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1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ

 Мінімальний вік для участі – 18 років. Максимальний вік для участі
буде визначений відповідальним за чемпіонат і лікарем чемпіонату після огляду
учасників і перед початком чемпіонату.

 Перед  початком  чемпіонату  учасники  пред’являть  підписаний
документ,  згідно  з  яким  організація  звільняється  від  відповідальності  у  разі
отримання  травми.  Учасники  повинні  бути  затверджені в  своїх  додзьо  та
відповідних організаціях.

 Учасники   мають  будуть  одягнені  в  білий  і  чистий  догі  з  канджі
Кіокушин на грудях.

 Під  час  поєдинку  учасник  буде  носити  червону  ідентифікаційну
стрічку (Aka), зав’язану на  його паску, інший учасник буде носити лише свій
пасок (Shiro).

 Нігті  на  руках і  ногах повинні  бути обрізані,  забороняється носити
металеві  або  подібні  предмети  (сережки,  пірсинг  тощо),  також  не  можна
використовувати  захисний  одяг,  пов’язки  чи  засоби  захисту,  якщо  вони  не
включені в регламент чемпіонату.

 У разі  травми, використання захисних пов’язок буде на абсолютний
розсуд  Верховного  арбітра  чемпіонату,  який  дозволить  це  чи  ні.  Спочатку
використання цих захисних пов'язок не дозволяється принаймні до закінчення
хоча б одного бою.

СУДДІ ТА ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

 Судді та офіційні особи чемпіонату повинні носити темно-сині штани, 
білу футболку з логотипом WKB і темно-синю краватку з логотипом WKB, для 
параду вони повинні носити темно-синій американський піджак.

ТРЕНЕР
 Тренери повинні бути одягнені в костюми (опціонально, спортивний

костюм) і вони будуть сидіти в кріслі за 1,5 м від татамі.
 Тренер весь час демонструватиме правильне ставлення та поведінку,

рефері або суддя на татамі стежитиме за тим, щоб це було так, інакше йому буде
надано попередження, а якщо він повториться,  його буде виключено зі  своєї
позиції в татамі.

 У разі повторного вилучення в іншому матчі вам не дозволять увійти в
зону змагань.

 На татамі може бути лише один тренер.
 Жоден рефері чи суддя не може виступати в ролі тренера,  якщо він

вирішить змінитися, він не зможе знову виступати арбітром.

2



ВИРАЗ ПОВАГИ

 Офіційне привітання для всіх, рефері, суддів, тренера та учасників буде
однаковим, вигуком OSU! Корпус буде нахилений під кутом 45º.

2. ОФІЦІЙНА КОМАНДА

Офіційна команда,  яка  формує  чемпіонат,  складається  з  наступного
складу:

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ (Сайко Шінпан-Чо)
Верховний суддя має повноваження приймати остаточне рішення в усіх

поєдинках,  він/вона визначає лінії  чемпіонату та приймає остаточне рішення
щодо претензій, маючи можливість делегувати свої функції головному арбітру
чемпіонату.

ГОЛОВНИЙ СУДД  Я (Шінпан-Чо)
Головний  рефері  є  одним  із  членів  ревізійної  комісії,  він/вона  обирає

суддівську  команду  чемпіонату  та  керується Верховним  суддею.  Він/вона
виконуватиме функції та візьме на себе всі обов’язки за відсутності Верховного
судді.

РЕФЕРІ (Шушин)
Рефері  бере  контроль  над  татамі  та  наглядає  за  командою  чотирьох

кутових суддів. Його/її обов'язки полягають у наступному:
 Змусити команду суддів  правильно входити та виходити з  татамі,  а

також учасників.
 Почати та закінчити бій.
 Зберігайте холоднокровність бою та захищайте безпеку учасників.
 Прислухайтеся до викликів суддів, їхніх рішень і показуйте рішення

глядачам.
 Викликати  суддів,  якщо  необхідно,  щоб  проконсультуватися  або

прийняти рішення.
 Підтриму є та поважає рішення,  прийняте Верховним суддею, понад

своє.
 При прийнятті остаточних рішень рефері матиме один голос.
 Усі вказівки виконуватимуться енергійно та сильним голосом.
 Якщо є сумніви, проконсультуйтеся з суддею з татамі, а якщо вони ще

не зрозумілі, з Головним суддею.

