceștia, împreună cu promotorul, se vor ocupa de eveniment / promoție / turneu și se
vor asigura că totul este aranjat conform regulilor WAKO.
Orice reclamație făcută de participanți cu privire la condițiile turneului trebuie
rezolvată de comitetul turneului sau prin intermediul președintelui WAKO.
Aceștia vor raporta președintelui WAKO.

Articolul 4.1.1. Comitetele de arbitri pentru sporturile Ring / Tatami
• Președintele
fiecărui
comitet
este
responsabil
să
numească
supraveghetorii/observatorii pentru Tatami sau Rings.
• Fiecare supervizor verifică tatami, ringul, echipamentul oficial de masă, uniformele de
arbitri și judecători și permite începerea competiției.
• Comitetele de arbitri sunt numite de Consiliul de administrație al WAKO și rămân la
conducere timp de 4 ani, cu excepția cazului în care Consiliul WAKO decide altceva.
Articolul 4.1.1.1. Seminarii și înregistrarea internațională a arbitrilor
• În pregătirea Campionatelor Mondiale/Continentale și a Cupelor Mondiale, Comitetul
organizează seminarii, astfel încât să se asigure că judecarea și comportamentul
arbitrilor sunt la cele mai bune.
• Atunci când trimite scrisori de invitație la campionate și cupe, sediul central WAKO
va scrie o notă suplimentară referitoare la arbitri și judecători, inclusiv toate cererile
pentru pregătirile lor.
• Organizarea seminariilor va fi după cum urmează:
- Toți arbitrii și judecătorii trebuie să aibă o copie a regulilor actualizate care vor fi prezentate
în timpul seminarului.
- Prin teste, se asigură că toți judecătorii și arbitrii vorbesc minimum de engleză. Vor fi testați,
de asemenea, de către englezi în funție de categorii (limbă, și experiență).
- Seminarele se vor ocupa de fiecare disciplină de kickboxing și reguli specifice.
- Se asigură că toți arbitrii și judecătorii poartă aceleași uniforme conform regulilor WAKO.
• Secvența unui seminar conține:
- Introducere verbală și explicații.
- Explicarea verbală a principalelor lucruri care cauzează probleme.
- Orice prezentare video pentru a explica situațiile.
- Exersare continuă împreună cu kickboxeri.
- Folosrea cardurilor de scor sau / și explicarea sistemului digital.
- Teste / examene scrise.
- Înregistrare
• Toți arbitrii și judecătorii sunt înregistrați și primesc puncte în timpul unui campionat
și a unor evenimente aprobate.
• Cei mai buni arbitri și judecători 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.
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Articolul 4.2. Comitetul antrenorilor
• Comitetul Antrenorilor WAKO reprezintă Antrenorii în timpul tuturor Campionatelor
și turneelor WAKO.
• Președintele Comitetului Antrenorilor (IF sau continental) sau reprezentantul (numit
de Președintele Comitetului Antrenorilor) trebuie să fie inclus în deciziile referitoare
la antrenori în campionatele mondiale și continentale WAKO și în cupele mondiale și
continentale. În celelalte campionate, cupe și turnee, președintele Comitetului Național
de Antrenori din țara gazdă sau reprezentantul acestuia) trebuie să fie inclus în
deciziile cu privire la antrenori.
• Comitetul antrenorilor este responsabil pentru educarea și acordarea de licențe pentru
toți antrenorii internaționali.
• Comitetul antrenorilor va organiza seminarii în fața Campionatelor și Cupelor
Mondiale / Continentale.
• Scopul seminariilor organizate și conduse de președintele comisiei antrenorului și de
membri este de a preda și răspândi cunoștințe, experiențe și informare cu privire la
cele mai noi tendințe în sportul de kickboxing.
• Seminarele se vor ocupa de fiecare disciplină de kickboxing în conformitate cu
regulile actuale WAKO pentru a se asigura că toți antrenorii se comportă adecvat în
vederea dezvoltării WAKO.
Articolul 4.3. Comitet medical, de sănătate și antidoping
• Comitetul are cel puțin trei membri.
• Liderii iau inițiativa de a organiza lucrările în cadrul comitetului.
• Este important ca toți membrii grupului să vorbească engleza.
• Comitetul se întrunește în fața Cupelor Mondiale și / sau a Campionatelor Mondiale /
Continentale.
• Dacă este necesar, inițiază alte întâlniri, dar li se cere să se întâlnească în timpul
evenimentelor / turneelor.
• Responsabilitatea lor este să se asigure că toate regulile medicale sunt respectate la
turnee / campionate, atât în conformitate cu medicii, cât și cu personalul medical.
• Aceștia se vor asigura că regulile antidoping sunt comunicate și împreună cu consiliul
de administrație și / sau promotorul într-un campionat vizează un control antidoping.
• Se asigură că WAKO funcționează eficient pentru a eradica problemele de reducere a
greutății.
• Comitetul lucrează împreună și raportează consiliului de administrație.
• Comitetul poate amâna începerea luptelor dacă cântărirea este prea aproape de
începerea normală a luptelor sau dacă este întârziată sau în alt mod, kickboxerii nu au
fost informați corespunzător.
• Comitetul poate amâna începerea luptelor dacă nu este prezent tot personalul medical
nominalizat, complet echipat și gata să-și îndeplinească sarcina.
• Comitetul poate amâna începerea luptelor dacă ambulanța într-un număr adecvat de
vehicule complet echipate nu este prezentă și nu este gata să-și îndeplinească sarcina.
De asemenea, au puterea de a opri toate luptele în situațiile menționate mai sus.
Articolul 4.4. Comitetul ethnic
• Comitetul are cel puțin trei membri.
• Liderul ia inițiativa de a organiza lucrările în cadrul Comitetului.
• Este important ca membrii grupului să vorbească engleza.
• Comitetul se întrunește în fața Campionatelor Mondiale și Continentale și a cupelor
Mondiale și Continentale.
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Dacă este necesar, inițiază alte întâlniri, dar li se cere să se întâlnească în timpul
evenimentelor / turneelor.
Datoria principală în timpul turneului este de a controla utilizarea, corectitudinea și
utilizarea corectă a echipamentelor de siguranță personală și a altor echipamente ale
turneului, de a observa toate neregulile și de a informa directorul tehnic despre
aceasta.
Pe baza notificărilor din turneu, recomandăm consiliului de administrație îmbunătățiri
sau modificări ale echipamentelor de siguranță personală sau ale altor echipamente sau
facilități ale turneului.

Articolul 4.5. Seminarii
• Seminariile internaționale (transfrontaliere) (atlet, arbitru, antrenor și medicalantidoping) organizate în afara competiției trebuie aprobate, verificate și incluse în
calendarul WAKO.
• Programele de seminar trebuie să fie deodată cu programul educațional WAKO și cu
regulile WAKO.
• Organizatorul seminarului este obligat să anunțe seminarul în timp util și să obțină
verificarea și aprobarea de către comitetul în cauză (atlet, antrenor, arbitru sau
antidoping medical) pentru a susține un seminar.
• Înainte de seminarul de includere în calendarul WAKO, promotorul trebuie să depună
o cerere de consimțământ pentru organizarea unui seminar internațional de
kickboxing. Formularul de cerere poate fi găsit în anexa 32.
• Pentru ca organizatorul seminarului să primească aprobare din partea comitetului,
organizatorul trebuie să trimită mai întâi scrisoarea de invitație, afișul, programul
seminarului, numele și prenumele conducătorului și vorbitorilor seminariului și cine
sunt participanții la seminar.
• Președintele comitetului (sportiv, antrenor, arbitru sau antidoping medical) își va da
consimțământul pentru seminar după acordul membrilor comisiei, cât mai curând
posibil dacă sunt îndeplinite condițiile anterioare și dacă seminarul este organizat în
conformitate cu cu regulile WAKO.
Articolul 5. Dispoziții generale
Articolul 5.1. Comportamentul nesportiv (neadecvat)
În cazul în care concurentul, antrenorul sau membrii ai delegației se comportă în așa fel față
de orice oficial WAKO, delegație, concurent sau voluntar, inclusiv membrii publicului larg,
încât să aducă atingere prestigiului și onoarei WAKO și kickboxingului prin următoarele:
• Abuz verbal
• Abuz fizic
• Gesturi inadecvate
• Intimidare
• Obstrucționarea continuării campionatelor
• Încercarea manipulării sau influențarea deciziei judecătorului, delegația va fi
penalizată într-unul sau ambele dintre următoarele moduri:
1. La suma adoptată de consiliul de administrație al WAKO la campionate prin
vot majoritar.
• 5000 €
• 10,000 €
• 20,000 €
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Președintele și Federația Națională vor fi responsabili pentru plata taxelor pentru anturajele
lor.
2. Întreaga delegație va fi descalificată pentru o perioadă de până la doi ani de la
toate viitoarele Campionate Internaționale WAKO.
Articolul 5.2. Participarea membrilor WAKO la alte organizații disidente
• Membrii WAKO nu au permisiunea să participe la alte organizații naționale sau
internaționale de kickboxing disidente.
• Toate
evenimentele
WAKO,
turneele
mondiale,
continentale
și
naționale/internaționale sunt rezervate doar membrilor WAKO.
• Atunci când se referă la America de Nord și America de Sud și pentru a oferi
membrilor noștri posibilitatea de a se organiza, ei pot permite membrilor care nu sunt
WAKO să participe la evenimentul lor și viceversa până când o decizie finală va fi
luată de către Consiliul WAKO în viitor.
• Conform regulilor convenite anterior, un membru care nu este membru WAKO nu
poate participa la niciuna dintre activitățile în care WAKO și divizia/federația sa
continentală sunt responsabile de competiție sau competiția se desfășoară în
conformitate cu regulile și regulamentele diviziunilor/federațiilor sale
continentale/federațiilor .
• Dacă în orice țară, există diferite organizații și asociații de kickboxing,
federația/organizația națională WAKO din acea țară are voie să accepte calitatea de
membru al altor sportivi care provin din altă organizație NUMAI dacă își încetează
activitățile și colaborarea cu alte organizații de kickboxing naționale, internaționale
sau continentale, dacă există, conform regulilor și reglementărilor WAKO și WAKO
Continental.
• Odată ce un sportiv al unei alte organizații de kickboxing devine membru al Federației
Naționale WAKO, nu mai are voie să se întoarcă la organizația de origine. Și în cazul
în care sportivul se întoarce sau își continuă activitățile sau colaborarea cu o
organizație de kickboxing disidentă, apartenența la WAKO este supusă unei expulzări
permanente imediate și automate, fără posibilitatea de a reveni.
Articolul 5.3. Modificări ale regulilor
• Numai consiliul de administrație al WAKO are puterea de a aproba oficial
modificările regulilor, fie desemnate de acestea, fie desemnate de comitetele
desemnate de acestea.
• O schimbare de reguli trebuie comunicată comitetului legat de subiect.
• Atunci când se modifică regulile din capitole (regulile sportive pentru fiecare
disciplină), acestea devin operaționale la cel puțin o lună după deciziile luate.
• Data pentru o nouă regulă operativă trebuie comunicată tuturor comitetelor și țărilor
membre din WAKO.
• Modificările pot fi operative cu acțiuni imediate dacă se găsesc greșeli evidente în text
sau dacă sunt definite de către consiliul de administrație, dacă sunt considerate critice
pentru sănătate și securitate sau în caz de „forță majoră”.
• Dacă o modificare este validă imediat, aceasta trebuie să fie comunicată clar tuturor
țărilor membre prin poștă și prin publicare pe pagina oficială WAKO. Excepția pentru
o astfel de practică este că nu pot exista modificări de regulă doar înaintea sau în
timpul Campionatului Mondial sau Continental.
• Consiliul de administrație poate modifica regulile din capitolul 1 - Reguli generale - în
orice moment. Cu toate acestea, modificările trebuie comunicate clar tuturor țărilor
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membre prin poștă și pe pagina web oficială. Data pentru o schimbare operativă
trebuie comunicată clar.
Articolul 5.4. Note speciale
• Pentru o mai bună lizibilitate, textul folosește pronume masculine peste tot. Cu toate
acestea, toate referințele 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. În timpul aplicării acestor reguli pentru următorii 2 ani, fiecare membru
WAKO cu aprobarea președintelui Federației Naționale are dreptul să propună
schimbarea, îmbunătățirea sau o mai bună clarificare a regulilor.
• Modificarea propusă a regulilor este trimisă Comitetului pentru reguli WAKO IF
(director tehnic WAKO) printr-un formular special - a se vedea în anexa 30.
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CAPITOLUL 2. REGULI TATAMI – GENERALE
Articolul 1. Disciplinele
Disciplinele Tatami sunt:
- Point Fighting (PF)
- Light Contact (LC)
- Kick Light (KL)
- Forms (musical/creative) (MF/CF)
Articolul 2. Zona de luptă
• Zona de luptă va fi numită TATAMI.
• Toate zonele vor fi de 7 x 7 în TOATE campionate mondiale și continentale WAKO,
cupe mondiale și continentale și toate celelalte turnee deschise.
• Un punct de siguranță de un metru fără intrare trebuie să înconjoare zona de luptă.
• Tatami-ul trebuie așezat pe podeaua goală și trebuie să fie alcătuit din covorase
antiderapante care se blochează, colorate corespunzător și aprobate de WAKO
(Trocellen).
• Suprafața pentru spectacolele muzicale va fi mai mare, iar Tatami va avea 10x10
metri.
Articolul 3. Categorii de greutate
O singură clasă de greutate: în campionatele WAKO Continental și World, este posibilă
doar pornirea și competiția într-o singură clasă de greutate. Concurentul poate concura doar
într-o clasă de greutate cu cel mult o divizie peste greutatea sa reală.
Articolul 3.1. Copii (7, 8, 9 ani) - (CH)
Masculin
- 18 kg
- 21 kg
- 24 kg
- 27 kg
- 30 kg
- 33 kg
- 36 kg
- +36 kg

Feminin
- 18 kg
- 21 kg
- 24 kg
- 27 kg
- 30 kg
- 33 kg
- 36 kg
+ 36 kg

Articolul 3.2. Cadeți tineri (10, 11, 12 ani) - (YC)
Masculin
- 28 kg
- 32 kg
- 37 kg
- 42 kg
- 47 kg
+ 47 kg

Feminin
- 28 kg
- 32 kg
- 37 kg
- 42 kg
- 47 kg
+ 47 kg
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Articolul 3.3. Cadeți mari (13, 14, 15 ani) - (OC)
Masculin
- 32 kg
- 37 kg
- 42 kg
- 47 kg
- 52 kg
- 63 kg
- 69 kg
+ 69 kg

Feminin
- 32 kg
- 37 kg
- 42 kg
- 47 kg
- 52 kg
- 63 kg
- 69 kg
+ 69 kg

Articolul 3.4. Juniori (16, 17, 18 ani) - (J)
Masculin
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
- 74 kg
- 79 kg
- 84 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg

Feminin
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg

Articolul 3.5. Seniori (de la 19 la 40 de ani) - (S)
Masculin
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
- 74 kg
- 79 kg
- 84 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg

Feminin
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg

Articolul 3.6. Master Class (Veterani) (de la 41 la 55 de ani) - (V)
Masculin
- 63 kg
- 74 kg
- 84 kg
- 94 kg
+ 94 kg

Feminin
- 55 kg
- 65 kg
+ 65 kg
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Articolul 4. Runde
Articolul 4.1. Copii (CH)
•

•
•

În disciplina de point fighting la campionate mondiale, continentale și naționale, cupe
mondiale și continentale și la alte turnee deschise, formatul fiecărei lupte individuale
din categoria copiilor este de 2 runde pe 1 minut (2 x 1) cu 30 de secunde pauză între
runde.
În cazul unui rezultat egal la sfârșitul luptei, un timp suplimentar este prelungit cu un
minut, fără nici o pauză.
La sfârșitul acestui timp, dacă este o remiză, câștigătorul va fi următorul kickboxer
care va înscrie.

Articolul 4.2. Cadeți tineri (YC)
• Disciplina de point fighting la campionate mondiale, continentale și naționale, cupe
mondiale și continentale și la alte turnee deschise, formatul fiecărei lupte individuale
din categoria cadeților mai tineri este de 2 runde de 1,5 minute (2 x 1,5) cu 1 minut
pauză între runde.
• În cupele mondiale sau continentale și în turneele internaționale deschise, formatul
luptei în categoria cadetilor mai tineri poate fi de 2 runde pe 1 minut (2 x 1) cu pauză
de 30 de secunde în funcție de nevoile promotorilor.
• În cazul unui rezultat egal la sfârșitul luptei, un timp suplimentar este prelungit cu un
minut, fără nici o pauză.
• La sfârșitul acestui timp, dacă este o remiză, câștigătorul va fi următorul kickboxer
care va înscrie.
Articolul 4.3. Cadeți mari (OC)
• În toate disciplinele de tatami de pe campionate mondiale, continentale și naționale,
cupe mondiale și continentale și pe alte turnee deschise, formatul fiecărei lupte
individuale din categoria cadetilor mai tineri este de 2 runde cu 2 minute (2 x 2) cu
pauză de 1 minut între runde .
• În cupele mondiale sau continentale și în turneele internaționale deschise, formatul
luptei în categoria cadeților mai în vârstă poate fi de 2 runde cu 1,5 minute (2x1,5) cu
pauză de 30 de secunde în funcție de nevoile promotorilor.
• În cazul unui rezultat egal la sfârșitul luptei, un timp suplimentar este prelungit cu un
minut, fără nici o pauză.
• La sfârșitul acestui timp, dacă este o remiză, câștigătorul va fi următorul kickboxer
care va înscrie.
Articolul 4.4. Juniori (J) și Seniori (S)
• În toate disciplinele de tatami de la nivel mondial, formatul campionatului continental
și național al fiecărei lupte individuale în categoria junior și senior este de 3 runde pe 2
minute (3 x 2) cu 1 minut de pauză între runde.
• În cazul unui rezultat egal la sfârșitul luptei, timpul este prelungit cu un minut, fără
nici o pauză.
• La sfârșitul acestui timp, dacă este o remiză, câștigătorul va fi următorul kickboxer
care va înscrie.
• În cupele mondiale sau continentale și în turneele internaționale deschise, formatul
luptei în categoria seniori poate fi de 2 runde pe 2 minute (2x2) cu un minut sau 30 de
secunde în funcție de nevoile promotorilor.
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Articolul 4.5. Master Class / Veterani (V)
• În toate disciplinele de tatami la Campionatele Mondiale, Continentale și Naționale,
Cupele Mondiale și Continentale și la alte turnee deschise formatul fiecărei lupte
individuale din categoria Master class (Veterani) este de 2 runde cu 2 minute (2 x 2)
cu pauză de 1 minut între runde.
• La cupele mondiale sau continentale și la turneele internaționale deschise, formatul
luptei în categoria Veteranilor-clasa Master poate fi de 2 runde cu 1,5 minute (2x1,5)
cu pauză de 30 de secunde în funcție de nevoile promotorilor.
• În cazul unui rezultat egal la sfârșitul luptei, timpul este prelungit cu un minut, fără
nici o pauză.
• La sfârșitul acestui timp, dacă este o remiză, câștigătorul va fi următorul kickboxer
care va înscrie.,
Articolul 4.6. Timpul medical
• Timpul maxim pentru intervenția medicală într-o luptă este de 2 minute pentru fiecare
kickboxer.
• Dacă un kickboxer folosește cele două minute în întregime, el va putea continua, dar
dacă este nevoie de mai mult timp medical, arbitrul central trebuie să oprească lupta cu
decizia RSC.
• Timpul medical începe atunci când medicul ajunge pe tatami sau când arbitrul central
aprobă orice alt ajutor medical cu probleme mici (cum ar fi sângerări nazale, lentile de
contact etc.).
• În cazul unei tăieturi sau sângerări, medicul oficial ar trebui să decidă în termen de 2
minute dacă jucătorul mai poate continua sau nu.
• Ținând cont de opinia medicului oficial al turneului, arbitrul central va decide apoi
dacă lupta trebuie continuată sau nu (totuși numai în cazul în care Doctorul Oficial
permite unui kickboxer să continue lupta).
• Dacă arbitrul central, după consultarea medicului, stabilește că kickboxerul folosește
în mod abuziv timpul medical pentru a se odihni sau a evita o luptă, el poate da
kickboxerului un avertisment oficial.
Articolul 5. Echipamente și vestimentatie
Articolul 5.1. Kickboxeri în Point Fighting (PF)
Articolul 5.1.1. Echipament personal de siguranță
• Protecția pentru cap
• Mască de față (în categoriile de copii și tineri)
• Apărătoarea de gură,
• Protecția pentru piept (numai pentru kickboxeri de sex feminin, opțională pentru
categoriile de cadete mai tinere),
• Mănuși pentru luptă,
• Înfășurări manual/bandaje (opțional)
• Cotiere
• Protecție pentru zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei)
• Tibiere
• Protecție pentru picioare
Articolul 5.1.2. Haine personale
• Top cu gât în V (tricourile cu gât în V nu sunt permise)
• Pantaloni lungi.
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•

Centurile sunt opționale și ar trebui să indice gradul lor.

