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POGLAVJE 1 -  WAKO SPLOŠNA PRAVILA  

ČLEN 1. DEFINICIJA KICKBOXINGA  

 

KICKBOXING je modern borilni šport, ki zajema več jasno opredeljenih disciplin:  

-  POINT FIGHTING  (PF),  

-  LIGHT CONTACT   (LC),  

-  KICK LIGHT    (KL),  

-  FULL CONTACT    (FC),  

-  LOW KICK    (LK),  

-  K1 STYLE    (K1),  

-  MUSICAL FORMS  (MF)  in CREATIVE FORMS (CF)  

Kickboxing discipline, se glede na specifiko pravil posamezne discipline, delijo v dve glavni skupini.   

Glavne značilnosti delitve, v ti dve skupini, se nanašajo glede na dovoljene ročne in nožne tehnike, 

glede na moč udarca in glede na prostor, kjer se tekmovanje izvaja.  

Te dve skupini sta:  

TATAMI DISCIPLINE zajemajo discipline PF, LC, KL, CF in MF kjer je dovoljena uporaba ročnih in nožnih 

tehnik s kontrolirano / nadzorovano močjo. Glavna naloga tekmovalca je premagati nasprotnika na 

način, da doseže večje število točk kot njegov nasprotnik. Borišče na katerem se odvija borba se 

imenuje TATAMI.  

FORME so specifična TATAMI DISCIPLINA, kjer tekmovalec v namišljeni borbi z nasprotnikom, izvaja 

dovoljene ročne in nožne tehnike, s pomočjo glasbe ali brez. Prikaz se odvija na tatami-ju.  

RING DISCIPLINE vključujejo discipline FC, LK in K1, kjer je dovoljena uporaba ročnih in nožnih tehnik s 

polno močjo. Osnovna namera tekmovalcev pri ring disciplinah je premagati nasprotnika na način, da 

le-ta zaradi prejetih udarcev prekine borbo ali pa zmagati z večjim številom točk. Borišče na katerem 

se tekmovalca borita, se imenuje RING.  

  

ČLEN 2. SPLOŠNE DEFINICIJE  

 

Člen 2.1. Udeleženci v kickboxingu  
Vsi sodelujoči v kickbopxingu morajo delovat častno, spoštljivo in pošteno, upoštevaje vsa WAKO 

pravila, WAKO Statut in ostale WAKO pravne akte ter aktualna pravna pravila, ki veljajo za vse 

športnike.  

V kickboxing-u sodelujejo: tekmovalci, trenerji, sodniki in uradno osebje  

Člen 2.1.1. Tekmovalec  

Tekmovalec je športnik, ki trenira in sodeluje na kickboxing tekmovanjih, spoštuje pravila borbe in se 

obnaša skladno z veljavnimi pravili obnašanja.  
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Člen 2.1.1.1. Registracija tekmovalca  

Tekmovalec mora biti registriran pri priznani WAKO nacionalni zvezi. Nastopanje na WAKO 
tekmovanjih je dovoljeno samo uradno registriranim tekmovalcem.   
Tekmovalec mora imeti veljavno zdravniško spričevalo, ki dokazuje da je sposoben tekmovat v 

disciplini kickboxing, ki ne sme biti starejše od 1 leta.  

Člen 2.1.1.2. Starostne kategorije  

Tekmovalci so razdeljeni v starostne in težnostne kategorije, ki so opredeljene posebej v Ring  in 

Tatami splošnih pravilih.  

Starost je opredeljena glede na leto rojstva.  

Starost se na tekmovanju preverja preko WAKO tekmovalne knjižice ali preko Osebnega dokumenta.  

Starostne kategorije so:  

OTROCI    (CH)   (dečki in deklice)  
MLAJŠI KADETI    (YC)   (dečki in deklice)  

STAREJŠI KADETI  (OC)   (dečki in deklice)  

MLADINCI     (J)  (moški in ženske)  

MLAJŠI MLADINCI  (YJ)  (moški in ženske)  

STAREJŠI MLADINCI  (OJ)  (moški in ženske)  

ČLANI     (S)  (moški in ženske)  

VETERANI (master class) (V)   (moški in ženske)  
  

OTROCI (CH): v tej kategoriji so otroci stari 7, 8 in 9 let, glede na njihovo letnico rojstva. Torej tisti, ki 

bodo v tekočem letu dopolnili 7, 8 ali 9 let. Otroci lahko nastopajo samo v tatami disciplinah Point 

Fighting in Musical ter Creative Forms.  

MLAJŠI KADETI (YC): stari 10, 11 in 12 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 10, 11 ali 12 let. 

Mlajši kadeti lahko nastopajo samo v tatami disciplinah Point Fighting in Musical ter Creative Forms.  

STAREJŠI KADETI (OC): stari 13, 14 in 15 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 13, 14 ali 15 

let. Starejši kadeti lahko nastopajo samo v tatami disciplinah Point Fighting, Light Contact, Kick Light 

in Musical ter Creative Forms.  

MLADINCI (J): stari 16, 17 in 18 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 16, 17 ali 18 let. 

Mladinci lahko nastopajo samo v tatami disciplinah Point Fighting, Light Contact, Kick Light in 

Musical ter Creative Forms.  

MLAJŠI MLADINCI (YJ): stari 15 in 16 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 15 ali 16 let. 

Mlajši mladinci lahko nastopajo v ring disciplinah Full Contact, Low Kick in K1.  

STAREJŠI MLADINCI (OJ): stari 17 in 18 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 17 ali 18 let. 

Starejši mladinci lahko nastopajo v ring disciplinah Full Contact, Low Kick in K1.  

ČLANI (S): stari od 18 do 40 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 18 in do 40 let. Člani lahko 

nastopajo v tatami in ring disciplinah.  

VETERANI (V): stari od 41 do 55 let. Torej tisti, ki bodo v tekočem letu dopolnili 41 in do 55 let. 

Veterani lahko nastopajo v tatami disciplinah Pont Fighting, Light Contact in Kick Light.  
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Obrazložitve in izjeme:  

- Otroci, mlajši kadeti in starejši kadeti, lahko nastopajo samo v svoji starostni kategoriji.  

- Mladinci (v tatami kategorijah) in starejši mladinci (v ring disciplinah) lahko nastopajo v 

članskih kategorijah samo, če so že dopolnili 18 let.  

- Če je mladinec ali starejši mladinec že nastopal na Kontinentalnem ali Svetovnem prvenstvu, 

v članskih kategorijah, ne more več nastopat kot mladinec oz. starejši mladinec, na 

naslednjem Kontinentalnem ali Svetovnem prvenstvu.  

- Mladinec in starejši mladinec, ki je že nastopal na Kontinentalnem ali Svetovnem prvenstvu, 

kot član, lahko še vedno nastopa na ostalih mednarodnih tekmovanjih kot mladinec oz. 

starejši mladinec.  

- Otroci, mlajši kadeti, starejši kadeti in mladinci lahko na ekipnih tekmovanjih sodelujejo samo 

v kategorijah, v katerih nastopajo individualno.  

- V kolikor želi veteran nastopati v članskih kategorijah, mora opraviti zdravniški pregled, ki bo 

jasno potrdil, da je zdravstveno sposoben. Poleg tega mora pridobiti avtorizacijo WAKO HQ, 

da lahko nastopa na Svetovnem pokalu ter Kontinentalnem ali Svetovnem prvenstvu. Za 

nastope na ostalih tekmovanjih, tako domačih kot tudi mednarodnih, lahko tako privoljenje, 

poleg omenjenega zdravniškega potrdila, izda Nacionalna kickboxing organizacija.  

- Tekmovalec lahko na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih, ter ostalih mednarodnih 

tekmovanjih, poljubno spreminja svojo težnostno kategorijo, vendar lahko nastopa samo v 

»svoji« težnostni kategoriji, glede na njegovo težo ter eni višji.  

Člen 2.1.1.3. Začetniki  

- Začetniki so mladi tekmovalci, ki trenirajo manj kot 1 leto in so bili prisotni na največ 5 

tekmovanjih (Pokalnih ali Odprtih tekmovanjih) in še niso nastopali, na tekmovanjih, v svoji 

težnostni kategorijah.  

- Začetniki lahko tekmujejo le na tekmovanjih, kjer je to predvideno, ne morejo pa nastopati na 

Državnih, Kontinentalnih in Svetovnih prvenstvih.  

- Če začetnik, med borbo prikaže bistveno več znanja in sposobnosti, kot nasprotnik, lahko 

glavni sodnik na borišču, v smislu zaščite drugega tekmovalca, skliče vse sodnike, glavnega 

sodnika in glavnega nadzornega, ki lahko z večinsko odločitvijo odločijo, ali je tak tekmovalec 

začetnik ali ne. V primeru, da odločijo, da ni začetnik, takega tekmovalca diskvalificirajo.  

Člen 2.1.1.4. Nacionalnost tekmovalca  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih mora tekmovalec zastopat državo iz katere je in to 

dokazat z veljavnim osebnim dokumentom – potnim listom. Lahko je to dokument o 

začasnem prebivanju ali stalnem prebivanju v državi, ki jo hoče zastopat.  

- V posebnih okoliščinah, lahko tekmovalec, ki je že zastopal določeno državo, zastopa drugo 

državo, vendar mora upoštevati sledeče zahteve:  

o Imeti mora uradno ali začasno dovoljenje za bivanje v tej državi.  

o Zamenjava mora biti potrjena s strani WAKO HQ, podprta z utemeljenim razlogom za 

menjavo nacionalnosti in izvedena najmanj en mesec pred predvidenem športnim 

dogodkom.  
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o Med obema udeleženima državama mora biti podpisan uradni sporazum, ki dovoljuje 

tako menjavo. o Vsakršne špekulacije pri prestopih niso dovoljene in so lahko 

podlaga za kaznovanje kršitelja.  

o Po prestopu v novo državo, se tekmovalec ne more več vrniti v prejšnjo državo ali 

katerokoli drugo državo.  

o Tudi v primeru, da ima tekmovalec dve državljanstvi, lahko zamenja sodelovanje, za 

eno ali drugo državo, samo enkrat.  

o Pri registraciji in tehtanju je tekmovalec dolžan pokazati svoj uradni dokument.  

o Na Kontinentalnih prvenstvih ni dovoljeno nastopat tekmovalcem iz drugih 

kontinentov.  

o Če je tekmovanje začetnikov organizirano na svetovnih ali kontinentalnih pokalih je 

lahko organizirano istočasno v isti dvorani ampak mora biti organizirano posebej kot 

posamezno tekmovanje odprti pokal z manjšimi pokali, medaljami in diplomami  

označenimo kot odprti pokal. 

 

Člen 2.1.1.5. Zdravje in varnost tekmovalcev  

- WAKO je uradni član WADA in v popolnosti sprejema World Anti-Doping Code. Vsak 

tekmovalec, trener in uradno osebje, je dolžno razumeti, sprejeti in spoštovati World 

AntiDoping Code, na tekmovanjih in izven tekmovanj.  

- Vsak tekmovalec, ki zavrne zdravniški pregled ali anti-doping test, pred ali po borbi, je lahko 

takoj ali pa začasno diskvalificiran, do uradne obravnave. Enako velja tudi za vse trenerje in 

uradno osebje, če tekmovalca spodbuja k takšnemu dejanju.  

- Tekmovalec, ki je izbran za testiranje (WAKO Registered Testing Pool (RTP)), je naprošen, da 

sledi napotkom WAKO Anti-doping uslužbencu in izvajalcu Anti-dopin testa. Neupoštevanje 

navodil ali izogibanje testiranju, ima za posledico takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca in 

uvedbo disciplinskega postopka, skladno z Anti-doping kodeksom.  

- WAKO omejuje maksimalno število borb, v ring disciplinah, na 2 na dan, na  Kontinentalnih in 

na Svetovnem prvenstvu. Enako velja za vse ring discipline, tudi na vseh Svetovnih pokalih in 

tekmovanjih razreda A – B – C. Ni pa omejitev števila borb, na navedenih tekmovanjih, za vse 

tatami discipline.  

- Tekmovalcu je na mednarodnih tekmovanjih, dovoljeno tekmovati le z dovoljenjem uradnega 

zdravnika tekmovanja, enako velja tudi za Svetovna in Kontinentalna prvenstva, kjer preglede 

opravlja WAKO zdravniška ekipa.  

- Zdravniški pregled je obvezen za vse tekmovalce na kateremkoli tekmovanju pod okriljem 

WAKO.  

- Vsak tekmovalec mora imeti uradno Izjavo, s strani nacionalne kickboxing zveze, ki potrjuje, 

da je tekmovalec opravil predhodni zdravniški pregled, skladno z nacionalno zakonodajo in 

WAKO pravili, ki dokazuje, da je tekmovalec primeren za tekmovanje. Pri tem je potrebno 

uporabljati »WAKO Medical Certification« (Priloga 19). Ta dokument mora biti izpolnjen v 

angleškem jeziku in podpisan s strani nacionalnega zdravnika, ki je opravil pregled ter 

predsednika ali generalnega sekretarja nacionalne kickboxing zveze. Ta dokument mora 
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tekmovalec pokazati, po tehtanju, uradnemu zdravniku tekmovanja, ki ga pregleda in se 

odloči ali je dokument ustrezen. Na nacionalnih tekmovanjih je potrebno upoštevati tudi 

nacionalna pravila in nacionalne zakone.  

- Minimalni pogoji zahtevani za izdajo zdravniškega potrdila so opisani v poglavju Priloge.  

- Veljavnost WAKO zdravniškega potrdila je 1 leto. V kolikor je tekmovalec utrpel pretres 

možganov, kakšno resno poškodbo ali »KnockOut« (KO) oz. »Technical KnockOut« (TKO), je 

ne glede na veljavnost zdravniškega potrdila, potrebno ponovno opravljanje zdravniškega 

pregleda, v kolikor tekmovalec želi nadaljevati s tekmovanji.  

- Vsak tekmovalec mora tudi izpolniti »WAKO Health Questionnarie«, ki zajema njegovo 

zdravstveno zgodovino in »WAKO Liability Waiver«.   

- Vsaka tekmovalka, starejša od 14 let, mora zagotoviti »WAKO Non-pregnancy Declaration« 

(Priloga 23) in ga pri pregledu pokazati zdravniku.   

- Vsak tekmovalec, ki ima zobni korektor, mora imeti »WAKO Dental Brace Certificate«, ki ga 

izda tekmovalčev ortodont, s katerega je razvidno, da se lahko tekmovalec bori s tem 

aparatom in da ni nič bolj nevarno, kot tekmovanje brez takega aparata.  

- Brez pravilno izpolnjenih obrazcev: »WAKO Medical Certification«, »WAKO Health 

Questionnarie«, »WAKO Liability Waiver«, »WAKO Non-pregnancy Declaration« in »WAKO 

Dental Brace Certificate«, tekmovalec ne more nastopat.   

- Vsa ta potrdila se lahko predhodno predloži s pomočjo ustreznega računalniškega programa, 

če je to že vnaprej dogovorjeno in omogočeno.  

- Tekmovalec ne more tekmovati, če ima povoj na rani, vreznino, razjedo, raztrganino in 

podobne poškodbe ter če krvavi po obrazu, nosu in ušesih. Zdravnik lahko dovoli tekmovalcu, 

da tekmuje, če ima manjšo rano pokrito s » Collodion tekočino«.   

- WAKO upošteva svoje zdravstvene postopke in smernice za varovanje zdravja, kot so:  

o Predstavitev o Anti Doping o Metode za zmanjševanje telesne 

teže, problemi prehranjevanja o Zdravstveno spričevalo – pregledi 

o Zdravniški pregledi pred tekmovanjem o Suspenzi iz zdravstvenih 

razlogov o Zdravstveno osebje o Zdravstvena varnost na 

tekmovanjih  

- Izbrani zdravnik (zdravnik z izkušnjami v borilnem športu) mora biti stalno prisoten na 

tekmovanju, do zadnje borbe.  

- Na tekmovanju morata biti prisotni minimalno dve zdravstveni ekipi.  

- Ko so, na kateremkoli WAKO tekmovanju, tudi prisotne tudi tekmovalke muslimanske vere, je 

zaradi spoštovanja njihove vere obvezno pisno potrdilo, ki dovoljuje medicinsko obravnavo, v 

kolikor je to potrebno.  

Člen 2.1.2 Trenerji  

- Trener je usposobljena oseba z veljavno licenco v kickboxingu. Za sodelovanje na Svetovnem 

in Kontinentalnem prvenstvu ter Svetovnih pokalih mora biti trener registriran pri »WAKO 

IF«. Na ostalih tekmovanjih je dovolj, da je trener licenciran na nivoju države, ob upoštevanju 

veljavnih državnih zakonov in pravilnikov.  
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- Izobraževanje in licenciranje se opravi na seminarjih pred vsakim Svetovnim in 

Kontinentalnim prvenstvom ter pred Svetovnimi pokali.  

- Namen takih seminarjev, katere vodijo predstavniki »WAKO Coach committee«, je 

poučevanje, deljenje in širjenje znanja, izkušenj in obveščanja o najnovejših dosežkih v 

kickboxingu.  

- Seminar lahko vsebuje:  

o Verbalno, video, Power Point ali katerokoli ustrezno predstavitev in razlago temeljnih 

ter naprednih kickboxing vsebin.  

o Razlago bistvenih vprašanj, ki običajno povzročajo težave na tekmovanju, z namenom 

usklajevanja različnih pogledov na posamezne dogodke.  

o Pisni preizkus znanja o Registracijo  

- Vsi trenerji morajo biti pravilno registrirani v WAKO bazi podatkov.  

- Trenerji morajo biti oblečeni v nacionalne ali klubske trenirke, dolge športne hlače in športne 

copate.  

- Trenerji morajo, na prizorišče borbe (tatami ali ring), s seboj prinesti: brisačo ter plastenko z 

vodo za pitje in izplakovanje ščitnika za zobe. Drugih pijač, za tekmovalca ali trenerja, ni 

dovoljeno imeti ob borišču, kot tudi ne steklenic in podobnih embalaž za pijačo.  

- Trenerji ne smejo imeti pri sebi nobenih torb, nahrbtnikov ali podobnih stvari, razen manjše 

torbice za dokumente, ki jih imajo lahko pripete okrog pasu.  

- Trenerjem ni dovoljeno nositi kap ali klobukov, majic brez rokavov, kratkih hlač in copat.  

- Ni dovoljeno nošenje katerega koli oblačila, ki je značilno za druge borilne športe ali pa 

vsebuje logotipe drugih športov.  

- Trenerji morajo med borbo upoštevati naslednja pravila:  

o Tekmovalec ima lahko med borbo ob strani enega ali največ dva trenerja. o Starost 

trenerjev je najmanj 18 let. o Na tekmovalno površino je dovoljeno vstopiti samo 

enemu trenerju.  

o Trenerju ni dovoljeno, med borbo, stopiti na tekmovalno površino, to lahko stori 

samo takrat, ko je premor.  

o Trener mora ves čas sedeti na za to pripravljenem stolu in ne sme gestikulirat 

(mahati) z rokami ali na katerikoli drugi način motiti poteka borbe. Še posebej je 

prepovedano vstajanje s stola in vstopanje v ring, tolčenje z rokami po podu ringa ali 

stopnicah ob ringu.  

o Če trener opazi materialno napako glavnega sodnika, kot je nepravilno zaustavljanje 

časa ali beleženje rezultatov, lahko trener vstane s stola in s »T« oznako rok (T = Čas), 

opozori glavnega sodnika na napako, ta zaustavi borbo in, če je to potrebno, napako 

popravi. To dejanje lahko trener ponovi največ 2 krat v eni borbi. Trener ne more 

zahtevati zaustavitve borbe, ki so vezane na odločitve glavnega ali točkovnih 

sodnikov, razen v kolikor pride do materialne napake. V kolikor se trener pritožuje ali 

komentira sodniške odločitve, je za to ustrezno opozorjen.   

o Trener lahko, v primeru, da je njegov tekmovalec v težavah, vrže brisačo na 

tekmovalno površino in s tem prekine borbo, razen v primeru, ko sodnik tekmovalcu 
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šteje. o Trenerju ni dovoljeno komentiranje sodniških odločitev niti med borbo, kot 

tudi po borbi ne..  

o Trener lahko daje kratke nasvete ali bodri svojega tekmovalca tudi med borbo, 

vendar ne sme biti preglasen oziroma kričati.  

o Med borbo trener ne sme stopiti na tekmovalno površino. V kolikor to stori, je 

diskvalificiran za čas trajanja te borbe.  

o Trener mora pred vsakim nadaljevanjem borbe očistiti tekmovalno površino (če jo je 

pri nudenju pomoči tekmovalcu umazal) in odmakniti brisačo ter vedro, kot tudi 

ostale stvari, ki jih je morda ob premoru uporabljal.  

o Ne trenerju in tudi uradnim osebam ni dovoljeno z raznimi vzkliki in mahanjem rok, 

vzpodbujati gledalce, dokler borba poteka. Tako obnašanje lahko pripelje do 

diskvalifikacije trenerja oziroma uradne osebe, za čas trajanja tega tekmovanja. o 

Trener, ki krši pravila, lahko prejme, zaradi neprimernega obnašanja opomin ali pa je 

celo diskvalificiran, s strani glavnega sodnika borbe, za eno borbo ali za celotno 

tekmovanje. Ob diskvalifikaciji s celotnega tekmovanja, se mora glavni sodnik 

posvetovati in to opraviti sporazumno, s člani Tehnične komisije tekmovanja.  

- Tekmovalec ne more nadaljevati borbe brez trenerja. Če je trener odstranjen, ga mora, v 2 

minutah nadomestit drugi.   

Člen 2.1.2.1. Obnašanje trenerjev  

- Glavni sodnik lahko po dveh ustnih opozorilih trenerju, le tega diskvalificira za tekočo borbo, 

če nadaljuje s kršitvami. Pri tem se upošteva večinska odločitev sodnikov in glavnega 

nadzornega sodnika.  

- V primeru, da trener kljub diskvalifikaciji, nadaljuje s kršenjem pravil, da je agresiven do 

prisotnih uradnih oseb, do drugih trenerjev ali prisotnih na tekmovanju, ga glavni sodnik 

diskvalificira za celotno tekmovanje. V tem primeru mora glavni sodnik, proti kršitelju, 

predlagati disciplinski postopek pri WAKO Disciplinski komisiji.  

- V primeru diskvalifikacije trenerja za en dan ali pa za celotno tekmovanje, mora glavni sodnik 

tistega borišča, napisati pisno izjavo o poteku dogodka in jo posredovati WAKO HQ, ki mora 

izpeljati nadaljnji postopek, skladno s pravili, predvidenimi za tako situacijo. Zadevo preda v 

obravnavo Disciplinski komisiji.  

