Souhrn změn soutěžních pravidel WKF platných od 1.1.2018

KUMITE RULES
Dva čtverce jsou obráceny červenou stranou nahoru, a to ve vzdálenosti jednoho metru od
středu zápasiště na obou stranách. Tyto čtverce tvoří hranici mezi závodníky. Při startu nebo
pokračování zápasu se závodníci postaví proti sobě vpředu uprostřed na hranici červených
čtverců.
Závodníci, Text upraven na :
“ Závodníci musí nosit bílé neoznačené karate-gi bez pruhů, lemování nebo osobních výšivek
pokud není výslovně povoleno WKF EC. ”
Přidáno pro rozhodčí a soudce: měli by nosit “ Diskrétní bílou stužku na píšťalku ”; že “
Rozhodčí a Soudci ženského pohlaví mohou nosit spony do vlasů a z náboženských důvodů
pokrývku hlavy WKF schváleného typu a diskrétní náušnice. Také se doplňuje: “Rozhodčí a
soudci mohou nosit obyčejný svatební prsten. ” Dále se doplňuje:
“ Pro Olympijské hry, Olympijské hry mládeže, Continentální hry, a další multisportovní turnaje,
kde je rozhodčím poskytnut oficiální úbor rozhodčího v rámci akce stanoveného vzhledu a pro
tuto danou akci, může být tato uniforma nahrazena touto speciální za předpokladu, že je WKF
písemně o tuto změnu požádána pořadatelem akce, a formálně ji schválila WKF.”

Čl. 1

Zápasiště kumite

Odst. 3

Čl. 2

Oficiální úbor

Odst. 1

Čl. 2

Oficiální úbor

Odst. 2

Čl. 2

Oficiální úbor kouči

Odst. 1

Kouči musí nosit formální oblečení na všechny zápasy o medaile, ne jen na finále.

Čl. 3

Organizace soutěží
kumite

Odst. 7

Čl. 4

Panel rozhodčích

Odst. 3

Druh diskvalifikace přidané do textu v bodě 7:
"Tým bude diskvalifikován (SHIKKAKU), pokud některý z jeho členů nebo trenér změní složení
týmu nebo pořadí závodníků bez předchozího písemného upozornění.
Přidaný text pro určení rozdělení rozhodčích:
"Rozdělení rozhodčích a soudců a rozdělení panelů:
• Pro eliminační kola připraví sekretář RC technikovi softwarového systému, který se zabývá
elektronickým systémem nasazení rozhodčích seznam, který bude obsahovat rozhodčí a soudce,
kteří jsou k dispozici pro dané zápasiště. Tento seznam provede sekretář RC poté, co budou
rozlosováni závodníci a po skončení schůzky rozhodčích. Tento seznam musí obsahovat pouze
rozhodčí přítomné na rozpisu a ti musí splňovat výše uvedená kritéria. Poté, co rozhodčí budou
zapsáni, technik nastaví v systému 4 soudce a 1 rozhodčího na každý zápas podle počtu zápasišť
a na každý zápas budou losováni jako panel rozhodčích.
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• Pro zápasy o medaile poskytnou manažeři zápasiště předsedovi a sekretáři RC seznam 8
rozhodčích z vlastního zápasiště, a to po ukončení posledního zápasu vyřazovacích kol. Jakmile
je seznam schválen předsedou RC, bude předán softwarovému technikovi, který je zapíše do
systému. Systém pak náhodně nalosuje panel rozhodčích, který bude obsahovat pouze 5 z 8
rozhodčích z každého zápasiště. "