Articolul 5.2. Kickboxeri în Light Contact (LC)
Articolul 5.2.1. Echipamente de siguranță personală
• Protecție pentru cap
• Apărătoarea pentru gură,
• Protecția pieptului (numai pentru kickboxeri de sex feminin)
• Mănuși de kickboxing,
• Înfășurările manuale (obligatorii)
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei),
• Tibiere
• Protecția pentru picioare
Articolul 5.2.2. Haine personale
• Tricou (gât rotund)
• Pantaloni lungi.
• Nu sunt permise curele care indică gradul.
Articolul 5.3. Kickboxeri în Kick Light (KL)
Articolul 5.3.1. Echipamente de protective si siguranta personala
• Protecția pentru cap
• Apărătoarele pentru gură,
• Protecția pieptului (numai pentru kickboxeri de sex feminin)
• Mănuși de kickboxing,
• Înfășurari manuale (obligatorii)
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei),
• Tibiere
• Protecția pentru picioare
Articolul 5.3.2. Vestimentație
• Tricou fără mâneci
• Pantaloni scurți pentru Kickboxing
• Nu sunt permise curele care indică gradul.
Articolul 5.4. Kickboxeri în Forme (F)
• Pentru spectacolele muzicale, kickboxerului îi este permis să poarte toate hainele
originale ale artei marțiale tradiționale pe care se bazează performanța sa.
• Nu este permisă încălțămintea.
• Pot purta orice fel de uniformă de kickboxing recunoscută legal, care trebuie să fie
curată și decentă. Este permisă purtarea unui kimono tradițional, dar fără marcaje sau
semne ale altor sporturi și arte marțiale.
• În stilurile Hard, kickboxerii trebuie să fie desculți.
• De asemenea, pot fi fără cămașă pentru performanța lor (excepție fac femeile).
• Kickboxerii au voie să poarte benzi sudoripare pe brațe / încheietură.
• Kickboxerii nu au voie să poarte niciun fel de bijuterii sau piercing-uri.
Articolul 5.5. Procedura pentru echipamente și verificarea uniformei
• Echipamentul de siguranță al Kickboxer-ului, uniforma și alte verificări vor fi
efectuate de către arbitrul central sau de către judecător. Kickboxer-ul trebuie să se
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
-

prezinte judecătorului cel mai apropiat de colțul său pentru a fi inspectat / revizuit
echipamentul său de siguranță.
După ce judecătorul a inspectat kickboxerul, acesta va aștepta să intre în tatami până
când arbitrul central îi va spune să facă acest lucru.
Kickboxerii trebuie să fie condiționați corespunzător pentru a participa la disciplina
aleasă; nu trebuie să aibă vătămări care să îi împiedice să lupte pe ei sau pe alți
kickboxeri. Fața kickboxerilor trebuie să fie uscată și fără grăsime. Nu este permisă
intrarea într-o luptă dacă aceștia sângerează. De asemenea, nu este permisă intrarea
într-o luptă cu bandaje lipite sau cu tampoane în nări sau cu orice tăieturi sau
zgârieturi. În acest caz, judecătorul va consulta medicul. Corpul luptătorilor trebuie să
fie uscat și fără ulei.
Judecătorul îi va cere antrenorului să șteargă fața și corpul kickboxerului.
Bijuterii și piercing. Nu este permisă intrarea într-o luptă cu orice fel de bijuterii sau
alte podoabe. Judecătorii își vor trece degetele sub vârful tricoului pentru a verifica
dacă kickboxerii nu au bijuterii sau alte podoabe în jurul gâtului. De asemenea,
judecătorii vor împinge degetele arătătoare sub protecția capului pentru a se asigura că
kickboxerii nu au cercei, știfturi sau alte bijuterii. Nici piercingul în limbă sau buric nu
este permisă.
Înainte de a permite unui kickboxer să intre în tatami, judecătorul trebuie să fie
complet sigur că echipamentul și uniforma de siguranță a kickboxerului sunt pe deplin
funcționale pentru siguranța kickboxerului și sunt în conformitate cu regulile WAKO.
Observatorul Formelor muzicale verifică toți kickboxerii pentru bijuterii și piercinguri înainte de a concura.
Kickboxerii trebuie să stea în afara tatami-ului.
Judecătorul va verifica uniformele care trebuie să fie uscate, curate, fără sânge sau alte
substanțe și în stare bună.
Judecătorul va verifica echipamentul personal de siguranță și trebuie să acorde atenție
următoarelor:
Apărătoarea capului trebuie fixată ferm de benzi autoadezive sub bărbie și în spatele
gâtului (nu este permis niciun tip de cataramă).
Partea de sus a capului trebuie să fie complet acoperită. Fața, bărbia și sprâncenele
trebuie să fie la vedere.
Masca de față trebuie purtată de către categoriile de Copii și Cadeți mai tineri.
Mănușile pentru points fighting trebuie să fie fără crăpături sau despicături.
Kickboxerul trebuie să poată deschide mâna, iar prima jumătate a degetelor și a
degetului mare trebuie să fie acoperite. Palma nu trebuie acoperită.
Banda de fixare trebuie să fie autoadezivă, iar mănușile trebuie să fie fixate la
încheietura mâinii.
Înfășurările manuale sunt opționale pentru PF, dar obligatorii pentru LC și KL.
Înfășurările mâinilor pot fi înfășurate în jurul bazei degetelor, a palmei și a spatelui
mâinii.
Învelișurile trebuie fixate pe încheietura mâinii cu benzi mici autoadezive sau cu
bandă autoadezivă pe bază de bumbac. Judecătorul ar trebui să atingă și să simtă că
înfășurările mâinii, dacă sunt purtate, sunt moi și fără părți dure.
Înainte de a verifica mănușile de kickboxing pentru light contact și kick light,
kickboxerul trebuie să-și arate mâinile înfășurate. Înfășurările manuale sunt
obligatorii.
După verificarea infășurărilor manuale, judecătorul îi va permite kickboxerului să
pună mănușile de kickboxing.
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Articolul 6. Oficialii
Articolul 6.1. Arbitru șef al probelor pe Tatami
• Arbitrul șef la campionatele mondiale și continentale WAKO și la cupele mondiale și
continentale este numit de comitetul de arbitri WAKO printre arbitrii pentru fiecare
zonă de luptă. La celelalte turnee de kickboxing Arbitrii șefi sunt numiți de
președintele comitetului de arbitri al federației naționale.
• Principala lor responsabilitate este de a organiza arbitrii și judecătorii centrali în
funcție de naționalitățile kickboxerilor și de a respecta fiecare luptă pentru a fi
pregătiți să corecteze arbitrii și judecătorii în caz de greșeli sau pentru a putea face față
protestelor. Ei își pot alterna rolul.
• De asemenea, ei pot:
- întrerupe lupta pentru a răspunde sau a face față protestelor.
- întrerupe lupta dacă regulile nu sunt aplicate corect.
- elimina arbitrul central și judecătorii care nu se comportă corespunzător.
- numi un asistent care să înlocuiască un membru atunci când este necesar.
Articolul 6.2. Arbitrii centrali
Rolul unui arbitru central se bazează în principal pe următoarele principii.
• Există un arbitru central pe luptă.
• Arbitrii centrali vor fi selectați de președintele Tatami sau de adjunctul său desemnat.
• Se vor asigura că regulile jocului corect sunt respectate cu strictețe.
• Ei vor avea puterea de a controla Tatami și Kickboxers.
• Prima lor responsabilitate este siguranța kickboxerilor.
• Ei vor avea puterea de a opri lupta pentru a acorda puncte sau penalizări.
• Ei sunt singurele persoane care au autoritatea de a opri lupta.
• Arbitrul central în light contact și kick light poate emite avertismente și penalizări
pentru încălcarea regulilor și ieșiri pe cont propriu. Numai în cazul în care trebuie să
clarifice situațiile nevăzute sau îndoielnice aduse la cunoștința lor, acesta va consulta
judecătorii și, în urma unui acord majoritar cu judecătorii, va lua o decizie.
• El nu va acorda puncte în lupte fără ca cel puțin un judecător să obțină același punct.
• Atunci când emit un avertisment sau o penalizare, nu se pot acorda puncte
kickboxerului ofensator.
• Ei trebuie să dea toate comenzile în limba engleză.
• Aceștia vor fi responsabili pentru aplicarea regulilor pe tot parcursul competiției și se
vor asigura că toate scorurile, penalizările și avertismentele sunt înregistrate corect.
• În cazurile în care arbitrul consideră că o descalificare este necesară, cu excepția
cazurilor în care necesită descalificare automată, arbitrul șef va fi consultat.
• Arbitrul central în disciplinele tatami trebuie să folosească mănuși medicale și trebuie
să le schimbe după fiecare luptă în care cineva a fost rănit și a curs sânge.
Articolul 6.3. Judecători
• Există doi (Point fighting) sau trei (Light contact și Kick light) judecători pe luptă.
• Judecătorii trebuie să asiste arbitrul pentru a asigura siguranța kickboxerilor.
• Aceștia trebuie să verifice kickboxerii înainte de fiecare luptă pentru a se asigura că
sunt utilizate echipamente de siguranță adecvate.
• Atunci când un judecător vede ceea ce consideră ca fiind scor legal, el trebuie să îl
indice imediat cu mâna, prin clicker sau scor electronic, în funcție de stil.
• Judecătorii trebuie să vegheze constant asupra zonei de luptă și să informeze arbitrul
central atunci când unul dintre kickboxeri părăsește zona.
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•

Dacă un judecător observă o acțiune care consideră că încalcă regulile, trebuie să
contacteze arbitrul și să-l informeze cu privire la acest lucru.

Articolul 6.4. Numărul de oficiali per 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
Sarcinile lor în timpul luptei sunt:
1 arbitru șef, 1 arbitru central, 2 judecători, 1 persoană responsabilă cu scorul/timpul, 2
judecători care stau în picioare.
- Light Contact / Kick Light 1 arbitru șef + 8 arbitri / judecători
Sarcinile lor în timpul luptei sunt:
1 arbitru șef, 1 arbitru central, 3 judecători, 1 persoană responsabilă cu scorul/ timpul, 3
judecători stau în picioare.
- Forms 1 arbitru șef, 4 judecători, 1 judecător care stă în picioare.
• Președintele Comitetului internațional de arbitri WAKO pentru Tatami Sports sau
reprezentantul său desemnat pentru campionate mondiale și continentale și cupe
mondiale și continentale poate desemna un arbitru cu experiență ca supervizor pentru
2 tatamis pe care au loc lupte de aceeași disciplină. În celelalte turnee de kickboxing
Supervizorii sunt numiți de președintele comitetului de arbitru al federației naționale
organizatoare. Arbitrul șef nu poate atribui un judecător pentru luptă în calitate de
arbitru central, judecător sau deținător de scor / timp de aceeași naționalitate ca unul
dintre kickboxeri.
• În timpul luptei, cu excepția cazurilor excepționale (forță majoră), arbitrul șef nu poate
schimba arbitrul central sau judecătorii. Se consideră drept forța majoră ca arbitrul sau
judecătorul central să se fi îmbolnăvit sau să fi constatat o încălcare mare și
intenționată a regulilor.
Articolul 7. Decizii
Deciziile vor fi luate după cum urmează:
Articolul 7.1. Victoria prin puncte (P)
• La sfârșitul unei lupte, kickboxerul care a obținut mai multe puncte (în puncte de
luptă) și a obținut o victorie prin decizia majorității judecătorilor (în light contact și
kick light) este declarat câștigător.
• Dacă ambii kickboxeri sunt răniți și nu pot continua lupta, judecătorii vor marca
punctele obținute de fiecare kickboxer până în acel moment, iar kickboxerul cu cele
mai multe puncte va fi declarat câștigător.
Articolul 7.1.1. Scorul maxim
• În Point fighting: dacă un kickboxer conduce cu 10 sau mai multe puncte, atunci
lupta este oprită și kickboxerul cu cele mai multe puncte va fi declarat câștigător
• În Light contact și Kick light: dacă un kickboxer a obținut avantajul de minimum 15
puncte cu cel puțin doi judecători, atunci lupta este oprită și kickboxerul cu cele mai
multe puncte va fi declarat câștigător
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Articolul 7.2. Victorie prin abandon (AB)
Dacă un kickboxer renunță în mod voluntar din cauza unei accidentări sau a oricărui alt motiv
sau dacă nu reușește să lupte în continuare după pauza de un minut dintre runde, adversarul
său va fi declarat câștigător.
Articolul 7.3. Victoria prin oprire (RSC)
• O luptă poate fi oprită dacă kickboxerul nu este capabil să lupte sau să se apere și, de
asemenea, dacă celălalt kickboxer prezintă o superioritate atletică. Arbitrul central
decide cine este câștigătorul.
• Dacă lupta este oprită pentru că un kickboxer este rănit, atunci oficialii trebuie să ia o
decizie în conformitate cu articolul 10.1 din prezentul capitol de reguli.
Articolul 7.3.1. Vătamari
În cazul unei vătămări a unuia dintre concurenți, lupta va fi oprită doar suficient timp pentru
ca medicul să decidă dacă kickboxerul rănit poate continua sau nu. Odată ce medicul ajunge
în tatami, acesta are la dispoziție doar două minute pentru a decide dacă vătămarea necesită
tratament (a se vedea articolul 1.8 reguli generale). Toate tratamentele trebuie finalizate în
termen de două minute. Dacă vătămarea este gravă, tratat de medicii / medicul de gardă care
este singurul care poate spune dacă lupta trebuie încheiată.
Dacă lupta trebuie oprită din cauza accidentării, arbitrul central și cei doi judecători trebuie să
decidă cine a provocat accidentarea.
• Dacă a fost sau nu un prejudiciu intenționat.
• Indiferent dacă a fost sau nu vina kickboxerului rănit.
• Dacă vătămarea a fost sau nu cauzată de o tehnică ilegală.
• Dacă nu au existat încălcări ale regulilor de către kickboxer nevătămat, kickboxerul
respectiv va câștiga prin confiscare.
• Dacă a existat o încălcare a Regulilor de către Kickboxerul nevătămat, Kickboxerul
rănit câștigă prin descalificare.
• Dacă kickboxerii răniți s-au declarat apți să continue de către medic, atunci lupta va
relua procedura după KO, RSC, RSC-H, Injury.
• Dacă un kickboxer se rănește într-o luptă, medicul este singura persoană care poate
evalua circumstanțele.
• Dacă un kickboxer rămâne inconștient, numai arbitrul central și medicul responsabil
vor avea permisiunea de a sta pe tatami, cu excepția cazului în care medicul are nevoie
de ajutor suplimentar.
• Dacă medicul permite ca lupta să continue, arbitrul central trebuie să înceapă lupta.
Dar, dacă arbitrul central vede că jucătorul nu este apt să continue, el trebuie să
oprească din nou lupta pe baza RSC. Acest lucru este făcut pentru a preveni alte răni.
Articolul 7.4. Victoria prin descalificare (DISQ)
Kickboxerul este descalificat dacă:
- primește patru avertismente oficiale de către arbitrul central.
- iese excesiv din tatami de patru ori.
- îl bate pe adversar printr-o lovitură necontrolată la cap sau printr-un atac rău
intenționat.
- îl bate pe adversar printr-o lovitură necontrolată în cap sau un atac rău intenționat.
- pentru lovirea excesivă și continuă după comanda „stop”.
- prezintă un comportament extrem de nesportiv al unui kickboxer, cum ar fi insultarea
arbitrului central, a judecătorilor, a adversarului sau a antrenorilor.
- are un comportament agresiv continuu.
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În cazuri dificile, arbitrul central poate, de asemenea, să declare o descalificare fără să
fi avertizat în prealabil, dar numai după ce și-a consultat judecătorii (decizia
majorității) și observatorul tatami.

Articolul 7.5. Victoria prin Walk Over/ Neprezentare (WO)
• Când un kickboxer este prezent în tatami și este gata de luptă, iar adversarul său nu
apare când este anunțat de trei ori prin difuzor.
• După două minute, arbitrul central va declara drept câștigător kickboxer-ului care este
prezent pe tatami prin walk over (WO).
• Dacă kickboxerul întârzie sau nu este pregătit pentru luptă, dar la timp înainte de
terminarea celor două minute, arbitrul central va începe lupta cu „avertisment oficial”
către kickboxer.
Articolul 7.6. Schimbarea unei decizii
Toate deciziile publice sunt definitive și nu pot fi modificate decât dacă:
• Greșelile apărute la calcularea punctelor sunt dovedite și convenite din punct de
vedere material;
• Unul dintre judecători declară că au făcut o greșeală și au schimbat greșit scorurile
kickboxerilor;
• Greșeala materială a fost făcută de către arbitrul central.
• Greșeala a fost făcută de către o eroare de sistem din computer.
Articolul 8. Acordarea de puncte
• O tehnică juridică atinge o țintă legală. Zona autorizată de lovire a mâinii sau a
piciorului trebuie să facă un contact „curat și bine controlat”. Trebuie să fie o tehnică
de contact adecvată, cu putere efectivă, dar controlată.
• Judecătorul trebuie să vadă de fapt tehnica care atinge ținta. Marcarea punctelor pe
baza sunetului grevei nu este permisă. Kickboxerul trebuie să se uite la punctul de
contact atunci când execută tehnica. Toate tehnicile trebuie utilizate cu o putere
„rezonabilă”. Orice tehnică care atinge, sau împinge pur și simplu un adversar nu va fi
marcată.
• Dacă un kickboxer sare în aer pentru a ataca sau apăra, el trebuie să aterizeze în
interiorul tatamiului cu ambele picioare pentru a marca și trebuie să-și păstreze
echilibrul (nu este permis să atingă podeaua cu nicio parte a corpului, cu excepția
picioarelor).
• Cu echilibru, înseamnă echilibru suficient de bun, de exemplu. fără să cadă.
Kickboxerii au permis să se împiedice, dar să nu cadă.
• Puterea rezonabilă înseamnă, nu prea tare și nu prea moale. O tehnică ar trebui
executată cu scop și intenție.
Articolul 8.1. Lovituri controlate
• În timpul fiecărei runde, un judecător va marca scorul respectiv pentru fiecare
kickboxer, în funcție de numărul de lovituri controlate tehnic pe care le-a primit
fiecare. Pentru a acorda un pumn sau o lovitură, tehnica nu trebuie blocată sau oprită.
• Loviturile date de un kickboxer nu vor fi luate în considerare:
- Dacă sunt contrare reglementărilor.
- Dacă aterizează pe brațe.
- Dacă sunt slabe și nu provin din picioare, corp sau umeri.
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Articolul 8.2. Lovituri necontrolate
• În fiecare rundă, un judecător nu poate penaliza singur infracțiunea pe care o vede,
trebuie să atragă atenția arbitrului central asupra acelei infracțiuni.
• Un arbitru central poate, fără a opri timpul, să oprească lupta și să dea un avertisment
verbal unui kickboxer în orice moment.
• Pentru avertismentul oficial, arbitrul central trebuie să oprească lupta și timpul și să
explice în mod clar încălcarea regulilor cu care se confruntă sportivul.
Când arbitrul central decide să acorde un punct minus unui kickboxer, oficialul de la masă îi
va acorda un punct minus kickboxerului, așa cum este indicat de arbitrul central și îl va pune
pe tabloul de bord / computer.
Articolul 8.3. Puncte
• Pumn
1 punct
• Lovitură la corp
1 punct
• “Măturarea” picioarelor (conducând adversarul să atingă podeaua cu orice altă parte a
corpului în afară de picioare)
1 punct
• Lovitură la cap
2 puncte
• Lovitură din săritură la corp
2 puncte
• Lovitură din săritură la cap
3 puncte
Lovitura din săritură este acordată numai dacă kickboxerul este încă în aer când tehnica este
executată.
Articolul 8.4. Penalizare
• Există trei tipuri de avertizare ATENȚIONARE, AVERTIZARE VERBALĂ și
AVERTISMENT OFICIAL.
• Există două tipuri de penalizare ACORDAREA DE PUNCTE ÎN MINUS și
DESCALIFICAREA..
• Un arbitru central poate, fără a opri lupta, să dea o atenționare unui kickboxer în orice
moment.
Arbitrul central poate acorda DOAR O SINGURĂ DATĂ un avertisment în timpul
aceleiași lupte.
• Pentru a da avertisment verbal arbitrul central trebuie să oprească lupta, dar nu timpul,
și să explice în mod clar încălcarea regulilor cu care se confruntă sportivul. Arbitrul
central poate da DOAR UN Avertisment verbal în timpul aceleiași lupte.
• Pentru a da avertismentul oficial, arbitrul central trebuie să oprească lupta, timpul, să
pună adversarul în colțul neutru și să înfrunte șeful tatami și Time Keeper, indicând
infractorului și va explica încălcarea regulilor.
• Doar patru avertismente oficiale pot fi date în timpul aceleiași lupte.
Primul avertisment oficial
Al doilea avertisment oficial
Al treilea avertisment oficial
Al patrulea avertisment oficial
•

-

primul punct în minus
al doilea punct în minus
descalificare

Avertismentele și penalizările vor fi efectuate prin luptă la toate rundele, ceea ce va fi
afișat pe ecrane.
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Punctele minus și descalificarea pot fi acordate direct fără niciun avertisment, dar
decizia acestui arbitru central trebuie aprobată de șeful tatami.

Articolul 8.4.1. Lovituri nepermise
Următoarele acțiuni sunt considerate NEPERMISE:
• Lovirea cu pumnul sau lovirea sub centură, agățarea, împiedicarea și lovirea cu
genunchii sau coatele.
• Lovirea cu capul, umerii, antebrațele și coatele, sugrumarea adversarului, zdrobirea
feței cu brațul sau cotul, împingerea adversarului;
• Lovirea cu mănuși desfăcute, cu interiorul mănușilor, cu încheietura mâinii.
• Lovirea spatelui adversarului, în special în ceafă, cap (în light contact și kick light) și
rinichi.
• Statul întins pe jos, luptatul neadecvat sau lipsa luptei în totalitate
• Căzătură intenționată în timpul luptei contact sau contact ușor.
• Dacă kickboxerul scuipă din gură protecția bucală în mod voluntar, arbitrul central
trebuie să oprească lupta și să dea avertismentului oficial kickboxerului pentru prima
dată și punct minus pentru a doua.
• Apucături
• Rețineri în mod interzis
• Mănuși alunecoase
• Atacarea adevrsarului care este pe podea sau care încearcă să se ridice
• Imobilizarea la pamânt fără motiv
• Lovirea adversarului în timp ce acesta se ridică sau tragerea lui în luptă.
• Tragerea sau ținerea brațului adversarului sau punerea unui braț sub brațul
adversarului.
• Coborârea brucă a capul sub centura adversarului într-un mod care ar fi periculos
pentru acesta.
• Utilizarea mijloacelor artificiale pentru o apărare pasivă și căderea intenționată, pentru
a evita o lovitură.
• Folosirea unui limbaj jignitor și agresiv în timpul unei runde.
• Refuzarea retragerii după comanda „PAS INAPOI/INTRERUPERE” (DUPA CARE
SE REIA ACTIUNEA.
• Încercarea de a obține o lovitură asupra adversarului imediat după o comandă „PAS
INAPOI/INTRERUPERE” și înainte de retragere.
• Asaltarea sau insultarea arbitrului central în orice moment.
• Atunci când a fost dat un avertisment pentru un anumit fault, de exemplu o
imobilizare.
• Comportament inadecvat din partea unui antrenor sau asistent de antrenor.
Arbitrul central nu va avertiza din nou kickboxerul pentru aceeași infracțiune. Un avertisment
oficial va urma după un al treilea avertisment pentru același fault. Dacă un arbitru central
crede că a fost comisă o infracțiune fără știrea sa, va trebui să consulte judecătorii.
Articolul 8.4.2. Alunecarea mănușilor (în Point Fight)
• Alunecarea mănușii este împotriva regulilor și creează un avertisment automat. Dacă
mănușile unui kickboxer se desprind în timp ce înregistrează o tehnică manuală, nu se
va acorda niciun scor (cu excepția cazului în care a fost tras de adversar) și va urma un
avertisment pentru alunecarea mănușii. (Dacă mănușa este scoasă de adversar, scorul
rămâne și nu va fi dat niciun avertisment).
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Un kickboxer ar trebui să îi indice arbitrului central dacă mănușa este slăbită, ridicând
mâna și apoi numai după ce arbitrul central oprește timpul, remediază problema. Un
kickboxer nu poate indica timpul când se află într-un colț sub presiunea adversarului
său pentru a repara echipamentul.