Člen 2.1.3. Glavni sodniki in sodniki – splošno  

- Sodnik je usposobljena in licencirana uradna oseba, katere glavna naloga je sojenje na 

tekmovanjih po predpisanih WAKO pravilih.  

- Za sodnike, ki sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, je obvezno vsaj minimalno znanje 

angleškega jezika, za potrebe komuniciranja med tekmovanjem.  

- Angleški jezik je uradni jezik na vseh mednarodnih WAKO tekmovanjih. Na nacionalnih 

tekmovanjih, je lahko uraden tudi jezik države, kjer tekmovanje poteka.  

- Vsi mednarodni sodniki (A/B/C - licence) morajo pogovorno obvladati angleški jezik, razumeti 

besedila napisana v angleškem jeziku.  

- Pred, med in po opravljenem delu na tekmovanju, morajo sodniki spoštovati Sodniški kodeks 

obnašanja in vsa pravila WAKO IF.  
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Starostne omejitve sodnikov  

Sodnik, ki želi sodit na mednarodnem tekmovanju, mora dopolniti najmanj 21 let. Zgornje omejitve 

ni. Sodnik lahko opravlja svoje delo dokler ima veljavno zdravniško potrdilo, da je sposoben opravljati 

to delo, tako na tatami-ju kot tudi v ringu.  

Člen 2.1.3.1. Glavni nadzorni sodnik  

- Glavnega nadzornega sodnika imenuje predsednik WAKO sodniške komisije. Izbere ga lahko 

izmed članov sodniške komisije ali pa najboljšega sodnika, ki je prisoten na tekmovanju.   

- Glavna naloga glavnega nadzornega sodnika je nadziranje pomočnikov in glavnih sodnikov na 

tekmovanju, zaradi zagotavljanja upoštevanja vseh WAKO pravil.  

- Glavni nadzorni je tudi član pritožbene komisije na tekmovanju.  

- V primeru protesta iz države, katere član je glavni nadzornik, se mora le-ta izločiti iz postopka 

odločanja, nadomesti ga drugi član sodniške komisije.  

Člen 2.1.3.2. Nadzornik  

- Nadzornika imenuje predsednik sodniške komisije, za dve ali več borišč, na posameznem 

tekmovanju.  

- Njegova glavna naloga je, nadziranje glavnih sodnikov na boriščih za katere ja zadolžen, da 

upoštevajo vsa WAKO pravila.  

- Nadzornik je član pritožbene komisije.  

- V primeru protesta iz države, katere član je nadzornik, se mora le-ta izločiti iz odločanja, 

nadomesti ga drugi član sodniške komisije.  

Člen 2.1.3.3. Glavni sodnik borišča  

- Glavnega sodnika borišča, na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih ter na Svetovnih in 

Kontinentalnih pokalih, imenuje WAKO Sodniška komisija. Izbere ga izmed sodnikov na 

posameznih boriščih. Na vseh ostalih tekmovanjih, imenovanje glavnega sodnika 

posameznega borišča, izvede predsednik posamezne nacionalne zveze, kjer se tekmovanje 

nahaja.  

- Njegove glavne naloge so:  

o Organizira delo glavnih in točkovnih sodnikov na borišču ter skrbi, da vse aktivnosti  

potekajo po WAKO pravilih.  

o Imenuje sodnike za posamezno borbo glede na nacionalno pripadnost. Skrbi za 

dosledno izvajanje WAKO pravil in po potrebi, dodatno izobražuje sodnike, ter izpelje 

pritožbeni postopek, v kolikor je to potrebno. o Odgovoren je za pravilno vpisovanje 

rezultatov v tekmovalne liste, izpolnjene, podpiše in preda koordinatorju za ring ali 

tatami.   

- Glavni sodnik borišča je član pritožbene komisije tekmovanja.  

- V primeru protesta je dolžan slediti točno določenemu postopku in sprejeti odločitve na 

prvem nivoju. V kolikor vlagatelj protesta ni zadovoljen s sprejeto odločitvijo, glavni sodnik 

borišča razloži vse detajle pritožbeni komisiji tekmovanja, ki nato sprejme dokončno 

odločitev.  

- V kolikor je protest vložil predstavnik, ki je iz iste države, kot je glavni sodnik borišča, 

reševanje protesta prevzame glavni sodnik z drugega borišča.   
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- Glavni sodnik borišča nadzira delo glavnega sodnika ter točkovnih sodnikov na borišču in 

lahko njihove odločitve spremeni le, v primeru, ko je bila storjena materialna napaka.  

- Pri glasbenih in kreativnih formah da glavni sodnik borišča tekmovalcu znak za pričetek in 

koordinira delo točkovnih sodnikov.  

- Glavni sodnik borišča mora tekoče govoriti angleški jezik.  

Člen 2.1.3.4. Glavni sodnik borbe  

- Glavnega sodnika borbe imenuje glavni sodnik borišča ali ringa, za vsako borbo posebej.  

Najpomembnejša naloga glavnega sodnika v borbi je, da skrbi za varnost obeh tekmovalcev 

in vodi borbo skladno z veljavnimi WAKO pravili.  

- Samo glavni sodnik borišča in nadzorni sodnik lahko spremenita odločitev glavnega sodnika 

borbe, vendar le v primeru, da pride do materialne napake.  

Člen 2.1.3.5. Točkovni sodniki  

- Točkovne sodnike imenuje, za vsako borbo posebej, glavni sodnik borišča ali ringa.  

- Glavna naloga točkovnih sodnikov je točkovanje doseženih točk, za vsakega tekmovalca 

posebej.  

- Točkovni sodniki morajo točkovati samo tiste točke, ki jih vidijo.  

- Samo glavni sodnik borišča, nadzorni sodnik tekmovanja in nadzorni sodnik borišča lahko 

spremenijo odločitev sodnika, če ta potrdi, da je naredil napako in je pomotoma dodelil točko 

nasprotnemu tekmovalcu.  

Člen 2.1.3.6. Časomerilec  

- Časomerilca imenuje glavni sodnik borišča ali ringa, za vsako borbo posebej  

- Glavna naloga časomerilca je upravljanje ure, ki določa trajanje borbe, skladno z WAKO 

pravili (začetek in konec borbe, premor, čas za zdravnika in čakanje na tekmovalca, če ta še ni 

pripravljen za borbo)  

- Sedi  ob glavni zapisnikarski mizi, ob tatami-ju ali ringu.  

- 10 sekund pred začetkom runde izda glasovno sporočilo »Seconds out« -  Z dvigom roke 

da signal za pričetek borbe.  

- Konec vsake runde in konec borbe, pri ring disciplinah, oznani z udarcem na gong, na tatamiju 

pa si pomaga z mehko blazinico, ki jo vrže na borišče.   

- Pred vsakim startom mora napovedati številko runde.  

- Čas med borbo lahko zaustavi samo takrat, ko mu to naroči glavni sodnik borbe.  

- Dodaten čas meri z dodatno uro – v kolikor tega ne omogoča že sam računalniški program.  

- Pri borbah v ringu mora, po preteku runde, dati signal z gongom tudi, če je tekmovalec na 

tleh in mu sodnik šteje.  

Člen 2.1.3.7. Zapisnikar  

- Zapisnikarja imenuje Glavni sodnik borišča ali ringa, za vsako borbo posebej  

- Glavna naloga zapisnikarja je beleženje vseh točk, opozoril in kazni, ki mu jih sugerira glavni 

sodnik borbe.  

- Pred vsako borbo vpisuje podatke o tekmovalcih (običajno izbira iz seznama borb na 

računalniku), po borbi pa vpiše končni rezultat v startno listo.  
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- Naloga zapisnikarja je tudi klicanje – napovedovanje tekmovalcev za naslednjo borbo.  

Člen 2.1.3.8. Napovedovalec  

- Pred borbo pokliče tekmovalce za ring ali tatami. Najprej pokliče tekmovalca v rdeči kot, 

potem pa še tekmovalca v modri kot.  

- Na prvenstvih in pokalnih tekmovanjih, napovedovalec pokliče tekmovalca, da se pripravita 

za naslednjo borbo.  

- V kolikor se tekmovalec tudi po tretjem klicu ne pojavi na borišču, da napovedovalec signal 

časomerilcu, da zažene čakalni čas.  

- Če se tekmovalec ne pojavi 2 minutah na borišču, glavni sodnik signalizira glavnemu sodniku 

borbe in napovedovalcu, da je ta tekmovalec izgubil borbo, zaradi odsotnosti tekmovalca.  

- Pri glasbenih in kreativnih formah napovedovalec glasno pove vsako oceno posameznih 

sodnikov.  

- Običajno pa je zapisnikar na tekmovanju istočasno tudi v vlogi napovedovalca.  

Člen 2.1.3.9. Sodnik za štetje udarcev z nogo  

- To je sodnik pri Full Contact-u, ki ga določi Glavni sodnik ringa, za vsako borbo posebej.  

- Obvezen je pri vseh uradnih WAKO tekmovanjih v disciplini Full Contact.  

- Sodnik, ki šteje udarce z nogo, je postavljen v nevtralni kot ali pa je ob zapisnikarju, če to 

omogoča program za vodenje tekmovanja. Sistem mora biti narejen tako, da trenerji lahko 

vidijo, koliko udarcev z nogo je naredil njihov tekmovalec.  

- Njegova glavna naloga je beleženje vsakega veljavnega udarca z nogo, skozi celotno borbo.  

- Po vsaki rundi poroča glavnemu sodniku v borbi število manjkajočih udarcev z nogo, za 

vsakega tekmovalca posebej.   

- Obvezna je uporaba točkovne tabele z rdečimi in modrimi številkami, v kolikor ni v uporabi 

elektronski sistem prikazovanja.  

Člen 2.1.3.10. Točkovni sodniki – splošno  

- Na vsakem mednarodnem prvenstvu in ostalih mednarodnih turnirjih so pri vsaki borbi 

prisotni po trije mednarodni točkovni sodniki, razen pri Point Fighting-u, kjer sta dva 

točkovna sodnika in en glavni sodnik.  

- Da se zagotovili nevtralnost sodnikov, glavni sodnik borišča izbere sodnike iz različnih držav, 

pri tem pa mora upoštevati pravilo:  

o Na Svetovnem in Kontinentalnem prvenstvu ter na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih, 

ne smejo biti, v isti borbi, sodniki in glavni sodnik borbe, iz istih držav, razen v 

izrednem nepredvidljivem primeru.  

- Trije sodniki sedijo proč od občinstva, ob tatami-ju ali ringu.  

- Sodniki morajo biti nameščeni tako, da jim je omogočen pogled na celotno borišče.  

- Pri Point Fighting-u bodo glavni sodnik borbe in dva točkovna sodnika, postavljeni v trikotnik 

tako, da lahko najmanj dva sodnika jasno vidita zadane tehnike in točke.  

- Ostali sodniki, ki ne sodijo borbe, so oddaljeni od borišča in sedijo tako, da nikakor ne morejo 

vplivati na potek borbe. Glavni sodnik borišča in Nadzorni sodnik sta tista dva, ki morata 

reševat nastale probleme in nikakor ne sodniki, ki niso direktno vezani na posamezno borbo.   
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- Vsi sodniki morajo, preden se udeležijo uradnega WAKO prvenstva, v svoji državi opraviti 

osnovni zdravniški pregled. Veljavni zdravniški pregled morajo imeti s seboj in ga na zahtevo 

pokazat glavnemu sodniku tekmovanja.  

- Točkovni sodniki morajo pri svojem delu uporabljati elektronski sistem dodeljevanja točk.  

- Sodniki, ki želijo nastopati na WAKO Kontinentalnem ali Svetovnem prvenstvu »A klase«, se 

morajo najprej udeležiti mednarodnega sodniškega seminarja/akademije ali kampa ter 

najmanj enega Svetovnega pokala.  

- Sodniška licenca se obnavlja vsaki dve leti.  

- Za zagotavljanje nevtralnosti, glavni sodnik izbere sodnike tako, da ne smeta biti po dva 

sodnika iz iste države, razen v izjemnih primerih  

- Pri tekmovanjih, med dvema ali več nacionalnih ekip, se lahko nadzorni sodnik dogovori s 

sodelujočimi, glede izbire sodnikov, seveda v okviru WAKO pravil.  

- Sodniki ne smejo, v nobenem primeru na istem tekmovanju opravljati vlogo trenerja, 

organizatorja ali katerokoli drugo zadolžitev.  

V primeru, da sodnik krši WAKO pravila oziroma, da naredi večjo sodniško napako, ga lahko 

glavni sodnik zamenja.   

Člen 2.1.3.11. Sodniška oblačila  

- Predpisana oblačila sodnikov:  

o Suknjič mornarsko modre barve z znakom WAKO o Na ovratniku je dovoljena le 

manjša WAKO priponka o Bela WAKO srajca s kratkimi rokavi o Sodniki nosijo 

WAKO metuljček, glavni sodnik in nadzorni sodnik pa WAKO kravato o Črne hlače 

brez zavihkov o Temno-modre ali črne nogavice  

o Črne športne čevlje brez vezalk in brez dodatnih logotipov, izjema je WAKO logotip 

(Priloga 7)  

- Glavni sodnik ne sme nositi očal ampak samo mehke kontaktne leče.   

- Največja dovoljena dioptrija je 6   

- Očala so dovoljena točkovnim sodnikom, ne pa sodnikom pri Point Fighting-u.  

Člen 2.1.4. Dolžnosti in odgovornosti sodnikov  

Člen 2.1.4.1. Glavni sodnik borbe  

Glavni sodnik borbe mora:  

- Preveriti ščitnik za zobe.  

- Preveriti pravilno postavitev sodnikov.   

- Opozoriti tekmovalce, da ne bi uporabljali nepravilnih udarcev.  

- Pri elektronskem štetju točk, razglasiti zmagovalca, šele po prejetem znaku glavnega sodnika 

pri mizi.  

- V primeru uporabe točkovnih listov, pregleda, da je vse izpolnjeno po WAKO pravilih.  

- Po preverbi točkovnih listov, le-te preda glavnemu sodniku pri mizi in počaka na njegovo 

odločitev.  

Člen 2.1.4.2. Ukazi glavnega sodnika borbe  
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Glavni sodnik borbe uporablja sledeče ukaze:  

- SHAKE HANDS – ta ukaz uporabi sodnik pred začetkom borbe. Tekmovalca se dotakneta z 

rokavicama v znak spoštovanja drug do drugega.  

- FIGHT – to je ukaz za pričetek borbe in se ga uporablja tudi po vsaki prekinitvi borbe.  

- BREAKE – ukaz se uporablja v primeru, ko sta dva tekmovalca tesno drug ob drugem (se 

objemata). Pri tem morata oba tekmovalca stopiti korak nazaj in šele potem nadaljevati z 

borbo, brez dodatnega ukaza.  

- STOP – pri tem ukazu morata tekmovalca nemudoma prekiniti borbo.  

- STOP TIME – to je ukaz časomerilcu, da zaustavi čas borbe. o Čas borbe zaustavi tako, da z 

dlanema tvori črko »T« (Priloga 29 – Time) Glavni sodnik borbe uporabi ukaz STOP TIME v 

naslednjih primerih:  

o Ko izreče tekmovalcu uradni opomin, nasprotnik se mora takoj umakniti v nevtralni 

kot borišča.  

o Ko tekmovalec dvigne roko in zaprosi za prekinitev borbe, nasprotnik se mora takoj 

umakniti v nevtralni kot borišča.  

o Po prekinitvi se borba na tatami-ju nadaljuje na mestu, kjer je bila zaustavljena, v 

ringu pa se borba nadaljuje v centru.  

o Ko je potrebno ponovno namestiti tekmovalno opremo ali oblačilo, tako kot to 

zahtevajo WAKIO pravila.  

o Ko opazi, da je tekmovalec poškodovan (maksimalni čas, ki ga lahko zdravnik uporabi 

za enega tekmovalca sta 2 minuti na posamezno borbo, za vsakega tekmovalca).  

- Za nadaljevanje borbe glavni sodnik borbe uporabi najprej ukaz »TIME« in nato pa »FIGHT«.  

- Če tekmovalec izkorišča zaustavitev borbe, z namenom, da bi s tem pridobil določeno 

prednost, ga sodnik opozori, pri tem upošteva vrstni red opozoril oziroma kazni, ki so za to 

predvidene. V kolikor tekmovalec nadaljuje s takim načinom obnašanja, ga lahko sodnik 

diskvalificira zaradi izogibanja borbi.  

- Ko glavni sodnik borbe, po posvetu in strinjanju s točkovnimi sodniki diskvalificira 

tekmovalca, naprej o tem obvesti glavnega sodnika tatami-ja / ringa in mu razloži vzrok za 

diskvalifikacijo, nato počaka dokler ni odločitev javno objavljena.  

- Sodnik mora poskrbeti, da ne prepogosto moti normalnega poteka borbe in da ne, pri borbi 

od blizu, prehitro zaustavlja borbe. Lahko pa z ustreznimi znaki in kretnjami opozori 

tekmovalca na določeno kršitev.  

- V primeru, ko tekmovalec ne sliši sodnikovega ukaza, ga sodnik opozori tako, da se dotakne 

njegovega ramena ali roke in na ta način opozoril na že prej izrečeni glasovni ukaz.  

Člen 2.1.4.3. Pristojnosti glavnega sodnika borbe.  
Glavni sodnik borbe ima sledeče pristojnosti:  

- Zaustaviti borbo vsakokrat, ko je ogroženo zdravje in varnost ter pri preveliki prevladi enega 

tekmovalca nad drugim.  

- Zaustaviti borbo vsakokrat, ko tekmovalec prejme nedovoljen udarec, če se poškoduje ali je 

nezmožen nadaljevati z borbo.  
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- Zaustaviti borbo ob kakršnemkoli nešportnem obnašanju tekmovalcev. V takem primeru 

lahko tekmovalca tudi diskvalificira.   

- Opomniti tekmovalca ali ustaviti borbo, za dodelitev kazni tekmovalcu zaradi nedovoljenega 

dejanja.  

- Opomniti, kaznovati ali diskvalificirati trenerja ali njegovega pomočnika, v primeru kršenja 

pravil ali neupoštevanja njegovih ukazov.  

- Diskvalificirati z ali brez opozorila tekmovalca zaradi nedovoljenega dejanja.  

Člen 2.1.4.4. Dolžnosti točkovnega sodnika  

- Pred borbo pregleda ustreznost oblačil in opreme tekmovalcev.  

- Pred borbo pregledata (sodnik 1 – rdečega tekmovalca, sodnik 3 – modrega tekmovalca) 

ustreznost oblačil in opreme. To se opravi pred vstopom tekmovalcev v Ring/ na tatami. 

Glavni sodnik borbe pa preveri ustreznost ščitnika za zobe.  

Člen 2.1.5. Uradno osebje na tekmovanjih  

- Uradno osebje na vseh WAKO tekmovanjih so vse druge osebe, ki so vključene v WAKO 

organizacijo in sodelujejo pri organizaciji tekmovanja.  

- Vse uradno osebje na tekmovanju je WAKO uradno osebje in deluje v imenu WAKO, ne pa v 

imenu nacionalne države, kateri pripada. Delovati morajo nevtralno in pošteno ter upoštevati 

»fair play«.  

Nobeni uradni osebi na WAKO tekmovanju ni dovoljeno opravljati nalog trenerja ali 

kakršnihkoli drugih nalog, za njihovo nacionalno ekipo.  

Člen 2.1.5.1. VIP  
WAKO uradno osebje so:  

- WAKO IF / WAKO kontinentalni predsedniki  

- Člani WAKO IF / WAKO kontinentalnih vodstev  

- Predsedniki WAKO nacionalnih zvez ali njihovi predstavniki  

- Povabljeni gosti  

- Vse VIP osebje mora ostati v VIP prostoru in se ne sme približati prostoru, ki je namenjen za 

tekmovanje, da ne bi vplivali na presojo sodnikov.  

Člen 2.1.5.2. Organizacijski odbor  
Predsednik Organizacijskega odbora  

- Predsednik WAKO Organizacijskega odbora je predsednik WAKO.  

- Predsednik WAKO odloča, kdo, kje in kdaj bo prisoten na WAKO Svetovnem in Kontinentalnih 

prvenstvih.  

Ring in tatami koordinatorji  

- Koordinatorji so odgovorni za nemoten potek tekmovanja na boriščih in so za to tudi 

odgovorni - Zadolženi so za registracijo, sestanke in izpeljavo žrebanja startnih listin.  

- Pripravljajo in verificirajo dnevne startne liste, ki jih podpisuje predsednik Organizacijskega 

odbora.  
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- Zadolženi so za verifikacijo vseh doseženih rezultatov in pripravo poročil vezanih na 

tekmovanje.  

Koordinator tekmovališča  

- Koordinator tekmovališča je član Organizacijskega odbora  

- Njegova glavna naloga je priprava tekmovališča, pripravit elektronskih naprav na boriščih in 

priprava podelitvenega prostora za zmagovalce.  

- Poskrbeti, da je tekmovališče stalno primerno pripravljeno skozi celotno tekmovanje.  

Glavni varnostnik  

- Glavni varnostnik je član Organizacijskega komiteja  

- Njegova glavna naloga je, da nadzira in koordinira delovanje varnostnih služb na 

tekmovališču. Vsi prisotni varnostniki so direktno pod njegovim nadzorom.  

- Imenuje ga predsednik Organizacijskega odbora. Je kontaktna oseba z lokalno policijo in 

drugimi varnostnimi organi. Predstavnik za medije  

- Predstavnik za medije je član Organizacijskega odbora, imenovan s strani predsednika 

Organizacijskega odbora na Svetovnem in na kontinentalnih WAKO tekmovanjih. Potrjen 

mora biti tudi s strani predsednika odbora za medije.  

- Njegova glavna naloga je objavljanje člankov, fotografij in kratkih videoposnetkov na 

družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, Flicker in drugih), z namenom povečanja 

publicitete samega tekmovanja, WAKO organizacije in kickboxinga kot športa.  

 

Odgovoren je tudi za pripravo poročil v obliki članka za objavo na WAKO uradni spletni strani. 

-  Sestavlja poročila o vseh objavah v medijih, za posamezno tekmovanje. Predstavnik za 

medije, ki oddajajo »v živo« (direktni prenos)  

- Je član Organizacijskega odbora  

- Njegova glavna naloga je organiziranje direktnega prenosa borb iz vseh borišč, slovesnosti in 

podelitev WAKO nagrad preko TV, YouTube in WAKO Facebook strani.  

- Zadolžen je tudi za pripravo post produkcije in nalaganja vsega video materiala s Svetovnih in 

Kontinentalnih prvenstev ter Svetovnih pokalov, na uradni WAKO kanal (YouTube).  