Čl. 4

Panel rozhodčích

Odst. 4

Čl. 6

Bodování

Výkl.
XIII

Čl. 7

Kritéria pro rozhodování

Nově
Odst.3

Počet jmenovaných osob na zápasiště je:
“2 manažeři zápasiště, 1 Asistent manažera zápasiště, 1 Kontrolor stavu zápasu a 2 Časoměřiči”
Věta " Poté mohou být udělovány pouze komisí rozhodčích, disciplinární nebo právní komisí. se
změnily na:" Sankce mohou být uloženy poté, ale pak pouze Disciplinární a právní komisí ", tj.
Sankce mimo soutěž mohou být uloženy pouze DLC.
Přidává se nový odstavec Odst. 3 mezi současné Odst. 2 a Odst. 3:
"Pokud závodník, který získal SENSHU, dostal varování kategorie 2 vyhýbání se boji za následující
případy: Jogai, utíkání , chytání, držení v zápase, tlačení nebo stání hrudi proti hrudi, když je 15
sekund nebo méně do konce zápasu - automaticky ztratí tuto výhodu a rozhodčí to uvede tak, že
uvede znamení pro SENSHU, za nímž následuje znamení pro zrušení (TORIMASEN) a uvede
slovní příkaz "AKA / AO SENSHU TORIMASEN". Pokud je SENSHU odebráno, když je 15 vteřin
nebo méně do konce zápasu, nemůže být další SENSHU uděleno ani soupeři.
V případech, kdy bylo SENSHU uděleno, ale úspěšné videoreview určuje, že i soupeř skóroval a
že skóre ve skutečnosti nemění, použije se stejný postup pro zrušení SENSHU.

Čl. 7

Kritéria pro rozhodování

Odst. 4

Čl. 8

Zakázané chování

Výkl. III
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Poslední věta byla přeformulována na: "Maximální rozdíl nebo vítězství je zaznamenáno v
každém zápase o osm bodů." ¨
Přidána formulace:
“Pro závodníky mladší 14 let ; podívejte se na Přílohu 10 s dalšími omezeními.”
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Čl. 8

Zakázané chování

Výkl. IV

Čl. 8

Zakázané chování

Výkl. IX

Čl. 9

Varování a tresty

Čl. 9

Varování a tresty

Čl. 9

Varování a tresty

Pod
Text pro SHIKKAKU se mění:
hlavičkou Jedná se o diskvalifikaci ze skutečného celého turnaje ,včetně jakékoliv následné kategorie, pro
kterou mohl být závodník registrován. SHIKKAKU může být použito, když závodník nedodrží
příkaz rozhodčího, jedná zlomyslně nebo se dopustí jednání, které poškozuje prestiž a čest
Karate, nebo když ostatní akce a chování lze považovat za porušení pravidel a ducha turnaje. V
týmových utkáních bude skóre soupeře závodníka nastaveno na osm bodů a skóre
diskvalifikovaného závodníka bude vynulováno.
--Změna definice SHIKKAKU z "Znamená diskvalifikaci z probíhajícího turnaje, soutěže nebo
utkání. Aby bylo možno určit rozsah SHIKKAKU, musí být toto konzultováno s komisí
rozhodčích." na
"Toto je diskvalifikace z celého turnaje včetně všech následujících kategorií, pro které mohl
být závodník registrován."
Výkl. II
Změněno z "Existují dva stupně trestů HANSOKU a SHIKKAKU. Oba tresty znamenají
diskvalifikaci soutěžícího za porušení pravidel a) v zápase (HANSOKU) – nebo b) v zápase nebo z
celého turnaje (SHIKKAKU) s možností zastavení činnosti na soutěžích v delším časovém období.
" do: "Existují dva stupně trestů: HANSOKU a SHIKKAKU. Oba tresty jsou uděleny
závodníkům, když poruší pravidla, a je udělena diskvalifikace ze i) zápasu (HANSOKU) - nebo
ii) ze zápasu a celého turnaje (SHIKKAKU). V případě SHIKKAKU mohou být dále uloženy další
sankce ze strany právní a disciplinární komise na základě řešení stížnosti "

Čl. 9

Varování a tresty
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Výkl. IV

Změna věty “ Rozhodčí musí neustále pozorovat zraněného závodníka než bude zápas
pokračovat.” Číst “ Rozhodčí musí pokračovat v pozorování zraněného závodníka dokud
nebude zápas pokračovat. ”
Změna věty “ Lékařská komise předloží před ukončením soutěže zprávu komisi rozhodčích. ” se
doplňuje “která zase předloží svou zprávu EC na soutěži v případě, že jsou nutné další sankce.”