СУДДЯ ТАТАМІ (Шушин)
Суддя  на  татамі  може  бути  обраний  з  найдосвідченіших  суддів,  щоб

керувати суддями та рефері, стежачи за дотриманням правил; Він змінить їх,
щоб кожен міг судити, Він буде записувати рішення рефері та допомагати йому,
а у разі сумнівів, консультуватися з Головним суддею. Нарешті, дасть відповідні
пояснення тренеру, якщо є претензії.
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СУДДІ (Фукушин)
Кожна бригада буде сформована з чотирьох суддів. Вони судитимуть 

поєдинки з чотирьох кутів татамі. Їхні обов'язки:
 Приймайте чіткі рішення для  суперників, глядачів і шушина.
 У разі потреби повноцінно виконувати рішення Верховного судді.

У рішеннях кожен суддя має право одного голосу.
Судді можуть коментувати свої сумніви лише з рефері свого татамі, і поки

вони судять, ніхто не може звертатися до них, лише рефері, суддя татамі або
головний арбітр.

Рефері та судді будуть сидіти у призначених для них місцях, щоб бути
доступними для будь-якої зміни. У разі відсутності на своєму місці з будь-якої
причини, вони повинні повідомити суддю татамі про причину відсутності  та
своє нове місце, щоб він міг розраховувати на них у разі необхідності.
Наприкінці  чемпіонату  рефері  та  судді  вишикуються  в  зоні  нагородження
призерів,  співпрацюючи  у  врученні  призів  учасникам  або  будь-якій  іншій
функції, яку Верховний суддя вважає за потрібне, до завершення чемпіонату.

3. ПЛОЩАДКА ЗМАГАНЬ

Зона змагань буде знаходитися на відстані 8 метрів збоку, плюс ще по 1
для кожної сторони в якості зони безпеки.

Ви можете додати площу на два метри більше, щоб уникнути нещасних
випадків і щоб судді сиділи на стільцях.

Стільці суддів завжди будуть за межами зони змагань, за винятком того,
що зона має інший метр. У цьому випадку суддівські крісла будуть всередині
татамі.

4. ВАГОВІ КАТЕГОРІЇ

Вагові категорії будуть такими:
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Допустима  вага  для  зважування  Hikiwake  обмежена  на  1  кг  вище  або
нижче  ваги,  необхідної  для  кожної  категорії,  так  само  забороняється  участь
учасника  в  категорії,  відмінній  від  відповідної,  оскільки  це  вже  змагання  з
OPEN категорії. Під час зважування кожен з них буде поміщений у відповідну
вагу.

5. ЗАХИСТ

Схвалені  засоби  захисту,  дозволені  WKB,  які  в  усіх  випадках  є
обов’язковими:  паховая  раковина в  чоловічій  категорії  та  захист  грудей  у
жіночій категорії:

Капа буде добровільною для обох категорій.
У категорії старше 40 років обов’язковими засобами захисту будуть:

 Гомілки
 Рукавички
 Протектор грудей (Жіноча категорія)
 Раковина  пахова (категорія чоловіки)
 Капа (опціонально)

6. ТРИВАЛІСТЬ ПОЄДИНКІВ
Тривалість поєдинків у ДОРОСЛИХ +18 р. буде наступним.
- в  ідбіркові   бої  :

2’00’’ + 2’00’’ – зважування – 2’00’’ (Обов’язкове остаточне рішення ENCHOSEN)
- півфінал   і фінал:

3’00’’ + 2’00’’ – зважування – 2’00’’ (Обов’язкове остаточне рішення ENCHOSEN)
Тривалість поєдинків у ДОРОСЛИХ +40 р. буде наступним.
- усі раунди:

2´00” + 2´00” – зважування – 2´00” (Обов’язкове остаточне рішення ENCHOSEN)
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У випадку, якщо судді та рефері не приймуть остаточного рішення, вага
обох учасників буде перевірена, переможцем буде оголошено найлегшого з них,
якщо різниця перевищує 3 кг (у категоріях,  шаг  яких 5 кг,  у яких  шаг  10 кг
різниця буде 5  кг),  за  винятком  категорій  суперважких  або  чемпіонатів  в
абсолютній категорії, в яких різниця буде 10 кг.