Articolul 8.4.3. Ieșirea
Părăsirea zonei de luptă
• Dacă un Kickboxer părăsește zona fără a fi împins, lovit sau eliminat de adversar, va fi
văzut ca o „Ieșire Voluntară” și va primi un avertisment și un punct minus de la
arbitrul central. După părăsirea zonei pentru a patra oară - al 4-lea punct minus,
kickboxerul va fi descalificat.
• Avertismentele (puncte în minus) pentru părăsirea zonei vor fi păstrate ca o chestiune
separată față de avertismentele pentru alte infracțiuni. De la primul avertisment va
primi un punct minus.
• Dacă kickboxerul luptă pe marginea Tatami, arbitrul central nu trebuie să oprească
lupta pentru a împiedica kickboxerii să iasă.
• Ieșirea înseamnă a călca în afara liniei, chiar și cu un singur picior.
• Călcarea liniei nu trebuie considerată drept ieșire. Întregul picior trebuie să fie în afara
zonei desemnate.
• Dacă kickboxerul este împins afară de celălalt kickboxer sau dacă a ieșit în afara liniei
ca urmare a unei lovituri, nu este clasificat ca o ieșire voluntară.
• Dacă un kickboxer este împins, lovit sau scos din tatami, arbitrul central trebuie să
decidă dacă a fost cu forță excesivă, dacă da - ar trebui să se dea un avertisment
atacatorului, dacă nu - un avertisment pentru o ieșire (punct minus) ar trebui să li se
ofere kickboxerilor care ies în exterior și kickboxerii ar trebui să reînceapă din centrul
tatami-ului.
• Dacă un kickboxer este împins, lovit sau scos din tatami, arbitrul central trebuie să
decidă dacă a fost cu forță excesivă, dacă da - ar trebui să se dea un avertisment
atacatorului, dacă nu - un avertisment pentru o ieșire (punct minus) ar trebui să li se
ofere kickboxerilor care ies în exterior și kickboxerii ar trebui să reînceapă din centrul
tatami-ului.
• În point fighting, arbitrul central va decide cu majoritate și în light și kick light poate
decide singur.
Articolul 8.4.3.1. Reguli de ieșire
• Prima Ieșire-Minus 1 punct comunicat verbal sportivului / antrenorului cu semnal de
mână.
• A doua ieșire- Minus 1 punct comunicat verbal sportivului/antrenorului cu semnal de
mână.
• A treia ieșire- Minus 1 punct comunicat verbal sportivului/antrenorului cu semnal de
mână.
• A patra ieșire- Descalificare- comunicată verbal sportivuklui/antrenorului și mesei,
cu semnal de mână.
Articolul 8.4.4. Minus Puncte
Criterii pentru punctele minus, date doar de arbitrul central, după avertismente anterioare:
• Stil de luptă murdar
• Imobilizări inadecvate repetate
• tehnici realizate cu picioarele insuficiente ca numar
• Contact excesiv
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Knock down excesiv
Orice încălcare serioasă a regulamentului

Articolul 8.4.4.1. Încălcări ale regulilor (altele decât ieșirile)
• Există trei tipuri de avertizare ATENȚIONARE, AVERTIZARE VERBALĂ și
AVERTISMENT OFICIAL.
• Există două tipuri de penalizare PUNCTE ÎN MINUS și DISCALIFICAREA.
• Un arbitru central poate, fără a opri lupta, să atenționeze un kickboxer în orice
moment. Arbitrul central poate acorda DOAR O singură atenționare în timpul
aceleiași lupte.
• Pentru a da avertisment verbal arbitrul central trebuie să oprească lupta, dar nu și
timpul și să explice în mod clar încălcarea regulilor cu care se confruntă sportivul.
Arbitrul central poate da DOAR UN Avertisment verbal în timpul aceleiași lupte.
• Pentru a da avertismentul oficial, arbitrul central trebuie să oprească lupta, timpul, să
pună adversarul în colțul neutru și să înfrunte șeful tatami și Time Keeper, indicând
sportivului să explice încălcarea regulilor.
• Doar patru avertismente oficiale pot fi date în timpul aceleiași lupte
Primul avertisment oficial
Al doilea avertisment oficial
primul punct în minus
Al treilea avertisment oficial
al doilea punct în minus
Al patrulea avetisment oficial
descalificare
• Avertismentele și penalizările vor fi efectuate prin luptă la toate rundele, ceea ce va fi
afișat pe ecrane.
• Punctele minus și descalificarea pot fi acordate direct fără niciun avertisment, însă
decizia arbitrului central trebuie aprobată de șeful tatami.
Articolul 8.4.4.2. Comportamentul antrenorilor
• Arbitrul central după două avertismente verbale are dreptul să descalifice din luptă
antrenorul care nu se supune ordinelor sale în urma unei decizii majoritare a
judecătorilor și a supraveghetorului.
• În cazul în care antrenorul descalificat continuă cu încălcarea regulilor, acționează
agresiv față de oficiali, alți antrenori, kickboxeri sau spectatori, arbitrul șef are dreptul
să-l descalifice pentru toată ziua de luptă a competiției. Într-un astfel de caz, arbitrul
șef trebuie să inițieze procedura disciplinară
Articolul 9. Semnale din mâini la arbitrii

Arbitru
de centru

Avertisment
verbal

Avertisment
oficial

Minus 1 punct

(Vezi anexa 29)
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Articolul 10. Knock Down și Knock Out
Scopul numărării și înregistrării knock down-ului după lovituri puternice și necontrolate este
de a acorda un timp de acoperire și de a vă asigura că luptătorul doborât poate continua lupta
în siguranță. Scopul principal al numărării este protejarea și sănătatea kickboxerului.
• Un Kickboxer este considerat a fi doborât dacă:
- Atinge podeaua cu o parte a corpului său, alta decât picioarele, în urma unei lovituri
sau a unei serii de lovituri.
- După o lovitură sau o serie de lovituri, kickboxerul nu a căzut pe podea, dar se află
într-o stare de semi-conștiință și, după părerea arbitrului central, nu este capabil să
continue lupta.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

În cazul unui KD, arbitrul central trebuie să înceapă imediat să numere secundele.
Când un kickboxer este pe podea, adversarul său trebuie să meargă instantaneu în
colțul neutru, arătat de arbitru.
Arbitrul central va continua lupta doar atunci când kickboxerul care este în prăbușire
este gata să lupte, numărând până la 8. Dovada de a fi gata este că luptătorul este în
picioare, în luptă, cu brațele ridicate în poziție de luptă. Kickboxerul trebuie să fie
stabil și echilibrat, cu o viziune clară.
Dacă adversarul nu merge în colțul neutru în urma ordinului arbitrului central, arbitrul
central va suspenda numărarea până la executarea ordinului său. Numărul va fi
continuat acolo unde a fost lăsat.
Când un kickboxer se află în knockdown, arbitrul central va număra de la 1 la 10 cu
un al doilea interval între fiecare număr și va indica fiecare secundă cu degetele, astfel
încât kickboxerul căzut să știe câte secunde au fost deja numărate.
Când un kickboxer este lovit, în urma unei lovituri sau a unei serii de lovituri, lupta nu
va continua înainte ca arbitrul central să ajungă la 8, chiar dacă kickboxerul este gata
să continue lupta înainte de acel moment.
Dacă kickboxerul nu stă în poziție de luptă și nu ridică mâinile, arbitrul central va
continua să numere până la "10", iar lupta va fi terminată.
Dacă un kickboxer este eliminat la sfârșitul unei runde, arbitrul central va continua
număratul chiar dacă runda s-a terminat- se dă un semnal sonor pentru sfârșitul rundei.
Dacă un kickboxer este eliminat și este gata să continue după numărul de 8, dar
kickboxerul cade pe podea fără a primi o nouă lovitură, arbitrul central va relua
numărul, începând cu 8.
Dacă ambii kickboxeri cad în același timp, numărul va continua atât timp cât unul
dintre ei este încă pe podea. Dacă ambii rămân pe podea după 10 secunde, lupta va fi
oprită și va fi luată decizia, luând în considerare punctele acordate înaintea KD. Cu
toate acestea, acest câștigător va fi suspendat de la participarea ulterioară la acest
turneu din cauza KO și în conformitate cu Regulile WAKO.
În toate categoriile de vârstă, eliminările trebuie considerate ca un punct minus (-1) (-1
punct în PF și -3 puncte de la fiecare judecător din LC și KL) pentru kickboxerul care
a cauzat knock down-ul.
Următorul knock down provocat de lovituri puternice și necontrolate va duce la al
doilea punct minus.
Al treilea knock dow provocat de lovituri puternice și necontrolate va duce la
descalificare.
Pe de altă parte, pentru a evita manipularea de către kickboxer care este în knock-out,
knock-out-ul (KO) va însemna automat că nu are voie să participe în continuare la
același turneu.
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Articolul 10.1. Procedură după KO, RSC, RSC-H, vatamari
• Dacă un kickboxer se rănește într-o luptă, medicul este singura persoană care poate
evalua circumstanțele și poate decide dacă kickboxerul poate continua sau nu.
• Dacă un Kickboxer rămâne inconștient, numai arbitrul central și medicul responsabil
vor avea voie să rămână pe tatami, cu excepția cazului în care medicul are nevoie de
ajutor suplimentar.
• Dacă kickboxerul este inconștient sau semi-conștient după doborârea pe podea,
arbitrul central, după ce a chemat medicul, îl va ține pe kickboxer întins pe podea și
nu-i va permite să se ridice până la sosirea medicului oficial. Arbitrul central nu va
interveni altfel. Toate intervențiile asupra kickboxerului vor fi efectuate de un medic
oficial.
• Un kickboxer care a fost eliminat din cauza unei lovituri la cap în timpul luptei sau
dacă arbitrul central a oprit lupta din cauza unui traumatism cranian sever care îl
împiedică să continue, va fi examinat de un medic imediat după aceea și însoțit la
spital de ambulanța de gardă, dacă este necesar.
• Un kickboxer care a fost eliminat din cauza unei lovituri la cap în timpul luptei sau
dacă arbitrul central a oprit lupta din cauza unui traumatism cranian sever care îi
împiedică să continue, nu va fi permis să participe la o altă competiție sau să lupte
pentru o perioadă de cel puțin 4 săptămâni după KO și RSC-H.
• În cazul urmăririi knock-out-urilor după perioada de 4 săptămâni, kickboxerului nu i
se va permite să participe la viitoarele competiții de kickboxing în conformitate cu
regulile și regulamentele WAKO Medical.
• Pentru menționarea perioadelor de carantină de mai sus, medicul la locul său poate
prelungi perioada de carantină, dacă este necesar. De asemenea, medicii de la spital
din cauza testelor / scanării capului pot prelungi perioada de carantină.
• O perioadă de carantină înseamnă că un kickboxer nu poate participa la nicio
competiție de kickbox, indiferent de disciplina respectivă. Perioadele de carantină sunt
„perioade minime” și nu pot fi anulate, chiar dacă o scanare a capului nu prezintă
vătămări vizibile.
• Arbitrul central le va spune Judecătorilor să marcheze KO sau RSC-H sau RSC pe
foile lor de scor, atunci când au oprit lupta din cauza incapacității kickboxerului de a
relua lupta din cauza loviturilor de cap. Același lucru trebuie raportat de către arbitrul
șef de serviciu.
• Înainte de a relua kickbox-ul după o interdicție, așa cum este descris în paragrafele de
mai sus, un kickboxer va trebui, după un examen medical special, să fie declarat apt să
participe la concurs de către un medic numit.
Articolul 10.2. Procedura de după vatamari în general
• În caz de leziuni pe lângă KO sau RSC-H, medicul poate acorda o perioadă minimă de
carantină și poate recomanda tratament la spital.
• Un medic poate solicita imediat tratament la spital.
• Dacă un kickboxer sau delegați din națiunea kickboxer-ului refuză sfatul medicilor,
medicul va raporta imediat în scris arbitrului șef sau unui delegat WAKO că toate
responsabilitățile medicale sunt refuzate și că sunt în mâinile kickboxerului și ale
echipei sale. Cu toate acestea, rezultatul oficial și o carantină dată sunt valide.
Articolul 11. Sistemul electronic deschis de notare
• Pentru disciplina de luptă Point Fighting poate fi utilizat un sistem electronic de
punctare deschis (a se vedea explicația din capitolul 4 - Regulile Point Fighting).
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Pentru light contact și disciplina kicklight, poate fi utilizat un sistem electronic de
punctare deschis.
Fiecare luptă înscrisă 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).
Ecranul va arăta situația scorului pentru ambii kickboxeri de la diferiți judecători în
orice moment.
Afișajele vor fi vizibile pentru audiență și pentru antrenorii implicați fie cu ecranele
TV și / sau cu ecranul roll-up.
Greșelile, avertismentele, punctele minus și timpul sunt, de asemenea, afișate pe ecran,
administrând de pe computerul secretariatului fiecărei zone de tatami.
Sistemul va fi administrat de către persoana responsabilă cu scorului / timpului.
Lupta și istoria ei sunt stocate ca fișier pdf în computerul de la masa juriului.

Exemple de afișaj pentru un sistem electronic de notare (PF, LC și KL).
POINT FIGHTING/ LUPTA SEMICONTACT

LIGHTCONTACT / KICK LIGHT
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CAPITOLUL 3. REGULI POINT FIGHTING (PF)
Articolul 1. Definiție
Point fighting este o disciplină de luptă în care doi kickboxeri luptă cu scopul principal de a
înscrie puncte definite, folosind tehnici juridice bine controlate, cu viteză, agilitate, echilibru
și concentrare. Principala caracteristică a luptei în disciplina point fighting este livrarea,
tehnica și viteza bine controlate.
Competiția în point fighting ar trebui să fie executată în adevăratul ei sens, cu un contact bine
controlat. Este o disciplină tehnică cu accent egal pus pe tehnicile mâinilor și picioarelor, din
punct de vedere anatletic. Tehnicile (pumnii și loviturile) sunt strict controlate.
La fiecare punct valid (punct care este dat, cu partea legală a mâinii sau a piciorului către
obiectivele legale și cu tehnica legală), arbitrul central oprește lupta și, în același timp, cei doi
judecători, arată cu degetele numărul puncte în direcția kickboxerului căruia i se acordă
punctul sau punctele.
Articolul 1.1. Concurenții în Point Fighting (PF)
În Point Fighting, kickboxerii pot concura în următoarele categorii de vârstă:
• Copii (CH)
(7, 8, 9 ani)
• Cadeți tineri (YC)
(10, 11, 12 ani)
• Cadeți mari (OC)
(13, 14, 15 ani)
• Juniori (J)
(16, 17, 18 ani)
• Seniori (S)
(de la 19 la 40 de ani)
• Veterani-Master Class (V)
(de la 41 la 55 de ani)
Articolul 2. Echipamente și haine în luptă
Articolul 2.1. Echipament personal de siguranță
• Protecție de cap
• Mască de față (la categoriile de copii și cadeți mai mici)
• Apărătoarea de gură,
• Protecția pieptului (numai pentru kickboxeri de sex feminin, opțională pentru divizia
tânără de cadete),
• Mănuși pentru lupta point fighting,
• Înfășurările manuale (opțional)
• Cotiere
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei),
• Tibiere
• Protecția picioarelor
Articolul 2.2. Haine personale
• Top cu gât în V (tricourile cu gât în V nu sunt permise)
• Pantaloni lungi
• Centurile sunt opționale și ar trebui să indice gradul lor.
Articolul 3. Zone țintă permise
Următoarele părți ale corpului pot fi atacate folosind tehnicile de luptă autorizate:
Capul - Față, frunte, spate și lateral.
Trunchi - Frontal și lateral
Picioare - Doar pentru măturat
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Articolul 4. Tehnici permise
Tehnicile de mână și picior trebuie folosite în mod egal pe întreaga perioadă de luptă.
Articolul 4.1. Tehnici de brațe (pumni)
• Direct
• Uppercut
• Cârlig
• Mână de creastă
• Backfist (nu backfist rotitor)
Articolul 4.2. Tehnici de picior (lovituri)
• Lovitură din față,
• Lovitură laterală,
• Lovitură prin rotire,
• Hook kick (numai talpa piciorului),
• Lovitură cu piciorul,
• Axe kick (numai talpa piciorului),
• Lovitură din săritură,
• Lovituri prin învârtire
Este extrem de periculos să lovești cu partea din spate a călcâiului; trebuie subliniat cu
strictețe că kickbox-ul atacant trebuie să-și extindă piciorul în așa fel încât talpa (fundul)
piciorului să fie folosită ca zonă de lovire la executarea următoarelor lovituri: Axe, Hook și
Spinning Hook kick, All Jumping Spinning Kicks.
Articolul 4.2.1. Foot sweep (Măturarea picioarelor)
• Pentru a înscrie cu foot sweep, atacatorul trebuie să rămână permanent în picioare.
Dacă în executarea unui foot sweep atacatorul atinge podeaua cu o parte a corpului
său alta decât picioarele sale, nu se va acorda niciun scor. Se va acorda un scor
atacatorului dacă adversarul său atinge podeaua cu orice altă parte a corpului său, în
afară de picioare.
Articolul 5. Tehnici ilegale (tehnici și comportament interzis)
Este interzis:
• Atacuri cu contact rău intenționat sau excesiv
• Continuarea luptei după ce a sunat comanda „stop” sau sfârșitul rundei
• Părăsirea zonei de luptă (ieșiri)
• Lovirea părții de sus a capului
• Căderea pe podea fără motive întemeiate
• Atacul posterior al trunchiului (rinichi și coloană vertebrală)
• Atacarea părții de sus a umerilor
• Gât: față, părți laterale, spate
• Sub centură (cu excepția foot sweeps)
• Întoarcerea spatelui la adversar
• Evitarea luptei (fuga)
• Toate tehnicile oarbe, necontrolate, în general
• Zona intimă
• Atac cu genunchiul, cotul, mâna, cuțitului, capul, degetul mare și umărul
• Lupta și lovirea sub talia adversarului
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Aruncare
Apucarea - ținându-se de adversar în vreun fel
Alunecarea mănușilor pentru a-și extinde gama de lupte
Atacarea unui adversar care cade pe podea sau este deja pe podea, adică de îndată ce o
mână sau genunchi atinge podeaua.
Corp sau față uns/ă
Ca un kickboxer să-și scuipe din gură protecția.
Atacurile la sol
Un kickboxer nu poate ataca un adversar pe sol. Arbitrul central este responsabil
pentru oprirea luptei imediat când unul dintre cei doi kickboxeri atinge podeaua cu
orice parte a corpului în afară de picioare. Loviturile la cap sau la corpul unui
kickboxer doborât pot duce la puncte minus sau descalificare (judecătorii decid prin
decizie majoritară).
Comportament non-sportiv. Un kickboxer are un singur avertisment, apoi va urma
procedura normală de penalizare și descalificare. Cu toate acestea, în cazul unei
conduite asemănătoare nesportive, kickboxerul poate fi descalificat sau penalizat cu un
punct la prima infracțiune, în funcție de gravitatea încălcării.

Articolul 6. Acordarea punctelor
O tehnică juridică atinge o țintă legală.
• Brațele trebuie ridicate imediat pentru a indica kickboxerul care a marcat. Pentru a
câștiga un scor trebuie să existe cel puțin două decizii concurente ale arbitrului central
și ale judecătorilor.
• Dacă arbitrul central și un judecător prezintă două brațe ridicate (un punct pentru
ambii kickboxeri), iar celălalt indică un singur kickboxer, decizia arbitrului central
trebuie să fie punctul potrivit pentru ambii kickboxeri.
• Dacă arbitrul central arată două puncte (lovitură la cap) și un judecător arată un punct,
arbitrul central poate întreba judecătorul ce a văzut, o tehnică de luptă sau o tehnică de
lovitură. Dacă judecătorul a văzut o tehnică de luptă, arbitrul central va acorda un
punct lui kickboxer, iar dacă judecătorul a văzut o tehnică de lovitură; arbitrul central
nu va indica niciun punct marcat (diferite tehnici).
• În situațiile în care există același număr de brațe ridicate, ambilor kickboxeri li se va
acorda un scor.
• Arbitrii și judecătorii centrali ar trebui să evite punctele împărțite, deoarece rareori
există două tehnici care se conectează exact în același timp.
• Zona autorizată de lovire a mâinii (nu a mâinii interioare) sau a piciorului trebuie să
facă contactul „curat / controlat”.
• Arbitrul și judecătorul central trebuie să vadă efectiv tehnica lovind ținta. Nu este
permisă acordarea de puncte bazate pe sunetul provenit de la lovitură.
• Kickboxerul trebuie să se uite la punctul de contact atunci când execută tehnica.
• Toate tehnicile trebuie utilizate cu o putere „rezonabilă”. Orice tehnică care pur și
simplu atinge, periază sau împinge un adversar nu va fi marcată.
• Tehnicile trebuie retractate.
• Dacă un kickboxer sare în aer pentru a ataca sau apăra, el trebuie să aterizeze în
interior (în picioare) în zona de luptă pentru a înscrie în urma executării tehnicii și
trebuie să-și păstreze echilibrul (nu este permis să atingă podeaua cu nicio parte a
corpul cu excepția picioarelor). Dacă kickboxerul aterizează în afara zonei (cu orice
parte a corpului) după tehnică, el nu marchează.
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Dacă un kickboxer își pierde echilibrul din cauza propriei instabilități în urma unui
scor și atinge solul cu orice altă parte a corpului său, în afară de picioare, scorul nu va
conta.
Dacă un kickboxer își pierde echilibrul după un scor în afara controlului său (împins
sau declanșat), atunci scorul va rămâne.