První věta “ Za porušení pravidel je možno uložit varování přímo, ale bylo-li již jednou uloženo a
opakuje-li se toto provinění, musí být doprovázeno zvýšeným stupněm varování. ” se mění na:
“ Za porušení pravidel je možno uložit varování přímo, ale bylo-li jednou uloženo a opakuje-li
se toto provinění, musí být doprovázeno zvýšeným stupněm varování podle uvážení ”
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Čl. 9

Varování a tresty

Výkl. X

Oprava textu:
SHIKKAKU může být uděleno přímo bez varování jakéhokoliv druhu. Závodník nemusí provést nic
– stačí, když se kouč nebo nezávodící člen delegace závodníkova týmu chová tak, že to poškozuje
prestiž a čest karate-do. Jestliže rozhodčí věří, že závodník jednal ve zlém úmyslu, bez ohledu na
to, bylo-li způsobeno skutečné fyzické zranění, je správným trestem SHIKKAKU, nikoliv
HANSOKU.

Čl. 9

Varování a tresty

Nové
Výkl. XI

Přidána nová část:
"Když se rozhodčí domnívá, že trenér zasahuje do probíhajícího zápasu, zastaví zápas (YAME),
přiblíží se trenérovi a ukáže signál za nepřípustné chování. Poté rozhodčí znovu zahájí zápas
(TSUZUKETE HAJIME). Pokud trenér nadále zasahuje, rozhodčí zastaví zápas, znovu se přiblíží k
trenérovi a požádá ho, aby opustil zápasiště. Rozhodčí nezačne znovu zápas, dokud trenér
neopustí oblast zápasiště. Toto není považováno za situaci SHIKKAKU a vyloučení trenéra je
pouze pro daný zápas nebo utkání (v případě týmů). "

Čl. 10

Zranění a nehody během Výkl. II
soutěže

Původní text zní:
“ Závodník může zvítězit na základě diskvalifikace soupeře kumulací menších přestupků
kategorie 1. Přitom je možné, že neutrpěl žádné vážnější zranění. Druhé vítězství na stejném
základě musí vést ke stažení vítěze, i když může být fyzicky schopen pokračovat..”
Změněný text zní:
Zraněný závodník, který vyhrává zápas prostřednictvím diskvalifikace kvůli zranění, nesmí v
soutěži znovu bojovat bez souhlasu lékaře turnaje.
(Lékař turnaje zjistí zda je závodník schopen pokračovat.)

Čl. 10

Zranění a nehody během Odst. 7
soutěže
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Mění se “ odpočítávat 10 sekund na prstech ” se mění “ odpočítávat 10 sekund na prstech
v Anglickém jazyce”
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Text se mění na znění:
“ Jakýkoli protest proti uplatňování pravidel musí být oznámen koučem nejpozději jednu minutu po
skončení zápasu. Kouč bude požadovat oficiální protestní formulář od manažera zápasiště a bude
mít čtyři minuty k jeho dokončení, podepsání a předání manažerovi zápasiště s příslušným
poplatkem. Manažer zápasiště okamžitě předá vyplněný protestový formulář zástupci Komise pro
stížnosti (Radě rozhodčích), která bude mít pět minut na rozhodnutí. “
Kouč nebo zástupce federace jsou jediní, kteří mohou podat protest..