Якщо немає різниці  у  вазі  для оголошення переможця,  відбудеться ще
один  бій  тривалістю  2  хвилини  з  обов’язковим  остаточним  рішенням
(ENCHOSEN) суддів і рефері.

6.1. РОЗРАХУНОК ЧАСУ

Тривалість бою  рахується з моменту, як тільки Рефері скаже HAJIME, і
перебіг часу буде зупинено лише тоді,  коли Рефері скаже це  і коли  буде час
зупинити бій.

Для позначення закінчення часу бою  використовується мішок  червоного
кольору,  подаючи  свисток або  подібний  сигнал  під  час  кидання  мішка,
гарантуючи,  що мішок впаде на видимому місці  як для учасників,  так і  для
рефері.

7. КРИТЕРІЇ РІШЕННЯ В ПОЄДИНКУ

Учасник буде оголошений переможцем до завершення бою, коли він/вона
отримає  Іппон  або  два  Ваза-арі,  які  стануть  Іппоном,  або  якщо  суперник
припине бій.

7.1. ПЕРЕМОГА ІППОН

За  винятком прийомів,  які  вважаються  помилками,  для  учасника,  який
виконує будь-який прийом у дозволеній  області тіла та  вражає суперника або
суперник припиняє продовжувати боротьбу із-за дозволеної техніки протягом 3
секунд або більше, буде вважатися Іппоном. 

Досягнення двох Вадза-арі в одному бою призведе до Іппона.

7.2. ПЕРЕМОГА ВАЗА-АРІ

За  винятком прийомів,  які  вважаються  помилками,  для  учасника,  який
виконує  будь-який  прийом  у  дозволеній  зоні  тіла  та  вражає суперника  або
суперник припиняє продовжувати боротьбу  із-за  дозволеної  техніки протягом
менше ніж 3 секунди, буде вважатися Ваза-арі.

Також учаснику,  який потрапив у  нокдаун,  буде дозволено продовжити
чемпіонат, якщо рефері переконається, що він/вона в змозі це зробити, маючи
можливість  проконсультуватися  з  лікарем  чемпіонату,  якщо  необхідно,  і
записати це в протокол змаганнь (зазвичай учасник, який отримав сильний удар
і втратив свідомість, буде 3 місяці без змагань).
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7.3. ПЕРЕМОГА В РАЗІ ВІДМОВИ СУПРОТИВНИКА (КІКЕН)

Якщо один із учасників добровільно відмовляється від продовження бою,
другому учаснику надається перемога.

У цьому випадку рефері повинен назвати колір суперника, який здався, а
потім слово KIKEN, щоб вказати, що він відмовився, згодом він повинен надати
перемогу іншому учаснику, вказавши колір (Aka або Shiro), а потім NO-КАЧІ.

7.4. ПЕРЕМОГА ЗА РІШЕННЯМ СУДЕЙ (ХАНТЕЙ-КАЧІ)

Критерії, яких повинні дотримуватися суддійська бригада при прийнятті 
остаточних рішень, такі:

 Заподіяна шкода
 Ефективність у техніках
 Кількість використаних прийомів
 Тактика та стратегія бою (дистанція, фокус тощо)
 Бойовий дух і жертовність під час бою.

Рішення буде дійсним у всіх випадках, як Іппон, Ваза-арі, так і остаточне
рішення, якщо принаймні три з п’яти членів арбітражної групи приймуть таке
саме рішення.

Рефері татамі відповідатиме за призначення штрафних санкцій, а також 
Ваза-арі, щоб уникнути плутанини.

Перш  ніж  прийняти  остаточне  рішення,  рефері  вкаже  на  суддів,  на
відсутність і на пенальті, якщо є переможець, вказавши: нічого, якщо різниці
немає, Ваза-арі, якщо різниці є.

Після того, як усі ці фактори оцінені, їх необхідно розрізнити, щоб надати
перемогу одному з двох учасників за рішенням судей, залежно від того, чи мав
оцінки один із суперників.

7.4.1. ЖОДЕН З ДВОХ УЧАСНИКІВ НЕ МАЄ ОЦІНОК

Якщо  жоден  із  учасників  не  завершує  бій  Іппоном,  Ваза-арі  чи
необхідними доганами, переможець визначається рішенням суддів.
Щоб надати перемогу одному з учасників на основі накопичення штрафів від
суперника, повинна бути різниця не менше двох штрафів.