Articolul 6.1. Niciun scor
• Brațele sunt încrucișate în fața arbitrului central sau a judecătorilor la nivelul taliei,
dacă arbitrul central sau judecătorul nu ar putea vedea tehnica lovind o zonă țintă
legală.
• Dacă arbitrul central sau judecătorul indică un scor și celelalte două semnale nu le-au
văzut, atunci nu poate fi acordat niciun scor.
• Dacă unul dintre Kickboxeri nu obține cel puțin două brațe, NU se poate acorda niciun
scor.
• Dacă arbitrul central comandă STOP și lansează un avertisment unuia dintre
kickboxeri, nu poate fi acordat niciun punct kickboxerului ofensator. Cu toate acestea,
celălalt kickboxer poate primi un punct și poate primi și un scor suplimentar din cauza
avertismentului către adversarul său.
EXEMPLU: Unul dintre kickboxeri execută o tehnică care merită un scor, în timp ce celălalt
kickboxer încalcă regulile pentru a doua oară. Se poate acorda un scor pentru tehnica curată și
legală a primului kickboxer și, în același timp, se poate acorda un punct de penalizare pentru
încălcarea regulii adversarului. Ambele trebuie să apară în același timp exact.
Articolul 6.2. În caz de remiză
• În caz de egalitate după ora oficială de luptă, lupta trebuie continuată cu timp
suplimentar - un minut. Dacă mai este egal după prelungiri, arbitrul central va începe
din nou lupta din poziția centrală. Kickboxerul, care înscrie primul, câștigă (așanumita „moarte subită”).
Articolul 7. Arbitri și judecători
• Trei arbitri vor fi pe tatami, judecând lupta. Acest lucru diferă de celelalte sporturi de
tatami.
Articolul 7.1. Arbitru central
• Arbitrul central este cel care oprește și apelează toate punctajele și acordă punctul
conform deciziei majorității. Judecătorii secundari nu pot vorbi cu alții decât cu
arbitrul central sau cu șeful tatami în timpul luptei.
Articolul 7.2. Judecătorii
• Verifică echipamentul kickboxerului pentru a fi în conformitate cu regulamentul.
• Țin partea de tatami și semnalizează punctele sau avertizarea în timpul luptei.
• Se asigură că se află în partea dreaptă a kickboxerului în conformitate cu semnalele
arbitrului central. Fiecare judecător trebuie să ia în considerare în mod independent
meritele celor doi kickboxeri și să-l aleagă pe câștigător în conformitate cu
reglementările.
• În timpul luptei, el nu va vorbi cu kickboxerul, cu alți judecători sau cu oricine
altcineva, cu excepția arbitrului central. Judecătorul ar trebui, prin semnale, să anunțe
arbitrul despre orice incidente care ar afecta punctele / avertismentele date.
• Nu își va părăsi locul până nu va fi anunțată decizia.
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Articolul 8. Marele Campion
• În turnee precum Cupele Mondiale, Internaționale Deschise, poate fi organizat un așanumit Grand Champ în care kickboxerii se întâlnesc sub definiția categoriei de
greutate.
Un Grand Champ poate fi organizat după cum urmează:
Articolul 8.1. Original Grand Champ
• Doar câștigătorii claselor de greutate vor participa. Există desene gratuite pentru lupte.
Articolul 8.2. Open Grand Champ
• Toți concurenții pot participa, dar trebuie să se înscrie în avans în timpul turneului.
Există scheme gratuite ale luptelor cu toate clasele de greutate incluse.
• Luptele într-un Grand Champ sunt o rundă de 3 sau 2 minute. Niciun timeout nu
trebuie utilizat de kickboxeri.
• Tipurile de competiții Grand Champ organizate pentru un turneu trebuie menționate în
invitație.
• Nu se organizează lupte de Grand Champ în Campionatele Continentale sau Mondiale.
Articolul 9. Competiția pe echipe
• Regulile luptelor pe echipe se aplică la campionatele mondiale și continentale, la
cupele mondiale și la toate celelalte competiții internaționale și naționale de kickbox
în care este inclusă această categorie de competiție.
• Echipa masculină: 3 bărbați cu greutate deschisă
• Echipa feminină: 3 femei cu greutate deschisă
• Dacă o echipă nu este completă, nu poate continua sau începe.,
• Toți kickboxerii dintr-o echipă trebuie să fi concurat într-o categorie individuală la
campionatele mondiale și continentale și la cupele mondiale și la toate celelalte
competiții internaționale și naționale de kickboxing în care este inclusă această
categorie de competiție, care au loc înainte de a participa la evenimentul pe echipe.
• O echipă poate avea un bărbat și o femeie ca înlocuitor. Înlocuitorul poate fi folosit
numai atunci când un alt kickboxer din echipă nu poate începe. Înlocuitorul trebuie
așezat cu casca dezactivată, ușor de identificat. Odată ce a fost utilizat un sub, nu mai
pot fi comutatoare.
• La juniori, cadeți și cadeți mai mari, kickboxerul trebuie să concureze într-o echipă din
propria categorie de vârstă.
• Ordinea de rulare a luptei este decisă la început printr-o aruncare a unei monede.
Echipa câștigătoare poate decide să înceapă sau să permită echipei adverse să înceapă
prima.
• Toți kickboxerii sunt pregătiți cu toate echipamentele în colțul lor de tatami.
• Nu există definiții ale clasei de greutate. (În categoriile Cadeți mai tineri și Cadeți mai
în vârtsă, echipa TREBUIE să înceapă de la cel mai mic la cel mai mare).
• Echipa de la campionatele mondiale și continentale trebuie să fie compusă doar din
kickboxeri naționali. Nu există echipe mixte cu kickboxeri din diferite țări. La cupele
mondiale și continentale și la turneele internaționale, echipa poate fi compusă din
membri ai diferitelor cluburi (echipe mixte). La campionatele naționale de luptă în
echipe, echipa de lupte trebuie să fie compusă doar din kickboxeri din același club.
• Fiecare luptă: o runda a câte 2 minute
• Nu este permis niun timeout in timpul rundei
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Runda suplimentară va fi la o rundă de 1:30 (cadeți mai tineri) sau 2 minute pentru
cadeți mai în vârstă, juniori și seniori.
Echipa cu cele mai multe puncte este câștigătoarea.
Toate ieșirile și avertismentele sunt transferate la următorul kickboxer. Acest lucru se
întâmplă pentru a încuraja un concurs activ.
Un kickboxer nu poate fi descalificat pentru ieșiri în evenimentul în echipă; toate
ieșirile vor fi pedepsite cu un punct minus pentru echipa sa (punct minus).
În caz de accidentări în competiția de echipă și dacă un luptător nu poate continua,
după decizia unui medic se aplică următoarele: dacă un luptător nu poate sau nu
dorește să continue lupta, echipei adverse i se acordă încă 10 puncte moment în care se
adaugă la scorul general.
Dacă este remiză, o aruncare a monedei este utilizată pentru a selecta cine trimite mai
întâi un kickboxer, câștigătorul selectându-și kickboxerul pentru a intra în Tatami.

Notă: La Campionatele Mondiale Junior / Cadet / Continental: un kickboxer trebuie să
participe doar la categoria sa de vârstă. Niciun kickboxer nu va avea voie să lupte într-o
echipă din afara categoriei sale de vârstă

Pagina 76 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 4 - REGULI LIGHT CONTACT (LC)

CAPITOLUL 4. REGULI LIGHT CONTACT (LC)
Articolul 1. Definiție
Concurența în kickboxing-ul Light contact ar trebui să fie executată așa cum sugerează și
numele său, cu tehnici de contact ușor controlate. Contactul ușor a fost creat ca o etapă
intermediară între kickboxing punctual / semi și contact complet.
În Light Contact, concurenții luptă continuu până când arbitrul central comandă STOP sau
PAUZĂ. Folosesc tehnici similare sporturilor în ring, dar aceste tehnici trebuie executate
controlat. Un accent egal trebuie pus atât pe tehnici de lovitură, cât și de luptă. Arbitrul central
nu îi judecă pe kickboxeri, ci se asigură doar că respectă regulile. Trei judecători iau deciziile
complete de notare într-un sistem de notare electronic sau prin clicuri.
Articolul 1.1. Concurenți în Light Contact (LC)
În Light Contact, kickboxerii pot concura în următoarele categorii de vârstă:
• Cadeți mari (OC)
(13, 14, 15 ani);
• Juniori (J)
(16, 17, 18 ani);
• Seniori (S)
(19 până la 40 de ani);
• Veterani - Master Class (V)
(41-55 ani);
Articolul 2. Echipamente de protecție
Articolul 2.1. Echipament personal de siguranță
• Protecția pentru cap
• Apărătoarea pentru gură,
• Protecția pieptului (numai pentru femeile kickboxer)
• Mănuși de kickboxing,
• Înfășurările manuale (obligatorii)
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei)
• Tibiere
• Protecția pentru picioare
Articolul 2.2. Vestimentație
• Tricou (gât rotund)
• Pantaloni lungi.
• Nu sunt permise curele care indică gradul.
Articolul 3. Zonele de țintă permise
Următoarele părți ale corpului pot fi atacate folosind tehnicile de luptă autorizate:
• Cap - față, frunte și lateral,
• Trunchiul - frontal și lateral,
• Picioarele - numai pentru măturare.
Articolul 4. Tehnici autorizate
Tehnicile cu mâinile și picioarele trebuie folosite în mod egal pe întreaga perioadă de luptă.
Articolul 4.1. Tehnici de brațe (pumni)
• Directe
• Uppercut
• Croșeu
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Articolul 4.2. Tehnici de picior (lovituri)
• Lovitură din față
• Lovitură laterală
• Lovitura circulară
• Lovitura cârlig (numai talpa piciorului)
• Lovitură de picior
• Axe kick (numai talpa piciorului)
• Lovitură din săritură
• Lovituri prin rotație
Articolul 4.2.1. Foot sweep (Măturarea picioarelor)
• Pentru a înscrie cu foot sweep, atacatorul trebuie să rămână permanent în picioare.
Dacă în executarea unui foot sweep, atacatorul atinge podeaua cu orice altă parte a
corpului său în afară de picioare, nu se va acorda niciun scor. Se va acorda un punctaj
atacatorului dacă adversarul său atinge podeaua cu orice altă parte a corpului său, în
afară de picioare.
Articolul 5. Tehnici ilegale (tehnici și comportament interzis)
Este interzis/ă:
• Orice atacuri, altele decât cele menționate la articolul 3
• Atacuri cu contact rău intenționat sau excesiv
• Continuarea după comanda „stop” sau după ce a sunat sfârșitul rundei
• Părăsirea zonei de luptă ( Ieșiri)
• Ca după comanda BREAK, să se facă cel puțin un pas înapoiinainte de reluarea luptei
• Lovirea părții superioare a capului
• Este interzisă căderea sau aruncarea pe podea fără motive întemeiate
• Atacul posterior al trunchiului (rinichi și coloană vertebrală).
• Atacul părții superioare a umerilor
• Gât: față, părți laterale, spate
• Atacul sub centură (cu excepția măturării picioarelor)
• Întoarcerea cu spatele la adversar
• Evitarea luptei (fuga)
• Orice tehnică nevăzută, necontrolată, în general.
• Partea din spate a capului ( ceafa)
• Partea intimă
• Atacul cu genunchiul, cotul, mâna, cuțitului, capul, degetele și umărul.
• Încăierarea și atacarea sub talie a adversarului.
• Aruncarea
• Reținerea- în orice fel a adversarului
• Atacarea unui adversar care cade pe podea sau este deja pe podea, adică de îndată ce o
mână sau genunchi atinge podeaua.
• Uleiul pe fața sau pe corpul kickboxerului
• Scuipatul apărătorii de gură în mod intenționat
• Atacurile la sol
• Un kickboxer nu-și poate ataca adversarul de pe sol. Arbitrul central este responsabil
pentru oprirea luptei imediat când unul dintre cei doi kickboxeri atinge podeaua cu
orice parte a corpului în afară de picioare.
• Comportament antisportiv. Un kickboxer trebuie să aibă un singur avertisment, apoi
trebuie urmată procedura normală de penalizare și descalificare. Cu toate acestea, în
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cazul unei conduite asemănătoare nesportive, kickboxerul poate fi descalificat sau
scăzut un punct la prima infracțiune, în funcție de gravitatea situației.
Articolul 6. Acordarea punctelor (folosind un sistem electronic de notare)
• Sarcina unui judecător este de a acorda puncte pentru toate tehnicile legale (pumni,
lovituri sau măturări), clar orientate către obiective legale.
• Judecătorul va apăsa butonul dispozitivului său;
- o dată
- pentru o mână și un picior - tehnica corpului și tehnica mâinii la cap
- de două ori
- pentru o lovitură de salt la corp sau lovitură la cap
- de trei ori
- pentru o lovitură de salt în cap
• Punctele, începând cu prima rundă, vor fi adăugate continuu de către judecători și vor
fi monitorizate de către oficialii de la masă. Punctele acordate vor fi vizibile pentru
antrenori și public prin ecranele disponibile acestora. Nu ar trebui să existe ecrane
vizibile pentru judecători (judecarea trebuie să fie independentă).
• La sfârșitul luptei, câștigătorul este concurentul care a obținut mai multe puncte (care
vor apărea pe ecran).
• Avertismente: Dacă arbitrul central declară un fault sau un avertisment, acesta va
indica acest lucru în fața judecătorilor și a arbitrului șef, iar cronometrul trebuie să-l
introducă în sistemul electronic de punctare. Apoi va fi afișat pe ecran publicului.
• Depunctari: Dacă arbitrul central declară un punct minus, el va indica acest lucru în
fața judecătorilor, iar arbitrul șef și cronometrul trebuie să-l introducă în sistemul
electronic. Apoi va fi afișat pe ecrane, reducând 3 puncte din scorul total de la fiecare
judecător.
• Sistemul electronic arată un scor al timpului de rulare. În fiecare moment al luptei,
toată lumea cunoaște situația punctelor.
Articolul 7. Cazuri de remiză
• Dacă lupta se încheie, într-o remiză (puncte egale după 3 runde), pentru a determina
un câștigător, sistemul electronic de punctare va atribui automat câștigul
kickboxernului cu cele mai mari puncte din ultima rundă.
• Dacă există o remiză, iar ultima rundă este egală, judecătorul trebuie să selecteze
kickboxerul cu ordinea următoarelor criterii: „mai activ”, „mai multe lovituri”,
„apărare mai bună” și „stil și tehnici mai bune. Judecătorii apasă butonul corect care
indică câștigătorul atunci când arbitrul șef indică acest lucru
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CAPITOLUL 5. REGULI KICK LIGHT (KL)
Articolul 1. Definiție
Concurența în kicklight ar trebui să fie executată după cum sugerează și numele, cu tehnici
bine controlate. În Kicklight, concurenții luptă continuu până când aud comanda arbitrului
central STOP sau BREAK. Folosesc tehnici de la disciplina low kick, dar aceste tehnici
trebuie să fie bine controlate atunci când ajung la ținte legale. Trebuie pus un accent egal atât
pe tehnici de luptă, cât și de lovitură. Kicklight a fost creat ca o etapă intermediară între
contactul ușor și disciplinele de kickboxing low kick. Se efectuează cu timpul de funcționare.
Arbitrul central nu îi judecă pe kickboxeri, ci se asigură doar că respectă regulile. Trei
judecători iau deciziile complete de notare într-un sistem de notare electronic sau prin clicuri.
Articolul 1.1. Concurenți în Kick Light
În Kick Light, kickboxerii pot concura în următoarele categorii de vârstă:
• Cadeți mari (OC)
(13, 14, 15 ani);
• Juniori (J)
(16, 17, 18 ani);
• Seniori (S)
(19 până la 40 de ani);
• Veterani - Master Class (V)
(41-55 ani);
Articolul 2. Echipamente de siguranță și vestimentatie
Articolul 2.1. Echipament personal de siguranță
• Protecția pentru cap
• Apărătoarea pentru gură,
• Protecția pieptului (numai pentru femeile kickboxer)
• Mănuși de kickboxing,
• Înfășurarile manuale (obligatorii)
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei),
• Tibiere
• Protecția pentru picioare
Articolul 2.2. Vestimentatie
• Tricou fără mâneci
• Pantaloni scurți pentru Kickboxing
Articolul 3. Zonele de țintă permise
Următoarele părți ale corpului pot fi atacate folosind tehnicile de luptă autorizate:
• Cap - Față, frunte și lateral
• Trunchi- Față și lateral
• Picioare- Coapsă, interior, exterior și spate (tehnica blocată nu trebuie acordată)
• Picioare- Numai pentru sweeping (măturat), „boot to boot”. Zona țintă este de la
gleznă până la mijlocul gambei.
Articolul 4. Tehnici permise
Tehnicile cu maini și picioare ar trebui utilizate în mod egal pe toată durata luptei.

Articolul 4.1. Tehnici de brațe (pumni)
• Direct
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Uppercut,
Croșeu.

Articolul 4.2. Tehnici de picior (lovituri)
• Lovitura frontală la trunchi și cap (nu la coapsă)
• Lovitură laterală la trunchi și cap (nu la coapsă)
• Lovitură Roundhouse
• Lovitura cu cârlig (numai talpa piciorului)
• Lovitură cu piciorul
• Axe kick (numai talpa piciorului)
• Lovituri în săritură
• Lovituri la trunchi și cap prin învârtire ( nu la coapsă)
• Este extrem de periculos să lovești cu partea din spate a călcâiului; trebuie subliniat cu
strictețe că sportivul atacant trebuie să-și extindă piciorul în așa fel încât talpa (fundul)
piciorului să fie folosită ca zonă de lovitură atunci când se execută următoarele
lovituri: axe, hook and spinning hook kick, și toate loviturile prin învârtire.
Articolul 4.2.1. Foot sweep (Măturarea picioarelor)
• Pentru a înscrie cu un foot sweep, atacatorul trebuie să rămână permanent în picioare.
Dacă în executarea unui foot sweep atacatorul atinge podeaua cu orice altă parte a
corpului său în afară de picioare, nu se va acorda niciun scor. Se va acorda un punctaj
atacatorului dacă adversarul său atinge podeaua cu orice altă parte a corpului său, în
afară de picioare.
Articolul 4.3. Blocare / verificare
• Dacă o lovitură este blocată / verificată, nu va avea rost. Aceasta înseamnă o lovitură
blocată intenționat la coapsă, nu doar un pas.
Articolul 5. Zone ilegale (tehnici și comportament interzis)
Este interzis/ă:
• Orice atacuri, altele decât cele menționate în secțiunea 3
• Atacuri cu contact rău intenționat sau excesiv
• Continuarea după comanda „STOP” sau după terminarea rundei.
• Părăsirea zonei de luptă (ieșiri)
• După comanda BREAK, să nu se facă cel puțin un pas înapoi.
• Partea superioară a capului
• Căzăturile sau aruncările pe podea fără niciun motiv întemeiat
• Atac în partea posterioară a trunchiului (rinichi și coloană vertebrală).
• Atacul în partea de sus a umerilor
• Gât: față, părți laterale, spate
• Întoarcere spatelui adversarului
• Evitarea luptei (fuga)
• Toate tehnicile necontrolate
• Loviturile în spatele capului
• Loviturile în zona intimă
• Loviturile cu genunchiul sub genunchiul adversarului
• Atacurile cu genunchii, cuțite, cot, capul, degetele sau umerii
• Executarea loviturilor frontale și laterale pe partea din față a șoldului.
• Executarea loviturilor la genunchi și sub genunchi
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Executarea loviturilor in partea din față a coapsei
Aplicarea pumnilor in zona picioarelor
Executarea loviturilor în zona capului
Efectuarea de backfist și spin backfist
Lupta și lovirea sub centură adversarului
Vărsăturile
Reținerea sub orice formă a adversarului
Atacarea unui adversar care cade pe podea sau este deja pe podea, adică de îndată ce o
mână sau un genunchi atinge podeaua.
Uleiul pe față sau pe corp
Aruncarea apărătorii din gură în mod intenționat
Atacurile la sol
Un kickboxer nu poate ataca un adversar pe sol. Arbitrul central este responsabil
pentru oprirea luptei imediat când unul dintre cei doi kickboxeri atinge podeaua cu
orice parte a corpului în afară de picioare. Furturile la cap sau la corpul unui kickboxer
doborât pot duce la puncte minus sau descalificare (judecătorii decid prin decizie
majoritară).
Comportament antisportiv. Un kickboxer trebuie să aibă un singur avertisment, apoi
urmează procedura normală de penalizare și descalificare. Cu toate acestea, în cazul
unei conduite asemănătoare nesportive, kickbox-ul poate fi descalificat sau dedus un
punct la prima infracțiune, în funcție de gravitatea încălcării.