Administrator - osebje za podporo elektronskega točkovalnega sistema  

- Imenuje ga predsednik Organizacijskega odbora.  

- Odgovoren je za zbiranje registracijskega gradiva in nalaganja le-tega na računalnik, za 

potrebe priprave seznamov in tekmovalnih listin.  

- Skupaj s koordinatorji izvede žrebanje borb in jih razdeli po boriščih.  

- Po končanih borbah zbere dokončne sezname borb in rezultate vnese v računalnike.  

- Pripravi uradno poročilo o prvenstvu ali pokalu in ga posreduje vsem predstavnikom 

prisotnih reprezentanc.  

- Odgovoren je za nalaganje in distribucijo uradnih dnevnih urnikov, rezultatov in vseh drugih 

poročil, ki jih prejme od drugih koordinatorjev, na splet-Facebook, iz vseh Svetovnih in 

Kontinentalnih prvenstev, kot tudi Svetovnih in Kontinentalnih pokalov.  
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Člen 2.1.5.3. Člani in osebje lokalnega Organizacijskega odbora (LOC)  
Člani lokalnih Organizacijskih odborov na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, Svetovnih in 

Kontinentalnih pokalih, morajo biti:  

- Vodja lokalnega Organizacijskega odbora – koordinator lokalnih dejavnosti države 

gostiteljice, je običajno predsednik nacionalne WAKO zveze – gostiteljice ali oseba, ki jo 

predsednik gostiteljice imenuje.  

- Vodja tekmovališča  

- Vodja varnostne službe (vključno s sodelovanjem z lokalno policijo)  

- Vodja pomožnega osebja in volonterjev  

- Vodja - organizator transportov  

- Vodja za urejanje nočitev in ostalih hotelskih uslug  

- Vodja zdravniške ekipe  

- Vodja ekipe za Anti-Doping  

Člen 2.1.5.4. Zdravniška ekipa  

- Glavni dežurni zdravnik  

- Dežurni reševalec  

- Dežurni medicinski tehnik  

- Dežurni zdravnik za Anti-Doping  

- Zdravniška ekipa mora imeti dovolj opreme in osebja, da lahko varno in hitro posreduje na 

vseh boriščih.  

- Zdravnik mora imeti izkušnje z zdravljenjem poškodb, ki so specifika pri kickboxingu.  

- Promotor je odgovoren za zagotovitev ustrezne medicinske ekipe z reševalnim vozilom.  

- Pri medicinskih postopkih in zdravstveni varnosti je potrebno upoštevati smernice WAKO  

Zdravnik mora biti pripravljan za takojšnjo intervencijo, kadar ga sodnik pokliče. Na tatami 

lahko zdravnik vstopi le, ko ga pokliče sodnik.  

Člen 2.1.5.5. Ostali  

- Novinarji -  Snemalci  

- Fotografi  

- Varnostniki  

Vsi zgoraj navedeni morajo biti potrjeni s strani lokalnega Organizacijskega odbora.  

Člen 2.2. Tekmovanja  
- Osnovno načelo tekmovanj v kickboxingu je čast, poštena igra in poštena konkurenca.  

- Vsa kickboxing tekmovanja se izvajajo s pooblastilom WAKO organizacije. Pri tem je 

potrebno spoštovati WAKO pravila in ostale veljavne predpise.  

- Noben športnik in niti reprezentanca se ne smejo prijaviti na Svetovna ali Kontinentalna 

prvenstva, v kolikor niso izpolnili vse obveznosti do WAKO. V primeru, da je tekmovanje v 

začetku leta, morajo biti vse pristojbine plačane že v prejšnjem letu.   
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- Vsa mednarodna tekmovanja morajo v celoti upoštevati WAKO pravila. Nacionalne zveze si 

lahko organizacijski del prilagodijo po svojih nacionalnih predpisih, vendar morajo 

tekmovalna pravila ostati nespremenjena.  

- Doseženi rezultati na tekmovanju bodo določali končno uvrstitev tekmovalca, kluba ali 

reprezentance.  

- Vsa uradna WAKO mednarodna tekmovanja, tekmovanja za državna prvenstva, kot tudi 

borbe za  dosego prestižnih amaterskih naslovov, morajo biti izvedena v celoti po WAKO 

pravilih.  

- Vsa tekmovanja in borbe so organizirane na prostovoljni bazi.   

- Vsi tekmovalci, trenerji, uradno osebje, promotorji in člani WAKO organizacije, morajo 

spoštovati WAKO pravila, ter čast, dostojanstvo in moralne vrednote vseh članov, klubov, 

nacionalnih zvez in WAKO organizacije.  

- Vsa tekmovanja na Svetovni, Kontinentalni, državni in drugih ravneh, morajo spodbujati 

razvoj in popularizacijo kickboxinga, dvigovat njegovo kvaliteto, tako v športnem smislu kot 

tudi v organizacijskem smislu.  

- Vse državne, mednarodne, kontinentalne zveze in združenja morajo vse svoje športnike, 

funkcionarje in sodnike registrirati v WAKO članski sistem, RSportZ sistem in tekmovalni 

sistem Sport Data. 

- Aplikacije in registracije do vseh WAKO tekmovanj ( svetovna in kontinentalna tekmovanja, 

svetovni in kontinentalni pokali, regionalna tekmovanja in pokali, državna tekmovanja, 

občinska tekmovanja in vsa tekmovanja v vseh A, B in C nivojih ) kot tudi vse ostale prireditve 

(seminarji in kampi ) v vseh nivojih MORAJO biti registrirani v RSportZ sistem in integrirano v 

Sport Data tekmovalni sistem. 

- Za vsa mednarodna WAKO tekmovanja klase A / B / in C je potrebna predhodna prijava in 

odobritev s strani WAKO, ki tako tekmovanje vključi v letni koledar tekmovanj.  

- Pred vključitvijo tekmovanja na WAKO koledar, mora organizator predložiti zahtevo za 

soglasje, na uradnem obrazcu (prilogi 31).  

- Svetovna WAKO prvenstva se odobrijo po posebnem postopku.  

- Za WAKO kontinentalna prvenstva in mednarodne turnirje klase »A«, je potrebno pridobiti 

soglasje najmanj eno leto prej, za druge mednarodne turnirje, pa 6 mesecev pred 

tekmovanjem.  

- Ob predložitvi kandidature za izvedbo tekmovanja je potrebno predložiti tudi promocijsko 

zgibanko ter plakat in ga poslati organizacijskemu odboru WAKO, ki poskrbi za objavo na 

WAKO koledarju in na svoji uradni spletni strani.   

- Vsa WAKO mednarodna tekmovanja morajo uporabljati SportData elektronski sistem za 

registracijo in obdelavo podatkov.  

- Mednarodna kickboxing tekmovanja, ki jih ne odobri organizacijski odbor WAKO, ni mogoče 

vključiti v WAKO koledar.  

Nacionalne zveze ne smejo organizirati mednarodnih tekmovanj, ki niso odobrena v strani 

WAKO organizacijskega odbora in se takih tekmovanj ne smejo udeležiti.  

- Za sodelovanje na neodobrenih tekmovanjih s srani WAKO organizacijskega komiteja, se 

nacionalna zveza lahko kaznuje.  
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Tekmovanja so lahko:  

- Svetovno prvenstvo  

- Svetovni pokal (svetovni Grand Prix turnirji)  

- Kontinentalno prvenstvo  

- Kontinentalni pokal  

- Regionalno mednarodno prvenstvo  

- Državno prvenstvo  

- Državni in mednarodni Open turnir  

Člen 2.2.1. Koledar tekmovanj  
WAKO koledar tekmovanj je stalno objavljen na WAKO spletni strani WAKO 

tekmovalni koledar vsebuje:  

- Svetovno in kontinentalna prvenstva  

- Regionalna prvenstva, Svetovni in Kontinentalni pokali (objavljeni po zaključku tekmovanj 

prejšnjega leta)  

- Mednarodni Open turnirji nacionalnih zvez (objavljeni najmanj eno leto pred pričetkom 

tekmovanja, vključno z vsemi potrebnimi podatki) ter druge uradne prireditve kot so: 

seminarji, sestanki, …  

- Vse nacionalne zveze morajo imeti svoj lasten koledar tekmovanj, ki mora biti prilagojen 

WAKO koledarju tekmovanj.  

- Med mednarodnimi Open tekmovanji pod okriljem WAKO in Kontinentalnimi prvenstvi ter 

Svetovnimi pokali na različnih kontinenti, mora biti časovni razmak daljši od dveh tednov.  

Člen 2.2.2. Svetovna prvenstva  

- WAKO Svetovna prvenstva se za vse discipline organizira vsaki dve leti.  

- Člansko svetovno prvenstvo in »Master class« (veteransko) prvenstvo se organizira na vsako 

liho leto (1,3,5,7,9, …). Rezultati »Master class« dosežkov se upoštevajo ločeno in ne vplivajo 

na lestvico dosežkov reprezentanc.  

- Svetovno prvenstvo za otroke, kadete in mladince v vseh disciplinah se organizira na soda 

leta (0,2,4,6,8,10, …)  

- Svetovno prvenstvo se organizira za naslednje discipline in kategorije:  

o POINT FIGHTING: otroci (CH), mlajši kadeti (YC), starejši kadeti (OC), mladinci (J), 

člani (S), Master class (V – veterani) – moške (M) in ženske (F) kategorije.  

o LIGHT CONTACT: starejši kadeti (OC), mladinci (J), člani (S), Master class (V – 

veterani) – moške (M) in ženske (F) kategorije. o KICK LIGHT: starejši kadeti (OC), 

mladinci (J), člani (S), Master class (V – veterani) – moške (M) in ženske (F) kategorije. 

o FORMS: otroci (CH), mlajši kadeti (YC), starejši kadeti (OC), mladinci (J), člani (S)  – 

moške (M) in ženske (F) kategorije.  

o FULL CONTACT: mlajši mladinci (YJ), starejši mladinci (OJ), člani (S)  – moške (M) in 

ženske (F) kategorije  
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o LOW KICK: mlajši mladinci (YJ), starejši mladinci (OJ), člani (S)  – moške (M) in ženske 

(F) kategorije. o K1 STYLE: mlajši mladinci (YJ), starejši mladinci (OJ), člani (S)  – 

moške (M) in ženske (F) kategorije  

- Na Svetovnih prvenstvih lahko sodelujejo samo članice WAKO.  

- Pri članskih Svetovnih prvenstvih lahko, v eni težnostni kategoriji, v posamezni disciplini, 

nastopa le po en tekmovalec iz iste reprezentance.  

- Pri kadetskih in mladinskih prvenstvih lahko v vsaki težnostni kategoriji in disciplini, 

nastopata po dva tekmovalca iz iste reprezentance.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih se lahko tekmovalec bori samo v svoji težnostni 

kategoriji ali eni višje. Primer: če ima tekmovalec 65,5 kg, se lahko bori v kategoriji -69 kg ali 

v kategoriji -74 kg.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih se lahko tekmovalec bori samo v eni težnostni 

kategoriji (tudi, ko poteka tekmovanje v več različnih disciplinah)  

- Tekmovalec, v ring disciplinah, lahko nastopa samo v eni disciplini in eni težnostni kategoriji, 

tudi, če je na istem tekmovanju več različnih ring disciplin. Med samim tekmovanjem ne 

more zamenjati discipline. Tekmovalec, ki nastopa v ring disciplinah, ne sme nastopati v 

tatami disciplinah.  

- Tekmovalec, ki nastopa na prvenstvu v vseh tatami disciplinah, ne more na istem prvenstvu 

nastopati v ring disciplinah.  

- Organizacijski odbor mora biti še posebej pozoren, da omogoči tekmovalcem v tatami 

disciplinah, če so prijavljeni v več disciplinah, da lahko nemoteno nastopajo, v kolikor se 

termini borb med seboj  ne prekrivajo.   

- Če je kljub temu, tekmovalec istočasno poklican na dva različna tatami-ja, se mora odločiti, 

kje bo nastopal. V tem primeru je na enem tatami-ju zaveden kot poraženec (WO).  

Člen 2.2.3. Kontinentalna prvenstva  
Kontinentalna prvenstva se, za vse discipline in kategorije, organizirajo na enak način, kot Svetovna 

prvenstva:  

- WAKO Kontinentalna prvenstva, se za vse discipline organizirajo vsaki dve leti.  

- Članska in »Master class« (veteranska) prvenstva se organizirajo na vsako sodo leto  

(0,2,4,6,8,10, …).  

- WAKO Kontinentalna prvenstva za otroke, kadete in mladince, vse discipline skupaj, se 

organizirajo na liho leto (1,3,5,7,9, …).  

- Na Kontinentalnih prvenstvih lahko sodelujejo samo članice WAKO.  

- WAKO Kontinentalna prvenstva niso odprtega tipa, zato na njih lahko sodelujejo samo 

WAKO priznane reprezentance, vendar samo reprezentance, članice kontinenta, na katerem 

to tekmovanje poteka.  

Člen 2.2.4. Svetovni pokali (Svetovni Grand Prix)  

- Vsak WAKO Svetovni pokal mora upoštevat sledeča WAKO pravila:  

o Turnir mora trajati najmanj 3 dni.  

o Prihod na tekmovanje in kontrola teže morata biti izvedena dan pred pričetkom 

tekmovanj.  
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o Point Fighting, Kick Light in Light Contact – priporočljivo trajanje borbe je 2 x 2 

minuti, vendar se lahko, v soglasju z WAKO tehničnem direktorjem, trajanje borb 

prilagodi.  

o V ring disciplinah trajajo borbe 3 x 2 minuti. o Za vse ring discipline je obvezna 

dnevna kontrola teže tekmovalcev. o Dvojni starti in mešani starti v ring disciplinah 

so strogo prepovedani.  

o Na tekmovanju lahko sodijo le WAKO sodniki.  

o WAKO Svetovni pokali so rezervirani samo za članice WAKO organizacije.  

- Na vseh Svetovnih pokalih mora biti prisoten član WAKO tehničnega odbora, ki ga določi 

predsednik WAKO Organizacijskega odbora.  

- Vsak Svetovni pokal mora imeti glavnega sodnika za tatami in glavnega sodnika za ring 

discipline, ki ga imenuje in potrdi WAKO Sodniški odbor.  

- Lokacijo posameznih borišč na tekmovanju, mora odobriti WAKO organizacijski odbor.  

- Vsak Svetovni pokal mora biti organiziran v skladu z WAKO pravili, ki so enaka kot za 

Svetovno ali Kontinentalno prvenstvo. Tekmovalec, ki nastopa v ring disciplinah, lahko 

nastopa samo v eni disciplini in eni težnostni kategoriji in nikakor ne more pa nastopat v 

tatami disciplinah. Dvojni štarti so prepovedani.   

- Tekmovalec, ki tekmuje v tatami disciplinah, ne sme nastopati v ring disciplinah.  

- Organizacijski odbor mora biti še posebej pozoren, da omogoči tekmovalcem v tatami 

disciplinah, če so prijavljeni v več disciplinah, da lahko normalno nastopajo, da se termini 

borb ne prekrivajo.  

- Promotor Svetovnega pokala lahko istočasno promovira, na istem prizorišču, vendar ločeno, 

tudi mednarodni Open turnir, v takem primeru morajo biti tako registracije kot tudi rezultati 

in poročila, narejena za vsak turnir posebej.  

- Svetovnega pokala se lahko udeležijo tako nacionalne reprezentance kot klubi posameznih 

držav, članic WAKO.  

Člen 2.2.5. Kontinentalni pokali  

- Vsak Kontinentalni pokal mora biti v celoti organiziran v skladu z WAKO IF pravili, tako kot to 

velja tudi za Svetovne pokale, z izjemo:  

o Kontinentalni pokal je lahko organiziran v manj disciplinah in manj starostnih in 

težnostnih kategorijah (lahko tudi le ena disciplina), upoštevajoč vse kategorije, v 

skladu z WAKO pravili.  

Člen 2.2.6. Regionalna prvenstva  

- Vsako regijsko prvenstvo mora biti v celoti v skladu z veljavnimi WAKO pravili. Veljajo enaka 

merila kot za kontinentalni pokal.  

- Na regionalnih prvenstvih lahko tekmujejo samo reprezentance držav članic regionalne 

zveze.  

Člen 2.2.7. Državna prvenstva  

- WAKO državno prvenstvo lahko organizira le država članica WAKO. Organizirano mora biti v 

skladu s pravili, ki so predpisana za Svetovna in Kontinentalna prvenstva.  
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- V kolikor katera državna ne izvaja nekaterih disciplin, ni obvezno, da jih mora organizirati na 

državnem prvenstvu.  

Člen 2.2.8. Državni in mednarodni Open turnirji  

- WAKO državne in mednarodne Open turnirje lahko organizira le država članica WAKO. 

Organizirani morajo biti v skladu s pravili, ki so predpisana za Svetovna in Kontinentalna 

prvenstva.  

- Nacionalna zveza ima pravico odobriti vključitev dodatne ali mešane starostne in težnostne 

kategorije. Doda se lahko začetnike, tekmovanje pod »zelenim pasom«, spremenjen čas 

borbe in druge kategorije, glede na sposobnosti prisotnih tekmovalcev.  

- Na državnih in mednarodnih Open turnirji, ne smejo sodelovati predstavniki drugih 

kickboxing svetovnih zvez. Pod okriljem WAKO morajo biti, zaradi promocije, le tekmovanja, 

na katerih se uporablja WAKO pravila in so rezervirana samo za WAKO člane.  

Člen 2.2.9. Mednarodne borbe  

- Za turnirje in tekmovanja med dvema in več državami, lahko tehtanje na tekmovanju opravi 

član, ki ga bodo imenovale sodelujoče članice.   

- Predstavniki gostujoče države bodo zagotovili tehtnico in območje za trening udeležencev.  

- Borbe morajo soditi WAKO sodniki, ki imajo priznano državno ali mednarodno licenco.  

- Pred začetkom tekmovanja mora odgovorni zdravnik oceniti ali so tekmovalci sposobni za 

borbo.  

Člen 2.2.10. Promotorji  

- Promotorji vseh mednarodnih dogodkov, se morajo, v duhu sodelovanja, povezati s 

predsedniki nacionalnih zvez.  

- Promotorji Svetovnih prvenstev in Svetovnih pokalov morajo o vseh zadevah, v povezavi s 

tekmovanjem, komunicirati s predsednikom WAKO.  

- Promotorji kontinentalnih prvenstev in kontinentalnih pokalov morajo o vseh zadevah v 

zvezi s tekmovanjem, komunicirati z WAKO IF in kontinentalnim WAKO predsednikom.  

- Promotorji državnih prvenstev in drugih Open turnirjev morajo o vseh zadevah v zvezi s 

tekmovanjem, komunicirati s predsednikom nacionalne WAKO zveze.  

Pristojbine in sankcije na WAKO prvenstvih in pokalih se med seboj razlikujejo. O njih odloča, po 

sklepu upravnega odbora WAKO, predsednik WAKO.  

Člen 2.2.11. Oprema za tekmovanja  
Organizatorji tekmovanja morajo zagotoviti vso potrebno opremo za normalno izvedbo tekmovanja.  

- Za vsa WAKO tekmovanja je obvezna uporaba SportData elektronskega točkovnega sistema.  

- Za registracijo vseh športnikov in ekip je obvezna uporaba WAKO IF sistema članstva.  

- Najmanj dve elektronski ali mehanski tehtnici.  

- Ojačevalec z zadostnim številom mikrofonov za vsako borišče posebej.  

- Zastave in himne držav sodelujočih.  

- Oprema za čiščenje in sušenje tal.  
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- Fotokopirni stroj.  

- Uradna ura na borišču, ki mora biti postavljena tako, da jo lahko trener neovirano spremlja.  

- Majhne blazinice za vsak tatami in ring, s katerimi se daje znak za konec borbe / runde. Pri 

ringih se lahko uporablja tudi »gong«.  

- Vsako borišče mora biti označeno s številko.  

- Na vsakem tatami-ju mora biti po ena vrtljiva tabela s številkami od 0 do 30, tako za moder 

kot tudi za rdeči kot. Poleg mora biti še manjša vrtljiva tabela z rdečimi številkami od 0 do 3, 

na kateri se šteje opozorila ali izhode.  

- Ustrezen prikaz trenutne številke borbe.  

- Ura za prikazovanje trajanja borbe. Seznam borb.  

Člen 2.2.12. Medalje, pokali, diplome, …  
Svetovna in kontinentalna prvenstva  

Za naslednje kategorije je potrebno zagotoviti visokokakovostno nagrado:  

- Medalje: prvo, drugo in dve tretji mesti, za vse kategorije na prvenstvu  

- Pokali za vse zlate medalje, ki morajo biti v skladu s statusom tekmovanja in zahtevami 

WAKO. - Pokali za ekipna tekmovanja v Point Fighting-u.  

- Točkovanje glede na doseženo mesto: prvo mesto 3 točke, drugo mesto 2 točki, tretje mesto 

1 točka.  

Svetovni in Kontinentalni pokali  

- Medalje: prvo, drugo in dve tretji mesti, za vse kategorije na prvenstvu  

- Pokali za vse zlate medalje, ki morajo biti v skladu s statusom tekmovanja in zahtevami 

WAKO. - Pokali za ekipna tekmovanja v Point Fightingu.  

- Točkovanje glede na doseženo mesto: prvo mesto 3 točke, drugo mesto 2 točki, tretje mesto 

1 točka.  

Člen 2.2.13. Glavni sedež vodstva prvenstva  

- Promotor določi hotel, kjer je glavni sedež prvenstva.  

- Hotel mora biti primeren za VIP goste in člane organizacijskega odbora WAKO. Omogočat 

mora hitro in enostavno komunikacijo s tekmovališčem.  

- WAKO je pripravil kontrolni seznam turnirjev, ki ga razdeli med promotorje Svetovnih in 

regionalnih prvenstev.  

- Kontrolni seznam opredeljuje zahteve WAKO do promotorja.  

- V kolikor ni možno izpolniti vseh zahtevanih opravil, mora promotor, skupaj s predstavniki 

WAKO, poiskati najboljšo možno organizacijsko rešitev.  

- Kontrolni seznam lahko spremeni le organizacijski odbor ali pa upravni odbor WAKO.  

Člen 2.2.14. Predstavnik WAKO  

- WAKO predstavnik mora biti prisoten na vseh Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih in 

Svetovnih, Kontinentalnih in regionalnih pokalih.  

- Predstavnik WAKO je lahko predsednik WAKO ali član upravnega odbora WAKO.  
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- Odgovoren je za to, da se vsa prvenstva in pokali izvedejo v skladu s pravili WAKO, kot tudi za 

to, da so vsi doseženi rezultati uradni WAKO rezultati.  