7.4.2. ОДИН ЧИ ОБИДВА СУПЕРНИКИ МАЮТЬ ОЦІНКУ

Коли  один  із  суперників отримає  оцінку,  буде  враховано  наступну
еквівалентність між попередженнями, штрафами, Waza-Ari та IPPON:

↓
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Перемога  буде  надана  учаснику,  у  якого  сума  балів  і  штрафів  вища,
враховуючи, що Chui є не штрафом, а попередженням і, як таке, не має значення
для цієї мети.

ПРИКЛАДИ

8. ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ ТА ПРИЙОМИ

Забороненими вважаються наступні прийоми або дії:
 Будь-як а атака в голову, обличчя або шию суперника відкритою кистю,

кулаком або будь-якою іншою частиною руки, за винятком особливих обставин,
заслуговує на автоматичну дискваліфікацію.

 Удари   в пах.
 Удари головою.
 Атак а суперника, коли той лежить на підлозі.
 Будь-які удари  в хребет.
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  Захоплення або утримання суперника за шию або тіло.
  Захоплення або утримання суперника за догі, руки чи ноги.
 Відштовхування руками або зімкнутими кулаками.
 Викона ння техніки атаки з підлоги.
 Прямі та передні удари  в колінний суглоб.
  Не виконувати вказівки судді.
 Часті виходи із зони змагань (Jogai)
 Будь-яка інша техніка чи поведінка, яку  судійька бригада вважає 

несправедливою або неправильною.

8.1. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ (ШІКАКУ)

Дії  суперника  або  події можуть  заслуговувати  на  дискваліфікацію
суперника  за  повним  і  абсолютним  розсудом  Рефері  чемпіонату.  Однак,
дискваліфікований  учасник  може  висловити  своє  невдоволення  через  свого
тренера  Рефері  татамі,  який  розгляне  це  та  дасть  відповідні  пояснення,  а  у
випадку сумнівів буде переглянуто. Верховний суддя змагань після консультацій
із  суддями  та  рефері  може  відновити  дискваліфікованого  учасника  або
підтвердити  та  затвердити  прийняте  рішення;  рішення  Верховного  судді
чемпіонату буде остаточним і не підпадаючим для перегляду.

Наступні ситуації будуть вважатися дискваліфікацією:
 Три  штрафи (Гентен-Сан = Шиккаку)
 Відказ виконувати вказівки  рефері під час бою.
 Дії,  які  вважаються  насильницькими  або  некоректними,  наприклад,

святкування перемоги, коли рефері віддає її учаснику, у цьому випадку він буде
дискваліфікований і не матиме призу.

 Оскільки учасники зустрічаються один проти одного без бажання 
змагатися, обидва учасники будуть дискваліфіковані, залишаючи обрані ними 
місця.

  Симуляція поразки від одного з суперників.
 Учасники, які відмовляються брати участь у куміте після трьох 

викликів рефері.
Фізична  недостатність,  яка виникла під  час  чемпіонату,  дозволять

учаснику знятися із змаганнь після огляду та підтвердження травми лікарем. Це
рішення буде остаточним.

Якщо Shikaku видалить учасника у півфіналі або фіналі, він залишиться 
без приза, за винятком випадків, коли з якоїсь причини Верховний суддя після 
консультації вирішить інакше.

Якщо у фіналі травмований учасник не зможе продовжити бій і не матиме
ваза-арі, він отримає другий приз; якщо у нього буде ваза-арі, він займе перше 
місце, оскільки він переможе.

Учасник, який не виграв жодного бою, не отримає приз.
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8.2. ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ ШТРАФІВ

У випадку скоєних порушень забороненими діями перше попередження 
буде за легке порушення, і воно буде оголошено учаснику приватно:

- 1 порушення …………..CHUI - попередження
- 2 порушення …………..ГЕНТЕН-ІЧІ – 1-й штраф
- 3 порушення …………..GENTEN-NI -  2-й штраф
- 4 порушення …………..ГЕНТЕН-САН – ШІКАКУ
У допущених порушеннях виходом з татамі як відмова від бою:
- 1 вихід …………...ДЖОГАЙ-ЧУІ - попередження
- 2 вихід …………...ДЖОГАЙ-ГЕНТЕН-ІЧІ - пенальті
- 3 вихід …………...ДЖОГАЙ-ГЕНТЕН-НІ - пенальті
- 4 вихід …………...ДЖОГАЙ-ГЕНТЕН-САН – ШІКАКУ
У випадку Хіківаке в бою, порушення або Ваза-арі не будуть перенесені 

на наступне продовження бою.