Articolul 6. Puncte de atribuire (utilizarea sistemului electronic de notare)
• Sarcina unui judecător este de a acorda puncte pentru toate tehnicile legale (lovituri de
pumn, lovituri sau măturări), care au ajuns în mod clar pe obiective legale.
• Judecătorul va apăsa butonul dispozitivului său:
- o dată
- pentru o mână și un picior - tehnica corpului și tehnica mâinii la cap
- de două ori - pentru o lovitură din salt la corp sau lovitură la cap
- de trei ori - pentru o lovitură din salt în cap
• Punctele, începând cu prima rundă, vor fi adăugate continuu de către judecători și vor
fi monitorizate de către oficialii de la masă. Punctele acordate vor fi vizibile pentru
antrenori și public prin ecranele disponibile acestora. Nu ar trebui să existe ecrane
vizibile pentru judecători (judecarea trebuie să fie independentă).
• La sfârșitul luptei, câștigătorul este concurentul care a obținut mai multe puncte (care
vor apărea pe ecran).
• Avertismente: Dacă arbitrul central face un fault sau dă un avertisment, el va indica
acest lucru în fața judecătorilor și a arbitrului șef, iar cronometrul trebuie să-l
introducă în sistemul electronic de punctare. Apoi va fi afișat pe ecran publicului.
• Depunctare: Dacă arbitrul central dă un punct minus, el va indica acest lucru în fața
judecătorilor, iar arbitrul șef și cronometrul trebuie să-l introducă în sistemul
electronic. Apoi va fi afișat pe ecrane, reducând 3 puncte din scorul total de la fiecare
judecător.
• Sistemul electronic arată un scor al timpului de rulare. În fiecare moment al luptei,
toată lumea cunoaște situația punctelor.
Articolul 6.1. Tragerea la sorți
• Dacă lupta se încheie, de către unul sau mai mulți judecători, prin remiză (puncte
egale după 3 runde), pentru a determina un câștigător, sistemul electronic de punctare
va atribui automat câștigul kickboxerului cu cele mai mari puncte din ultima rundă.
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Dacă există o remiză, iar ultima rundă este egală, judecătorul trebuie să selecteze
kickboxerul cu ordinea următoarelor criterii: „mai activ”, „mai multe lovituri”,
„apărare mai bună” și „stil și tehnici mai bune. Judecătorii apasă butonul corect care
indică câștigătorul atunci când arbitrul șef indică acest lucru
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CAPITOLUL 6. REGULI FORME (F)
Articolul 1. STILURILE FORME – general
Articolul 1.1. Definiții de forme
Formele este un fel de luptă imaginară împotriva unuia sau mai multor oponenți în care
interpretul folosește tehnici provenite din arte marțiale orientale.
Articolul 1.2. Concurenți în Forme
În disciplinele de kickboxing FORMS, kickboxerii pot concura în următoarele categorii de
vârstă:
• Copii (CH)
(7, 8, 9 ani)
• Cadeți tineri (YC)
(10, 11, 12 ani)
• Cadeți mari (OC)
(13, 14, 15 ani)
• Juniori (J)
(16, 17, 18 ani)
• Seniori (S)
(de la 19 la 44 ani)
Articolul 1.3. Formele de performanță
• Prticipanții care concurează în ambele discipline (forme muzicale și forme creative)
trebuie să îndeplinească o formă creativă total diferită de forma lor muzicală,
dezvoltând astfel două discipline separate.
Articolul 1.4. Categorii de evenimente în echipă
• Există cel puțin două într-o echipă pentru forme muzicale / creative, maxim vor fi trei.
• Echipele pot fi băieți / fete mixte (adică -1 băiat 2 fete -2 băieți 1 fată -2 băieți -2 fete 1 băiat -1 fată)
• Echipele pot fi categorii de vârstă mixte, adică:
- ECHIPA 1- Copiii și Cadeți mai tineri
- ECHIPA 2- Cadeți mai în vârstă și Juniori
• Aceasta înseamnă că o țară la campionatele mondiale și continentale sau un club la
alte campionate și cupe internaționale și naționale poate forma o echipă din toate
grupele de vârstă ale concurenților lor.
• Fiecare țară la campionatele mondiale și continentale sau club la alte campionate și
cupe internaționale și naționale este permisă 2 echipe în fiecare grupă de echipe.
• Concurenții nu pot trece de la o echipă la alta din aceeași categorie. Dacă această
regulă este încălcată, ambele echipe vor fi descalificate prin descalificare tehnică
(punctaje minime 7.0).
Articolul 1.4.1. Regulile echipei
• Echipele pot efectua cu sincronizare pentru a obține scoruri mai mari în forma lor.
• Echipele nu trebuie sincronizate în Evenimentele Echipei, DAR ar putea obține note
mai mari dacă sunt.
• Concurenții vor fi înscriși doar pe conținutul din forma lor, aceasta înseamnă tehnici
bune, combinații bune de mână și lovitură, efectuate cu mișcări precise și precise.
• Echipele pot alege să folosească arme sau mână deschisă sau un amestec de mână
deschisă și arme în forma lor de echipă.
• Echipele pot folosi orice arme doresc, inclusiv amestecarea lor, dar dacă un concurent
își aruncă arma, un punct complet 1.0 va fi dedus de fiecare judecător din scorurile
echipei.
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Dacă există o a doua scăpare a armei/armelor, li se va deduce un alt punct complet 1.0.
Dacă aceeași echipă aruncă o altă armă (de 3 ori) atunci echipa va fi descalificată prin
descalificare tehnică (punctaje minime 7.0).
Nu există limite pentru formele echipei.
Poate fi un amestec de muzical și creativ.
Membrii echipei pot efectua oricâte tehnici de gimnastică, trucuri sau eliberări de arme
doresc.
Fiecare concurent va fi punctat în funcție de performanța sa în forma echipei, adică,
dacă cineva cade sau greșește, acel concurent va pierde notele individual.
Dacă un concurent își întrerupe performanța și nu continuă, echipa va fi descalificată
prin descalificare tehnică (punctaje minime 7.0).
Dacă vor continua, vor fi deduse notele corespunzătoare pentru oprirea în formular.

Articolul 1.5. Uniforme
• Sportivii care concurează în forme, pot purta orice fel de uniformă pentru kickboxing
recunoscută legal, cum ar fi kimono tradițional.
• Uniforma trebuie să fie într-o stare curată și decentă.
• Concurenții trebuie să poarte o centură tradițională pentru arte marțiale.
• Nu vor fi permise uniforme sau eșarfe de formă moale.
• Nu sunt permise tricourile
• Concurenților li se permite să poarte benzi sudoripare pe brațe / încheietură.
• Concurenții nu au voie să poarte niciun fel de bijuterii sau piercing-uri.
• Dacă un concurent este văzut purtând vreo bijuterie, i se va deduce 0,3 puncte.
Articolul 1.5.1. Statutul armelor
• Fiecare concurent este responsabil pentru starea perfectă / sigură a armei sale.
• Concurenții nu își pot schimba arma / armele în timpul competiției.
• Concurenților li se va permite să folosească arme magnetice.
• Arbitrul șef poate cere să inspecteze armele concurentului dacă dorește să facă acest
lucru.
• Nu se pot folosi lame vii (arme ascuțite) în performanța oricărui concurent.
• Nu sunt permise arme de tip „soft style”.
Articolul 1.6. Prezentări / durată / timp
• Există limite de timp pentru toate categoriile formularului. Durata maximă este de 3
minute și minim 1 minut (inclusiv prezentarea), concurentul își începe formularul
după prezentarea lor de la prima mișcare după prezentare, aceasta poate fi o tehnicătruc, gimnastică sau arte marțiale.
• Dacă un concurent efectuează tehnici de gimnastică sau lansări de arme în prezentarea
lor, acestea vor fi considerate ca parte a formei lor.
• Echipele nu trebuie sincronizate în evenimentele echipei, DAR ar putea obține note
mai mari dacă sunt.
• Concurenții vor fi înscriși doar pe conținutul din forma lor, aceasta înseamnă tehnici
bune, combinații bune de mână și lovitură, efectuate cu mișcări precise.
Articolul 1.7. Dimensiunea tatami
• Suprafața pentru spectacole de formulare va fi de 10 x 10 mp
• Nu vor exista mese / scaune sau obiecte la mai puțin de 1 metru de tatami.
• Nimănui nu i se va permite să stea în spatele comisiei de judecată.
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Nimeni nu va avea voie să interfereze cu tabelul de scor.
Concurenților care renunță la tatami în timpul performanței lor vor fi deduse 0,5,
DOAR dacă tatami are 10 x 10 metri. Dacă tatamiul este mai mic de 10 x 10 metri,
atunci nu se vor acorda deduceri pentru ieșirea din zonă.

Articolul 1.8. Seeding/plantarea in competitie
• Concurenții vor fi clasați, adică locurile 1, 2 și 3 doar din campionatele mondiale sau
continentale anterioare.
• Cu toate acestea, campionii continentali nu pot fi clasați în campionatele mondiale.
• Dacă vreunul dintre primii trei nu este prezent la campionatele de mai sus, își pierde
clasamentul.
• Plasarea pentru concurenții care nu sunt clasați va avea numele / ordinea selectată prin
următoarea metodă: numele tuturor concurenților neclasați vor fi selectați aleatoriu și
seeded de SportsData. Aceasta va fi apoi ordinea competiției.
Articolul 1.9. Scorul
• După performanța unui formular, 4/6 judecători și 1 arbitru șef vor marca performanța
după cum urmează:
• Copii, cadeți mai tineri, cadeți mai mari, juniori, seniori: de la 7.0 la 10.0 în toate
turneele oficiale, inclusiv campionate mondiale și continentale.
• În Campionatele Mondiale vor fi 6 judecători și 1 arbitru șef.
• Nu mai mult de doi din cei șase judecători pot fi dintr-o federație continentală.
• De exemplu, un juriu ar trebui să fie format din:
- Judecătorul nr. 1 - Trebuie să fie din Europa,
- Judecătorul nr. 2 - Trebuie să fie panamerican
- 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
- Judecătoru nr. 6 - Trebuie să fie din Asia
- Judecătorul nr.7 - Poate fi de pe orice continent - Europa / Pan America / Africa /
Oceania / Asia
• Dacă nu participă vreun judecător de pe celelalte continente, va fi folosit următorul
judecător calificat disponibil.
• La campionatele continentale, fiecare dintre judecătorii 5/7 va fi dintr-o țară diferită.
• La sfârșitul fiecărei reprezentații, judecătorii își iau deciziile în conformitate cu
criteriile stabilite.
• Arbitrul șef va sfătui judecătorii câte puncte trebuie scăzute dacă au existat tehnici
ilegale sau încălcarea regulilor.
• După ce concurentul și-a terminat performanța, la comanda arbitrului șef, își vor ridica
tabelele de scor, vizibile pentru concurenți și public, și le vor menține în aer până când
anunțatorul din funcție a numărat toate notele.
• Cele mai mari și cele mai mici note vor fi deduse. Cele trei / cinci note rămase vor
face scorul final.
• În cazul unei remize pentru primul, al doilea sau al treilea loc (toate scorurile 5/7 sunt
comparate, iar cele mai mari scoruri sunt evidențiate).
• Concurentul cu cele mai evidențiate scoruri câștigă. Dacă există încă o remiză, ambii
concurenți vor concura din nou.
•
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Articolul 1.10. Mișcări de dans
• Mișcările de dans nu vor fi acceptate sau tolerate în timpul spectacolelor de forme
muzicale și creative.
• Concurenții care aleg să încorporeze mișcări de dans precum „pauză”, „jazz”, „body
popping” sau chiar dans „clasic” vor primi nota minimă de 7,0 de la fiecare judecător.
Articolul 1.11. Costume și machiaj
• Nu vor fi acceptate costume de teatru, inclusiv machiaj, măști sau orice tip de
uniformă care nu este recunoscută ca uniformă legală pentru arte marțiale.
• Încălcările regulii menționate mai sus vor duce la descalificarea imediată prin
descalificare tehnică a concurentului.
• Concurenții nu au voie să-și acopere ochii (să se lege la ochi) cu trupe în timpul
spectacolului lor.
Articolul 1.12. Efecte speciale
• Orice efecte speciale, cum ar fi lasere, fum, foc, explozii, apă etc. nu vor fi tolerate.
• Încălcările regulii menționate mai sus vor duce la descalificarea imediată prin
descalificare tehnică a concurenților.
Articolul 1.13. Judecătorii
• Judecătorii vor sta la distanță la cel puțin 1 metru distanță unul de celălalt.
• Poveștile nu vor fi permise doar discuțiile cu arbitrul șef.
• Toți judecătorii cu forme creative trebuie să cunoască și să înțeleagă formele creative /
formele de echipă / tehnicile de arte marțiale în mână deschisă, arme, lansări de arme
și aruncări ale corpului armelor.
Articolul 1.13.1. Criterii de judecată
Fiecare judecător trebuie să ia în considerare, înainte de a acorda orice decizie, criteriile de
mai jos:
Articolul 1.13.1.1. Noțiuni de bază
Poziții, pumni, lovituri și blocaje în conformitate cu tehnica de bază a stilurilor originale
Articolul 1.13.1.2. Echilibru
Forță, focalizare (echilibru perfect și mișcări realizate cu energie)
Articolul 1.13.1.3. Gradul de dificultate
Lovituri, lovituri de sărituri, lovituri de spinning, trucuri, combinații tehnici mână / lovitură,
mișcări gimnastice
Articolul 1.13.1.5. Manipularea armelor
În ceea ce privește armele.
• Concurentul trebuie să demonstreze un control perfect cu blocajele, loviturile și
stăpânirea armei folosite făcând o muncă remarcabilă cu arma / armele lor, acesta va fi
primul criteriu care trebuie luat în considerare în categoria armelor.
• Concurenții care fac trucuri, mișcări de gimnastică în cadrul performanței lor, vor fi
mai întâi judecați cu privire la manipularea armei, apoi la trucuri și mișcări de
gimnastică.
• Aceasta este o formă de arme (HSW), nu o formă de mână deschisă (HS) cu armă /
arme.
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•

Începând performanța cu arme pe podea: concurenților li se permite să înceapă cu
armele pe podea, DAR după ce au ridicat arma / armele, nu le mai pot pune din nou pe
podea.
• În cazul în care concurentul își plasează arma / armele pe podea, aceasta va fi
considerată ca aruncarea armei și va fi scăzut un 1.0 complet.
• Dacă este plasat pe podea a doua oară, concurentul va fi descalificat prin descalificare
tehnică.
• Când se folosesc 2 arme: ambele arme trebuie aduse de concurent în timpul
prezentării.
• Pot fi același tip de arme sau două tipuri diferite de arme de tip dur.
• Concurentul poate așeza o armă pe podea (tatami) în timpul / după prezentare, dar
înainte de începerea performanței, concurentul poate ridica a doua armă în orice
moment, dar odată ce a luat-o trebuie să termine ținând ambele arme în mână / s.
• Alternativ, este permisă schimbarea armei în timpul performanței, atâta timp cât a fost
prezentată ca parte a prezentării.
• Concurentul nu poate reveni la arma originală cu care a început.
• Următoarele nu sunt considerate „Dropping Weapons”
- Așezarea unei arme pe podea (tatami) în timpul / după prezentare, dar înainte de a începe
performanța.
- Ridicarea unei a doua arme în timpul performanței, atâta timp cât a fost adusă și prezentată
în timpul prezentării.
• Scăparea armei este considerată pierderea controlului asupra armei în timpul
manipulării, dacă aceasta cade pe podea sau este plasataă pe podea în orice alt mod
sau situație, altele decât cele descrise mai sus.
• Dacă arma / armele unui concurent se sparge sau se destramă, acestea vor fi
descalificate prin descalificare tehnică (punctaje minime 7.0). Concurentul nu poate
continua să execute performanșa cu arma stricată.
• Sunt permise doar cinci scăpări, aruncarea armei în aer este permisă. După cinci
scăpări, concurentul va fi descalificat. Armele care sunt aruncate în jurul altei arme,
cum ar fi Kama, Swords, Bo’s, Sai’s, etc.
Articolul 1.13.1.6. Spectacolul
• Prezența și jocul de rol ale concurentului, precum și prezentarea coregrafiei,
concurentul poate atinge podeaua cu arma sa când efectuează gimnastică și trucuri, dar
arma / armele trebuie ținute în mâna / mâinile sale.
• Concurenții pot învârti / roti arma / armele în jurul corpului lor (gât / brațe și mâini).
Acestea nu sunt considerate ca o eliberare.
Articolul 1.14. Puncte Minus
Articolul 1.14.1. Minus 1 punct
Se va deduce un punct complet de 1,0:
• Dacă concurentul își aruncă armele pe podea, vor fi scăzute câte 1,0 de la fiecare
judecător.
• Dacă concurentul își schimbă arma înapoi la arma inițială cu care a început.
• În cazul în care concurentul din FORME CREATIVE efectuează tehnici de gimnastică
sau mișcări interzise, va fi redus 1,0 de la fiecare judecător.
Articolul 1.14.2. Minus 0,5 puncte
Se vor scade până la 0,5:
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Pentru fiecare tehnică de gimnastică efectuată în FORME MUZICALE peste numărul
permis de tehnici de gimnastică (mai mult de 5 mișcări de gimnastică).
Dacă centura concurenților cade pe podea.
Dacă concurentul pierde controlul asupra armei și aceasta atinge podeaua în timp ce se
află încă în mâini.
Dacă concurentul își pierde echilibrul, se împiedică și cade pe față, pe spate, în
genunchi, pe lateral, pe spate sau atinge podeaua cu mâinile sau se luptă să-și
controleze arma / armele.
Dacă concurentul pierde sincronizarea cu muzica.
Dacă concurentul efectuează orice mișcare interzisă.
Pentru concurenții care pășesc în Tatami în timpul performanței lor dacă tatami are 10
x 10 metri.

Articolul 1.14.3. Minus 0,3 puncte
Se vor scade până la 0,3 puncte:
• Dacă concurentul poartă bijuterii sau piercing-uri de orice fel (de exemplu, cercei,
inele, piercing în buric, lanțuri, brățări)
Articolul 1.14.4. Note minime (scorul cel mai mic 7,0)
• Dacă un concurent își întrerupe / oprește performanța înainte de final, judecătorii vor
acorda nota minimă 7.0.
• În toate categoriile de arme, armele pot fi eliberate doar de cinci ori din mâna
concurenților.
• Dacă concurentul își eliberează armele de mai mult de cinci ori, judecătorii vor acorda
nota minimă 7,0.
Articolul 1.14.4.1. Descalificare tehnică
• Dacă concurentul își aruncă arma a doua oară, acesta va fi descalificat prin
descalificare tehnică (punctaje minime 7.0).
• Dacă arma concurentului se strică sau se destramă, acesta var fi descalificat prin
descalificare tehnică (punctaje minime 7.0).
• Dacă se aud înjurături în timpul muzicii interpretate, interpretul va fi descalificat prin
descalificare tehnică (punctaje minime 7.0).
• Dacă un concurent folosește elemente de recuzită, adică: legături la ochi, costume de
teatru, etc. acestea vor fi descalificate prin descalificare tehnică (punctaje minime 7.0).
ARTICOLUL 2. REGULI FORME MUZICALE (MF)
Articolul 2.1. Definiție
O formă muzicală este un fel de luptă imaginară împotriva unuia sau mai multor oponenți în
care interpretul folosește tehnici provenind de la arte marțiale orientale la muzică aleasă în
mod specific. Alegerea muzicii este personală.
Articolul 2.2. Categorii
• În competițiile de forme muzicale există două categorii atât pentru bărbați, cât și
pentru femei.
- Stiluri dificile: care sunt tehnici provenite din Kickboxing, Karate tradițional și Taekwondo
- Arme cu stiluri dure: Kama, Sai, Tonfa, Nunchaku, Bo și Katana
• Concurenții în forme muzicale pot înscrie doar două divizii în Campionatele Mondiale
și Continentale, Mână deschisă și Arme.
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În campionatele mondiale / continentale doi concurenți își pot reprezenta țara în
aceleași categorii / divizii.
În toate celelalte turnee nu există limită la numărul de concurenți din fiecare țară sau
club care pot intra / concura.
Concurenții pot alege forme dure, (adică arme dure Open Hands Hard Weapon).
Concurenții pot introduce, de asemenea, formularele creative: Mână deschisă + Arme
și, de asemenea, Evenimente în echipă.
Toți concurenții care doresc să concureze la evenimentele echipei trebuie să fi
concurat mai întâi doar ca individ.