Čl. 11

Oficiální protest

Odst. 5

Čl. 11

Oficiální protest

Čl. 11

Oficiální protest

Odst.
2&5
Odst. 13 Text je omezen na:
"Zvláštní ustanovení pro použití Video Review

POZNÁMKA: Toto zvláštní ustanovení musí být vykládána jako samostatné a nezávislé na
ostatních ustanoveních tohoto článku 11 a příslušných vysvětleních.
Na Mistrovství světa WKF seniorů, olympijských hrách, olympijských hrách pro mládež,
kontinentálních hrách, světových hrách a multisportovních hrách tohoto druhu je zapotřebí
využití videoreview. Použití videoreview se také doporučuje pro jiné soutěže, kdykoli je to
možné. "

Čl. 12

Pravomoci a povinnosti
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Postup pro kontrolu videa je přiložen jako PŘÍLOHA 11. "
Hlavička Hlavička se mění na “Pravomoci a povinnosti rozhodčích a soudců a ostatních”
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Art. 12

Pravomoci a povinnosti
rozhodčích a soudců a
ostatních

•
•
•
•
•
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Komise rozhodčích jmenuje také Asistenty manažera zápasiště
Hlavička se mění “Manažer zápasiště” na “Manažer zápasiště a asistent manažera zápasiště”
Manažer zápasiště a asistent manažera zápasiště jmenuje 2 Rozhodčí jako Kontrolory Video
review (VRS)
Přidána nový článek: “Kouč asistent” s textem “ povinnosti a práce asistenta Kouče je
popsána v příloze 11 – Video review ”
Přidána zodpovědnost pro KANSU: Před začátkem každého zápasu nebo kola kontrolor
zápasu zabezpečí, že závodníci nosí schválené a předepsané WKf chrániče. Dokonce i v
případě, že má organizátor před zahájením zápasu provedenu kontrolu mimo zápasovou
plochu, je stále odpovědností Kontrolora zápasu zajistit, aby vše bylo v souladu s pravidly .
Kontrolor zápasu se nemění v soutěži družstev.
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Rozsah pravomocí pro Kansu doplněno:
• V následujících situacích Kansa zvedne červenou vlajku a zapíská svou píšťalkou:
• Rozhodčí zapomene označit Senshu.
• Rozhodčí přidělí skóre špatnému závodníkovi.
• Rozhodčí uděluje varování / penalizaci nesprávnému závodníkovi
• Rozhodčí přidělí skóre závodníkovi a zveličování zranění Cat. 2 oponentovi.
• Rozhodčí přidělí skóre závodníkovi a Mubobi oponentovi.
• Rozhodčí přidělí skóre za techniku provedenou po Yame nebo po uplynutí času.
• Rozhodčí přidělí skóre závodníkovi, když je sám mimo zápasiště.
• Rozhodčí uděluje varování nebo trest za pasivitu během Atoshi Baraku.
• Rozhodčí udělí špatné varování nebo penalizaci Cat.2 během Atoshi Baraku.
• Rozhodčí nezastaví zápas, když dva nebo více soudců signalizují bod nebo Jogai pro
stejného závodníka.
• Rozhodčí nezastaví zápas, když je požádán koučem o videoreview.
• Rozhodčí nedodržuje většinovou signalizaci soudců.
• Rozhodčí nezavolá lékaře v rámci 10-ti sekundového pravidla.
• Rozhodčí provede Hantei / Hikiwake, ale Senshu bylo uděleno a nebylo odebráno.
• Rozhodčí drží praporky v nesprávné ruce.
• Tabule časomíry nezobrazuje správné informace.
• Technika požadovaná koučem na přezkum videoreview byla provedena po Yame nebo po
uplynutí času.
V následujících situacích se Kansa nezúčastní rozhodování panelu rozhodčích:
• Soudci neudělí bod označený za skórující.
• Soudci nesignalizují Jogai.
• Soudci nepodporují rozhodčího, když požaduje varování nebo trest od Cat.1 nebo Cat.2.
• Stupeň varování v kat. 1 o kterém panel rozhoduje.
• Stupeň varování nebo trest v kat. 2, o kterém panel rozhoduje.
• Kansa nemá žádné hlasovací právo nebo autoritu ve věcech, jako je to, zda bylo skóre
platné nebo ne.
• V případě, že rozhodčí neslyší časový signál , Kontrolor stavu zápasu odpovídá za tuto
situaci, nikoliv Kansa.
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Čl. 13