9. ПРОЦЕС СУДДІВСТВА ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ

9.1. ПРОЦЕДУРА ВХОДУ ТА ВИХОДУ НА ТАТАМІ СУДДІВСЬКОЇ 
БРИГАДИ

 Рефері, який займає перше місце, і четверо суддів вийдуть на татамі з
правого боку спереду (вид на татамі з офіційного столу)

 Заходячи на татамі, кожен  суддя спочатку вітатиметься, коли заходить
на татамі, а потім до офіційного столу, кажучи «OSU».

 Якщо в цей момент на татамі немає  суддівської бригади, команда, що
прибула, піде безпосередньо до більш віддаленої частини татамі, дивлячись на
офіційний стіл.

 Рефері  розміщується в  центрі  суддів  і  трохи просувається вперед у
лінії, яка обмежує зону змагань.

 Рефері  дає  наступний  порядок  привітань:  Shomen  ni  rei,  Mawatte,
Shushin ni Rei. Судді виконуватимуть накази рефері, нахиляючи тіло під кутом
45º у кожному порядку Rei із «OSU»!

 Судді будуть займати призначені місця в кутах.

ПОРЯДОК ВИХОДУ
 Коли  суддівська бригада завершить свою роботу, вони підуть до більш

віддаленої частини татамі, стоячи обличчям до офіційного столу, і виконають
привітання, згадані вище.

 Якщо їх не замінить інша команда, вони вийдуть з татамі з лівого боку
спереду  (вид  на   татамі  з  офіційного  столу),  першими  привітаються  до
офіційного столу, а потім, виходячи з татамі, кажуть: OSU - татамі.
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ПОРЯДОК ЗАМІНИ   СУДДІВСЬКИХ БРИГАД

 Коли   суддівськабригада входить,  щоб замінити іншу команду,  після
виконання привітань при вході, вони будуть розміщені праворуч, якщо дивитися
від  офіційного столу,  з  рефері  в  центрі  та  всередині  зони змагань,  а  судді  в
лінію, яка обмежує зону змагань, і дивиться ліворуч.

 Команда, що виходить,  після привітання в більш віддаленій частині
перед офіційним столом, буде розміщена ліворуч, якщо дивитися від офіційного
столу та дивитися праворуч, з рефері в центрі та з суддями на лінії. що обмежує
зону змагань, усі вони дивляться в праву сторону.

 Рефері команди, що виходить, виконує привітання між   суддівськими
бригадами, кажучи «Shimpan ni Rei», відповідаючи обом командам «OSU».

  Бригада, що залишилася, виходить, як описано вище.
  Бригада, яка прибула, переходить до більш віддаленої частини татамі,

стоячи обличчям до офіційного столу, і виконує описане вище привітання.

9.2. ПРОЦЕДУРА ПОЧАТКУ, КЕРІВНИЦТВА ТА ЗАВЕРШЕННЯ 
БОЮ

9.2.1. ПОРЯДОК ПОЧАТКУ БОЮ

 Коли учасників викликають, вони виходять на татамі зі свого боку, 
одночасно Ака і Широ, завжди за наказом рефері «Ака - Широ, Накаї».

 Учасники займають свої місця, дивлячись один на одного, і чекають 
наказів рефері у Фудо Дачі.

 Рефері  займає місце в центрі  учасників,   лицем на офіційний стіл,  і
віддає наступні накази:

- Shomen ni Rei ................. Привітання до офіційного столу
- Shushin ni Rei.................. Привітання рефері
- Otagai ni Rei ................... Привітання між учасниками
- Камаете............................ Прийняти бойову позицію (за лінією)
- Хаджіме .......................... Розпочніть бій

9.2.2. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ БОЮ

 Коли  рефері  скаже  «Яме»,  учасники  припиняють  боротьбу,  і  вони
повертаються у вихідне положення, дивлячись один на одного. Рефері вкаже їм
заправити Dogui, якщо це необхідно.