- Predsednik WAKO, za vsako Svetovno in Kontinentalno prvenstvo ter Svetovne in 

Kontinentalne pokale, imenuje uradnega predstavnika WAKO.  

Člen 2.3. Oprema in oblačila  

Člen 2.3.1. Osebna zaščitna oprema  

- Odbor WAKO mora, skupaj s tehničnim odborom WAKO, odobriti vso zaščitno opremo.  

- Proizvajalci opreme dobavljajo samo opremo, ki je potrjena s strani WAKO.  

- Katero odobreno zaščitno opremo se uporablja na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, 

mora WAKO sporočiti udeležencem najmanj 3 mesece pred prvenstvom.  

- Na dogodkih klase A / B / in C, se lahko uporablja samo opremo, ki jo je predhodno odobril 

WAKO.  

- Zaščitna oprema mora biti v skladu z mednarodnimi standardi in smernicami o osebni 

zaščitni opremi.  

Člen 2.3.1.1. Zaščita za glavo – čelada  

- Zaščitna čelada je obvezna pri vseh WAKO disciplinah, razen pri Musical in Creative Forms.  

- Izdelana mora biti iz penaste gume ali mehke plastike ali iz kompaktne gobice prekrite z 

usnjem. Zaščitna čelada ne sme prekrivati obraza, saj bi v takem primeru zmanjševala vidno 

polje tekmovalca.  

- Zaščitna čelada mora biti primerne velikosti, da se med borbo ne obrača.  

- Zaščitna čelada mora pokrivati vrh čela, vrh glave, senca, zgornji del čeljusti, ušesa in zatilje.  

- Ščitnik za glavo ne sme ovirati sluha tekmovalcev.  

- Deli za pritrditev zaščitne čelade ne smejo biti kovinske ali plastične zaponke, pritrdijo se 

lahko z »ježki« pod brado in na zatilju.  

Člen 2.3.1.2. Obrazna maska  

- V kategorijah otrok in mlajših kadetov je, v Point Fighting-u,  na vseh uradnih tekmovanjih 

WAKO, obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.  

- Obrazna maska mora biti ustrezne velikosti, da zaščiti obraz v celoti.  

- Na zaščitno čelado mora biti pritrjena z »ježki trakovi« ali z medicinskim trakom.  

Člen 2.3.1.3. Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za zobe mora biti izdelan iz mehkega gumijasto-plastičnega ali silikonskega materiala.  

- Dovoljena je zaščita samo zgornjih zob ali pa zgornjih in spodnjih v enem kosu.  

- Omogočati mora prosto dihanje. Prilagojen mora biti ustni konfiguraciji in ne sme štrleti 

izven ust.  

- Ščitnik za zobe je lahko katerekoli barve.  

- Uporaba ščitnika za zobe nad kovinskim korektorjem za zobe ni dovoljena. Dovoljena je 

samo skupaj s potrdilom zobozdravnika, v katerem je navedeno, da tekmovalec lahko, s tem 

korektorjem, tekmuje.  
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- V kolikor tekmovalec nosi zobni korektor za zgornje in spodnje zobe, mora nositi tudi ščitnik 

za zgornje in spodnje zobe.  

- Uporaba ščitnika za zobe je obvezna v vseh WAKO borbenih disciplinah in v vseh kategorijah.   

Člen 2.3.1.4. Tekmovalne rokavice  

- V vseh WAKO borbenih disciplinah je obvezna uporaba le za to določenih ustreznih 

tekmovalnih rokavic.  

- Na WAKO tekmovanjih se uporablja dve vrsti rokavic: rokavice za Point Fighting, ki imajo 

nepokrite - odprte dlani in rokavice za: Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick in K1 

style, ki so pa zaprtega tipa.  Point Fihting rokavice  

- Rokavice za Point Fighting pokrivajo prvo polovico prstov in palec ter omogočajo odpiranje in 

zapiranje dlani.  

- Pokriti morajo področje udarcev na sprednji in zgornji strani pesti ter najmanj 5 cm zapestja.  

- Narejene morajo biti iz mehkega in kompaktnega materiala iz sintetične penaste gume ter 

pokrite z umetnim ali pravim usnjem ali drugim primernim materialom. 

- Rokavice morajo biti na roko pritrjene v zapestju, z nastavljivim samolepilnim trakom 

(ježkom). Kovinske ali plastične sponke niso dovoljene. Prav tako ne smejo biti pritrjene z 

različnimi samolepilnimi trakovi, razen z bombažnim samolepilnim trakom(medicinskim), v 

zapestju.  

Skupna teža rokavice mora biti 8 Oz (226 gramov)  

Palec mora biti pritrjen na glavni del rokavice. Če je vezni trak prerezan ali poškodovan, mora 

tekmovalec rokavice zamenjat. Zdrs rokavice  

- Zdrs oziroma drsenje rokavic je v nasprotju s pravili in je ustrezno kaznovano. V kolikor je ob 

zdrsu rokavice dosežena točka, je ta anulirana, sledi še dodatno opozorilo tekmovalcu. Ko pa 

zdrs rokavice povzroči nasprotnik, se točko upošteva in ni kazni za zdrs rokavice.  

Rokavice za  Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick in K1 style - zaprtega tipa.   

- Narejene morajo biti iz mehkega in kompaktnega materiala iz sintetične penaste gume ter 

pokrite z umetnim, pravim usnjem  ali drugim primernim materialom. 

- Rokavice morajo omogočiti popoln stisk pesti, palec bora biti pritrjen k ostalim prstom.  

- Rokavice popolnoma pokrivajo pest tekmovalca, z ločenim delom za palec, ki pa mora biti z 

močnim trakom pritrjen na ostali del rokavice. Če je ta trak prerezan ali poškodovan, je 

potrebno rokavice zamenjat. Ta trak preprečuje poškodbo palca pri udarjanju.  

- Notranji del je iz usnja in pokriva spodnji del prstov ter dlani, kot tudi 5 cm zapestja.  

- Rokavice morajo biti na roko pritrjene v zapestju, z nastavljivim samolepilnim trakom 

(ježkom). Kovinske ali plastične sponke niso dovoljene. Prav tako ne smejo biti pritrjene z 

različnimi samolepilnimi trakovi, razen z bombažnim samolepilnim trakom(medicinskim), v 

zapestju.  

- Notranji del rokavice, narejen iz penaste gume, mora pokrivati prednji in zgornji del pesti, 

rob dlani in zgornji del palca.  

- Teža rokavic, ki se uporabljajo na uradnih tekmovanjih je 10 Oz (283 gramov) in mora biti 

vidno označena.  



POGLAVJE 1 - SPLOŠNA PRAVILA          

  

-  

Stran 44 od 177  

  

- Rokavice morajo biti v dobrem fizičnem stanju, brez razpok.  

- Rokavice s pritrdilnimi vezalkami niso dovoljene  

Člen 2.3.1.5. Preveze za roke in noge (Bandages - povoji)  

- Povoji za roke se uporabljajo za zaščito proti poškodbam pesti, ne pa zaradi omogočanja 

silovitejšega udarca.  

- Preveze so obvezne pod rokavicami zaprtega tipa.  

- Širina prevez za roke je 5 cm, dolžina pa od 2,5 m do 5 m in mora biti iz bombaža ali pa 

elastična, brez ostrih robov.  

- Na zgornji del zapestja so pritrjene s samolepilnim trakom na osnovi bombaža (tudi »ježki«), 

ki pa ne smejo biti daljši od 15 cm in širši 2 cm.  

- Obloge – preveze za stopala se uporablja za zaščito stopal pred poškodbami in ne zato, da bi 

omogočali močnejše udarce.  

- Uporaba prevez za noge ni obvezna (lahko služi kot dodatna zaščita pri ring disciplinah).  

- Širina prevez za stopala je 5 cm, dolžina pa od 2,5 m do 5 m in mora biti iz bombaža ali pa 

elastična, brez ostrih robov.  

- Preveze za noge so pritrjene na zgornji del gležnja s samolepilnim trakom na osnovi bombaža 

(tudi »ježki«), ki pa ne smejo biti daljši od 15 cm in široki 2 cm. Obvezno morajo biti prekrite 

z oporo za gležnje, da ne pride do poškodbe nasprotnika.  

Člen 2.3.1.6. Ščitnik za komolce  

- Ščitniki za komolce so narejeni iz mehke penaste gume.  

- Blazinice za komolce morajo delno prekrivati pod-laket in nad-laket in biti zaščitene z 

materialom, ki ne sme poškodovati nasprotnika.  

Ščitnik za komolce je obvezen pri Point Fighting-u. - 

 Ščitnik ne sme biti tanjši od 1,5 cm.  

Člen 2.3.1.7. Ščitnik za prsa (za tekmovalke)  

- Ščitnik za prsa je obvezen za vse tekmovalke v vseh disciplinah in kategorijah, razen v 

starostni kategoriji deklice in mlajše kadetinje.  

- Ščitnik za prsa je narejen iz trde plastike, ki je lahko prekrita z bombažnim materialom.  

- Lahko je narejen iz enega dela ali pa iz dveh delov in mora pokrivati prsa v celoti.  

- Nosi se pod majico ali pod športnim nedrčkom.  

Člen 2.3.1.8. Ščitnik za genitalije  

- Ščitnik za genitalije je obvezen za vse tekmovalce in tekmovalke v vseh disciplinah in vseh 

kategorijah.  

- Izdelan je iz trde plastike in mora v celoti pokrivati genitalije, da bi jih lahko zaščitil pred 

poškodbami.  

- Lahko je v obliki skodelice ali pa narejen tako, da prekriva celoten spodnji del trebuha.  

- Ščitnik za genitalije se nosi pod hlačami.  

Člen 2.3.1.9. Ščitnik za golenice  
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- Ščitnik za golenice je narejeni iz trde penaste gume.  

- Uporabljata se dve vrsti ščitnikov za golenice:  

o Pri tatami disciplinah in pri Full Contact-u mora ščitnik pokrivati predel od kolena do 

vrha stopal.  

o Pri Low Kicku in K1 Style mora pokrivati golenico in nart.  

- Na nogo mora biti pritrjen z dvema samolepilnima trakovoma (»ježki«)  

- Za pritrjevanje se ne sme uporabljati nobenega drugega samolepilnega materiala   

- Za pritrjevaje niso dovoljene nobene kovinske ali plastične sponke.  

- Pri Low Kicku in pri K1 Style niso pod ščitniki dovoljene zaščitne nogavice.  

Člen 2.3.1.10. Ščitniki za stopala  

- Narejeni mora biti iz mehkega in kompaktnega materiala s sintetične penaste gume ter 

pokrite z umetnim ali pravim usnjem.  

- Pokriva nart, levo in desno stran gležnja ter peto. Stopala so nepokrita.  

- Biti morajo ustrezne velikosti, da v celoti pokrivajo zgornji del stopala, vse do konca prstov.  

- Prednji del ščitnika ima na spodnji strani elastična trakova, kamor vtaknemo palec in najdaljši 

prst na nogi (prst poleg palca).  

- Ščitnik za stopala je z elastičnimi trakovi pritrjen na hrbtni strani stopala, nad peto.  

- Ščitnik za stopala je obvezen za vse tatami borbene discipline in za Full Contact (ring)  

Člen 2.3.1.11. Ostala dodatna zaščita   

- Podpora za gleženj ni obvezna, se pa lahko uporablja kot zaščita, za preprečevanje zvinov 

gležnja.  

- Podpora za gleženj je narejena z elastičnega bombaža.  

- Pri uporabi prevez za noge (bandages), je obvezna podpora za gleženj.  

Člen 2.3.2. Oblačila (uniforme) pri kickboxingu  

- Oblačila so razlikujejo glede na disciplino in so enaka za vse starostne kategorije. Oblačila 

morajo biti čista, v dobrem stanju, brez madežev od krvi ter suha.  

Oblačila morajo biti ustrezne velikosti, ne predolga, ne prekratka, ne preozka, ne preveč 

ohlapna in morajo omogočat nemoteno borbo.  

- Oblačila ne smejo imeti trdih delcev (kovinskih, lesenih, plastičnih, …), vgrajenih žic, zaponk, 

patentnih zaklopk, gumbov in vgrajene dodatne zaščite (ščitnikov ali blazinic).  

- Prepovedano je nošenje oblačil ali delov oblačil s kateregakoli drugega športa, kot tudi 

oblačil, ki so označena z logotipi ali znaki drugih športov, oblačil, ki so značilna za druge 

športe.  

- Prepovedano je obračanje kateregakoli dela obleke, z namenom, da se prikrije označbo z 

drugega športa kot tudi z namenom, da se prikrije s krvjo onesnažen del oblačila.  

- Dovoljeno je nošenje sponzorskih reklam na oblačilu in sicer:  

o Na zgornjem delu rokava in / ali na območju ramen v velikosti 10 x 10 cm (4˝x 4˝). 

o Na hlačah ob straneh med kolenom in bokom.  

Člen 2.3.2.1. Zgornji del oblačila z »V« izrezom  



POGLAVJE 1 - SPLOŠNA PRAVILA          

  

-  

Stran 46 od 177  

  

- Zgornji del oblačila z »V« izrezom nosijo tekmovalci v Point Fightingu.  

- Dolžina rokavov sega največ do sredine nadlahti.  

- Pri nošenju te vrste oblačila, morajo tekmovalci nositi tudi ustrezen pas.  

Člen 2.3.2.2. Dolge hlače  

- Dolge hlače nosijo tekmovalci v disciplinah Point Fighting, Light Contact in Full Contact.  

- Dolge hlače morajo segati od pasu do gleženjskega sklepa.  

- Dolge hlače, ki jih nosijo tekmovalci pri Point Fightingu in Light Contactu, morajo imeti 

elastičen pas širine 8 do 10 cm, v različni barvi od barve hlač in od barvastega pasu, ki 

označuje rang tekmovalca.  

- Dolge hlače, ki jih tekmovalci uporabljajo pri Full Contact disciplini, imajo 8 do 10 cm širok 

elastičen pas, ki je lahko različne ali pa enake barve kot hlače.  

Člen 2.3.2.3. Kratke hlače  

- Kratke hlače nosilo tekmovalci v Kick Light, Low Kick in K1 Style kategorijah.  

- Pokrivati morajo najmanj polovico in največ tri-četrtine stegna.  

- Kolena morajo biti vidna in nepokrita.  

- Kratke hlače morajo imeti elastičen pas, širine 8 do 10 cm, ki je lahko različne ali pa enake 

barve kot kratke hlače.  

- Kratke hlače pri Kick Light-u morajo imeti elastičen pas širine 8 do 10 cm, v drugačni barvi kot 

so kratke hlače.  

- Kratke hlače ne smejo imeti logotipov in imen kateregakoli drugega športa in ne smejo imeti 

značilnosti hlač, kot jih imajo drugi športi.  

- Na kratkih hlačah je dovoljen samo logotip in ime države ali kluba.  

Člen 2.3.2.4. Majica s kratkimi rokavi z okroglim ovratnikom  

- Majica s kratkimi rokavi je zgornji del oblačila, ki jo nosijo tekmovalci pri Light Contactu.  

- Dolžina rokavov je največ do sredine nadlakti.  

Člen 2.3.2.5. Majica brez rokavov z okroglim ovratnikom  

- Majica brez rokavov se uporablja samo pri Kick Lightu.  

Člen 2.3.2.6. Top – zgornji del ženskega oblačila brez rokavov  

- Zgornji del oblačila, ki ga nosijo tekmovalke v ring disciplinah (Full Contact, Low Kick in K1 

Style).  

- Oblačilo mora biti narejeno iz elastičnih vlaken ali iz elastičnega bombaža, in pokrivat prsa in 

zaščito za prsa, v celoti.  

- Predel trebuha mora pri tem ostati nepokrit.  

- Pasovi čez ramena naj bodo 3 do 5 cm širine.  
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Člen 2.3.2.7. Oblačila za muslimanske tekmovalke  

- Da bi spoštovali verska prepričanja, je WAKO tekmovalkam muslimanske vere omogočeno, 

da nosijo ustrezna oblačila (Glej dodatek 6).  

- Tekmovalke lahko med tekmovanjem nosijo posebno oblačilo (spodnje perilo), ki prekriva 

njihovo telo v celoti, razen obraza.  

- Oblačilo mora biti tesno in raztegljivo, da ne ovira tekmovalke.  

- Pod zaščitno čelado jim je dovoljeno nositi tudi šal , ki pa ne sme pokrivati obraza.  

- Če se tekmovalka odloči, da nosi obleko v skladu s svojo vero, mora le to nositi v kompletu in 

ne samo določenega dela obleke. Pri nekaterih je dovoljeno, da pod čeladno ne nosijo rute 

(skladno z njihovimi običaji).  

- Muslimanske športnice, ki želijo izkoristiti to možnost, morajo pred tekmovanjem podati 

pisno soglasje, da v primeru izrednih razmer (poškodbe), lahko zdravstveno osebje, po 

potrebi, tudi ukrepa.  

Člen 2.3.3. Brada, lasje in nohti  

- Tekmovalci z zaraščeno brado lahko tekmujejo, vendar dolžina njihove brade ne sme 

presegati 2 cm.  

- Tekmovalci, ki imajo dolge lase, morajo imeti svoje lase spete tako, da ne motijo normalnega 

poteka borbe.  

- Tekmovalci ne smejo imeti dolgih nohtov, ne na roki kot tudi ne na nogi, da s tem ne bi 

poškodovali nasprotnika.  

- Kontrolo dolžine nohtov in brade opravijo uradne osebe pri tehtanju in tekmovalce, ki ne 

izpolnjujejo predpisanih normativov, ne registrirajo na uradno tekmovanje.  

- Priporočljivo je, da si tisti, ki imajo dolge lase, le-te zataknejo za čelado ali prekrijejo tako, da 

ne motijo borbe.  

 

Člen 2.3.4. Neprimerna oprema in oblačila  

- Če pride tekmovalec na borišče neprimerno oblečen ali nepopolno oblečen ali nepravilno 

opremljen (napačna barva ščitnika za glavo, napačne rokavice, napačna oprema, brez 

nameščenih zaščitnih povojev, brez ščitnika za usta, …), ni takoj diskvalificiran ampak se 

prične s štetjem 2 minut rok, v katerem mora tekmovalec napako oziroma napake odpravit.  

- Če tekmovalec tega po poteku dveh minut ne odpravi , sledi diskvalificiran. V rezultat se mu 

napiše WO (Walk-Over).  

- Nošenje očal med borbo ni dovoljeno. Dovoljeno je nošenje mehkih kontaktnih leč.  
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ČLEN 3. PROCEDURE  

 

Člen 3.1. Postopek pri registraciji  

- Vsa tekmovanja na nivoju WAKO morajo uporabljati uradni elektronski sistem WAKO 

(trenutno je ponudnik teh storitev SportData).  

- Vsak WAKO sodelujoč mora imeti veljavno letno registracijo ( WAKO Sport ID ) na RSportz 

platformi, da je možna registracija na Sport Dati. 

- Vse prijave na Svetovna in Kontinentalna prvenstva kot tudi na pokale, morajo potekati 

preko sistema registracije WAKO.  

- Registracije se zaključijo en teden (7 dni) pred Svetovnim ali Kontinentalnim prvenstvom ter 

3 dni pred Svetovnimi ali Kontinentalnimi pokali. Pred zaključkom registracije, bodo vsi vnosi 

vidni na spletni strani SportData, kjer obstaja možnost popravkov / sprememb. Te lahko 

popravi oziroma spremeni odgovorna oseba nacionalne zveze.  

- Po roku za prijave, se prijave zaprejo in spremembe niso več dovoljene, obstaja pa možnost 

izbrisa iz registracije.  

- Registracija posamezne osebe (tekmovalec, trener, sodnik, uradno osebje) mora vsebovati 

naslednje podatke: o Ime in priimek o Državljanstvo o Datum rojstva  

o Fotografija (format JPG ali PNG, ločljivosti 400 x x600 px, največje velikosti 

1 Mb) o Status  

o Zdravniško spričevalo o Ter kakršnokoli drugo dokumentacijo, ki jo zahteva 

WAKO IF odbor.  

- Vsaka prijava na tekmovanje temelji na osebni izbiri tekmovalca.  

Člen 3.1.1. Spletna registracija  

- Vsak udeleženec se prijavi na podlagi lastne izbire (trener, tekmovalec, sodnik, ...).  

- Tekmovalec se mora prijaviti tako v disciplino, kot tudi v starosto in težnostno kategorijo, v 

kateri želi tekmovati.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih je dovoljena samo prijava v eno starostno in 

težnostno kategorijo.  
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- Na istem prvenstvu mora biti tekmovalec, v ring disciplinah, prijavljen samo v eni disciplini in 

kategoriji. Na vseh prvenstvih, pokalih in turnirjih je prepovedano, v ring disciplinah, niso 

dovoljeni dvojni starti / mešani starti.  

- Tekmovalcu je, v tatami disciplinah, dovoljeno nastopati tako v Point Fight-u kot tudi Light 

Contact-u in Kick Light-u na istem tekmovanjju, ne more pa, na istem tekmovanju, nastopati 

tudi v ring disciplinah.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih ter na Open turnirjih, v tatami disciplinah, je 

dovoljen start v dveh težnostnih kategorijah (v dejanski, glede na težo in eni višje glede, na 

dejansko težo).  

- Ko se registracija za Svetovna in Kontinentalna prvenstva zaključi, mora tekmovalec ostati v 

starostni in težnostni kategoriji, v katero se je prijavil. Spremembe niso več dovoljene.  

- Če ima tekmovalec neprimerno težo, se ne more več prijaviti v katerokoli drugo težnostno 

kategorijo, ne višjo in tudi ne nižjo, tak tekmovalec je diskvalificiran.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih ter na Open turnirjih je dovoljeno spreminjati tudi 

težnostno kategorijo tekmovalca navzgor ali navzdol, ne glede na to, da je registracija že 

zaprta. Dokončno kategorijo se določi po uradnem tehtanju.  

Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih se lahko tekmovalec, v tatami kategorijah, bori v 

kategoriji , ki je največ za eno višja od njegove dejanske teže ( tekmovalec, ki tehta 65,5 kg se 

lahko bori le v kategoriji do –69 kg ali do -74 kg), to pa ne velja za ring discipline, kjer se 

tekmovalec lahko bori samo v svoji težnostni kategoriji.  