Articolul 2.3. Ritmul
• Toate categoriile de forme muzicale trebuie să fie interpretate pe muzică. Tehnicile de
arte marțiale trebuie să meargă în funcție de ritm.
Articolul 2.4. Muzică
• Toți concurenții trebuie să aibă 1 pistă / fișier pe CD-urile / IPod / telefoane inteligente
pentru open hands / arme, concurenții trebuie să aibă numele, țara, disciplina pe CDurile lor.
• Dacă muzica unui concurent se oprește neintenționat în timpul performanței,
concurentul poate continua fără muzică sau își poate relua din nou numărul.
• NU vor exista puncte de penalizare sau minus acordate în aceste circumstanțe.
Articolul 2.4.1. Sincronizare
Momentul perfect, relația dintre mișcare și muzică.
Articolul 2.5. Mișcări de gimnastică
• DOAR Cinci mișcări de gimnastică sunt permise în forme muzicale. Încălcarea acestei
reguli va duce la o scădere de 0,5 puncte de la fiecare judecător pentru fiecare tehnică
de gimnastică suplimentară efectuată.
• O mișcare de gimnastică este o mișcare fără scop de artă marțială (fără lovitură).
Unele mișcări de gimnastică pot fi modificate prin adăugarea unei lovituri / lovituri la
mișcare. În acest caz, nu este considerată o mișcare de gimnastică.
• Acestea sunt clasificate ca tehnici de gimnastică: rulare înainte / rulare înapoi, suporți
pentru mâini, toate roțile, inclusiv două mâini / o singură mână, roate pentru cot, toate
rotunjirile, inclusiv două mâini, o singură mână, coate rotunde, arcuri de mână / arcuri
de cap, flipuri din spate cu mâinile care ating podeaua (chiar dacă picioarele sunt
despărțite sau nu) învârteli, salturi din față și din spate, ascunse / drepte sau aruncate,
salturi din spate cu răsucire completă / răsuciri duble, salturi din fața.
• Hand down raize / websters / capoeira lovituri sunt clasificate ca trucuri.
ARTICOLUL 3. REGULI FORME CREATIVE (CF)
Articolul 3.1. Definiție
O formă creativă este un fel de luptă imaginară împotriva unuia sau mai multor oponenți în
care interpretul folosește tehnici provenite din arte marțiale orientale.
Articolul 3.2. Categorii
În competițiile Creative Forms există 10 divizii
• Bărbați, femei, băieți, fete, echipe
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Creative Open Hand
Creative Weapons
Creative forms Teams
Concurenții pot înscrie oricare dintre Open Hand,Weapons, și Teams

Articolul 3.3. Muzică
Concurenții cu forme creative nu pot folosi muzică
PERFORMANȚELE vor fi interpretate FĂRĂ MUZICĂ.

de

niciun

fel,

TOATE

Articolul 3.4. Mișcări gimnastice
• Nu sunt permise tehnici de gimnastică, este permis doar un kip up.
• NU sunt permise tehnici INVERTITE.
• Următoarele mișcări nu sunt permise:
- Orice mișcare care implică mai mult de 360 de rotiri în aer
- Orice mișcare care necesită inversarea corpului mai mult decât paralelă cu podeaua sau care
sunt similare cu mișcările găsite în gimnastică / și / sau în niciuna dintre disciplinele de arte
marțiale
Articolul 3.5.1.4. Tehnici nepermise
• Concurenții nu pot efectua rotiri peste 360 de grade în timp ce sunt în aer sau paralele
cu podeaua,
• Concurenții nu pot efectua nicio tehnică inversată,
Articolul 3.5.1.5. Concurenții pot performa
• Butterfly kicks, butterfly twist și illusion kicks sunt UNICELE TRUCURI - JOCURI
care pot fi efectuate în categoriile de forme creative.
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CAPITOLUL 7. REGULI RING – GENERALE
Articolul 1. Disciplinele
Disciplinele în ring sunt:
- Contact complet (Full Contact)
- Lovitură joasă (Low Kick)
- Stil K1 (K1 Style)
Articolul 1.1. Concurenți în discipline de la ring
În toate disciplinele de ring, kickboxerii pot concura în următoarele categorii de vârstă:
• Juniori tineri (YJ)
(15, 16 ani)
• Juniori mari (OJ)
(17, 18 ani)
• Seniori (S)
(de la 19 la 40 ani)
Articolul 2. Zona de luptă
Articolul 2.1. Ring
• Zona de luptă se numește RING (vezi Anexa 14).
• Dimensiunea pânzei: dimensiunea minimă a interiorului frânghiilor trebuie să fie de
520 cm pătrat și dimensiunea maximă de 610 cm pătrat. Mărimea șorțului trebuie să se
extindă cu cel puțin 50 cm în afara liniei cablurilor de pe fiecare parte, inclusiv pânză
suplimentară necesară pentru strângerea și fixarea acestuia.
• Înălțimea ringului: Ringul nu poate fi mai mic de 90 cm sau mai mare de 120 cm
deasupra solului.
• Platforma: Platforma ringului trebuie să fie construită în siguranță, la nivel și liberă
de orice proiecție obstrucționată. Dimensiunea minimă a platformei trebuie să fie de
620 cm pătrat și dimensiunea maximă de 780 cm pătrat. Acesta trebuie să fie prevăzut
cu patru stâlpi de colț care să fie bine căptușiți sau construiți în alt mod, astfel încât să
se prevină rănirea kickboxerilor.
• Plăcuțe de colț: Plăcuțele de colț ar trebui să fie aranjate în felul următor: În colțul din
stânga aproape orientat spre masa centrală a arbitrului șef –ROȘU; în colțul din
stânga-ALB; în colțul extrem-dreapta-ALBASTRU; iar în colțul din dreapta aproape ALB.
• Poziția Kickboxer-ului în ring: Poziția din colțul ROȘU va ține întotdeauna
kickboxerul care are poziția superioară în bazine (foaie de extragere), care este numit
pentru prima dată în programul zilnic de luptă și va fi anunțat mai întâi pentru luptă.
Poziția din colțul ALBASTRU va ține întotdeauna kickboxerul care are o poziție mai
mică în bazine (foaie de extragere), care este al doilea nume în programul zilnic de
luptă și va fi anunțat al doilea pentru luptă.
• Suprafața podelei ringului: Podeaua trebuie să fie acoperită cu pâslă, cauciuc sau alt
material aprobat corespunzător, având aceeași calitate a elasticității și nu mai puțin de
1,5 cm sau mai mare de 2,5 cm grosime peste care o pânză trebuie întinsă și fixată în
poziție. Pânza trebuie să acopere întreaga platformă și trebuie să fie realizată dintr-un
material antiderapant numit Mesh.
• Frânghii: Trebuie să existe 4 frânghii separate pe fiecare parte a ringului. Trebuie să
aibă o grosime de 4 cm, fără a lua în considerare capacul. Înălțimile celor patru
frânghii trebuie să fie:
- prima
pe 40 cm
- a doua
pe 71 cm
- a treia
pe 102 cm
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- a patra pe 132 cm
Cablurile trebuie să fie unite pe fiecare parte a ringului, la intervale egale, de două
bucăți de material (apropiate de textura pânzei) de 3-4 cm lățime. Cele două piese nu
trebuie să alunece de-a lungul corzilor.
Tensiunea fiecărei secțiuni a frânghiei trebuie să fie suficient de puternică pentru a
absorbi impactul contactului kickboxerului cu frânghia. Cu toate acestea, în orice caz,
arbitrul șef își rezervă dreptul de a ajusta și aproba tensiunea, dacă este necesar.
• Pași: Ringul trebuie să fie prevăzut cu cel puțin trei seturi de pași. Două seturi de
trepte la colțurile opuse (roșu și albastru) pentru necesitățile kickboxerilor și
antrenorilor și un set de trepte în colțul neutru (alb) pentru necesitățile arbitrului
central și a medicului oficial.
Articolul 2.2. Accesorii pentru partea ringului
Următoarele sunt definite ca accesorii ale ringului și sunt necesare pentru toate competițiile:
• Sistem electronic de notare aprobat de WAKO
• Gong (cu atacant) sau clopot
• Mănuși mici (10 x 10 cm) din piele sau alt material adecvat, umplute cu nisip sau alt
material cu o greutate mai mică de 300 de grame. Mănușile trebuie să fie de culoare
albă, neagră sau roșie.
• Două locuri pentru kickboxeri folosite în intervale.
• Găleți cu apă în colțul roșu și albastru
• La colțurile neutre ale ringului trebuie să existe o pungă sau o găleată legată în colț
pentru gunoi.
• Mese și scaune pentru oficiali.
• Un (de preferință două) cronometru/e
• Un microfon conectat la sistemul de difuzoare.
• O cutie cu mănuși chirurgicale
• Antrenorul este obligat să aducă: prosop, sticlă de apă din plastic pentru a fi folosită
doar pentru băut și spălarea gurii. Niciun alt tip de sticlă de apă nu este permis la
marginea ringului pentru a fi folosit de kickboxeri sau antrenori (sticla de sticlă este
interzisă).
• La campionatele mondiale și continentale, promotorul va furniza 2 perechi de mănuși
kickboxing aprobate de sponsorii premium WAKO IF (aceeași marcă) în fiecare
culoare pentru fiecare ring (4 perechi de mănuși pentru fiecare ring) pe care
kickboxerii le vor folosi în lupte. La celelalte campionate și cupe internaționale și
naționale, organizatorul (promotorul) va furniza 2 perechi de mănuși aprobate de
WAKO (aceeași marcă aprobată) în conformitate cu contractul sponsorilor
organizatorilor (promotorilor) cu producătorul (furnizorul) aprobat.
Articolul 3. Categorii de greutate
Kickboxerul poate concura doar într-o clasă de greutate cu cel mult o divizie peste greutatea
sa reală.
Articolul 3.1. Juniori Tineri (YJ) - (15,16 ani)
Masculin
- 42 kg
- 45 kg
- 48 kg
- 51 kg

Feminin
- 36 kg
- 40 kg
- 44 kg
- 48 kg
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- 54 kg
- 57 kg
- 60 kg
- 63,5 kg
- 67 kg
- 71 kg
- 75 kg
- 81 kg
+ 81 kg

- 52 kg
- 56 kg
- 60 kg
+ 60 kg

Articolul 3.2. Juniori Mari (OJ) - (17,18 ani)
Masculin
- 51 kg
- 54 kg
- 57 kg
- 60 kg
- 63,5 kg
- 67 kg
- 71 kg
- 75 kg
- 81 kg
- 86 kg
- 91 kg
+ 91 kg

Feminin
- 48 kg
- 52 kg
- 56 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg

Articolul 3.3. Seniori (S) - (19 - 40 de ani)
Masculin
- 51 kg
- 54 kg
- 57 kg
- 60 kg
- 63,5 kg
- 67 kg
- 71 kg
- 75 kg
- 81 kg
- 86 kg
- 91 kg
+ 91 kg

Feminin
- 48 kg
- 52 kg
- 56 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg

Articolul 4. Rundele
• În toate disciplinele de ring din toate competițiile autorizate de WAKO, formatul
fiecărei lupte individuale în toate categoriile de vârstă este de 3 runde pe 2 minute (3 x
2) cu o pauză de un minut între runde.
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Articolul 4.1. Timpul medical
• Timpul maxim pentru verificarea medicală într-o luptă este de 2 minute pentru fiecare
kickboxer.
• Dacă un kickboxer folosește în totalitate cele două minute, el va putea continua, dar
dacă este nevoie de timp medical în plus, arbitrul central trebuie să oprească lupta cu
decizia RSC.
• Timpul medical începe când medicul ajunge în ring sau când arbitrul central aprobă
orice alt ajutor medical pentru probleme mici (cum ar fi sângerări nazale, lentile de
contact etc.).
• În cazul unei tăieturi sau sângerări, medicul oficial ar trebui să decidă în termen de 2
minute dacă kickboxerul poate continua sau nu.
• Ținând cont de opinia medicului oficial al turneului, arbitrul central va decide apoi
dacă lupta trebuie continuată sau nu (totuși numai în cazul în care medicul oficial
permite kickboxer-ului să continue lupta).
• Dacă medicul confirmă continuarea luptei, dar arbitrul central apreciază că situația nu
este sigură sau corectă, arbitrul central trebuie apoi să înceapă lupta și apoi să o
oprească pentru o altă problemă - cum ar fi RSC, deoarece nu este capabilă să apere
sau să lupte corect.
• În cazul în care arbitrul central vede intenția de a împiedica lupta de către kickboxer
folosind timpul și asistența medicală, el poate solicita avizul medicului, indiferent de
un astfel de apel, din motive medicale sau de rănire. În cazul în care motivul
medicului oficial nu a fost medical sau pentru vătămare, arbitrul central trebuie să-l
penalizeze pe kickboxer.
• Tratamentul medical al leziunii nu este permis în această perioadă.
• Dacă arbitrul central, după consultarea medicului, stabilește că kickboxerul folosește
în mod abuziv timpul medical pentru a se odihni sau a evita o luptă, acesta poate să-i
dea kickboxerului un avertisment oficial.
Articolul 5. Echipamente și haine
(Vezi anexele 4, 5 și 6)
Articolul 5.1. Kickboxeri în Full Contact (FC)
Articolul 5.1.1. Echipamente de siguranță personală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecția capului (partea superioară a capului trebuie acoperită).
Protecția gurii (doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori).
Protecția pieptului (pentru kickboxeri de sex feminin) (Este obligatoriu să fie purtat
sub top-corset-sau vestă)
Înfășurări manuale (fără stick cu bandă).
Mănuși pentru sporturi de contact (10 Oz).
Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei)
Protecții pentru tibie (trebuie să acopere pielea de sub genunchi până la vârful
picioarelor)
Este interzisă utilizarea șosetelor de protecție a tibiei care acoperă osul tibiei și partea
de jos a piciorului.
Suport pentru gleznă (opțional)
Protecție picior (Cizmă).

Articolul 5.1.2. Vestimentatie
• Bust gol și pantaloni lungi pentru bărbați,
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•

Top sport (vestă) și pantaloni lungi pentru femei

Articolul 5.2. Kickboxeri în Low Kick (LK)
Articolul 5.2.1. Echipamente de siguranță personală
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecția capului (partea superioară a capului trebuie acoperită).
Protecția gurii (doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori).
Protecția pieptului (pentru kickboxeri de sex feminin) (Este obligatoriu să fie purtat
sub top-corset-sau vestă)
Înfășurări manuale (fără stick cu bandă).
Mănuși pentru sporturi de contact (10 Oz).
Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei)
Protecții pentru tibie (trebuie să acopere pielea de sub genunchi până la vârful
picioarelor)
Suport pentru gleznă (opțional)
Protecție picior (Cizmă).

Articolul 5.2.2. Vestimentatie
• Bust gol și pantaloni scurți pentru bărbați,
• Bluză sport (vesta) și pantaloni scurți (fără fustă sport) pentru femei.
Articolul 5.3. Kickboxeri în K1 Style (K1)
Articolul 5.3.1. Echipamente de siguranță personală
• Protecția capului (partea superioară a capului trebuie acoperită).
• Protecția gurii (doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori).
• Protecția pieptului (pentru kickboxeri de sex feminin) (Este obligatoriu să fie purtat
sub top-corset-sau vestă)
• Înfășurări manuale (fără stick cu bandă).
• Mănuși pentru sporturi de contact (10 Oz).
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei)
• Protecții pentru tibie (trebuie să acopere pielea de sub genunchi până la vârful
picioarelor)
• Suport pentru gleznă (opțional)
• Protecție picior (Cizmă).
Articolul 5.3.2. Vestimentatie
• Bust gol și pantaloni scurți pentru bărbați,
• Bluză sport (vesta) și pantaloni scurți (fără fustă sport) pentru femei.
Articolul 6. Oficialii
Articolul 6.1. Arbitrul principal în Ring
• Arbitrul șef la campionatele mondiale și continentale WAKO și la cupele mondiale și
continentale este numit de arbitrii pentru fiecare ring de către comitetul de arbitri
WAKO pentru sportul în ring. În celelalte turnee de kickboxing, arbitrii șefi sunt
numiți de președintele comitetului de arbitri al federației naționale.
Articolul 6.2. Arbitru central
Rolul unui arbitru central se bazează în principal pe următoarele principii:
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Prima lor responsabilitate este siguranța kickboxerilor.
Arbitrul central din sporturile în ring trebuie să folosească mănuși medicale și trebuie
să le schimbe după fiecare luptă în care a curs sânge.
Vor avea puterea de a opri lupta pentru a da penalități.
Sunt singurele persoane care au autoritatea de a opri lupta.
Arbitrul central poate emite singuri avertismente și sancțiuni pentru încălcarea
regulilor. Numai în cazul în care trebuie să clarifice situațiile nevăzute sau îndoielile,
acesta va consulta judecătorii și, în urma acordului majorității cu judecătorii, va lua
decizia.
Atunci când avertizează verbal arbitrul central nu va da ordinul persoanei responsabile
cu timpul să îl oprească.
Atunci când se avertizează oficial, arbitrul central va primi un ordin pentru a se opri
timpul.
Ei trebuie să dea toate comenzile în limba engleză.
Aceștia vor fi responsabili pentru aplicarea regulilor pe tot parcursul competiției și se
vor asigura că toate scorurile, penalizările 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 KD, va fi aplicată suspendarea kickboxer-ului care refuză în mod
deliberat să se retragă într-un colț neutru sau este reticent în a face acest lucru.

Articolul 6.3. Judecători
• Fiecare judecător trebuie să ia în considerare în mod independent meritele celor doi
kickboxeri și trebuie să aleagă câștigătorul, conform regulamentului.
• În timpul luptei, ei nu vor vorbi cu kickboxeri, antrenori, alți judecători sau cu oricine
altcineva, cu excepția arbitrului central.
• Ei pot, dacă este necesar, la sfârșitul unei runde, să anunțe arbitrul central despre orice
incident pe care l-au omis.
• Judecătorul nu își va părăsi locul până nu va fi anunțată decizia, pentru că i se poate
cere să decidă câștigătorul în caz de tragere prin apăsarea butonului roșu sau albastru.
Articolul 6.4. Număr de oficiali per ring
• La Campionatele Mondiale și Continentale și Cupele Mondiale, este necesar un număr
minim de arbitri și judecători pentru a asigura neutralitatea luptelor după cum
urmează:
• Contact complet: 1 arbitru șef + 10 arbitri / judecători Atribuțiile lor în timpul luptei
sunt: 1 arbitru șef, 1 arbitru central, 3 judecători, 1 gardian scor / timp, 2 ghișeuri de
lovituri, 3 judecători stau în picioare
• Lovitură mică / Stil K1: 1 arbitru șef + 8 arbitri / judecători Sarcinile lor în timpul
luptei sunt: 1 arbitru șef, 1 arbitru central, 3 judecători, 1 scor / timp, 3 judecători stau
în picioare.
• Arbitrul șef nu poate desemna un judecător pentru luptă ca arbitru central, judecător
sau deținător de scor / timp de aceeași naționalitate ca unul dintre kickboxeri.
• În timpul luptei, cu excepția cazurilor excepționale (forță majoră), arbitrul șef nu poate
schimba arbitrul central sau judecătorii. Se consideră forța majoră îmbolnăvirea
arbitrului sau judecătorului central sau constatarea încălcării grave și intenționată a
regulilor.
Articolul 7. Decizii
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Deciziile vor fi luate după cum urmează:
Articolul 7.1. Victoria prin puncte (P)
• La sfârșitul unei lupte, kickboxerul care a obținut mai multe puncte și a obținut o
victorie prin decizia majorității judecătorilor este declarat câștigător.
• Dacă ambii kickboxeri sunt răniți sau KO și nu pot continua lupta, judecătorii vor
marca punctele obținute de fiecare kickboxer în acel punct, iar kickboxerul cu cele mai
multe puncte va fi declarat câștigător.
Articolul 7.2. Victoria prin abandon (AB)
• Dacă un kickboxer renunță în mod voluntar, din cauza unei accidentări sau din orice
alt motiv, sau dacă nu reușește să continue lupta după pauza de 1 minut dintre runde,
adversarul său va fi declarat câștigător.
Articolul 7.3. Victoria prin oprire (RSC, RSC-H)
• Arbitrul central oprește concursul.
• Vătămare: Dacă arbitrul central judecă un kickboxer care nu poate continua lupta, din
cauza unei vătămări sau din orice alt motiv fizic, lupta va fi oprită și adversarul său va
fi câștigător. Dreptul de a lua o astfel de decizie revine arbitrului central care poate
consulta medicul. După ce a făcut acest lucru, arbitrul central va urma sfatul
medicului. Ținând cont de opinia medicului, arbitrul central poate decide dacă lupta
continuă sau nu, dar numai în cazul în care medicul îi permite să continue lupta. Când
arbitrul central îi cere medicului să intervină, aceștia vor fi singurii oficiali prezenți în
ring. Nicio altă persoană nu va fi admisă.
Articolul 7.4. Victoria prin knock-out (KO)
• Aceasta înseamnă că lupta va fi oprită dacă un kickboxer a fost doborât și nu poate
continua lupta după ce arbitrul central a numărat până la 10.
• Arbitrul central va începe să numere până la 8 și, dacă va considera că kickboxerul nu
este pregătit să continue, va număra 9, 10 și va spune „OUT”.
• În caz de knockdown puternic, arbitrul central poate începe să numere, numără doar 1
și spune "OUT".
Articolul 7.5. Victoria prin eliminare tehnică (TKO)
• Regula 3 knock-down este valabilă. Aceasta înseamnă că lupta va fi oprită dacă un
kickboxer a fost doborât de trei ori în aceeași luptă. Arbitrul central declară
kickboxerul câștigător după al treilea knockdown, numărând până la zece și spunând
"OUT".
• În categoria de vârstă Juniori mai mici, regula 2 knock-down este valabilă.
Aceasta înseamnă că lupta va fi oprită dacă un kickboxer a fost doborât de două ori
(de 2 ori) în aceeași luptă.
Articolul 7.6. Victoria prin descalificare (DISQ)
• Dacă un kickboxer este descalificat, adversarul său va fi declarat câștigător.
• Dacă ambii kickboxeri sunt descalificați, decizia va fi anunțată în consecință.
• În cazul unui comportament nesportiv, un kickboxer descalificat nu poate primi nicio
recompensă, medalie, trofeu, niciun premiu onorific, grad sau titlu al competiției în
cursul căreia a fost descalificat. Cu excepția cazului în care Consiliul de administrație
decide diferit (în absența acestuia, decizia poate fi luată de comitetul de protest de apel
sau, dacă nu există, de un oficial responsabil de eveniment). O astfel de decizie care
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nu a fost luată de Consiliul de administrație poate fi supusă, în urma unei cereri, unei
revizuiri și a unei confirmări a Comitetului de protest pentru recurs.
Articolul 7.7. Victoria prin walk over/neprezentare (WO)
• Când un kickboxer este prezent în ring și gata de luptă, iar adversarul său nu apare
când este anunțat de trei ori de către difuzorul puternic.
• După două minute, arbitrul central îl va declara pe kickboxerul care este prezent în
ring drept câștigător prin neprezentare (WO).
• Dacă kickboxerul întârzie sau nu este pregătit pentru luptă, dar la timp, înainte de
terminarea celor două minute, arbitrul central va începe lupta cu „avertisment oficial”
către kickboxer.
Articolul 7.8. Situații speciale
• Dacă kickboxerul își răsucește accidental glezna șchiopătează, arbitrul central trebuie
să oprească lupta și să îl cheme pe doctor. Doctorul trebuie să decidă dacă poate
continua luptătorul sau nu. Dacă kickboxerul nu poate continua lupta prin decizia
doctorului, câștigătorul va fi un kickboxer nevătămat. Dacă medicul le permite să
continue lupta, dar kickboxerul încă șchiopătează, arbitrul central are dreptul să
oprească lupta din motive de siguranță și va da victoria adversarului. Arbitrul judecă
un kickboxer incapabil să continue lupta.
• Dacă a existat o lovitură în zona intimă și arbitrul central vede clar, el trebuie să
oprească lupta, să oprească timpul, să pună kickboxerul care este vinovat în colțul
neutru și să ofere adversarului timp să se recupereze (nu mai mult de două minute).
Înainte ca arbitrul central să reia lupta, trebuie să-l avertizeze pe kickboxerul care
încalcă regulile.
• Dacă a existat o lovitură în zona intimă și arbitrul central nu a văzut-o clar, trebuie să
oprească lupta, să oprească timpul, să trimită kickboxerul care a lovit adversarul în
colțul neutru și să întrebe toți judecătorii ce au văzut. Dacă au confirmat lovitura la
nivelul intim, arbitrul central trebuie să acorde kickboxerului care a primit o lovitură
neautorizată timp pentru a se recupera (nu mai mult de două minute) și avertizare
kickboxerul în culpă.
• În cazul în care judecătorii nu confirmă încălcarea Regulilor, arbitrul central trebuie să
dea ordin să înceapă ora și să înceapă să numere kickboxerul care simulează ca pe un
knock-down.
• Dacă a existat o lovitură sau un pumn autorizat în zona țintă legală și adversarul este
rănit (piciorul rupt, nasul etc.) și nu poate continua lupta, câștigătorul va fi kickboxerul
nevătămat.
• Dacă a existat pumn sau lovitură neautorizată și adversarul primește un prejudiciu și
nu a putut continua lupta prin decizia medicului, kickboxerul care a încălcat regulile
va fi descalificat și kickboxerul rănit va fi declarat câștigător.
• Situația în care ambii kickboxeri au dat lovitura în același timp
- Dacă unul dintre kickboxeri are deja două knock-down-uri și amândoi au dat lovitura
puternică simultan și arbitrul central a decis să înceapă numărătoarea inversă (ambii
stau pe picioare), trebuie să numere amândoi în același timp. Arbitrul central trebuie
să verifice mai întâi disponibilitatea de a continua lupta kickboxerului care primește
primul knock-down după ce a numărat până la 8 și continuă să numere până la 10 la
celălalt. Dacă kickboxerul care primește primul knock-down este gata să continue
lupta după ce a numărat până la 8, acesta va fi declarat câștigător.
- Dacă arbitrul central a numărat până la 10, câștigătorul va fi kickboxerul care are mai
multe puncte înainte de KO.
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Cu toate acestea, acest câștigător va fi suspendat de la participarea ulterioară la turneu
din cauza KO și în conformitate cu regulile. Adversarul programat pentru runda
următoare va câștiga până la revedere (și nu se anunță niciun rezultat), cu excepția
cazului în care se aplică unei lupte pentru medalii.
Dacă kickboxerul care are două knock-down-uri anterioare se ridică primul în timpul
count-down-ului și kickboxer-ul care nu are knock-down înainte să cadă amândoi este
încă pe podea, arbitrul central nu va înceta să numere și dacă rămâne pe podeaua după
10 secunde lupta va fi oprită și se va lua decizia luând în considerare punctele acordate
înainte de KO.
Cu toate acestea, câștigătorul va fi suspendat de la participarea ulterioară la acest
turneu din cauza KO și în conformitate cu regulile WAKO. Adversarul programat
pentru runda următoare va câștiga până la revedere (și niciun rezultat nu va fi anunțat),
cu excepția cazului în care se aplică unei lupte pentru medalii
Dacă ambii kickboxeri cad în același timp și nimeni nu are nicio lovitură anterioară
sau are doar una, numărul va continua atât timp cât unul dintre ei este încă pe podea.
Dacă ambii rămân pe podea după 10 secunde, lupta va fi oprită și va fi dată o decizie,
luând în considerare punctele acordate înainte de KO. Cu toate acestea, acest
câștigător va fi suspendat de la participarea ulterioară la acest turneu din cauza KO și
în conformitate cu regulile WAKO. Adversarul programat pentru runda următoare va
câștiga până la revedere (și niciun rezultat nu va fi anunțat), cu excepția cazului în care
se aplică unei lupte pentru medalii.
• Dacă un kickboxer a dat pumnul autorizat (adică spinning back fist) și adversarul
în același timp a micșorat distanța pentru a da cu pumnul sau a lovit și s-a vătămat
(provoacă pumnul cu antebrațul sau cotul) și nu a putut continua lupta din cauza
deciziei medicului, câștigătorul va fi kickboxerul nevătămat.
• Dacă un kickboxer a încercat să lovească sau să lovească pumnul adversarul și a
fost rănit din cauza blocării, de exemplu, arbitrul central trebuie să înceapă să
numere de la 1 la 8. După ce a verificat disponibilitatea lor de a continua lupta,
arbitrul central dă comanda „Luptă” dacă sunt gata sau continuă să numere până la
10 dacă nu sunt gata sau refuză să continue lupta.
• Dacă după lovitura autorizată în zona țintă legală, adversarul cade parțial (a atins
podeaua cu un genunchi, de exemplu), arbitrul central trebuie să înceapă imediat
numărătoarea inversă. Dacă rămân pe podea după 10 secunde, lupta va fi oprită din
cauza KO.
• Dacă după o lovitură kickboxerul este complet în afara corzilor, arbitrul central
trebuie să oprească lupta și să oprească timpul. Dacă kickboxerul căzut, dar nu are
nevoie de ajutorul medicului, arbitrul central îi va aștepta să revină și să reia lupta.
• Dacă au nevoie de ajutorul medicului, arbitrul central îi va cere persoanei
responsabile cu timpul să înceapă cu cele două minute conform Regulilor.
• Dacă nu pot continua lupta din cauza deciziei medicului și a fost o lovitură
autorizată în zona legală țintă, câștigătorul va fi kickboxerul nevătămat.
• Dacă a fost o lovitură neautorizată, kickboxerul căzut va fi câștigătorul prin
descalificarea adversarului.
• Dacă arbitrul central a remediat încălcarea regulilor în același timp când se
semnalează sfârșitul rundei sau lupta, acesta trebuie să avertizeze sau să penalizeze
contravenientul în timpul pauzei sau după încheierea luptei.
• Dacă kickboxerul își pierde echilibrul sau cade în timp ce lovește cu o lovitură sau
un pumn autorizat, ceea ce duce la doborârea adversarului, arbitrul central trebuie
să înceapă să numere, dar judecătorii nu trebuie să ia această lovitură în calcul.