 Після того, як рефері  оголосить рішення, він віддасть наступні накази:
- Shomen ni Rei ................. Привітання до офіційного столу
- Shushin ni Rei.................. Привітання рефері
- Otagai ni Rei .................. Привітання між учасниками
- Акушу ............................ Учасники потискають один одному руки
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9.2.3. ПОРЯДОК   ДІЙ   ПІД ЧАС БОЮ

Під час бою рефері використовує наступну термінологію:
ХАДЖІМЕ - почати боротьбу. Жестом Цукі
ЯМЕ - негайно припинити бійку. Права рука зверху вниз. Тільки рефері,

Суддя  татамі або Головний рефері може зупинити бій.
КАМАЕТЕ - прийміть бойову позицію, щоб почати двобій
ZOKKO  -  відновіть  бій  або  спонукайте  конкурентів  зберігати  бойовий

настрій. Жестом з’єднання обох долонь руки вгору.
ДЗІКАН  ВО  ТОМЕТЕ  КУДАСАЙ  -  зупиніть  перебігу  бою  до

секундометристів.
ЕНЧОСЕН - останній бій з обов'язковим рішенням.

9.2.4. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ ДЛЯ ЗАБОРОНЕНИХ ТЕХНІК

 Коли виконуються заборонені прийоми, рефері займає місце між 
учасниками та зупиняє бій, діючи на основі рішення суддів (прапорців) та свого
власного рішення.

 Рефері може попереджати про заборонені прийоми на основі рішення 
принаймні трьох із п’яти суддів бригади, які мають таке ж рішення.

  Термінологія,  яку використовує рефері  для оголошення заборонених
прийомів, буде наступною:

- Ganmen Ouda o Ganmen ..........Заборонені удари по обличчю.
- Цукамі ...................................... Хапання або утримання суперника.
- Shotei Oshi o Shotei ..................Штовхання руками/стиснутими кулаками.
- Kinteki o Kogeki .......................Удари в пах
- Зуцукі ........................................Удари головою .
- Kakenige ....................................Затримка часу двобою (повторне падіння).

  Терміни, які використовує рефері для класифікації по  ушень:

- ЧУІ ...............................................Перший попередження.
- GENTEN-ICHI ............................Перше порушення.
- GENTEN-NI ................................Друге порушення.
- ГЕНТЕН-САН .............................Третя порушення (Шіккаку).

Рефері розставляє учасників по місцях, підраховуючи кількість прапорців,
вказаних суддями, починаючи з правого боку, називаючи заборонену техніку та
її класифікацію.
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9.2.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ IPPON/WAZA-ARI

  Перш ніж вимагати рішення рефері повинен перевірити стан учасника,
щодо можливої травми чи пошкодження, отриманого під час бою.

 Після того, як буде доведено, що учасники не мають пошкоджень або
травм,  рефері  поставить  учасників  на  їхні  місця  та  попросить  прийняти
рішення.  Рефері  починає  рахувати  з  правого  кута,  а  прапорці  суддів
рахуватимуться  справа  наліво,  рахуючи  завжди  правою  рукою,  називаючи
техніку та повідомляючи результат.

9.2.6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ 
ОЦІНОК

Якщо Іппон чи Ваза-арі не досягнуто, перемога зараховується рішенням:

 Рефері  розставляє  учасників  на  їхні  місця  та  стає  обличчям  до
суперника. Перш ніж винести рішення рефері має змусити учасника заправити
Dogui.

 Рефері  запитує  рішення  наступним  чином:  «Hantei  onegaishimasu»,
судді готові прийняти рішення,  коли  опускають голови, щоб зосередитися на
рішенні,  після  короткої  паузи  віддається наказ  «HANTEI»,  дати  свисток  і
опустити праву руку з гори-вниз. .

 Судді  негайно  виносять  своє  рішення,  піднімаючи  відповідний
прапорець.

 Рефері рахуватиме прапорці, починаючи з правого боку, справа наліво
та правою рукою зі свого положення.

 У  разі  відсутності  одноголосного  остаточного  рішення,  Рефері
спочатку  підраховує  прапори  з  меншою  кількістю  голосів,  у  випадку  двох
прапорів кожного кольору, Рефері виносить своє рішення на останньому місці.

 Рефері вказує усно на рішення, одночасно вказуючи на бік AKA або
SHIRO, чітко піднятою відповідною рукою, після чого слідує вираз NOKACHI.