Člen 3.1.2 Prijava na tekmovanje  

- Prijava na tekmovanje se prične prvi dan uradnega tehtanja in zdravniškega pregleda ter 

vključuje naslednje: o Akreditacijo (opravi se na podlagi osebne registracije). o Uradno 

tehtanje. o Zdravniški pregled  

Člen 3.1.3. Zahtevana dokumentacija tekmovalca  

- Vsak tekmovalec mora ob prijavi imeti naslednjo overovljeno dokumentacijo, ki jo preda 

uradnikom med kontrolo tehtanja in zdravniškim pregledom:  

o Potni list ali osebno izkaznico  

o Uraden dokument stalnega prebivališča v državi, ki jo zastopa, v primeru da nima 

državljanstva državne reprezentance, ki jo zastopa.  

o WAKO zdravniško spričevalo (priloga 20). o WAKO zdravniški vprašalnik (priloga 21). 

o Odobritev zdravnika ortodonta  - če ima korektor za zobe (priloga 22). o WAKO 

izjavo da tekmovalka ni noseča – za tekmovalke starejše od 14 let (priloga 23). o 

WAKO opustitev odgovornosti (priloga 24).  

o WAKO soglasje staršev / zakonitega zastopnika (za mladoletne tekmovalce stare 

manj kot 18 let).  

- Vsi dokumenti morajo biti čitljivo in odgovorno izpolnjeni ter podpisani, pred odhodom na 

tekmovanje.  

- Na vseh potrdilih mora biti napisana tekmovalčeva številka potnega lista ali osebne izkaznice.   
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- Za mladoletne tekmovalce morajo starši ali njihovi zakoniti zastopniki, poleg soglasja staršev 

/ zakonitih zastopnikov, podpisati tudi WAKO medicinski vprašalnik in WAKO opustitev 

odgovornosti.  

Člen 3.2. Postopek rezervacije nastanitev  
Postopek velja za vsa Svetovna in Kontinentalna prvenstva.  

Postopek je drugačen in ni povezan s postopkom prijave – registracije tekmovalcev na samo 

tekmovanje (člen 3.1.).   

- Nastanitev za vse udeležence Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstev mora organizirati 

organizator prvenstva.  

- Vsi udeleženci Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstev (športniki, trenerji, sodniki, spremstvo, 

gostje, …) morajo biti registrirani v sistemu SportData, če želijo pridobiti pravico do 

akreditacije.   

- Vsi udeleženci Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstev morajo biti akreditirani in morajo biti 

nastanjeni preko organizatorja.  

Organizator mora ponuditi reprezentancam nastanitve treh kakovostnih stopenj in z več 

cenovnimi razponi. 

 

Za vsa Svetovna ali Kontinentalna prvenstva, predsednik ali član organizacijskega odbora 

WAKO, obišče in preveril kakovost nastanitev in postopek izbire nastanitve ter na podlagi 

tega izpolnil obrazec »WAKO ponudbe«, ki ga posreduje vsem udeležencem tekmovanja.  

- Odločitev o organizatorju Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstev sprejme WAKO IF ali WAKO 

kontinentalni odbor, v sodelovanju z WAKO IF. WAKO IF podpiše pogodbo z organizatorjem, 

za kontinentalna tekmovanja podpiše pogodbo tudi kontinentalni predsednik WAKO.   

- Pogodba ureja vse pravice in obveznosti lokalnih organizatorjev prvenstva, cene in storitve, 

ki se zaračunavajo, kot tudi roke prijave, rezervacije nastanitev, plačila in druge podrobnosti.  

- Organizator mora prijaviti in rezervirati nastanitve in to tudi sporočiti nacionalnim zvezam, 

najmanj 120 dni pred pričetkom tekmovanja.   

- Za rezervacijo in stroške plačila nastanitev organizator zagotovi naslednje plačilne pogoje:  

Postopek rezervacije in odpovedi z jasno navedenimi datumi morajo biti zavedeni v vabilu, ki ga 

pripravi organizator in odobri predsednik svetovne in predsednik kontinentalne WAKO zveze. 

Vabilo se pošlje iz WAKO pisarne, najkasneje 6 mesecev pred pričetkom tekmovanja.  

Člen 3.3. Postopek akreditacije  
- Vsak udeleženec Svetovnega ali Kontinentalnega prvenstva mora biti akreditiran preko 

sistema SportData.  

- Obstaja več vrst akreditacije:  

o Tekmovalec o 

Trener o Sodnik o 
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Zdravnik / medicinec 

o Uradni 

spremljevalec o 

Organizator / 

organizacijski odbor  

o Tehnično osebje o 

VIP  

o VIP – gost o Gost 

o Novinar  

- Vsi navedeni morajo biti registrirani v sistemu SportData, v za to predpisanem roku.  

- Administrator SportData pripravi akreditacije, ki jih organizator natisne po zaključku 

registracije.  

- Organizator mora zagotoviti tiskanje akreditacij na kraju samem, med uradnim tehtanjem 

(zagotoviti mora tudi naknadno registriranje gostov).  

- Akreditacija mora vsebovati naslednje podatke:  

o Ime prvenstva, kraj, državo in 

datum dogodka o Slika akreditirane 

osebe o QR koda z vsemi podatki o 

Skrajšana koda države o Zastava 

države o Ime in priimek  

o Kategorija in funkcija o Status  

(osnutek akreditacije – priloga 18)  

Organizator skupaj z organizacijskim odborom WAKO, določi pravico dostopa do določenih 

področij, skladno z akreditacijo.  

Člen 3.3.1. Tekmovalci in trenerji  

- Na borišče lahko vstopijo samo akreditirani tekmovalci in po 2 akreditirana trenerja. Enako 

velja tako za tatami kot tudi za ring.  

- Vsi zgoraj navedeni morajo imeti stalno pri sebi akreditacije.  

- Ob prihodu na ring ali tatami, trener pokaže tako svojo kot tudi akreditacijo tekmovalca 

sodniku, ki je odgovoren za pregled opreme.  

- Po preverbi identitete tekmovalca, sodnik zadrži akreditacijo in jo vrne tekmovalcu po 

končani borbi.  

- V primeru, da je tekmovalec ali trener diskvalificiran zaradi nešportnega obnašanja, se mu 

akreditacija ne vrne temveč jo prevzame glavni sodnik tekmovanja.  

- V primeru KO, TKO ali poškodbe, sodnik izroči akreditacijo uradnemu zdravniku.  

- Tekmovalec, glavni sodnik in točkovni sodniki v borbi, ne smejo imeti pri sebi akreditacije, vsi 

ostali pri uradni mizi pa jo morajo imeti.  
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- V primeru diskvalifikacije trenerja glavni sodnik zadrži njegovo akreditacijo za toliko časa, kot 

to določi predpisana sankcija.  

Člen 3.4. Postopek tehtanja  

Člen 3.4.1. Tehtnice  

- Pri uradnem tehtanju morata biti najmanj dve tehtnici za uradno tehtanje in še najmanj ena 

dodatna za kontrolno tehtanje.  

- Uradne tehtnice morajo biti postavljene v ločenih prostorih (ena za tekmovalce, ena za 

tekmovalke) ali pa v istih prostorih, kjer so postavljene ustrezne vizualne pregrade (separeji). 

V kolikor to ni možno doseči, se najprej opravi kontrola za vse tekmovalke in potem za vse 

tekmovalce.  

- Kontrolne tehtnice so postavljene ločeno od uradnih tehtnic.  

Člen 3.4.2. Uradnik za tehtanje  

- Uradnik, ki tehta tekmovalce na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, je član WAKO 

organizacijskega odbora. Na ostalih prvenstvih, pokalih in kickboxing tekmovanjih, na 

nacionalnem nivoju, pa uradnika za tehtanje imenuje promotor tekmovanja.  

- Njegova glavna naloga je, da preveri dejansko starost tekmovalca ter težo in disciplino, glede 

na njegovo uradno registracijo.   

- Med tehtanjem sta prisotna en uradnik in ena uradnica.  

Člen 3.4.3. Postopek tehtanja  

Člen 3.4.3.1. Tehtanje pri registraciji  

- Uradno tehtanje za Svetovna in Kontinentalna prvenstva se izvaja najmanj 48 ur ali največ 72 

ur pred pričetkom tekmovanja.  

- Tehtanje tekmovalcev in tekmovalk mora potekati ločeno z upoštevanjem diskretnosti.  

- Pri tehtanju je lahko prisoten samo en predstavnik ekipe, ki se trenutno tehta.  

Kakršnokoli posredovanje predstavnika ekipe pri tehtanju, ni dovoljeno. Predstavnik mora 

biti oddaljen, od tekmovalca in tehtnice, najmanj 1 m.   

Vsak tekmovalec mora uradniku za tehtanje predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali 

potni list) in podpisan dokument odpoved odgovornosti WAKO (WAKO Liability waiver).  

- Tehtanje se izvede skladno z dogovorjenim razporedom, ki ga je potrebno spoštovati.  

- Tehtanje izven napovedanega časa ni dovoljeno, razen v primeru, da se čas tehtanja zavleče.  

- Za prvo uradno tehtanje je dana možnost tehtanja tudi ob drugem dogovorjenem času, če 

pride do zakasnitve pri potovanju ekipe in je ta najavljena.  

- Špekulacije s časom tehtanja niso dovoljene.  

- Vse ekipe se morajo stehtati preden se izvede uradni žreb borb.  

- Teža je tista, ki jo prikaže tehtnica.  

- Teža mora biti prikazana v metričnem merilu. Lahko se uporablja tudi elektronska tehtnica.  

- Tekmovalec se mora boriti izključno v težnostni kategoriji, določeni pri tehtanju.  
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- Tehtnica mora biti postavljena na trdni podlagi in ne na preprogi.  

- Če tekmovalec preseže dovoljeno težo, ima pravico do še ene kontrole teže, v času do največ 

ene ure.  

- Če po eni uri ne doseže primerne teže je diskvalificiran.  

- Nacionalnim zvezam je dovoljeno, da pred koncem uradnega tehtanja in pred zdravniškim 

pregledom, zamenjajo enega tekmovalca, pod pogojem, da je to na tekmovanju dovoljeno 

ter da je bil nadomestni tekmovalec zaveden kot rezerva, za isto težnostno kategorijo ali pa 

katerokoli drugo težnostno kategorijo.  

- Vse špekulacije v zvezi z zgoraj navedenim, se smatra za kršitev pravil. Pri tem je sankcioniran 

tako tekmovalec kot tudi nacionalna zveza.  

Člen 3.4.3.2. Dnevno tehtanje  

- Tekmovalci v ring disciplinah imajo med tekmovanjem tudi vsakodnevno tehtanje (Svetovna 

in Kontinentalna prvenstva, ter pokali).  

- Prepovedano je izogibanje vsakodnevnemu tehtanju.  

- V kolikor tehtanja ni mogoče zaključiti 3 ure pred pričetkom tekmovanja, se mora o 

skrajšanju tega časa, predsednik organizacijskega odbora posvetovati z zdravnikom, 

trenerjem ter sodniškim odborom in pri tem paziti, da s tem ne posega v pravice tekmovalca.   

- Tehtanje se opravi zjutraj in velja za uradno tehtanje.  

- Tehtanje izven napovedanega časa ni dovoljeno, razen v primeru, da se v napovedanem času 

ne konča.  

- Vsak tekmovalec mora pri tehtanju pokazati svoj nacionalni potni list.  

- V kolikor tekmovalec ne doseže dovoljene teže, lahko koristi zadnjo priložnost za ponovno 

tehtanje po 45 minutah.  

- Ta teža tekmovalca je dokončna.  

- Tekmovalec je diskvalificiran z označbo tehnična diskvalifikacija.  

Člen 3.5. Postopek zdravniške kontrole  
- Uradni zdravniški pregled je, za vsa Svetovna in Kontinentalna prvenstva, organiziran 

najmanj 48 in največ 72 ur pred začetkom tekmovanja.  

- Zdravniške preglede se opravlja ločeno za tekmovalke in ločeno za tekmovalce. Pri tem je 

potrebno upoštevati načelo diskretnosti.  

Uradne tehtnice morajo biti postavljene v ločenih prostorih (ena za tekmovalce, ena za 

tekmovalke) ali pa v istih prostorih, kjer so postavljene ustrezne vizualne pregrade (separeji).  

V kolikor to ni možno doseči, se najprej opravi kontrola za vse tekmovalke in potem za vse 

tekmovalce.  

Člen 3.5.1. Zdravniško osebje  

- Zdravniško osebje imenuje nacionalni organizacijski odbor, potrdi pa ga predsednik WAKO 

zdravniškega odbora.  
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- Naloga zdravniškega osebja je preverjanje dejanskega fizičnega stanja tekmovalca, kontrola 

in zbiranje veljavnih zdravniških spričeval ter preverjanje njegove akreditacije in identitete.  

Člen 3.5.2. Zdravniška kontrola  

- Izbrani zdravnik mora opraviti pregled splošnega fizičnega stanja tekmovalca.  

- Cilj takega pregleda je izključiti kakršnokoli poškodbo ali zdravstveno stanje tekmovalca, ki bi 

lahko predstavljalo tveganja za zdravje tekmovalca ali njegovega nasprotnika.  

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti nevrološkemu sistemu, mišično-skeletnemu 

sistemu, raznim kožnim okužbam, očem, nosu, infekcijam, zlasti pa to še posebej velja za 

tekmovalce v ring disciplinah.  

- Pri zdravniškem pregledu, na WAKO Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, morata biti 

prisotna en zdravnik in ena zdravnica. Na ostalih tekmovanjih je dovolj en zdravnik, ki 

opravlja preglede ločeno za tekmovalke in ločeno za tekmovalce.  

- Vsak tekmovalec mora pokazati osebni dokument (osebni izkaznico ali potni list), WAKO 

zdravniško spričevalo, ki ni starejše od 1 leta in podpisan WAKO zdravniški vprašalnik (WAKO 

Medical questionnaire).  

- Po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu, mora uradni zdravnik razglasiti tekmovalca 

sposobnega za borbo in to vnesti v računalniški registrski sistem.  

Člen 3.6. Tekmovalne listine  
- Pripravo seznamov s Svetovnih in Kontinentalnih prvenstev pripravi WAKO organizacijski 

odbor, najmanj 12 ur po končani uradni prijavi tekmovanja in najmanj 24 ur pred začetkom 

tekmovanj.  

- Žrebanje je izvedeno glede na končno potrjeno registracijo tekmovalcev.  

Člen 3.6.1. Splošna merila  

- Tekmovalci iz istega kluba / reprezentance, v isti težnostni kategoriji, morajo biti razporejeni 

v startne liste v različne dele startnih listov (primer: en tekmovalec v zgornjem delu startne 

listine, drugi v spodnjem delu startne listine). Tekmovalca se srečata lahko samo v finalu. Če 

je iz istega kluba prisotnih več tekmovalcev, je potrebno startne listine urediti tako, da se 

tekmovalci iz istega kluba, ne borijo med seboj v prvem kolu, v kolikor je seveda to mogoče.   

- Vsaka tekmovana listina mora vsebovati naslednje podatke: Naziv turnirja, kraj in datum, ime 

discipline, spol, starost, težo tekmovalcev, ime in priimek tekmovalca, klub ali državo ter 

število borb.  

- Vse tekmovalne listine morajo biti natisnjene v treh uradnih izvodih, po eden za glavnega 

sodnika, eden za uradno mizo in eden za obvestilo na oglasni deski. Vse morebitne 

spremembe morajo biti popravljene na vseh treh listinah, na katerih mora biti tudi podpis 

glavnega sodnika. Neuradne kopije seznamov so na razpolago vodjem posameznih 

reprezentanc.  

Izpolnjene listine z dodanim žigom in podpisom glavnega sodnika, so uradni dokumenti, ki jih 

je potrebno imeti v arhivu najmanj 2 leti.  

Po odobritvi WAKO organizacijskega odbora, ni več možno izvajati sprememb, razen v 

primeru bistvene napake (napačna kategorija teže, napačna starostna razdelitev, napačna 
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disciplina, napaka s strani WAKO uradnikov), spremembo mora pisno odobriti predsednik 

organizacijskega odbora.   

Člen 3.6.2. Razvrstitve  

- Razvrstitve za Svetovna prvenstva bodo temeljila na spodnjih merilih.  

Člen 3.6.2.1. Kriteriji za razvrstitve tekmovalcev  

- Kriteriji za Svetovna ali Kontinentalna prvenstva, za vsako tekmovalno kategorijo posebej, se 

upošteva samo dosežke v isti tekmovalni kategoriji (ista disciplina ter enaka težnostna in 

starostna kategorija), na predhodnih tekmovanjih v dvoletnem obdobju iste discipline in iste 

starostne kategorije.  

- Razvrstitev po kriterijih določi organizacijski odbor pred uradnim žrebanjem.  

Člen 3.6.2.2. Merila ranga tekmovalca  

- Temeljijo na pridobljenih točkah s predhodnih dveh let s prejšnjih tekmovanj. o Svetovno 

prvenstvo      100 točk  

o Kontinentalno prvenstvo    70 točk o 

Svetovni podprvak      70 točk o 

Kontinentalni podprvak    70 točk o 

Svetovni pokal – prvak     50 točk o 

Svetovni pokal – podprvak    30 točk o 

Kontinentalni pokalni prvak    20 točk 

o Kontinentalni pokalni – podprvak  10 točk  

Člen 3.6.3 Uradni žreb  

- Žrebanje opravi predsednik organizacijskega odbora na javnem shodu, ob napovedanem 

času.  

- Uradni žreb se opravi z uporabo računalniškega programa ( trenutno je to SportData).  

- Tekmovalne liste se 1 uro po končanem žrebanju, objavi na WAKO uradni spletni srani.  

- V primeru kakršnekoli bistvene napake na startnih listih, lahko vodstvo nacionalne 

reprezentance pošlje organizacijskemu odboru, uradno obvestilo o napaki, vendar 

najpozneje do 1 ure po objavi žreba.  

- Na to obvestilo organizacijski odbor, v 1 uri po oddaji obvestila o napaki, poda končno 

odločitev.  

Člen 3.6.4. Dnevni program tekmovanja   

- Dnevni program tekmovanja na Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstvih pripravi 

organizacijski odbor, odobri pa ga predsednik organizacijskega odbora.  

- Dnevni program za prvi dan tekmovanja je objavljen največ 3 ure po zaključku uradnega 

žrebanja, na WAKO spletni strani.  

- Za ostale dni tekmovanja je dnevni program objavljen največ 2 uri po končani zadnji borbi 

tistega dne.  

- Dnevni program vsebuje:  

o Razpored borb po boriščih in zaporedje borb  
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o Podatke o borbi (kategorija, položaj na borišču – rdeči / modri, ime in priimek ter 

državljanstvo tekmovalca) o Čas pričetka borbe  

o Začasni časovni razpored startnih listin  

o Predviden čas za odmor o Zaključni čas tekmovanja  (dnevno)  

 

 

 

 

Člen 3.7. Postopek pri diskvalifikaciji  
Vsak udeleženec tekmovanja je lahko diskvalificiran zaradi kršitve pravil ali nešportnega vedenja.   

Poznamo dve vrsti diskvalifikacije:  

- Tehnična diskvalifikacija  

- Diskvalifikacija zaradi neprimernega obnašanja  

Člen 3.7.1. Tehnična diskvalifikacija  

- Tehnična diskvalifikacija pomeni nenamerno kršenje pravil med borbo ( prestopi, opozorila, 

minus točke, število udarcev, …)  

- Tekmovalec, ki je diskvalificiran zaradi tehnične diskvalifikacije, lahko še vedno prejme 

nagrado za dosežen rezultat pred diskvalifikacijo.  

Člen 3.7.2. Diskvalifikacija zaradi neprimernega obnašanja  

- Diskvalifikacija zaradi neprimernega obnašanja pomeni neposredno kršenje pravil, ki bi lahko 

privedlo do poškodbe nasprotnika.  

- Diskvalifikacija zaradi nešportnega obnašanja (psovke, kričanje, neprimerne geste do 

nasprotnika, trenerja, sodnika ali kogarkoli drugega uradnika in tudi gledalca).  

- Diskvalifikacija zaradi neprimernega vedenja pri protestu zaradi odločitve v borbi in oviranje 

nadaljevanja predvidenega programa tekmovanja.  

- Če je tekmovalec diskvalificiran zaradi neprimernega obnašanja, izgubi pravico do ustrezne 

nagrade za doseženi predhodni rezultat.  

- Z diskvalifikacijo zaradi neprimernega obnašanja je lahko diskvalificiran katerikoli uradnik na 

tekmovanju, dolžina same izključitve je odvisna od teže prekrška, lahko je to za en dan ali pa 

za celotno tekmovanje.  

- Predsednik pritožbenega odbora o taki diskvalifikaciji pisno obvesti vodstvo WAKO, ta pa 

izpelje postopek skladno z veljavnimi predpisi. O postopku obvesti tudi WAKO disciplinsko 

komisijo.   

Člen 3.8. Postopek uradnega protesta  

Člen 3.8.1. Protest na tekmovanju  

- Protest se poda v pisni obliki in mora jasno opisati težavo, za katero se vloži protest. Glavni 

sodnik posreduje pisni protest odboru za pritožbe, ta je dolžan nemudoma preučiti pritožbo 

in podati uradni odgovor.  

Člen 3.8.2. Uradni pritožbeni odbor  
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- Uradni odbor za pritožbe sestavljajo:  

o Predsednik sodniškega odbora za ring ali tatami o Glavni 

nadzornik  o Glavni sodnik  

o Tehnični direktor za ring ali tatami (v funkciji predsednika 

pritožbenega odbora) -  V pritožbenem odboru ne smeta biti dva 

člana iz iste nacionalne države.  

Predsednik sodniškega odbora mora imenovati še 3 dodatne nadomestne člane, ki bodo 

nadomestili člana pritožbenega odbora, v primeru navskrižja interesov (isto državljanstvo, 

družinsko razmerje, vpletenost v razlog za pritožbeni postopek).  

- Pri protestu se upošteva in koristi sistem korak po koraku. Torej, se razreši že na prvi stopnji 

(pogovor s sodnikom), če pa to ni mogoče, se koristi sistem »potem pa«.  

Člen 3.8.2. Postopek za vložitev uradnega protesta  

- Trener oziroma predstavnik kluba / reprezentance se mora takoj po končani borbi izjasniti ali 

želi vložiti uradni protest.  

- Od vodje ringa / tatami-ja mora prevzeti WAKO obrazec za protest (priloga 29) in ga v roku 

do največ 10 minut po zaključku borbe, izpolnjenega vrniti vodji ringa / tatami-ja. Pri tem 

mora plačati 100 € pritožbenega depozita.  

- Odbor za pritožbe odgovori na pritožbo v 15-ih minutah.  

- V tem času bo pritožbeni odbor pritožbo pregledal in sprejel dokončno odločitev.  

- Če odbor ugotovi, da je protest neveljaven, predlagatelj depozit (100 €) izgubi.  