Zahájení, přerušení a
ukončení zápasu

Odst. 2

Čl. 1

Zápasiště kata

Odst. 1

Čl. 4

Panel soudců

Odst. 2

Čl. 4

Panel soudců

Nový
Odst.3
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Závodníci stojí na přední linii čtverců, které jsou pro tuto situaci otočeny červenou stranou
vzhůru před startem zápasu:
“ Rozhodčí a Soudci zaujmou svá předepsaná postavení a po vzájemné úkloně závodníků, kteří
zaujmou pozici na svém předepsaném prostoru na přední linii, rozhodčí vyhlásí „SHOBU
HAJIME“ a zápas je zahájen.“
KATA RULES
Nový článek zní:
"Zápasiště je shodné s plochou, která se používá k soutěži kumite, ale pro soutěž kata čtverce,
které jsou jako nástupní plocha pro závodníky kumite, musí být obráceny zpět tak, aby vytvořily
stejný jednobarevný povrch."
Soudce soutěže Kata nesmí být stejné národnosti nebo ze stejné národní federace jako jeden ze
závodníků
Nasazení soudců a rozdělení panelů:
●

Pro eliminační kola připraví sekretář RC technikovi softwarového systému, který se
zabývá
elektronickým systémem nasazením rozhodčích, seznam, který bude
obsahovat rozhodčí a soudce, kteří jsou k dispozici pro dané zápasiště. Tento seznam
provede sekretář RC poté, co budou rozlosováni závodníci a po skončení schůzky
rozhodčích. Tento seznam musí obsahovat pouze rozhodčí přítomné na rozpisu a Ti
musí splňovat výše uvedená kritéria. Poté, co rozhodčí budou zapsáni, technik nastaví v
systému 5 soudců na každý zápas podle počtu zápasišť a na každý zápas budou losováni
jako panel rozhodčích.

●

Pro zápasy o medaile poskytnou manažeři zápasiště předsedovi a sekretáři RC seznam 8
rozhodčích z vlastního zápasiště, a to po ukončení posledního zápasu vyřazovacích kol.
Jakmile je seznam schválen předsedou RC, bude předán softwarovému technikovi, který
jej zapíše do systému. Systém pak náhodně nalosuje panel rozhodčích, který bude
obsahovat pouze 5 z 8 rozhodčích z každého zápasiště.
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Čl. 5

Kritéria pro hodnocení

Čl. 5

Kritéria pro hodnocení

Čl. 5

Kritéria pro hodnocení

Čl. 5

Chyba
d)