9.3. ПРОЦЕДУРА СУДДІВСТВА

9.3.1. ПОВЕДІНКА

 Під час поєдинку судді повідомляють про свої рішення прапорцями та
свистками.

 Вони слідкуватимуть за вказівками Рефері  на татамі,  і  вони завжди
будуть уважні до можливих викликів від нього, які будуть позначатися виразом
«FUKUSHIN SHUGO».
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 Поведінка суддів:

- вони приймуть правильну поставу під час сидіння.
- у них буде свисток на роті під час бою.
- у них в руках будуть прапорці, кожен поруч із кольором учасника, який

йому відповідає.
- обидва прапорці знаходяться над колінами, готові до швидкого, чіткого

та енергійного використання.
- вони звертатимуть увагу лише на рефері на татамі, щоб допомогти йому

прийняти рішення або привернути його увагу.
- ніхто  не  може  звертатися  до  суддів,  крім  Рефері,  Судді  татамі  або

Головного арбітра.

9.3.2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРОЦІВ ТА СВИСТКОВ

Судді  укажуть  Рефері різні обставини, які вони можуть оцінити під час
бою, виконавши таку операцію:

 ІППОН КАЧІ: високо підняти прапор прямо вгору, одночасно голосно
даючи свисток.

 ВАЗА-АРІ:   прапор  піднімають  горизонтально  на  висоті  плеча,
одночасно голосно свистячи.

 CHUI/HANSOKU:  Переміщення  відповідного  прапорця  (Aka/Shiro)
невеликими  рухами  вгору  та  вниз,  кілька  разів  у  свисток  і  короткі  звукові
сигнали.

 ДЖОГАЙ:  Постукайте  прапорцем по  підлозі,  повторюйте  свисток  і
короткі звукові сигнали.

 МІТОМЕЗУ: схрещування прапорців горизонтально перед колінами.
 МІЕЗУ: схрещені прапорці перед обличчям.
 ХІКІВАКЕ:  схрещування  прапорців  попереду  колінами  та  один

свисток.
 ЮСЕЙ  ХАНТЕЙ  КАЧІ:   перемога  рішенням  суддів,  підняття

відповідного прапора прямо вгору та один свисток.
 Судді,  коли  у  них  є  потреба  поговорити  з  рефері,  рухатимуть

прапорець короткими рухами спереду назад, перед грудьми, даючи свисток.
Судді повинні користуватися своїми прапорцями та свистками довірливо,

впевнено та чітко, енергійно виконуючи рухи руками.
Дії, показані прапорцями, зберігаються, доки Рефері чітко не розпізнає та

не оголосить рішення.
Будь-які  питання,  які  можуть  виникнути  під  час  чемпіонату  і  які  не

включені в цей регламент, будуть обговорюватися суддями чемпіонату та його
Верховним суддею.
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10. ДОДАТОК ДЛЯ КУМІТЕ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

У молодших категоріях вони керуватимуться тими ж правилами, що й у 
старшій категорії, щодо критеріїв оцінювання суддями та рефері, зауважень та 
оцінок у боях, за винятком наступних пунктів:

 Тривалість поєдинків становитиме:
8 – 9 років: 1'30'' + 1'30'' – вага – 1'30'' (обов’язкове рішення) 
10 – 11 років: 1'30'' + 1'30'' – вага – 1'30 '' (обов’язкове рішення) 
12 – 13 років: 2'00'' + 2'00'' – вага – 2'00'' (обов'язкове рішення) 
14 – 15 років: 2'00'' + 2'00'' – вага – 2'00'' (обов'язкове рішення) 
16 – 17 років: 2'00'' + 2'00'' – вага – 2'00'' (обов'язкове рішення)
Для рішень щодо ваги різниця становитиме 3 кг.

 ОБОВ’ЯЗКОВ ИЙ ЗАХИСТ
- Захист гомілки
- Рукавички
- ПОВНИЙ шолом
- Протектор грудей (Жіноча категорія)
- Капа (опціонально)
- Пахова раковина (чоловіча категорія)
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Усі  додзьо  та  учасники  матимуть  власний  захист,  вони  повинні  бути
підтверджені та авторизовані WKB.

Нагрудний  жилет: лише для дітей віком від 8 до 11 років у країнах, де
цього вимагає закон. (Одна з цих країн – Польща).

Вагові категорії будуть такими:
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