- V primeru pozitivne rešitve, se napačna odločitev, zaradi katere je bil vložen protest, popravi. 

Depozit (100 €) se vrne predlagatelju protesta.  

Člen 3.8.3. Neregularen uradni protest  

- Protest na ringu / tatami-ju (kot je sedenje na tleh in podobno) zaradi nestrinjanja z 

odločitvami, samovoljno s strani tekmovalca ali spodbujeno s strani trenerja, kot tudi 

njegove ekipe, z namenom oviranja nadaljnjega programa, ni dovoljen.   

- V primeru takega neregularnega protesta, posredujejo odgovorni glavni sodnik, nadzornik in 

predsednik tehnične komisije na ringu / tatami-ju.  

- Posledica takega vedenja je lahko tudi izključitev celotne ekipe v disciplini, v kateri se je odvil 

nepravilen dogodek izveden.  

- V primeru nadaljevanja te kršitve, ko mora posredovati tudi varnostno osebje na 

tekmovanju, sledi diskvalifikacija celotne reprezentance.  

- Tako odločitev, na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, sprejme upravni odbor WAKO. Za 

druga prvenstva in pokalna ter Open tekmovanja, tako odločitev sprejme odbor, ki ga 

sestavljajo predsednik nacionalne zveze (organizator) ali njegov pooblaščenec, promotor in 

glavni sodnik tekmovanja.  

- V primeru zgoraj navedenih kršitev, protest ni obravnavan.  

Člen 3.8.4. Video dokaz  

- Video posnetki se ne smejo uporabljati kot dokazni material na WAKO prireditvah.  

- Video posnetki za dokazovanje, poizvedbe ali pojasnila, niso dovoljeni.  
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Člen 3.8.5. Posebne kršitve pravil  

- Če tekmovalec, trener ali pa celotna ekipa protestira z vstopom na ring / tatami, na 

Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, lahko upravni odbor WAKO, diskvalificira celotno 

ekipo. Na drugih tekmovanjih, odločitev o diskvalifikaciji, sprejme predsednik nacionalne 

zveze, ki je organizator tekmovanja ali njegov predstavnik ter promotor in glavni sodnik.  

 

Člen 3.9. Postopek spremembe sodniške odločitve  
- Samo glavni sodnik in nadzornik lahko spremenita odločitev glavnega sodnika v borbi in to v 

primeru, da pride do »bistvene napake«.  

- Za »bistveno napako« se šteje:  

o Če točkovni sodnik zamenja strani tekmovalcev. o Napačno 

zabeležene točke ali opozorila (kazni).  

o Očitna napačna uporaba pravil s strani glavnega sodnika borbe.  

- Sprememba odločitve velja takoj in jo je potrebno zabeležiti v pisni obliki.  

Člen 3.10. Otvoritvena slovesnost  
- Otvoritvena slovesnost na Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstvih poteka prvi dan, pred 

začetkom prvih borb. Organizira in vodi jo WAKO organizacijski odbor, v sodelovanju z 

lokalnim organizacijskim odbor.  

- Otvoritvena slovesnost je organizirana tako, da se v mimohodu predstavijo vse sodelujoče 

nacionalne reprezentance.  

- Vsako reprezentanco sestavljajo po trije tekmovalci (mešano tekmovalci in tekmovalke), 

oblečeni v državne trenirke in športne copate ( kratke hlače niso dovoljene).  

- Organizacijski odbor mora za vsako reprezentanco pripraviti ustrezno poimensko tablo.  

- Program otvoritvene slovesnosti vključuje:  

o Napoved o Mimohod  

o Pozdravni govor (predsednik WAKO, predsednik 

WAKO države gostiteljice in lokalni  

VIP predstavniki) o Kulturni program, ki ga sestavlja glasba (lokalna kultura), 

moderna glasba, ples (lokalna kultura). Za vsakega nastopajočega je predvidena dolžina 

nastopa 3 minute.  

Člen 3.11. Postopek pri podeljevanju športnih priznanj  
- Na Svetovnih ali Kontinentalnih prvenstvih mora biti podelitev nagrad organizirana zadnja 

dva dni, po končanih vseh borbah. Organizira in vodi ga organizacijski odbor, v sodelovanju z 

lokalnim organizacijskim odborom.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih mora promotor zagotoviti visokokakovostne 

pokale, medalje in certifikate v skladu z WAKO standardom. Na ostalih tekmovanjih in 

turnirjih morajo biti pokali, medalje in certifikati, v skladu s stopnjo turnirja in 

organizacijskimi standardi.  
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o Medalje - ena zlata, ena srebrna in dve bronasti, premera 10 mm (priloga 16) o 

Pokali za zmagovalca (primerni za prestižne prireditve) o Certifikati za prejemnike 

medalj  

o Certifikati za udeležence prvenstev  

o Posebne nagrade  

 1. Pokal za najboljšega tekmovalca na tatami-ju  

 2. Pokal za najboljšega tekmovalca v ringu  

 3. Pokal za najboljšo tekmovalko na tatami-ju  

 4. Pokal za najboljšo tekmovalko v ringu  

 5. Pokal za najboljšega sodnika v ringu  

 6. Pokal za najboljšega sodnika na tatami-ju  

 7. Pokal za najbolj korektnega trenerja  

 8. Pokaj za najboljšo ekipo (če je na prvenstvu tudi ekipno 

tekmovanje) -  Območje za podeljevanje nagrad mora biti dvignjeno, 

velikosti najmanj 8 x 3 m.  

- V ozadju podelitvenega prostora mora biti postavljen predstavitveni »prikazovalnik« velikosti 

najmanj 5 x 5 m.  

To je prostor za dinamične slike nagrajencev, katerega odobri predsednik tehničnega odbora 

WAKO, najmanj 3 mesece pred tekmovanjem. - Ustrezen podelitveni »podij«.  

Na podelitvenem podiju  

- Na stopničkah za podelitev nagrad niso dovoljene nobene osebne ali državne zastave.  

- Državne zastave so dovoljene v ringu ali na tatami-ju, po končani borbi.  

- Noben trener ali drug uradnik, ne sme stopiti na stopničke med podelitvijo ali takoj po njej.  

- Tekmovalci morajo biti na stopničkah oblečeni v nacionalne trenirke in športne copate. Na 

podelitvi ni dovoljeno imeti kratkih hlač, drugih copat, sončnih očal, kap in klobukov. 

Postopek podelitve  

- Medalje in pokale podeli predsednik WAKO IF ali kontinentalni predsednik WAKO, član 

upravnega odbora WAKO ali nacionalni predsednik WAKO. Oblečen mora biti na primeren 

način (za moške je to obleka in kravata, za ženske pa elegantna obleka.  

- Tekmovalcem se najprej podeli bronaste medalje, potem srebrno in na kocu še zlato medaljo 

in pokal.  

- Za vsako zlato medaljo se predvaja himna zmagovalca (v trajanju največ 20 sekund).  

- Vsi dobitniki medalj morajo na stopničkah počakati do konca predvajanja himne zmagovalca.  

Člen 3.12. Uradno poročilo tekmovanja  
- Po končanem Svetovnem ali Kontinentalnem prvenstvu ter Svetovnem pokalu, organizacijski 

odbor in SpotrData administrator, pripravita uradno poročilo o tekmovanju.  

- Uradno poročilo mora vsebovati naslednje podatke:  

o Naslovna stran z uradnim imenom in logotipom tekmovanja o Pismo predsednika o 

Organizacijski odbor o Zdravniški odbor o Uradno vabilo na tekmovanje  
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o Število udeležencev (države, moški, ženske, skupno število prijav, skupno število 

tekmovalcev)  

o Udeležba po državah – začetni seznam ( seznam tekmovalcev in kategorij) o Število 

udeležencev – seznam uradnikov (države, trenerji, uradniki, sodniki, skupaj) o 

Uradna registracija – trenerji o Uradna registracija – uradniki o Uradna registracija – 

sodniki o Tekmovalne listine z rezultati o Uradni rezultati po kategorijah o Medalje – 

po državah o Medalje po starostnih kategorijah o Medalje po disciplinah o Posebne 

nagrade  

o Zdravniško poročilo (s statistiko poškodb)  

o Poročilo predstavnikov za medije – YouTube, Facebook, Instagram, …, (ogledi, obiski, 

dosegi)  

 

Člen 3.13. Postopek za spremembo pravil  
- Vsak član lahko ob upoštevanju sledečih postopkov, sproži postopek spremembe pravil:  

o Začetni predlog je potrebno pristojnemu odboru, poslati v pisni obliki (priloga 30), s 

pojasnilom v angleškem jeziku. o Pristojen odbor pregleda predlog in v kolikor oceni, 

da je sprejemljiv, ga posreduje WAKO odboru za pravila.  

o WAKO odbor za pravila prejete predloge ovrednotil in v kolikor smatra, da so 

primerni, predloge pošlje WAKO upravnemu odboru v odobritev.  

ČLEN 4. ODBORI  

 

Člen 4.1. Turnirski odbor  

- Predsednik WAKO za vsako Svetovno ali Kontinentalno prvenstvo imenuje člane turnirskih 

odborov.  

- Turnirski odbor sestavljajo trije člani: člani organizacijskega odbora, člani upravnega odbora 

WAKO in predsednik lokalnega odbora organizatorja.  

- Predsednik turnirskega odbora je imenovan za člana organizacijskega odbora in zaseda 

mesto vodje turnirja.  

- Vsi člani turnirskega odbora morajo tekoče govoriti angleško.  

- Odbor se sestane pred turnirjem, za katerega je imenovan in pripravi vse aktivnosti za 

nemoten potek turnirja, pri čemer mora v popolnosti spoštovati WAKO pravila.  

- Po potrebi lahko tudi dodajo člane turnirskega odbora, ki opravljajo določene naloge, v 

povezavi z drugimi turnirskimi aktivnostmi.  

- Skupaj s promotorjem bodo poskrbeli za določen dogodek / promocijo, na turnirju, ob 

upoštevanju WAKO pravil.  

- Turnirski odbor, ob sodelovanju s predsednikom WAKO, rešuje pritožbe udeležencev glede 

pogojev na turnirju (v kolikor do njih pride). - O vsem poročajo predsedniku WAKO.  

Člen 4.1.1. Sodniški ring / tatami odbor  

- Predsednik vsakega od teh odborov je odgovoren za imenovanje nadzornikov in pomočnikov 

za vsak tatami ali ring.  
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- Skupaj z nadzornim sodnikom določita glavne sodnike in ostale sodnike na boriščih.  

- Z nadzornikom preverijo tatami-je / ringe, uradno opremo, sodniške uniforme in odobrijo 

začetek tekmovanja.  

- Sodniške odbore imenuje WAKO upravni odbor za 4 leta, razen če se WAKO upravni odbor 

odloči drugače.  

Člen 4.1.1.1. Mednarodni sodniški seminarji in prijave na tekmovanja  

- V pripravah na Svetovna ali Kontinentalna prvenstva, Svetovne in Kontinentalne pokale, 

sodniški odbor organizira seminarje, kjer ocenjuje pripravljenost sodnikov.  

- Pri pošiljanju vabil na tekmovanja WAKO HQ doda opombo glede sodnikov, vključno z 

zahtevami vezanimi na priprave sodnikov.  

- Organizacija sodniških seminarjev:  

o Vsi sodniki morajo pri sebi imeti kopijo posodobljenih pravil, ki bodo predstavljena na 

seminarju.  

o S preizkusi se ugotavlja ali vsi sodniki obvladajo vsaj »minimalno« angleški jezik. Na 

podlagi ugotovitev, se sodnike razvrsti v kategorije (tako glede znanja angleščine kot 

tudi glede njihovih pridobljenih izkušenj).  

o Na seminarjih se obravnava pravila za vsako disciplino kickboxinga posebej ter 

specifična pravila.  

o Potrebno je poskrbeti, da vsi sodniki nosijo enake uniforme, skladno z WAKO pravili.  

- Seminarji se odvijajo v sledečem zaporedju:  

o Teoretični uvod in razlage.  

o Teoretična razlaga glavnih vprašanj, ki običajno povzročajo težave pri usklajevanju 

sodnikov.  

o Video predstavitve in razlage obravnavanih situacij. o Praktično usposabljanje s 

tekmovalci. o Uporaba sodniških znakov (kretenj) in razlaga računalniškega sistema 

točkovanja.  

o Pisni test / izpit o Registracija.  

- Vsi sodniki, morajo biti registrirani in med prvenstvi ter izbranimi tekmovanji, prejemajo 

točke. - Najboljše sodnike se kot uradne sodniki povabljeni na Svetovna in Kontinentalna 

prvenstva.  

- Sodniki licence prejmejo na podlagi njihovega nastopa na Svetovnih in Kontinentalnih 

prvenstvih.  

Člen 4.2. Trenerski odbor  
- WAKO trenerski odbor zastopa trenerje na vseh uradnih WAKO tekmovanjih.  

- Pri odločitvah vezanih na trenerje na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih ter Svetovnih in 

Kontinentalnih pokalih, mora biti vključen predsednik Trenerskega odbora ali predstavnik, ki 

ga predsednik imenuje. Na drugih WAKO tekmovanjih mora biti nacionalni predstavnik 

trenerjev vključen v odločitve, ki zadevajo trenerje na tekmovanju.  

- Odbor trenerjev je zadolžen za izobraževanje in licenciranje vseh mednarodnih trenerjev.  

- Odbor seminarje organizira pred Svetovnimi in Kontinentalnimi prvenstvi in pred Svetovnimi 

in Kontinentalnimi pokali.  
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- Namen seminarjev, ki jih organizira in vodi predsednik odbora in člani, je poučevanje, širjenje 

znanja in izkušenj ter obveščanje o najnovejših tendencah v kickboxingu.  

- Seminarji obravnavajo vsako disciplino posebej, v skladu z WAKO pravili, da lahko vsi trenerji 

podrobno preučijo način dela, ki je pomemben za razvoj WAKO.  

Člen 4.3. Zdravniški in anti-doping odbor  

- Odbor ima najmanj 3 člane.  

- Vodja prevzame pobudo za organizacijo dela znotraj odbora.  

- Pomembno je, da vsi člani odbora govorijo angleški jezik.  

- Odbor se sestaja pred Svetovnimi in Kontinentalnimi prvenstvi in Svetovnimi in 

Kontinentalnimi pokali.  

- Po potrebi se organizira tudi druga srečanja, priporočljiva pa so tudi sestajanje med samimi 

tekmovanji.  

- Njihova naloga je nadzor nad tem, da se na tekmovanjih upoštevajo vsa zdravstvena pravila, 

tako zdravnikov kot tudi zdravstvenega osebja.  

- Poskrbijo za obveščanje o anti-doping pravilih in usmerjajo anti-doping nadzor. - 

 Poskrbijo za učinkovito odpravljanje težav z zmanjševanjem telesne teže.  

- Odbor poroča WAKO upravnemu odboru.  

- Odbor je pooblaščen, da odloži začetek borb, če je tehtanje preblizu običajnemu začetku 

borb, če tehtanje zamuja ali, če o tem tekmovalci niso bili pravočasno obveščeni.  

- Odbor je pooblaščen, da odloži začetek borb, če ni vse potrebno zdravstveno osebje na 

svojem mestu.  

- Začetek borb lahko odloži tudi, ko ni na voljo ustrezno število reševalnih vozil. Iz istega razlog 

lahko zaustavi tekmovanje, če ekipa ni popolna.  

Člen 4.4. Tehnični odbor  
- Tehnični odbor ima najmanj 3 člane.  

- Vodja skrbi za organizacijo dela v odboru.  

- Pomembno je, da vsi člani odbora govorijo angleški jezik.  

- Odbor se sestaja pred Svetovnimi in Kontinentalnimi prvenstvi ter Svetovnimi in 

Kontinentalnimi pokali.  

- Po potrebi organizira tudi druga srečanja, vendar je priporočljivo, da se sestaja med 

tekmovanji.  

- Glavna dolžnost tehničnega odbora je nadzorovanje pravilne uporabe osebne varnostne 

opreme in druge turnirske opreme ter o vseh opaženih nepravilnostih, poročati predsedniku 

tehničnega odbora.  

- Na podlagi zbranih obvestil med turnirji, priporočati WAKO upravnemu odboru, izboljšave ali 

spremembe varnostne ali turnirske opreme.  

Člen 4.5. Seminarji  
- Mednarodni seminarji za vse odbore in uradno osebje morajo so organizirani izven  terminov 

tekmovanj in predhodno odobreni s strani WAKO odbora ter vključeni v WAKO koledar.  
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- Programi seminarjev morajo biti usklajeni z izobraževalnim programom WAKO in po WAKO 

pravilih.  

- Organizator mora seminar pravočasno napovedati in prejeti odobritev ustreznega WAKO 

odbora.  

- Pred vpisom seminarja v WAKO koledar, mora organizator predložiti soglasje za organizacijo 

mednarodnega seminarja na uradnem obrazcu (priloga 32).  

- Ob predložitvi predloga za seminar, mora organizator, poleg obveznega obrazca, priložiti tudi 

vabilo, plakat, program seminarja, ime in priimek vodje seminarja, imena predavateljev ter 

komu je seminar namenjen.  

- Predsednik posameznega odbora da soglasje za seminar, po predhodnem soglasju znotraj 

članov odbora, ko so izpolnjeni vsi, prej navedeni pogoji in je seminar organiziran skladno z 

WAKO pravili.  

 

 

 

 

 

 

 

ČLEN 5. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

Člen 5.1. Nešportno vedenje  
Nešportno vedenje je, če se tekmovalec, trener ali član tekmovalčeve ekipe, ob protestu vede do 

kateregakoli uradnika na tekmovanju, delegacije, tekmovalca ali prostovoljca WAKO, vključno s člani 

splošne javnosti, ter s tem škoduje ugledu in časti WAKO. Sem sodijo:   

- Verbalne zlorabe  

- Psihične zlorabe  

- Neprimerne geste  

- Ustrahovanja  

- Omejevanje nadaljevanja tekmovanja  

- Poizkus manipulacij ali vplivanja na sodniške odločitve. V takih primerah sledijo sledeče 

kazni:  

o 1. Z vsoto, ki jo je sprejel WAKO upravni odbor (večinska odločitev)  

 5.000,00 €  

 10.000,00 €  

 20.000,00 €  

Za plačilo kazni je, za vse predstavnike reprezentanc in spremstva, odgovoren 

predsednik zveze in nacionalna zveza.  
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o Celotna nacionalna delegacija je diskvalificirana iz vseh WAKO tekmovanj, za dobo 

dveh let.  

Člen 5.2. Sodelovanje članov WAKO v drugih disidentskih organizacijah  
- Člani WAKO ne smejo sodelovati v nobeni drugi nacionalni ali mednarodni disidentski 

kickboxing organizaciji.  

- Vsi WAKO Svetovni, Kontinentalni, mednarodni ali državni dogodki so rezervirani samo za 

člane WAKO.  

- Na dogodkih v Severni in Južni Ameriki, lahko sodelujejo na WAKO dogodkih tudi člani, ki 

niso člani WAKO. To velja do sprejema končne odločitve (v prihodnosti).  

- Če v katerikoli državi članici WAKO obstaja tudi disidentska kickboxing organizacija, je 

dovoljeno, da njihovi člani nastopajo na WAKO tekmovanjih samo v kolikor se odrečejo 

sodelovanju in nastopom na svojih tekmovanjih v celoti, tako tekmovalci kot tudi njihova 

zveza.  

- Ko tekmovalec druge disidentske kickboxing organizacije postane član WAKO, se ne sme več 

vrniti nazaj v organizacijo od koder je prišel. V kolikor to stori, je samodejno dokončno 

izključen iz WAKO, brez možnosti ponovne vrnitve.  

Člen 5.3. Sprememba pravil  
- Samo WAKO upravni odbor je pooblaščen, da uradno odobri spremembe pravil, ki jih 

predlaga za to imenovani odbori.  

- O spremembi dajejo soglasje tudi ustrezni odbori, ki so vezani na specifično temo.  

- Spremenjena pravila stopijo v veljavo najmanj 1 mesec po uradni spremembi.  

- Operativni datum veljavnosti novih pravil, je potrebno sporočiti vsem odborom in 

nacionalnim reprezentancam.  

- Spremembe lahko pričnejo veljati takoj, če se v objavljenih pravilih ugotovi pomembne 

napake ali če jih WAKO upravni odbor opredeli, kot ključne za zdravje in varnost ter v 

primeru »višje sile«.  

- V kolikor stopi sprememba v veljavo takoj, je to potrebno sporočiti vsem članicam WAKO in 

to objaviti na uradni spletni stani. Do sprememb pa ne more priti tik pred tekmovanjem ali 

med samim tekmovanjem.   

- WAKO upravni odbor lahko kadarkoli spremeni pravila v 1. poglavju (Splošna pravila).  O vseh 

spremembah mora članice obvestiti po elektronski pošti in to objaviti na uradni spletni 

strani. Datum spremembe mora biti jasno izražen.  

Člen 5.4. Posebne opombe  
- Za boljšo berljivost se uporablja moški spol, vendar se pravila nanašajo na oba spola.  

- Ta pravila začnejo veljati 1.1.2021 in veljajo najmanj 2 leti, vendar so dovoljene izboljšave in 

posamezne pojasnitve pravil.   

- Predlagane spremembe se pošlje WAKO IF odboru (predsedniku WAKO tehničnega odbora), 

na ustreznem obrazcu (priloga 30).  
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POGLAVJE 2 - WAKO TATAMI SPLOŠNA PRAVILA  

ČLEN 1. TATAMI DISCIPLINE  

 

Tatami discipline:  

- Point Fighting     (PF) -  Light Contact      (LC) -  Kick Light   

   (KL) -  Forms (musical / creative)  (MF / CF)  

ČLEN 2. BORIŠČE  

 

- Borišče se imenuje TATAMI  

- Vsi tatami-ji na WAKO tekmovanjih so velikosti 7 x 7 m.  

- Tatami obkroža še 1 m varnostnih blazin.  

- Tatami mora biti postavljen na gola ravna tla in sestavljen iz nedrsečih zaskočnih blazin, 

primerno obarvanih in odobren s srani WAKO (Trocellen).  

- Tatami za Musical in Creative Forms je velikosti 10 x 10 m.  

ČLEN 3. TEŽNOSTNE KATEGORIJE  

 

Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih WAKO, je dovoljeno tekmovati samo v enem težnostnem 

razredu. Tekmovalec lahko tekmuje v svoji težnostni kategoriji ali eni višje, glede na njegovo dejansko 

težo.  