TORIMASEN

ATO SHI BARAKU
SENSHU
Signály soudců praporky

SENSHU
Zrušení předchozího
rozhodnutí
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Přidáno do oficiálního kata seznamu:
Sansai
Kyan No Wanshu
Kyan No Chinto
Oyadomari No Passai
Chibana No Kushanku
Kishimoto No Kushanku (Takemura)
Změna definice pro Shodu (změna ve výkladu
“ s provedenou formou a standardů aplikovaného stylu (Ryu-ha )” to
“Soudržnost dovedností v základech Kihonu svého stylu (Ryu ha) v kata.”
Kritérium Shoda se mění jako subkritérium do Technických dovedností. Nyní se mění na dvě
hlavní kritéria, a to jsou nyní : Technické dovednosti a Fyzické dovednosti
Text reformován:
“ Použití zvukových podnětů (od jakékoli jiné osoby, včetně člena týmu) či dalších teatrálních
pohybů, jako je dupání nohou, údery do hrudi, paží nebo karate gi, či nepřiměřené dýchání,
musí být považovány soudci za velmi vážné chyby při hodnocení výkonu kata - na stejné
úrovni, jakou by bylo potrestání dočasné ztráty stability.“
PŘÍLOHA 1 – TERMINOLOGIE
Gesto a termín “TORIMASEN” znovuobnoven pro zrušení rozhodnutí:
Bod nebo rozhodnutí je zrušeno. Kumite Rozhodčí nebo Kata hlavní soudce překřížením rukou
směrem dolů před sebou.
Oprava pravopisu
Úprava signálu (prakticky aplikováno od roku 2017)
PŘÍLOHA 2 – GESTURES AND FLAG SIGNALS
Poznámka:
"Vezměte na vědomí, že soudce č. 1 a č. 4, drží červený praporek v pravé ruce a rozhodčí č. 2 a č.
3 budou držet červený praporek v levé ruce."
Přidáno nové gesto pro “SENSHU (výhoda prvního bodu)”
Hlavička se mění “Zrušení předchozího rozhodnutí” se mění na “TORIMASEN / zrušení
rozhodnutí”
PŘÍLOHA 3 - POMOCNÁ KRITÉRIA PRO ROZHODČÍ A SOUDCE

Souhrn změn soutěžních pravidel WKF platných od 1.1.2018

Silný kontakt a
zveličování

SENSHU

Kumite pro děti 12 – 14
let:
Kumite do 12 let věku:
Kumite do 12 let věku:

Druhý odstavec :
“ Pokud závodník předstírá, že obdržel přehnaný kontakt a panel soudců rozhodne, že sporný úder byl
kontrolován a splňoval všech šest kritérií pro bodování, pak skóre bude uděleno a varování nebo
penalizace v kategorii 2 za předstírání nebo zveličování zranění bude uděleno příjemci. Správným trestem
pro závodníka, který předstírá zranění a soudci usoudí, že ve skutečnosti technika je skórující, je uděleno
SHIKAKKU,
Se mění:
Pokud závodník předstírá, že obdržel přehnaný kontakt a panel soudců rozhodne, že sporný úder byl
kontrolován a splňoval všech šest kritérií pro bodování, pak skóre bude uděleno a varování nebo
penalizace v kategorii 2 za předstírání nebo zveličování zranění bude uděleno příjemci. Správným trestem
pro závodníka, který předstírá zranění a soudci usoudí, že ve skutečnosti technika je skórující, je uděleno
minimálně Hansoku a ve vážných případech SHIKAKKU

PŘÍLOHA 4 – ZNAČKY PRO ZAPISOVATELE
Značka pro symbol SENSHU, výhoda prvního bodu.
PŘÍLOHA 9 – BARVA KALHOT PRO ROZHODČÍ A SOUDCE
Nový obrázek pro barvu kalhot.
PŘÍLOHA 10 – SOUTĚŽE KARATE PRO KATEGORIE MLADŠÍ 14 LET
V odstavci “Kategorie se doporučují tvořit spíše jako výškové než váhové.” Je odebrán.
V odstavci “Kategorie se doporučují tvořit spíše jako výškové než váhové.” Je odebrán.
V odstavci “WKF obličejové masky a chránič hrudi je použit.“ Se mění na “WKF
obličejové masky a chrániče hrudi jsou používány.”
PŘÍLOHA 11 – PRAVIDLA VIDEOREVIEW
Přidána nová příloha
PŘÍLOHA 12 – Oficiální formulář pro protesty
Formulář pro protesty doplněn
PŘÍLOHA 13 – Vážení
Přidána nová příloha
PŘÍLOHA 14 – ROUND ROBIN PŘÍKLADY
Příloha doplněna pro systém round-robin na turnajích, kde je limitovaný počet účastníků.
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