Pagina 100 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 7 - REGULI RING - Generale

•

Dacă după comanda arbitrului central „BREAK” unul dintre kickboxeri a făcut un
pas complet înapoi și apoi a atacat imediat adversarul, care a stat fără nici o
mișcare, cu tehnica eficientă care a dus la knockdown, arbitrul trebuie să înceapă
să numere de la 1 la 8 (10) kickboxerul care se afla sub KD. Dacă nu a existat un
pas complet înapoi, arbitrul trebuie să-l sancționeze kickboxerul.

Articolul 7.9. Schimbarea unei decizii
Toate deciziile publice sunt definitive și nu pot fi modificate decât dacă:
• Sunt descoperite greșelile apărute la calcularea punctelor;
• Unul dintre judecători declară că au făcut o greșeală și au schimbat scorul
kickboxerilor;
• Există o greșeala materială a arbitrului central sau a judecătorului.
• Există o greșeală tehnică a sistemului computerizat
• Arbitrul șef se va ocupa imediat de toate protestele. După discuții, reprezentantul
Comitetului de protest de recurs al turneului va anunța rezultatul oficial.
Articolul 8. Acordarea de puncte
În acordarea punctelor, trebuie respectate următoarele reguli:
• Punctajul trebuie acordat atunci când se realizează o tehnică juridică cu următoarele
criterii și în zona de punctaj legal.
- Formă bună (tehnică bună cu echilibru absolut).
- Putere maximă și viteză
- Concentrarea asupra țintei fără a întoarce capul în timpul efectuării tehnicii
- Moment bun și distanță corectă (când tehnicile au cel mai mare efect potențial).
- Atitudine sportivă (atitudine non-rău intenționată în timpul livrării tehnicii).
Articolul 8.1. Lovituri îngrijorătoare
• În timpul fiecărei runde, un judecător va marca scorul respectiv pentru fiecare
kickboxer, în funcție de numărul de lovituri pe care le-a dat fiecare.
• Pentru a fi marcat, un pumn, o lovitură sau o lovitură de genunchi trebuie să vină de la
distanța corectă, cu putere maximă, cu zonă de lovitură legală, aterizată pe zona țintă
legală și să nu fie blocată, tehnica deviată sau oprită separat nu este marcată.
• Fiecare tehnică legală va fi punctată cu 1 punct.
• În Full Contact și disciplina Low Kick, tehnica de aruncare permisă este foot sweep.
Tehnica aruncării (foot sweep) va fi marcată numai dacă:
- Kickboxerul dezechilibrat după o astfel de tehnică atinge pânza cu orice altă parte a
corpului său, în afară de picioare.
- În cazul unei distanțe apropiate, își apucă adversarul și se sprijină pe el pentru a nu atinge
pânza cu nicio altă parte a corpului său decât picioarele.
- În cazul unei distanțe apropiate, apucă frânghiile și pentru a nu atinge pânza cu nicio altă
parte a corpului său decât picioarele.
• Numărul de lovituri (puncte) înregistrate într-o luptă va fi înregistrat de fiecare
judecător separat.
• Loviturile date de un kickboxer nu vor fi luate în considerare ca puncte:
- dacă ar fi contrare reglementărilor
- dacă nu au fost livrate de la distanța potrivită
- dacă nu au fost date cu toată puterea
- dacă nu au venit în zona de lovire legală sau au aterizat pe zona țintă legală.
- dacă au aterizat pe brațe, dacă sunt blocate sau chiar parțial deviate.
- dacă vin fără echilibru sau focalizare în momentul livrării.
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Articolul 8.2. Sancțiuni
• În timpul fiecărei runde, un judecător nu poate penaliza fiecare infracțiune pe care o
vede, indiferent dacă arbitrul central a observat-o sau nu. El trebuie să atragă atenția
arbitrilor centrali asupra acelei infracțiuni.
• Dacă arbitrul central dă un avertisment oficial unuia dintre kickboxeri, judecătorul
trebuie să noteze că scrie „W” pe coloana „FOULS” de pe hârtia de scor, dar asta nu
înseamnă un punct minus către celălalt kickboxer.
• Când un arbitru central decide să acorde un punct minus unui kickboxer, fiecare dintre
cei trei judecători va pune un „-1” în coloana corespunzătoare. La sfârșitul rundei,
fiecare judecător va adăuga trei puncte la scorul final al celuilalt kickboxer (dacă
judecătorii folosesc clickere și punctează cărțile).
Articolul 8.3. Acordarea de puncte
Articolul 8.3.1. Acordarea de puncte folosind sistemul electronic de notare
• Pentru toate tehnicile legale (pumni, lovituri sau sweeping), clar orientate către ținte
legale cu viteză, focalizare, echilibru, putere, judecătorul va apăsa odată un buton al
mouse-ului care indică kickboxerul corespunzător (colț roșu sau albastru).
• Punctele, începând cu prima rundă, vor fi adăugate continuu de la judecători și vor fi
văzute de către public (nu de către alți judecători) printr-un ecran.
• La sfârșitul luptei, câștigătorul este kickboxerul care a obținut mai multe puncte (care
vor apărea pe ecran). O tehnică eficientă livrată în același timp în care este semnalată
sfârșitul luptei, este considerată valabilă.
• Dacă arbitrul central declară un fault sau un avertisment, el va indica acest lucru în
fața arbitrului șef al ringului și a cronometrului care trebuie să îl introducă în sistemul
electronic. Apoi va fi afișat pe ecrane.
• Dacă arbitrul central produce un punct minus, el va indica acest lucru în fața arbitrului
șef al ringului și a temporarului care trebuie să-l introducă în sistemul electronic. Apoi
va fi afișat pe ecrane, reducând 3 puncte din scorul total al kickboxerului penalizat din
scorul fiecărui judecător separat.
• Sistemul electronic arată un scor al timpului de rulare.
• Punctele sunt indicate clar pe ecrane pentru fiecare kickboxer pe întreaga perioadă a
luptei.
Articolul 8.3.1.1. În caz de remiză
• Dacă lupta se încheie, de către unul sau mai mulți judecători, într-o remiză (puncte
egale după 3 runde), pentru a determina un câștigător, sistemul electronic de punctare
va atribui automat câștigul kickboxerului care a obținut mai multe puncte în ultima
rundă.
• În cazul în care ambii kickboxeri au obținut același număr de puncte în ultima rundă,
judecătorul va trebui să decidă el însuși câștigătorul apăsând butonul roșu sau albastru,
urmând următoarele criterii:
- Cel mai activ
- Cele mai multe lovituri
- Cea mai bună apărare
- Cel mai bun stil si tehnici
Articolul 8.4. Penalizare
• Există trei tipuri de avertizment ATENȚIE, AVERTIZARE VERBALĂ și
AVERTISMENT OFICIAL.
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Există două tipuri de penalizare PUNCTE ÎN MINUS și DESCALIFICARE.
Un arbitru central poate, fără a opri lupta, să dea o atenție unui kickboxer în orice
moment. Arbitrul central poate acorda DOAR O singură precauție în timpul aceleiași
lupte.
• Pentru a da avertisment verbal, arbitrul central trebuie să oprească lupta, dar nu și
timpul și să explice în mod clar încălcarea regulilor cu care se confruntă infractorul.
Arbitrul central poate da DOAR UN Avertisment verbal în timpul aceleiași lupte.
• Pentru a da avertismentul oficial, arbitrul central trebuie să oprească lupta, timpul, să
pună adversarul în colțul neutru și să înfrunte șeful ringului și responsabilul cu timpul,
indicând infractorului să explice încălcarea regulilor.
• Doar patru avertismente oficiale pot fi date în timpul aceleiași lupte
Primul avertisment oficial
Al doilea avertisment oficial
primul punct în minus
Al treilea avertisment oficial
al doilea punct în minus
Al patrulea avertisment oficial
descalificare
• Avertismentele și penalizările vor fi efectuate prin luptă la toate rundele, lucru care va
fi afișat pe ecrane.
• Punctele minus și descalificarea pot fi acordate direct fără niciun avertisment, dar
decizia acestui arbitru central trebuie aprobată de șeful ringului.â
Articolul 8.4.1. Criterii pentru punctele minus
• Stil de luptă “murdar”
• Reținere constantă
• Ridicarea constantă și continuă, întoarcerea spatelui.
• Lovituri insuficiente (în full contact).
• Avertismentul oficial dat anterior.
• Orice încălcare gravă a regulilor.
Articolul 8.4.2. Infracțiuni
• Un kickboxer care nu respectă ordinele arbitrului central; cine încalcă reglementările,
care demonstrează un comportament nesportiv sau care comite infracțiuni, poate primi
o avertizare, avertisment sau poate fi descalificat de un arbitru central fără avertisment
oficial.
• Doar 4 avertismente oficiale pot fi date unui kickboxer pe parcursul întregii lupte. Al
patrulea avertisment va fi DISCALIFICARE automată (procedura începe de la
avertismentul oficial, primul punct minus, al doilea punct minus și descalificarea
kickboxerului).
Articolul 8.4.3. Lovituri nepermise
Următoarele acțiuni sunt considerate nepermise:
• Lovirea sub centură, agățarea, împiedicarea și lovirea cu genunchii (în disciplina FC și
LK), coate, umeri și antebrațe.
• Lovitura cu capul, sugrumarea adversarului, împingerea capului în afara corzilor.
• Lovirea cu mănuși deschise, cu interiorul mănușilor, cu încheietura mâinii.
• Lovirea spatelui adversarului și în special gâtul, ceafa și rinichii.
• Atacul în timpul ținerii corzilor sau folosirea lor necorespunzător.
• Statul culcat, lupta agresiva sau deloc luptând.
• Căderea din cauza lipsei de contact sau a contactului slab.

Pagina 103 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 7 - REGULI RING - Generale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dacă kickboxerul scuipă protecția din gură în mod voluntar, arbitrul central trebuie să
oprească lupta și să-i dea kickboxer-ului avertisment oficial pentru prima dată și punct
minus pentru a doua.
Atacarea unui adversar care se află pe podea sau care atunci se ridică.
Reținerea (în disciplina FC și LK)
Lovirea în timp ce adversarul este ținut sau tras în luptă.
Cuplarea sau ținerea brațului adversarului sau punerea unui braț sub brațul
adversarului.
Folosirea mijloacelor artificiale pentru o apărare pasivă și căderea intenționată pentru
a evita o lovitură.
Folosiera unui limbaj jignitor și agresiv în timpul luptei.
Refuzarea retragerii (cu un pas înapoi) după comanda „BREAK”.
Încercarea de a obține o lovitură asupra adversarului imediat după o comandă
„PAUZĂ” și înainte de tragere.
Asaltarea sau insultarea arbitrului central în orice moment.
Dacă un arbitru central consideră că a fost comisă o infracțiune fără știrea sa, va trebui
să consulte judecătorii.

Articolul 8.4.4. Comportamentul antrenorilor
• Arbitrul central după două avertismente verbale are dreptul să descalifice din luptă
antrenorul care nu se supune ordinelor sale în urma unei decizii majoritare a
judecătorilor și a supraveghetorului.
• În cazul în care antrenorul descalificat continuă cu încălcarea regulilor, acționează
agresiv față de oficiali, alți antrenori, kickboxeri sau spectatori, arbitrul șef are dreptul
să îl descalifice pentru toată ziua de luptă a competiției. Într-un astfel de caz, arbitrul
șef trebuie să inițieze procedura disciplinară.
Articolul 9. Knock Down (KD) și Knock Out (KO) (pe podea)
- Un Kickboxer este considerat a fi doborât („pe podea”) dacă:
- Dacă kickboxerul atinge podeaua cu o parte a corpului său, cu orice altă parte a corpului său,
în afară de picioare, în urma unei lovituri sau a unei serii de lovituri.
- Dacă kickboxerul atârnă fără speranță pe corzi după o lovitură sau o serie de lovituri.
- Dacă kickboxerul se află în afara corzilor, parțial sau complet, după o lovitură sau o serie de
lovituri.
- Dacă, după o lovitură sau o serie de lovituri, kickboxerul nu a căzut pe podea sau în corzi, ci
se află într-o stare de semi-conștiință și, după părerea arbitrului central, nu este capabil să
continue lupta.
• În cazul unui KD, arbitrul central trebuie să înceapă imediat să numere secundele.
• Când un kickboxer este pe podea, adversarul său trebuie să meargă instantaneu la
colțul neutru, arătat de arbitrul central.
• Arbitrul central va continua lupta numai atunci când kickboxerul care este în prăbușire
este gata să lupte când numărătoarea ajunge la 8. Dovada de a fi gata este ca sportivul
este pe picioare, gata de luptă cu brațele ridicate în poziția de luptă. Kickboxerul
trebuie să fie stabil și echilibrat, cu o viziune clară.
• Dacă adversarul nu merge în colțul neutru după ordinul arbitrului central, arbitrul
central va suspenda numărarea până la executarea ordinului său. Numărătoarea va fi
reluată de unde a rămas.
• Un kickboxer care nu reia lupta după ce un KD pierde lupta cu KO.

Pagina 104 din 151

Regulament WAKO - Capitolul 7 - REGULI RING - Generale

•

Când un kickboxer este „pe podea”, arbitrul central va număra de la 1 la 10 cu un al
doilea interval între fiecare număr și va indica fiecare secundă cu degetele, astfel încât
kickboxerul căzut știe câte secunde au fost deja numărate .
• Când un kickboxer este lovit („pe podea”), din cauza unei lovituri sau a unei serii de
lovituri, lupta nu va continua înainte ca arbitrul central să numere până la 8, chiar dacă
kickboxerul este gata să continue lupta înainte de timp.
• Dacă kickboxerul nu stă în poziție de luptă și nu ridică mâinile, arbitrul central va
continua să numere până la "10", lupta va fi terminată și un KO declarat.
• Dacă un kickboxer este dărâmat („pe podea”) la sfârșitul unei runde, arbitrul central va
continua numărul chiar dacă sună clopotul. Dacă arbitrul central numără până la 10,
Kickboxerul va fi declarat învins prin KO.
• Dacă un kickboxer este dărâmat („pe podea”) și este gata să continue după numărul 8,
dar kickboxerul cade din nou pe podea fără a primi o nouă lovitură, arbitrul central va
relua numărătoarea, începând cu 8.
• Dacă ambii kickboxeri cad în același timp, numărul va continua cât timp unul dintre ei
este încă pe podea. Dacă ambii rămân pe podea după 10 secunde, lupta va fi oprită și
va fi luată decizia, luând în considerare punctele acordate înainte de KO. Cu toate
acestea, acest câștigător va fi suspendat de la participarea ulterioară la turneu din
cauza KO și în conformitate cu Regulile WAKO.
• În toate categoriile de vârstă, eliminările trebuie considerate ca UN punct suplimentar
în partea de sus a scorului pentru tehnică.
- Dacă se utilizează un sistem electronic de notare, un punct suplimentar pentru KD va fi
adăugat automat la un scor de kickboxer care a făcut KD prin cronometru apăsând KD pe
„butonul”.
- Nu contează care a fost motivul pentru numărătoarea inversă: pumni, loviturilor sau
comportamentul kickboxerilor.
Articolul 9.1. Procedură după KO, RSC, RSC-H, Vătămare
• Dacă un kickboxer se rănește într-o luptă, medicul este singura persoană care poate
evalua circumstanțele și poate decide dacă kickboxerul poate continua sau nu.
• Dacă un Kickboxer rămâne inconștient, numai arbitrul central și medicul responsabil
vor putea rămâne în ring, cu excepția cazului în care medicul are nevoie de ajutor
suplimentar.
• Dacă kickboxerul este inconștient sau semi-conștient după doborârea pe podea,
arbitrul central, după ce a chemat medicul, îl va ține pe kickboxer întins pe podea și
nu-i va permite să se ridice până la sosirea medicului oficial. Arbitrul central nu va
interveni altfel (nu va scoate protecția dinților sau nu va roti kickboxerul inconștient în
poziție laterală). Toate intervențiile asupra kickboxerului vor fi efectuate de un medic
oficial.
• Un kickboxer care a fost eliminat din cauza unei lovituri la cap în timpul luptei sau
dacă arbitrul central a oprit lupta din cauza unui traumatism cranian sever care îl
împiedică să continue, va fi examinat de un medic imediat după aceea și însoțit la
spital de ambulanța de serviciu, dacă este necesar.
• Un kickboxer care a fost eliminat din cauza unui lovitură la cap în timpul luptei sau
dacă arbitrul central a oprit lupta din cauza unui traumatism cranian sever care îi
împiedică să continue, nu i se va permite să participe la o altă competiție sau să lupte
pentru o perioadă de cel puțin 4 săptămâni după KO și RSC-H.
• În cazul urmăririi knock-out-urilor după perioada menționată de 4 săptămâni,
kickboxerului nu i se va permite să participe la viitoarele competiții de kickboxing în
conformitate cu regulile și regulamentele WAKO Medical
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La perioadele de carantină menționate mai sus, medicul poate prelungi perioada de
carantină, dacă este necesar. De asemenea, medicii de la spital, în urma testelor /
scanării capului pot prelungi perioada de carantină.
O perioadă de carantină înseamnă că un kickboxer nu poate participa la nicio
competiție în kickbox, indiferent de disciplina respectivă. Perioadele de carantină sunt
„perioade minime” și nu pot fi anulate, chiar dacă o scanare a capului nu prezintă răni
vizibile.
Arbitrul central le va spune Judecătorilor să marcheze KO sau RSC-H sau RSC pe
fișele lor de scor, când au oprit lupta din cauza incapacității kickboxerului de a relua
lupta (din cauza loviturilor la cap). Același lucru trebuie raportat de către arbitrul șef
de serviciu în ring, pe SPORT PASS al kickboxerului. Acesta este și rezultatul oficial
al luptei și nu poate fi anulat.
Înainte de a relua kickbox-ul după o interdicție, așa cum este descris în paragrafele de
mai sus, un kickboxer va trebui, după un examen medical special, să fie declarat apt să
participe la concurs de către un medic numit.