Člen 3.1. Kategorija Otroci (CH) (starost 7, 8, 9 let)  
Dečki    Deklice  
- 18 kg   - 18 kg  

- 21 kg   - 21 kg  

- 24 kg   - 24 kg  

- 27 kg   - 27 kg  

- 30 kg   - 30 kg  

- 33 kg   - 33 kg  

- 36 kg   - 36 kg  

+ 36 kg   + 36 kg  

Člen 3.2. Mlajši kadeti (YC) (starost 10, 11, 12 let)  
Dečki    Deklice   
- 28 kg   - 28 kg  

- 32 kg   - 32 kg  

- 37 kg   - 37 kg  

- 42 kg   - 42 kg  

- 47 kg   - 47 kg  

+ 47 kg   + 47 kg  
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Člen 3.3. Starejši kadeti (OC) (starost 13, 14, 15 let)  
Fantje   Dekleta  

- 32 kg   - 32 kg  
- 37 kg   - 37 kg  

- 42 kg   - 42 kg  

- 47 kg   - 46 kg  

- 52 kg   - 50 kg  

- 57 kg   - 55 kg  

- 63 kg   - 60 kg  

- 69 kg   - 65 kg  

+ 69 kg   + 65 kg  

Člen 3.4. Mladinci (J) (starost 16, 17, 18 let)  
Moški   Ženske  
- 57 kg   - 50 kg  

- 63 kg   - 55 kg  

- 69 kg   - 60 kg  

- 74 kg   - 65 kg  

- 79 kg   - 70 kg  

- 84 kg   
- 89 kg  
- 94 kg  
+ 94 kg  

+ 70 kg  

Člen 3.5. Člani (S) (starost od 19 do 40 let)  

Moški   Ženske  
- 57 kg   - 50 kg  

- 63 kg    - 55 kg  

- 69 kg   - 60 kg  

- 74 kg    - 65 kg  

- 79 kg   - 70 kg  

- 84 kg   
- 89 kg  
- 94 kg  
+ 94 kg  

+ 70 kg  

Člen 3.6. Master Class – Veterani  (V) (starost od 41 do 55 let)  

Moški   Ženske  
- 63 kg   - 55 kg  

- 74 kg   - 65 kg  

- 84 kg   
- 94 kg  

+ 94 kg  

+ 65 kg  
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ČLEN 4. RUNDE  

 

Člen 4.1. Otroci  
- V kategoriji Otroci, traja borba v vseh WAKO disciplinah 2 x 1 minuto s 30 sekundnim 

odmorom.  

- V primeru izenačenega rezultata se borba podaljša za 1 minuto, brez dodatnega odmora.  

- Po izteku dodatnega časa, je zmagovalec določen, po sistemu »tisti ki prej zadane dodatno 

točko«.  

Člen 4.2. Mlajši kadeti  
- V kategoriji Mlajši kadeti traja borba v vseh WAKO disciplinah 2 x 1,5 minut ter 1 minuta  

odmora.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih ter Open turnirjih lahko traja borba tudi 2 x 1,5 minut, 

s 30 sekundnim odmorom, glede na dogovor s promotorjem.  

- V primeru izenačenega rezultata, se borba podaljša za 1 minuto, brez dodatnega odmora.  

- Po izteku dodatnega časa, je zmagovalec določen, po sistemu »tisti ki prej zadane dodatno 

točko«.  

Člen 4.3. Starejši kadeti  
- V kategoriji Starejši kadeti traja borba v vseh WAKO disciplinah 2 x 2 minuti ter 1 minuta  

odmora.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih ter Open turnirjih lahko traja borba tudi 2 x 1,5 minut, 

s 30 sekundnim odmorom, glede na dogovor s promotorjem.  

- V primeru izenačenega rezultata, se borba podaljša za 1 minuto, brez dodatnega odmora.  

- Po izteku dodatnega časa, je zmagovalec določen, po sistemu »tisti ki prej zadane dodatno 

točko«.  

Člen 4.4. Mladinci in člani  
- V kategoriji Mladinci in Člani traja borba v vseh WAKO disciplinah 3 x 2 minuti ter 1 minuta  

odmora.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih ter Open turnirjih lahko traja borba tudi 2 x 2 minuti, s 

30 sekundnim odmorom, glede na dogovor s promotorjem.  

- V primeru izenačenega rezultata, se borba podaljša za 1 minuto, brez dodatnega odmora.  

- Po izteku dodatnega časa, je zmagovalec določen, po sistemu »tisti ki prej zadane dodatno 

točko«.  

Člen 4.5. Master Class – Veterani  
- V kategoriji Veterani traja borba v vseh WAKO disciplinah 2 x 2 minuti ter 1 minuta  odmora.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih pokalih ter Open turnirjih lahko traja borba tudi 2 x 1,5 minut, 

s 30 sekundnim odmorom, glede na dogovor s promotorjem.  

- V primeru izenačenega rezultata, se borba podaljša za 1 minuto, brez dodatnega odmora.  

- Po izteku dodatnega časa, je zmagovalec določen, po sistemu »tisti ki prej zadane dodatno 

točko«.  



POGLAVJE 2 -  TATAMI SPLOŠNA PRAVILA          

  

Stran 69 od 177  

  

  

Člen 4.6. Zdravnikov čas  
- Najdaljši dovoljen čas za zdravnikovo intervencijo, je 2 minuti za vsakega posameznega 

tekmovalca.  

- Po preteku 2 minut mora tekmovalec nadaljevati z borbo, v nasprotnem primeru glavni 

sodnik borbe, borbo prekine in razglasi RSC.  

- Zdravnikov čas se prične merit takrat, ko pride zdravnik do tekmovalca in konča, ko zdravnik 

oziroma ostalo medicinsko osebje, zapusti borišča.   

- V primeru ureznine ali krvavitve, se mora uradni zdravnik v dveh minutah odločiti ali lahko 

tekmovalec nadaljuje z borbo ali se borba prekine.  

- Glavni sodnik borbe se, glede nadaljevanja borbe odloči, na podlagi zdravnikovega mnenja. 

Borba se nadaljuje samo v primeru, da to dovoli uradni zdravnik.  

- Če glavni sodnik borbe, po posvetu z zdravnikom ugotovi, da je tekmovalec samo koristil 2 

minutni čas za počitek, ga lahko kaznuje z opozorilom.  

ČLEN 5. OPREMA IN OBLAČILA  

 

Člen 5.1. Tekmovalci v Point Fighting-u  

Člen 5.1.1. Osebna zaščitna oprema  

- Čelada  

- Obrazna maska – otroci in mlajši kadeti  

- Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za prsa – obvezen za starejše kadetinje, mladinke in veteranke, neobvezen za mlajše 

kadetinje in deklice.  

- Rokavice za Point Fighting - odprte  

- Preveze za roke (bandages) – neobvezno  

- Ščitniki za komolce  

- Ščitniki za genitalije – obvezni   

- Ščitniki za goleni  

- Ščitniki za stopala  

Člen 5.1.2. Osebna oblačila  

- Zgornji del »kimona« z »V« izrezom (majice z »V« izrezom niso dovoljene)  

- Dolge hlače  

- Barvni pasovi, ki označujejo doseženo stopnjo tekmovalca, niso obvezni.  

Člen 5.2. Tekmovalci v Light Contact-u  

Člen 5.2.1. Osebna zaščitna oprema  

- Čelada  

- Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za prsa – samo za tekmovalke  
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- Rokavice – zaprte  

- Preveze za roke (bandages) –obvezno  

- Ščitniki za genitalije – obvezni   

- Ščitniki za goleni  

- Ščitniki za stopala  

Člen 5.1.2. Osebna oblačila  

- Majica – »okrogel« ovratnik  

- Dolge hlače  

- Brez barvnih pasov, ki označujejo doseženo stopnjo tekmovalca  

Člen 5.3. Tekmovalci v Kick Light-u  

Člen 5.3.1. Osebna zaščitna oprema  

- Čelada  

- Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za prsa – samo za tekmovalke  

- Rokavice – zaprte  

- Preveze za roke (bandages) –obvezno  

- Ščitniki za genitalije – obvezni   

- Ščitniki za goleni  

- Ščitniki za stopala  

Člen 5.3.2. Osebna oblačila  

- Majica brez rokavov  

- Kratke kickboxing hlače  

- Brez barvnih pasov, ki označujejo doseženo stopnjo tekmovalca  

Člen 5.4. Tekmovalci pri Formah (Musical / Creative forms)  
- Pri »Forms« morajo biti tekmovalci oblečeni v tradicionalne obleke borilne veščine, na kateri 

temelji njegov nastop.  

- Obutev ni dovoljena.  

- Lahko nosijo katerokoli oblačilo za kickboxing, oblačila morajo biti čista in cela (ne smejo biti 

raztrgana). Dovoljena je tudi nošnja tradicionalne kimone, vendar brez kakršnihkoli oznak 

drugih športov in borilnih veščin.  

- Tudi pri »Hard Style« morajo tekmovalci nastopati bosi.  

- Tekmovalci lahko tudi do pasu goli – tekmovalke pa ne.  

- Tekmovalci lahko na zapestjih nosijo »znojne trakove«.  

- Tekmovalci ne smejo nositi nakita ali kakršnihkoli drugih dodatkov (piercings).  

Člen 5.5. Postopek kontrole opreme in oblačil  
- Varnostno opremo in obleko pregleda glavni sodnik borbe, pri Point Fighting-u pa točkovna 

sodnika. Tekmovalec se mora sodniku najprej predstaviti.  

- Po pregledu opreme mora tekmovalec počakati izven tatami-ja, dokler mu glavni sodnik 

borbe ne dovoli vstopa na tatami.   
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- Tekmovalci morajo biti ustrezno pripravljeni, ne smejo biti poškodovani ali kazati bolezenskih 

znakov, ki lahko škodujejo njemu samem, nasprotniku ali uradnim osebam. Obraz in telo 

morata biti suha in ne naoljena. Ne smejo imeti tamponov vnosu (predhodna poškodba) in 

tudi ne obližev, ki bi pokrivali morebitne poškodbe. Če sodnik to opazi, se mora pred borbo, 

posvetovati z zdravnikom.  

- Če je potrebno, sodnik pred borbo prosil trenerja, da mokrega ali naoljenega tekmovalca 

obriše.  

- Nakit in razni dodatki (piercings). Sodnik pred borbo pregleda tekmovalca ali nosi na sebi 

nakit in druge nedovoljene okrasne dodatke. Pregleda trup, vrat, predel za ušesi, ter jezik in 

vpraša tekmovalca ali ima na sebi kakšen drugi nedovoljen okrasek, ki ga tekmovalec ne sme 

nositi.  

- Preden sodnik dovoli vstop tekmovalcu na tatami, mora biti sodnik popolnoma prepričan, da 

je vsa varnostna oprema in oblačila, kot tudi tekmovalec, zaradi varnosti, v skladu z WAKO 

pravili.  

- Pri Musical Forms nadzorni sodnik preveri tekmovalca ali nosi na sebi nakit in okrasne 

dodatke, ki niso dovoljeni.  

- Tekmovalec mora ob pregledu stati izven tatami-ja.  

- Sodnik pregleda oblačila, ki morajo biti suha, čista, brez madežev od krvi ali drugih snovi in v 

dobrem stanju.  

- Osebno varnostno opremo sodnik pogledal po naslednjem vrstnem redu:  

o Čelada mora biti, pod brado in na zadnji strani glave, pritrjena s samolepilnimi trakovi 

(»ježki«). Zaponke (kakršnekoli) niso dovoljene.  

o Vrh glave mora biti pokrit, obraz, brada in obrvi ne smejo piti pokriti. o Za otroke in 

mlajše kadete je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske.  

o Rokavice za Poimt Fighting morajo biti v dobrem stanju, ne smejo imeti razpok. 

Tekmovalec mora imeti možnost, da odpre dlan, prsti in palec morajo biti pokriti do 

polovice, dlan ne sme biti prekrita.  

o Rokavica mora biti pritrjena v zapestju s samolepilnim trakom (»ježek«).  

o Preveze za roke (bandages), so pri Kick Light-u in Light Contact-u obvezne, pri Point 

Fighting-u pa ne – vendar jih tekmovalec lahko ima.  

o Preveze za roke se lahko ovije okrog dna prstov, dlani in zapestja.  

o Sodnik preveri, da so preveze za roke mehke in pravilno ovite, da ne vsebujejo trdih 

delcev.  

o Po preverjanju prevez za roke, sodnik dovoli tekmovalcu, da si nadane rokavice.  
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ČLEN 6. URADNE OSEBE NA TEKMOVANJU  

 

Člen 6.1. Glavni sodnik tatami disciplin  
- Glavnega sodnika za Svetovna in Kontinentalna prvenstva ter Svetovne in Kontinentalne 

pokale, določi WAKO sodniški odbor. Na drugih WAKO tekmovanjih, pa predsednik sodniške 

komisije nacionalne zveze, ki je organizator tekmovanja.  

- Njihova glavna naloga je razporediti sodnike po tatami-jih glede na njihovo narodnost, 

opazovati borbe in po potrebi organizirati dodatno izobraževanje sodnikov, v smislu, 

popravljanja morebitnih napak.   

- Glavni sodnik lahko:  

o Prekine borbo za čas reševanja protesta o Prekine borbo, če ugotovi, da so kršena 

WAKO pravila  

o Odstrani glavnega sodnika borbe in ostale sodnike, ki niso na dovolj visokem nivoju 

sojenja  

o Po potrebi imenuje svojega pomočnika, ki ga lahko nadomešča  

Člen 6.2. Glavni sodnik borbe  

Vloga glavnega sodnika v borbi temelji predvsem na naslednjih načelih:  

- V borbi je lahko samo en glavni sodnik borbe.  

- Glavnega sodnika borbe postavi predsednik sodniškega odbora ali pa njegov namestnik.  

- Glavni sodnik borbe mora dosledno spoštovati pravila poštene borbe.  

- Njegova naloga je nadziranje dogajanja na tatami-ju in nadziranje tekmovalcev.  

- Njegova glavna odgovornost je varnost tekmovalcev.  

- Lahko zaustavi borbo ter dodeli točke in kazni tekmovalcem. -  Je edina oseba, ki lahko 

zaustavijo borbo.  

 

Glavni sodnik borbe pri Light Contact-u in Kick Light-u, lahko sam opozarja in kaznuje 

tekmovalce, če ti kršijo WAKO pravila. Samo v primeru, da je opozorjen na dogodek, ki ga ni 

videl, se o odločitvi posvetuje z ostalimi sodniki, ki sodijo to borbo.  

- Pri Point Fighting-u ne sme dodeliti točke, če le-te ni pokazal vsaj še eden od sodnik.  

- Istemu tekmovalcu ne sme istočasno dodeliti opozorila / kazni in točke.  

- Vsi ukazi med borbo morajo biti v angleškem jeziku.  

- Zadolžen je za izvajanje pravil WAKO, odgovoren za pravilno beleženje rezultatov ter opozoril 

in kazni.  

- V kolikor pride do diskvalifikacije tekmovalca se mora posvetovati z glavnim sodnikom 

tatamija, razen v primerih, ko je diskvalifikacija avtomatična in temelji na podlagi vseh 

predhodnih opozoril.  

- Glavni sodnik borbe mora uporabljati medicinske rokavice in jih po vsaki borbi zamenjati.  
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Člen 6.3. Sodniki  
- Pri Point Fighting-u sta dva točkovna sodnika, pri Light Contact-u in Kick Light Contact-u pa 

trije točkovni sodniki.  

- Sodniki morajo glavnemu sodniku borbe pomagati pri zagotavljanju varnosti tekmovalcev.  

- Pred vsako borbo pregledajo tekmovalce in se prepričajo, da uporabljajo ustrezno opremo in 

oblačila.  

- Ko sodnik vidi, da je tekmovalec dosegel veljavno točko, ki ustreza slogu borbe, le-to pokaže 

(pri Point Fighting-u) ali jo zabeleži s pomočjo elektronskega sistema, ki je trenutno v uporabi.  

- Sodnik mora biti neprestano skoncentriran, da vidi morebiten izhod tekmovalca in to 

nemudoma signalizira glavnemu sodniku borbe.  

- V kolikor sodnik zazna nepravilnost v borbi, mora o tem čimprej obvestiti glavnega sodnika 

borbe.  

Člen 6.4. Število sodnikov na posameznem borišču  

- Število sodnikov na posameznem tatami-ju, na Svetovnih ali Kontinentalnih  prvenstvih ter 

Svetovnih in Kontinentalnih pokalih je:  

o Point Fighting:    1 glavni sodnik borišča + 6 sodnikov Njihove zadolžitve med 

borbo so:  

1 glavni sodnik tatami-ja, 1 glavni sodnik borbe, 2 sodnika, 1 sodnik zapisnikar / 

časomerilec, 2 v pripravljenosti. o Light Contact in Kick Light: 1 glavni sodnik borišča + 8 

sodnikov Njihove zadolžitve med borbo so:  

1 glavni sodnik tatami-ja, 1 glavni sodnik borbe, 3 točkovni sodniki, 1 sodnik 

zapisnikar / časomerilec, 3 sodniki v pripravljenosti. o Forms:    1 glavni sodnik, 4 sodniki, 

1 v pripravljenosti.  

- Predsednik WAKO sodniškega odbora ali njegov imenovan namestnik, za vsa Svetovna 

prvenstva in Kontinentalna prvenstva ter Svetovne in Kontinentalne pokale, določi enega 

izkušenega nadzornika za dva tatami-ja, kjer se izvaja ista disciplina. Na ostalih WAKO 

tekmovanjih imenuje nadzornike predsednik sodniškega odbora nacionalne zveze, ki 

tekmovanje organizira. Pri določanju sodnikov za posamezno borbo, je potrebno upoštevati 

nacionalnost tekmovalcev. Sodniki ne smejo soditi svojim tekmovalcem.  

- Glavni sodnik ne sme med borbo zamenjati sodnikov, ki sodijo borbo, razen v primeru 

zdravstvenih težav ali ob ugotovitvi hujše kršitve WAKO pravil.  
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ČLEN 7. ODLOČITVE  

 

Odločitve po končani borbi bodo sprejete na naslednji način.  

Člen 7.1. Zmaga po točkah (P)  
- Po končani borbi v Point Fighting-u, glavni sodnik borbe razglasi zmagovalca po točkah, ki jih 

je dosegel posamezni tekmovalec. Pri Light Contact-u in Kick Light-u pa je zmagovalec tisti, za 

katerega je točkovala večina sodnikov.  

- V primeru, da se oba tekmovalca poškodujeta in ne morata nadaljevati borbe, se zmagovalec 

razglasi glede na dosežene točke do poškodbe.  

Člen 7.1.1. Maksimalno število točk  

- V Point Fighting-u: Če je razlika v točkah 10 ali več, se borba ustavi in razglasi za zmagovalca 

po točkah  tekmovalca, ki je te točke dosegel.  

- V Light Contact-u in Kick Light-u: Če ima en tekmovalec pri dveh sodnikih najmanj 15 točk več 

kot nasprotnik, se borba zaustavi in se razglasi tekmovalec, ki jih je dosegel, za zmagovalca po 

točkah.  

Člen 7.2. Zmaga zaradi opustitve borbe (AB)  
Če tekmovalec prostovoljno odpove borbo, zaradi poškodbe ali kateregakoli drugega razloga, je po 

enominutnem premoru, nasprotnik proglašen za zmagovalca.  

Člen 7.3. Zmaga zaradi predčasne zaustavitve borbe (RSC)  
- Borba se lahko zaustavi, če je en tekmovalec v veli premoči nad drugim tekmovalcem in se ta 

ne more enakovredno braniti. Glavni sodnik borbe borbo zaustavil in razglasil zmagovalca.  

- Če se borba zaustavi, ker je prišlo do poškodbe tekmovalca, je potrebno sprejeti odločitev 

skladno z 10.1. členom teh pravil.  

Člen 7.3.1. Poškodbe  
V primeru poškodbe enega tekmovalca, se borba zaustavi le toliko časa, da lahko zdravnik poškodbo 

sanira ali pa se borbo prekine. Zdravnik ima samo 2 minuti časa za vsakega tekmovalca v eni borbi. V 

tem času se mora odločiti ali je tekmovalec sposoben za nadaljevanje borbe (glej splošna pravila člen 

1.8.).  

Če je poškodba resna, mora zdravnik pričeti s saniranjem poškodbe in se odločiti ali tekmovalec še 

lahko nadaljuje z borbo.  

  

Pri prekinitvi borbe zaradi poškodbe, se morajo sodniki odločiti, kdo je poškodbo povzročil.  

- Ali je bila poškodba narejena namerno  

- Ali je bil kriv poškodovanec  

- Ali je bila uporabljena nedovoljena tehnika  

- Če nepoškodovani tekmovalec ni kršil pravil, ga razglasijo za zmagovalca  

- Če je nepoškodovani tekmovalec kršil pravila, ga diskvalificirajo  

- Če zdravnik odloči, da je tekmovalec sposoben, da lahko nadaljuje borbo, se borba nadaljuje 

tako, kot je to predvideno v postopku po KO, RCC, RSC-H  
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- Če se tekmovalec poškoduje v borbi, je samo zdravnik tisti, ki lahko tekmovalcu dovoli 

nadaljevanje borbe.  

- V kolikor je tekmovalec nezavesten, sta lahko ob tekmovalcu prisotna samo glavni sodnik 

borbe in zdravnik / medicinsko osebje.  

Če zdravnik dovoli nadaljevanje borbe, mora sodnik to upoštevati. Če pa sodnik vidi, da 

tekmovalec ni primeren za nadaljevanje, mora borbo zaustaviti na podlagi RSC. To preprečuje 

nadaljnje poškodbe.  

Člen 7.4. Zmaga zaradi diskvalifikacije (DISQ) nasprotnika 
Tekmovalec je diskvalificiran:  

- Ko prejme 4 uradna opozorila s strani glavnega sodnika borbe  

- Ko naredi 4 prestope  

- Ko izbija nasprotnika z nenadzorovanim udarcem v glavo ali z zlonamernim napadom -  Ko 

»nokavtira« nasprotnika z nenadzorovanim udarcem v glavo ali zlonamernim napadom - 

 Zaradi pretiranega neprekinjenega udarjanja po ukazu »STOP«.  

- Zaradi »ekstremnega« nešportnega obnašanja, kot je žalitev sodnikov, nasprotnika ali 

trenerjev  

- Zaradi preveč agresivnega obnašanja.  

Pri težjih primerih lahko glavni sodnik borbe zahteva diskvalifikacijo tudi brez predhodnega 

opozorila, vendar se mora posvetovati z ostalimi sodniki in nadzornim sodnikom. Odločitev mora 

biti večinska.  