Articolul 9.2. Procedura după vătămaări în general
• În caz de leziuni pe lângă KO sau RSC-H, medicul poate acorda o perioadă minimă de
carantină și poate recomanda tratament la spital.
• Un medic poate solicita imediat tratament la spital.
• Dacă un kickboxer sau delegați din națiunea kickboxerului refuză sfatul medicilor,
medicul va raporta în scris imediat arbitrului șef sau unui delegat WAKO că toate
responsabilitățile medicale sunt refuzate și că sunt în mâinile kickboxerului și ale
echipei sale. Cu toate acestea, rezultatul oficial și o carantină dată sunt valide.
Articolul 10. Sistem electronic deschis de notare
• Pentru toate sporturile în ring, se utilizează punctarea prin sistemului electronic.
• Acest sistem este după cum urmează: Toți cei trei judecători folosesc un mouse cu
butoane care indică cele două colțuri.
• Un ecran va arăta starea punctului pentru ambii kickboxeri de la diferiți judecători în
orice moment.
• Afișajele vor fi vizibile pentru audiență și pentru antrenorii implicați fie cu ecranele
TV, fie cu ecranul roll-up. Greșelile, avertismentele, punctele minus și timpul sunt, de
asemenea, afișate pe ecran, administrând de pe computerul secretariatului fiecărui
ring.
• Sistemul va fi administrat de cronometru.
• Lupta și istoria ei sunt stocate ca un fișier PDF în computer.
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Exemple de afișaj pentru un sistem electronic de notare (FC, LK / K1).
FULL CONTACT

LOW KICK / K1 STYLE
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CAPITOLUL 8. REGULI FULL CONTACT (FC)
Articolul 1. Definiție
Contactul complet este o disciplină a kickboxului în care intenția unui kickboxer este de a
învinge adversarul folosind tehnici legale cu toată puterea. Loviturile trebuie să fie date în
zonele țintă legale cu focalizare, viteză, echilibru și determinare, creând un contact solid.
Loviturile sunt permise în partea din față, partea laterală și partea de sus a capului, partea din
față și partea laterală a trunchiului (deasupra taliei) și tehnica de "sweeping" este, de
asemenea, permisă.
Articolul 2. Echipamente de siguranță
Articolul 2.1. Echipament personal de siguranță
• Protecția capului (partea superioară a capului trebuie acoperită).
• Protecția gurii (doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori).
• Protecția pieptului (pentru kickboxeri de sex feminin) (Este obligatoriu să fie purtat
sub top (corset) sau vestă)
• Înfășurări manuale (fără stick cu bandă).
• Mănuși pentru sporturi de contact (10 Oz).
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei).
• Protecții pentru tibie (trebuie să acopere tibia de sub genunchi până la vârful
picioarelor).
• Este interzisă utilizarea șosetei de protecție a tibiei, care acoperă osul tibiei)
• Suport pentru gleznă (opțional)
• Protecție pentru picior (cizmă)
Articolul 2.2. Vestimentație
• Bust gol și pantaloni lungi pentru bărbați,
• Top sport (vestă) și pantaloni lungi pentru femei
Articolul 3. Zone țintă permise
Următoarele părți ale corpului pot fi atacate folosind tehnicile legale:
• Cap-față, frunte și lateral
• Trunchiul frontal și lateral (deasupra taliei)
• Nivelul piciorului-gleznei (numai pentru maturare)
Articolul 4. Tehnici permise
• Tehnicile pentru mâini și picioare trebuie utilizate în mod egal pe parcursul întregii
lupte.
• Toate tehnicile trebuie utilizate cu toată puterea.
• Orice tehnică care este parțial deviată sau blocată sau care pur și simplu atinge, periază
sau împinge un adversar nu va fi marcată.
Articolul 4.1. Tehnici de brațe (pumni)
• Directe
• Uppercut
• Croșeu
Articolul 4.2. Tehnici de picior (lovituri)
• Lovitură în față
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Lovitură laterală
Lovitura rotundă
Lovitură de călcâi
Crescent kick
Axe kick
Lovitură din saritură
Lovitură la trunchi și cap prin răsucire
Este permis atacul folosind tibia

Articolul 4.3. Tehnici de aruncare
Foot sweeps (numai la nivelul gleznei, de la exterior la interior și invers) pentru a dezechilibra
adversarul și a urma cu tehnica mâinii sau a piciorului sau pentru a aduce adversarul
dezechilibrat pe pânză.
Articolul 5. Tehnici nepermise
Este interzis:
• Atacarea gâtului, abdomenului inferior, rinichilor, spatelui, picioarelor, articulațiilor,
zonei intime, partea din spate a capului sau a gâtului și partea de sus a umerilor.
• Atacul cu genunchiul, cotul, capul, degetele și umerii.
• Răsucirea adversarului, fuga, căzăturile intenționate dar nejustificate, tehnicile oarbe,
lupa tip wrestling, aruncarea sau lovirea sub centură a adversarului.
• Loviturile sau pumnii sub talie.
• Loviturile la șold, genunchi și tibie.
• Loviturile cu capul
• Loviturile cu pumnii necontrolat
• Atacarea adversarului atunci când este prins între frânghii
• Atacarea adversarului care cade pe podea sau este deja pe podea; adică de îndată ce o
mână sau genunchi atinge podeaua.
• Părăsirea ringului
• Continuarea după ce a fost dată comanda „stop” sau „break” sau sfârșitul rundei.
• Ungerea cu ulei pe față sau pe corp (este permisă vaselina).
• Scuiparea sau aruncarea intenționată a protectiei gurii.
• Atacurile la sol sunt strict interzise: un kickboxer nu poate ataca un adversar pe sol.
Arbitrul central este responsabil pentru oprirea luptei imediat când unul dintre cei doi
kickboxeri atinge podeaua cu orice parte a corpului în afară de picioare.
• Loviturile la cap sau la corpul unui kickboxer doborât pot duce la puncte minus sau
descalificare (judecătorii decid prin decizie majoritară).
• Comportament antisportiv. Un kickboxer trebuie primeste un singur avertisment, apoi
va fi urmată procedura normală de penalizare și descalificare. Cu toate acestea, în
cazul unei conduite nesportive, kickboxer-ul poate fi penalizat cu un punct minus sau
poate fi descalificat în funcție de gravitatea încălcării regulilor.
• În cazul în care un kickboxer iși aruncă protecția pentru gură în mod voluntar, arbitrul
central trebuie să oprească lupta, să oprească timpul, să pună adversarul în colțul
neutru și să ofere inculpatului avertismentul oficial. Dacă o face și a doua oară, va
primi punctul minus.
• Încălcările regulilor și reglementărilor pot, în funcție de gravitatea acestora, să
conducă la avertismente, puncte minus sau chiar descalificare.
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Articolul 6. Numărul de lovituri pe rundă
• Fiecare kickboxer este obligat să efectueze minimum 6 lovituri pe rundă și trebuie să
arate clar intenția de a doborî adversarul lovind. Kickboxerul este obligat să execute
minimum 18 lovituri la sfârșitul luptei (6 pe rundă). După prima rundă, contorul de
lovituri trebuie să se raporteze arbitrului central, care trebuie să informeze kickboxerul
dacă există lovituri lipsă. Vor avea șansa de a recupera loviturile lipsă în runda
următoare. Dacă kickboxerul nu recuperează loviturile lipsă din prima rundă, acesta va
primi un punct minus.
• Dacă kickboxerd dă 6 lovituri în prima rundă, dar nu dă 6 lovituri în a doua rundă,
arbitrul central îl va informa pe kickboxer astfel încât să poată recupera loviturile lipsă
în runda a treia. Dacă kickboxerul nu dă loviturile lipsă în runda a treia, arbitrul
central îi va acorda un punct minus.
• Dacă kickboxerul a dat 6 lovituri în prima rundă și 6 lovituri în a doua rundă, dar nu
dă 6 lovituri în a treia rundă, indiferent câte lovituri a dat în prima și a doua rundă,
arbitrul central îi va da un punct minus.
• Pentru încălcarea acestei reguli, arbitrul central poate acorda unui kickboxer maximum
două puncte minus. Punctele minus pentru lovituri și punctele minus pentru cealaltă
încălcare a regulilor nu sunt acumulate încrucișat. Dar dacă un kickbox obține un al
treilea punct minus, acestea vor fi descalificate automat.
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CAPITOLUL 9. REGULI LOW KICK (LK)
Articolul 1. Definiție
Low kick este o disciplină de kickbox în care intenția unui kickboxer este de a învinge
oponentul folosind tehnici legale cu toată puterea. Loviturile trebuie să fie livrate în zonele
țintă legale cu focalizare, viteză, echilibru și determinare, creând contact solid. Loviturile sunt
permise în fața și partea laterală a capului și în fața și partea laterală a trunchiului. Acestea
sunt, de asemenea, permise la piciorul adversarului (coapsa sub talie și deasupra genunchiului
din exterior, din interior și din spate). Este permisă și tehnica de sweeping.
Articolul 2. Echipamente de siguranță și vestimentație
Articolul 2.1. Echipament personal de siguranță
• Protecția capului (partea superioară a capului trebuie acoperită).
• Protecția gurii (doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori).
• Protecția pieptului (pentru kickboxeri de sex feminin) (Este obligatoriu să fie purtat
sub top (corset) sau vestă)
• Înfășurări manuale (fără stick cu bandă).
• Mănuși pentru sporturi de contact (10 Oz).
• Protecția în zona intimă (obligatorie pentru bărbați și femei).
• Protecții pentru tibie (trebuie să acopere tibia de sub genunchi până la vârful
picioarelor).
• Înfășurări pentru picioare (opțional) (trebuie să fie acoperite cu suportul gleznei dacă
sunt utilizate)
• Suport pentru gleznă (opțional, dacă nu se utilizează înfășurări pentru picioare)
Articolul 2.2. Vestimentație
• Bust gol și pantaloni scurți pentru bărbați,
• Bluză sport (vesta) și pantaloni scurți (fără fustă sport) pentru femei.
•
Articolul 3. Zonele permise
Următoarele părți ale corpului pot fi atacate folosind tehnici legale:
• Cap-față, frunte și lateral
• Bust- față și lateral
• Picioare- coapsa sub talie și deasupra genunchiului din exterior, interior și spate
• Nivelul piciorului- gleznei, (numai pentru sweeping)
•
Articolul 4. Tehnici permise
Tehnicile pentru mâini și picioare trebuie utilizate în mod egal pe parcursul întregii lupte.
Toate tehnicile trebuie utilizate cu toată puterea. Orice tehnică care este parțial deviată sau
blocată sau care pur și simplu atinge, periază sau împinge un adversar nu va fi marcată.
Articolul 4.1. Tehnici de brațe (pumni)
• Direct
• Uppercut
• Croșeu (cu dosul pumnului prin intoarcere sau din fata)
Articolul 4.2. Tehnici de picior (lovituri)
• Lovitura frontală la trunchi și cap (la coapsă)
• Lovitură laterală la trunchi și cap (nu la coapsă)
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•
•
•
•
•
•
•

Lovitura circulara
Lovitură de călcâi
Lovitură Crescent (de sus in jos)
Axe kick (lovitura cu talpa de sus in jos)
Lovitură din săritură
Lovitură prin întoarcere la trunchi și cap (nu la coapsă)
Este permis atacul folosind tibia

Articolul 4.3. Foot sweeps (Tehnici de măturare)
Foot sweeps (numai la nivelul gleznei, de la exterior la interior și invers) pentru a dezechilibra
adversarul și a continua cu tehnica valabila pentru a duce adversarul dezechilibrat pe podea.
Articolul 5. Tehnici nepermise
Este interzis/ă:
• Atacarea gâtului, rinichilor, spatelui, picioarelor, articulațiilor, zonei inghinala, ceafei și
umerilor.
• Atacul cu genunchiul, cotul, capetele, degetele și umerii.
• Întoarcerea cu spatele la adversar, fuga, căzăturile intenționate, reținerea cu intenție,
tehnicile oarbe, luptele tip wrestling și atacarea sub talie a adversarului.
• Efectuarea loviturilor frontale și laterale pe partea din față a șoldului.
• Efectuarea loviturilor la genunchi și sub genunchi.
• Efectuarea unei lovituri de întoarcere în partea din față a coapsei.
• Lovirea cu pumnii în zona picioarelor.
• Lovirea în calota /ceafa
• Efectuarea de backfist(spatele) și spin backfist (in spate prin intoarcere)
• Atacarea unui adversar care este prins între corzi.
• Atacarea unui adversar care cade pe podea sau este deja pe podea; adică de îndată ce
atingepodeaua cu o alta parte a corpului afara de talpi)
• Părăsirea ringului
• Continuarea după ce a fost dată comanda „stop” sau „break” sau sfârșitul rundei.
• Ungerea corpului cu ulei ( este permisă vaselina)
• Scuiparea sau scoaterea intenționată a protecției pentru gură.
• Atacurile la sol sunt strict interzise: un kickboxer nu poate ataca un adversar la sol.
Arbitrul central este responsabil pentru oprirea luptei imediat când unul dintre cei doi
kickboxeri atinge podeaua cu orice parte a corpului în afară de picioare.
• Loviturile la calota/ceafa unui kickboxer doborât pot duce la puncte minus sau
descalificare (judecătorii decid prin decizie majoritară).
• Comportament nesportiv. Un kickboxer trebuie să aibă un singur avertisment, apoi trebuie
urmată procedura normală de penalizare și descalificare. Cu toate acestea, în cazul unei
conduite nesportive, kickboxerul poate fi penalizat cu un punct minus sau poate fi
descalificat în funcție de gravitatea încălcării regulilor.
• Dacă un kickboxer scuipă protecția pentru gură în mod voluntar, arbitrul central trebuie să
oprească lupta, să oprească timpul, să pună adversarul în colțul neutru și să ofere
inculpatului avertismentul oficial. Dacă o face și a doua oară, va obține punctul minus.
• Încălcările regulilor și reglementărilor pot, în funcție de gravitatea acestora, să conducă la
avertismente, puncte minus sau chiar descalificare.
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CAPITOLUL 10. REGULI K1 STYLE (K1)
Articolul 1. Definiție
K1 Style este o disciplină de kickbox în care intenția unui kickboxer este de a învinge
adversarul folosind tehnici legale cu toată puterea. Loviturile trebuie să fie livrate în zona țintă
legală, cu focalizare, viteză și determinare, creând un contact solid. Loviturile sunt permise în
fața și partea laterală a capului și în partea din față și partea laterală a trunchiului. Loviturile
(loviturile și genunchii) sunt, de asemenea, permise la piciorul adversarului (toate părțile,
inclusiv articulațiile). De asemenea, este permis să țineți gâtul și umerii adversarilor cu una
sau ambele mâini pentru a-l ataca cu genunchiul.
Articolul 2. Echipament de protecție și vestimentație
Articolul 2.1. Echipament personal de siguranță
• Protecție prntru cap (partea superioară a capului trebuie acoperită).
• Protecție pentru gură (doar pe dinții superiori sau pe ambii dinți superiori și inferiori).
• Protecția pieptului (pentru kickboxeri de sex feminin) (Este obligatoriu să fie purtat
sub top (corset) sau vestă)
• Înfășurări manuale (fără stick cu bandă).
• Mănuși pentru sporturi de contact (10 Oz).
• Protecție în zona intimă (obligatoriu la formale și femelă).
• Protecții pentru tibie (trebuie să acopere tibia și gâtul)
• Înfășurări pentru picioare- opțional-(trebuie să fie acoperite cu suportul gleznei dacă
sunt utilizate).
• Suport pentru gleznă (opțional, dacă nu se utilizează împachetări pentru picioare)
Articolul 2.2. Vestimentație
• Bust gol și pantaloni scurți pentru bărbați,
• Bluză sport (vesta) și pantaloni scurți (fără fustă sport) pentru femei
Articolul 3. Zonele țintă permise
Următoarele părți ale corpului pot fi atacate folosind tehnici de luptă autorizate:
• Capul - față, frunte și lateral
• Trunchiul - frontal și lateral
• Picioarele - (toate părțile, inclusiv articulațiile)
Articolul 4. Tehnici permise
Tehnicile de mână, picior și genunchi trebuie folosite în mod egal pe parcursul întregii lupte.
Toate tehnicile trebuie utilizate cu toată puterea. Orice tehnică care este parțial deviată sau
blocată sau care pur și simplu atinge, sau împinge un adversar nu va fi marcată.
Articolul 4.1. Tehnici de brațe (pumni)
• Direct,
• Uppercut
• Croșeu
• Spinning back fist
• Reținere (activă, doar 5 secunde)
Articolul 4.2. Tehnici de picior (lovituri)
• Lovitura frontală la trunchi și cap (nu la coapsă)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lovitură laterală la trunchi și cap (nu la coadă)
Lovitura rotundă
Lovitură de călcâi
Lovitură Crescent 9de sus in jos)
Axe kick
Lovitură din saritură
Lovitură spinning back la trunchi și cap (nu la coapsă)
Este permis atacul folosind tibia

Articolul 4.3. Tehnici de genunchi
• Genunchiul poate fi folosit pentru a ataca picioarele, corpul sau capul adversarului.
• Este permisă ținerea gâtului adversarului cu una sau ambele mâini pentru a-l ataca
imediat cu genunchiul.
• Un singur genunchi este permis în timpul unui singur atac al kickboxerului care ține
gâtul sau umerii adversarului cu una sau ambele mâini.
Articolul 4.4. Tehnici de aruncare
Foot sweeps/Măturare /Secerare(doar la nivelul gleznei, de la exterior la interior și invers)
pentru a dezechilibra adversarul și pentru a continua cu tehnica mâinii sau a piciorului sau
pentru a aduce adversarul dezechilibrat pe pânză. Nu este permisă aruncarea adversarului
folosind doar mâini, iar kickboxerul nu-și poate arunca adversarul folosind trunchiul sau
umerii.
Articolul 5. Tehnici nepermise
Este interzis:
• Atacarea gâtului, rinichilor, spatelui, zonei intimr, părții din spate a capului și părții de
sus a umerilor.
• Apucarea piciorului adversarului fără niciun motiv, chiar și pentru o perioadă scurtă
de timp, și efectuarea oricărei tehnici în timp ce adversarul este apucat de oponentul
său.
• Loviturile frontale și laterale în partea din față a coapsei, genunchiului sau tibiei.
Acest lucru este valabil și pentru atacurile de genunchi.
• Efectuarea a mai mult de un atac de genunchi, în timp ce gâtul sau umerii adversarului
sunt ținute cu două mâini.
• Lovitura back kick în partea din față sau laterală a coapsei.
• Lovituri cu pumnii în zona picioarelor.
• Orice lovituri prin săritură
• Înjurăturile, ridicarea și rotirea adversarului dintr-o parte în alta.
• Atacarea cu cotul, capul, degetele sau umerii.
• Întoarcerea spatelui adversarului, fuga, căzăturile intenționate, reținerea intenționată,
tehnicile oarbe, lupta de tip wrestling, aruncarea sau atacarea sub talie a adversarului.
• Atacarea unui adversar care este prins între corzi.
• Atacarea unui adversar care cade pe podea sau este deja pe podea; adică de îndată ce o
mână sau genunchi atinge podeaua.
• Părăsirea ringului fără ordinul arbitrului central.
• Continuarea luptei după comanda „stop” sau „break” sau la sfârșitul rundei după ce a
fost dat semnalul.
• Ungerea cu ulei pe față sau pe corp ( este permisă vaselina)
• Scuiparea sau aruncarea intenționată a protecției pentru gură
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•

Încălcările regulilor pot, în funcție de gravitatea acestora, să conducă la avertismente,
puncte minus sau chiar descalificare.
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ANEXE
Anexa 1. Îmbrăcămintea pentru lupta Point Fighting (PF)

Anexa 2. Îmbrăcăminte pentru lupta Light Contact (LC)
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Anexa 3. Îmbrăcăminte pentru lupa Kick Light (KL)

Anexa 4. Îmbrăcăminte pentru lupta Full Contact (FC)
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Anexa 5. Îmbrăcăminte pentru lupta Low Kick (LK) și K1 Style (K1)

Anexa 6. Îmbrăcăminte pentru femeile musulmane
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Anexa 7. Hainele arbitrului și ale judecătorilor
Anexa 7.1. Hainele arbitrului central și ale judecătorilor
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Anexa 7.2. Îmbrăcămintea pentru arbitrul șef, supraveghetor și observator
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Anexa 8. Mănuși de luptă în Point Fighting (PF)

Anexa 9. Mănuși de kickboxing
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Anexa 10. Protecția pentru piept

Anexa 11. Protecția tibiei PF, LC, KL, FC

Anexa 12. Protecția tibiei LK, K1
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Anexa 13. Protecția pentru picioare

Anexa 14. Proiectarea/Schița ringului
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Anexa 15. Amenajarea podelei Tatami
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Anexa 16. Medalii
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Anexa 17. Modele de formulare pentru fiecare rundă
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Anexa 18. Formular oficial de protest
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Anexa 19. Carduri de acreditare –exemple
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Anexa 20. Certificat medical
Anexa 20.1. Certificat medical pentru kickboxeri
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Anexa 20.2. Certificat medical pentru arbitri
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Anexa 21. Chestionar medical
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Anexa 22. Aprobarea medicului dentist-ortodont
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Anexa 23. Declarație pentru lipsa sarcinii (penetru sportivele sub 14 ani)
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Anexa 24. Renunțarea la răspundere
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Anexa 25. Cardul de vătămare a capului
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Anexa 26. Consimțământul părinților / tutorelui legal
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Anexa 27. Codul de conduită al arbitrului
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Anexa 28. Formular oficial de protest
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Anexa 29. Semnele de mână ale arbitrului central
Semnele mâinilor - discipline Tatami 1
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Acordarea de puncte în lupta Point Fighting

Semnele mâinilor - disciplinele Tatami 2
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Semnele mâinilor - Disciplinele din ring
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Anexa 30. Formular de propunere de modificare a Regulamentului
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Anexa 31. Cerere pentru organizarea unui turneu internațional WAKO
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Anexa 32. Cerere pentru organizarea unui seminar internațional WAKO
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