Člen 7.5. Zmaga zaradi odsotnosti tekmovalca (WO)  
- Če je en tekmovalec pripravljen na borbo, drugega tekmovalca, pa kljub temu, da je bil 3 krat 

poklican s strani uradnega napovedovalca, ni na borišče.  

- Po 2 minutah, glavni sodnik borbe, razglasi za zmagovalca tekmovalca, ki je pripravljen na 

borbo na borišču, z odločitvijo – »odsotnost tekmovalca« (WO).  

- Če tekmovalec zamuja ali ni pravočasno pripravljen na borbo in se v 2 minutnem času 

pripravi, od prejme glavnega sodnika borbe »uradno opozorilo«.  

Člen 7.6. Zamenjava odločitve  
Vse javne odločitve so dokončne in se jih ne da spreminjati, razen v primerih:  

- Ko pride do napake pri izračunu točk. V takem primeru se to smatra za materialno 

oškodovanje, ki je dokazljivo. Tak postopek se izvede po predhodnem dogovoru z vsemi 

udeleženci.  

- Ko eden od sodnikov naredi napako in pomotoma zamenja točke tekmovalcev in o tem 

obvesti glavnega sodnika.  

- Ko glavni sodnik borbe naredi »materialno« napako.  

- Ko pride do napake v računalniškem sistemu.  

ČLEN 8. DODELJEVANJE TOČK  

 

- Z dovoljeno tehniko in dovoljeno nadzorovano močjo, doseženi dovoljeni cilj.   
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- Sodnik mora točko tudi dejansko videti. »Slepe« tehnike se ne točkuje (v kolikor sodnik samo 

sliši udarec in ga ne vidi). Pri vseh tehnikah je potrebno uporabiti »razumno« moč udarca. 

Katerakoli tehnika, ki se nasprotnika samo dotakne, oplazi ali je dosežena s tehniko 

potiskanja, se ne točkuje.  

- Če tekmovalec skoči in v skoku zadane nasprotnika, se mu točka prizna samo v primeru, da 

doskoči na tatami. V kolikor z eno nogo doskoči izven tatami-ja, ali pa izgubi ravnotežje, se z 

drugim delom telesa dotakne tal, se mu točka ne prizna.  

- Tudi v primeru »čiščenja« tekmovalec ne sme past na tatami ali izven njega.  

Primerna moč je takrat, ko ni niti prešibka, niti premočna. Tehnika mora biti namenska in 

hotena.   

Člen 8.1. Udarci  
- Sodnik med borbo točkujejo samo tehnično nadzorovane udarce in jih beležijo. Premočnih, 

prešibkih in blokiranih udarcev se ne šteje. Pri Point Fighting-u točke beležijo pri uradni mizi 

borišča.  

- Udarci tekmovalcu ne bodo priznani, če:  

o So zadani v nasprotju s predpisi o So zadani v roke (blok) o So prešibki in niso zadani 

z rokami ali nogami ampak s telesom ali rameni.  

Člen 8.2. Dodeljevanje kazni  
- Ko točkovni sodnik opazi nepravilno tehniko, mora o tem obvestiti glavnega sodnika borbe.   

- Glavni sodnik lahko v vsakem trenutku ustno opozori kateregakoli tekmovalca, ne da bi pri 

tem zaustavljal borbo.   

- Za uradno opozorilo, mora glavni sodnik borbe, borbo ter čas borbe zaustaviti in jasno 

razložiti tekmovalcu, zakaj je prejel opozorilo.  

- Ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu kazen, mora o tem obvestiti zapisnikarsko mizo, ki 

to kazen napiše oz. zabeleži na elektronski tabli.  

Člen 8.3. Točke  
- Udarec z roko                  1 točka  

- Udarec z nogo v telo                1 točka  

- »Čiščenje« stopala - nasprotnik se mora dotakniti tal z drugim delom telesa  1 točka  

- Udarec z nogo v glavo               2 točki  

- Udarec v skoku z nogo v telo              2 točki  

- Udarec v skoku z nogo v glavo              3 točke  

V skoku se šteje udarec, ko ima tekmovalec ob udarcu, obe nogi v zraku  

Člen 8.4. Kaznovanja  
- Obstajajo tri vrste opozoril: Pozor, Ustno opozorilo in Uradno opozorilo.  

- Obstajata dve vrsti kazni: Minus točka in Diskvalifikacija.  

- Glavni sodnik borbe lahko samo enkrat, v celotni borbi, opozori tekmovalca, ne da bi zaustavil 

borbo.  
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- Pri podelitvi Ustnega opozorila, sodnik zaustavi borbo, vendar ne prekine časa borbe. Med 

celotno borbo lahko glavni sodnik izreče samo eno Ustno opozorilo vsakemu tekmovalcu.  

- Ko sodnik poda Uradno opozorilo, mora zaustaviti borbo in čas borbe. Nasprotnega 

tekmovalca pošlje v nevtralni kot, se obrne proti uradni mizi in pove vzrok dodelitve 

Uradnega opozorila.  

- Tekmovalec lahko med borbo prejme samo 4 Uradna opozorila:  

o 1. Uradno opozorilo  

o 2. Uradno opozorilo in 1. Minus točka o 3. Uradno opozorilo in 2. Minus točka o 4. 

Uradno opozorilo in Diskvalifikacija  

- Opozorila in kazni se seštevajo skozi celotno borbo  

Minus točke in Diskvalifikacija so možne tudi neposredno, vendar ob odobritvi glavnega 

sodnika tatami-ja.  

Člen 8.4.1. Prekrški  
Akcije, ki se jih smatra za prekrške:  

- Udarjanje z pestjo ali nogo pod pas (razen pri Kick Light-u, kjer so dovoljeni udarci v bedra) 

tekmovalca, spotikanje, udarjanje s koleni ali komolci  

- Udarjanje z glavo, rameni, komolci, davljenje, potiskanje tekmovalca  

- Udarjanje z odprtimi rokavicami, z notranjo stranjo rokavic ali zapestjem  

- Udarjanje nasprotnika v hrbet, v predel ledvic, po vratu in zatilju (razen pri Point Fighting-u, 

kjer je to dovoljeno)  

- Ležanja na tleh in rokoborba ali pa neaktivnost tekmovalca  

- Namerno padanje brez kontakta ali zelo lahkega kontakta  

- Če tekmovalec brez razloga izpljune ščitnik za zobe, ga sodnik kaznuje z Uradnim opozorilom - 

 Grabljenje nasprotnika  

- Držanje   

- Zdrs rokavic iz roke brez razloga  

- Napad na tekmovalca, ko je na tleh ali ko vstaja  

- »Klinč« brez razloga  

- Držanje in udarjanje nasprotnika (ko nasprotnika povleče in ga istočasno udari)  

- Držanje nasprotnika da le-ta ne more izvleč rok (v »klinču«)  

- Nenadno spuščanje glave pod nasprotnikov pas, kar lahko privede do nevarnih udarcev  

- Pasivna obramba in padanje z namenom, da bi se izognili udarcu  

- Verbalno žaljenje in uporaba agresivne komunikacije  

- Zavrnitev odstopa pri »Break«  

- Poizkus udariti nasprotnika ob »Break« brez, da prej stopil korak nazaj  

- Napad ali žalitev glavnega sodnika borbe, kadarkoli  

- Neprimerno vedenje tekmovalčevega trenerja ali njegovega pomočnika  

Glavni sodnik borbe ne za isti prekršek ponovno samo opozori tekmovalca, ampak mu da Uradno 

opozorilo. V eni borbi so dovoljena samo tri opozorila, potem sledi Uradno opozorilo. V kolikor 
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sodnik ni videl prekrška in ga na to opozori točkovni sodnik, se mora pred dodelitvijo kazni, s tem 

sodnikom posvetovat.  

Člen 8.4.2. Zdrs rokavice (v Point Fighting-u)  

- Zdrs rokavice z zapestja ni dovoljen in je kaznovan. Pri tem se točka, če jo tekmovalec doseže, 

ne šteje. Samo v primeru, da je za zdrs rokavice kriv nasprotnik, se točka dodeli.  

- Če tekmovalcu rokavica zdrsne z dovoljenega položaja, tekmovalec z dvigom roke opozori 

sodnika, ki borbo zaustavil, da se oprema pravilno namesti. Tekmovalec mora paziti, da se mu 

to ne zgodi, ko je v kotu pod pritiskom nasprotnika, saj v takem primeru, sodnik ne zaustavil 

borbe.  

Člen 8.4.3. Izstopi / prestopi  

- Če tekmovalec zapusti borišče, ne da bi ga pri tem nasprotnik potisni, brcnil ali izbil, prejme 

opozorilo in 1 minus točko. Ko to naredi četrtič, je diskvalificiran.  

- Opozorila za prestope se beležijo ločeno od vseh ostalih opozoril. Za vsako opozorilo, za 

izstop je tekmovalec kaznovan z 1 minus točko.  

Če se tekmovalec bori na robu tatami-ja, glavni sodnik ne sme prekiniti borbe, z namenom 

preprečitve izstopa tekmovalca.  

- Izstop pomeni, da je tekmovalec z enim stopalom v celoti izven tatami-ja.  

- Če stoji tekmovalec na črti, ki označuje borišče, se ne smatra za izstop.  

- Če tekmovalec potisne ali z udarcem izbije tekmovalca z borišča, se to ne šteje kot izstop.  

- Če tekmovalec nasprotnika izbije, porine ali brcne z tatami-ja, se mora glavni sodnik borbe 

odločiti ali je pri tem tekmovalec uporabil pretirano silo, če je tako, tekmovalcu izreče 

opozorilo. Borba se po prekinitvi prične ponovno na sredini borišča.  

- Pri Point Fighting-u, glavni sodnik borbe odloči ali je bil izstop, po načelu večine sodnikov. 

Izstop morata pokazati najmanj 2 sodnika. Pri Light Contact-u in pri Kick Light-u pa je glavni 

sodnik borbe tisti, ki odloči ali je bil izstop ali ne.  

Člen 8.4.3.1. Pravila pri izstopih / prestopih  

- 1. Izstop – 1 minus točka, ki jo sodnik z ustno in z ročno signalizacijo pokaže tekmovalcu, 

trenerju   

- 2. Izstop – 1 minus točka, ki jo sodnik z  ustno in z ročno signalizacijo pokaže tekmovalcu, 

trenerju  

- 3. Izstop -  1 minus točka, ki jo sodnik z ustno in z ročno signalizacijo pokaže tekmovalcu, 

trenerju  

- 4. Izstop – diskvalifikacija, ki jo sodnik z ustno in z ročno signalizacijo pokaže tekmovalcu, 

trenerju  

Člen 8.4.4. Minus točka  
Merila za minus točko, ki sledijo dvema predhodnima Uradnima opozoriloma: - 

Nečist način borbe  

- Večkratni »klinč«  

- Neprestano pripogibanje in obračanje hrbta nasprotniku  
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- Premalo nožnih tehnik -  Premočan kontakt  

- Močan »Knock Down«  

- Vsaka hujša kršitev pravil  

Člen 8.4.4.1. Kršitve pravil (razen prestopov / izstopov)  

Glej 8.4. Kaznovanja  

Člen 8.4.4.2. Obnašanje trenerjev  

- Glavni sodnik borbe ima pravico, po dveh Ustnih opozorilih diskvalificirati trenerja, ki ne 

upošteva njegovih ukazov. Pri tem se mora posvetovati s sodniki in nadzornim sodnikom.  

- V primeru diskvalifikacije trenerja in da ta še naprej krši pravila, deluje agresivno do sodnikov, 

drugih trenerjev ali gledalcev, ga lahko glavni sodnik diskvalificira za celoten tekmovalni dan. 

V tem primeru glavni sodnik sproži, tudi disciplinski postopek.  

 

 

 

 

 

 

ČLEN 9. ROČNI SIGNALI SODNIKA  

 

Glavni sodnik      Ustni opomin          Uradni opomin            Minus točka            Diskvalifikacija            Brez točke 

(priloga 29)  

ČLEN 10. KNOCK DOWN (KD) IN KNOCK OUT (KO)  

 

Namen štetja in zabeleženja »KD«, pri močnih in nenadzorovanih udarcih, je zagotavljanje časa, da 

tekmovalec lahko okreva in varno nadaljuje z borbo.  

Glavni namen štetja je zaščita zdravja tekmovalca.  

- Tekmovalec je v »KD« kadar:  

o Se po nizu udarcev ali močnejšem udarcu dotakne tal, s katerimkoli delom telesa, 

razen s stopali.  
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o Je po nizu udarcev ali močnejšem udarcu, kljub temu, da ni padel na tla, po oceni 

glavnega sodnika borbe, v stanju pol-zavedanja in ne more takoj nadaljevati borbe.  

- V primeru »KD« mora glavni sodnik nemudoma pričeti s štetjem.  

- Ko je tekmovalec na tleh, mora njegov nasprotnik nemudoma stopiti v nevtralni kot, ki mu ga 

pokaže sodnik.  

- Glavni sodnik borbo nadaljuje smo v primeru, da je tekmovalec, ko sodnik prešteje do 8, 

povsem v pripravljenosti za nadaljevanje borbe, z rokama v borbenem položaju. Tekmovalec 

mora biti uravnotežen / stabilen in z jasnim vpogledom.  

- Če nasprotnik zapusti kot, ki mu ga je določil sodnik, le-ta prekine s štetjem, vse dokler 

tekmovalec ne ponovno stoji v nevtralnem kotu. Šele po tem sodnik nadaljuje s štetjem.  

- Ko je tekmovalec v »KD«, glavni sodnik borbe šteje od 1 do 10, s sekundnim razmakom. 

Številke mora nazorno pokazati s prsti, da lahko vsi vidijo, koliko sekund je še ostalo.  

- Ko se glavni sodnik borbe odloči, da je tekmovalec v »KD«, vedno šteje najmanj do 8, neglede 

ali je tekmovalec že pripravljen ali ne.  

- Tudi če tekmovalec stoji, nima pa rok v borbenem položaju, sodnik nadaljuje štetje do 10 in 

borbo prekine.  

- Če se štetje prične tik pred koncem runde, sodnik nadaljuje s štetjem, na zapisnikarski mizi pa 

morajo vseeno, z zvočnim signalom opozoriti na konec runde.    

- Če tekmovalec nadaljuje borbo, po tem, ko je sodnik preštel do 8, ponovno pade brez udarca, 

sodnik šteje od 8 naprej in po tem zaključil borbo.  

- Če sta oba tekmovalca na hkrati tleh, je zmagovalec tisti, ki je pri štetju do 8 že pripravljen za 

borbo. V kolikor oba tekmovalca nista sposobna nadaljevanja borbe, zmaga tisti, ki ima pred 

to prekinitvijo več točk. Vendar tak tekmovalec ne sme več nastopat v naslednjem kolu.   

- V vseh starostnih kategorijah je potrebno »KD« šteti kot minus točko (pri Point Fighting-u -1 

točka, pri Light Contact-u in Kick Light-u pa po 3 točke od vsakega sodnika)  za tekmovalca, ki 

je »KD« povzročil.  

- Ob naslednjem »KD« zaradi močnih udarcev ali nenadzorovanih napadih, tekmovalec prejme 

naslednjo minus točko.  

- Ob tretjem »KD« je tekmovalec diskvalificiran.  

- Če tekmovalec, ki je bil že dvakrat v »KD«, tretji »KD« »zaigra« (izsili), je to »KO«, tekmovalec 

pa ne more več nadaljevati s tekmovanjem.   

Člen 10.1. Postopek po »KO«, »RSC«, »RSC-H« poškodbah  
- Ko se tekmovalec poškoduje v borbi, je zdravnik edini, ki lahko oceni poškodbe in odloči ali 

tekmovalec lahko nadaljuje z borbo.   

- Ko je tekmovalec na borišču nezavesten, je lahko ob njem samo zdravnik in njegova ekipa ter 

glavni sodnik borbe.  

- Ko je tekmovalec nezavesten ali pri pol-zavesti, mu sodnik ne sme dovoliti vstajanja, dokler 

ne pride zdravnik. Vse intervencije na tekmovalcu opravil zdravnik.   

- Poškodovanega tekmovalca zdravnik pregleda in ga po potrebi napoti na nadaljnjo obravnavo 

v zdravstveno ustanovo.  

- Tekmovalec, ki je bil poškodovan in je utrpel »KO« ali »RSC-H«, ne sme tekmovati najmanj 4 

tedne.  
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- V primeru »KO«, po preteku 4 tednov, tekmovalec ne sme nastopati na tekmovanjih, kot je 

določeno z medicinskimi pravili in WAKO predpisi.  

- V zgoraj navedenem primeru lahko zdravnik podaljša karanteno. Karanteno lahko podaljšajo 

tudi drugi zdravniki, ki poškodovanega tekmovalca obravnavajo, zaradi zdravniških preiskav.  

- Karantensko obdobje pomeni, da se tekmovalec ne sme udeležiti tekmovanj, neglede na 

disciplino v kateri tekmuje. V naprej določenega minimalnega karantenskega obdobja, se ne 

sme krajšati.  

- Glavni sodnik borbe seznani sodnike, da pri taki odločitvi na točkovne liste napišejo »KO«, 

»RSC« ali »RSC-H«. Glavni sodnik tekmovanja mora poskrbeti, da je to zabeleženo v 

tekmovalčevem SPOTR PASS-u.   

- Preden tekmovalec lahko spet tekmuje, mora opraviti specialistični zdravniški pregled.  

Člen 10.2. Postopek po poškodbah – splošno  
- V primeru poškodb zabeleženih kot »KO« in »RSC-H«, zdravnik določi minimalni karantenski 

čas in priporočil zdravljenje v zdravstveni ustanovi.  

- Zdravnik lahko tudi zahteva takojšnje zdravljenje v zdravstveni ustanovi.  

- V kolikor tekmovalec ali nekdo iz njegove ekipe ne upošteva zdravnikovega nasveta, zdravnik 

nemudoma v pisni obliki to sporočil WAKO odboru, oziroma najvišjemu predstavniku WAKO. 

S tem je vsakršna odgovornost z njegove strani nična, odgovornost se prenese izključno v 

roke tekmovalca in njegove ekipe. Pri tem je za WAKO še vedno merodajna karantena, 

postopki ter odločitve, ki jih je določil zdravnik na tekmovanju.  

ČLEN 11. ODPRTI ELEKTRONSKI SISTEM TOČKOVANJA  

 

- Pri disciplini Point Fifhting se lahko uporablja odprti elektronski sistem točkovanja (glej 

razlago v poglavju 4 – pravila točkovanja pri Point Fighting-u)  

- Za disciplini Light Contact in Kick Light se lahko uporablja odprti elektronski sistem 

točkovanja.  

- Borbo sodijo trije sodniki, ki sedijo v treh kotih izven vogalov tatamija.  

- V uporabi je naslednji sistem:  

o Vsi sodniki uporabljajo elektronki konzoli (lahko tudi miško), ki sta v dveh barvah. Ena 

rdeča in ena modra.  

o Na zaslonu se bodo cel čas prikazovale točke posameznega sodnika, za posameznega 

tekmovalca.  

o Prikazi bodo vidni občinstvu in trenerjem preko TV-ja ali preko vizualnih displejev.  

o Napake, opozorila, minus točke in tekoči čas, so vidni tudi na zaslonu upravljalca pri 

uradnih mizah.  

o Sistem upravlja zapisnikar / časomerilec.  

o Borba in njegova »zgodovina« sta shranjeni v računalniku v »pdf« obliki.  
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POGLAVJE 3 - POINT FIGHTING PRAVILA   

 

  

ČLEN 1. DEFINICIJA - POINT FIGHTING  

 

Point Fighting je borilna disciplina, kjer se dva tekmovalca borita s primarnim ciljem, doseči točko, z 

uporabo dobro nadzorovanih in pravilnih tehnik, s hitrostjo, gibčnostjo, ravnotežjem in 

osredotočenostjo. Glavna značilnost discipline Point Fighting je zadajanje toč z dobro nadzorovanimi 

hitrimi tehnikami.  

Tekmovanje v Point Fighting-u se izvaja z dobro nadzorovanimi stiki. Z vidika sposobnosti 

tekmovalcev,  

gre za zelo tehnično disciplino, kjer je enak poudarek na ročni kot tudi na nožni tehniki. Vse tehnike 

so                             »striktno« kontrolirane.  

Ob vsaki zadani točki, se borba prekine. Sodnik mora nemudoma, ko vidi, da tekmovalec zadane  

dovoljeni cilj, z dovoljeno tehniko, pokazati število točk tekmovalcu, ki je prvi zadel.  

Člen 1.1 Tekmovalci v Point Fighting-u  
V Point Fighting-u lahko tekmujejo tekmovalci v naslednjih starostnih skupin:  

-  Otroci     (CH)  (starost 7, 8, 9 let)  
-  Mlajši kadeti    (YC)  (starost 10, 11, 12 let)  

-  Starejši kadeti   (OC)  (starost 13, 14, 15 let)  

-  Mladinci    (J)  (starost 16, 17, 18, let)  

-  Člani      (S)  (starost od 19 do 40 let)  

-  Veterani - Master class (V)  (starost od 41 do 55 let)  

ČLEN 2. ZAŠČITNA OPREMA IN OBLAČILA PRI POINT FIGHTING-U  

 

Člen 2.1. Osebna zaščitna oprema  
- Čelada  

- Obrazna maska – otroci in mlajši kadeti  

- Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za prsa – obvezen za starejše kadetinje, mladinke in veteranke, neobvezen za mlajše 

kadetinje in deklice.  

- Rokavice za Point Fighting - odprte  

- Preveze za roke (bandages) – neobvezne  

- Ščitniki za komolce  

- Ščitniki za genitalije – obvezni   

- Ščitniki za goleni  

- Ščitniki za stopala  

Člen 2.2. Oblačila  
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- Zgornji del kimone z »V« izrezom (majice z »V« izrezom niso dovoljene)  

- Dolge hlače  

- Barvni pasovi, ki označujejo doseženo stopnjo tekmovalca, niso obvezni.  

ČLEN 3. DOVOLJENI CILJI  

 

Samo naslednji deli telesa so lahko cilji, ki se lahko zadenejo z dovoljenimi tehnikami.  

  

Glava - spredaj ob strani in zadaj  

Trup  - prednja stran  

Stopala  - samo »čiščenje«  

ČLEN 4. DOVOLJENE TEHNIKE  

 

Tehnike rok in nog je potrebno uporabljati enakomerno skozi vso borbo.  

Člen 4.1. Ročne tehnike (pesti)  
- Direktni udarec  

- Udarec od spodaj navzgor  

- Polkrožni udarec  

- Udarec z vrhnjo stranjo pesti  

- Udarec s hrbtno stranjo pesti (brez obračanja trupa)  

Člen 4.2. Nožne tehnike   
- Direktni udarec  

- Polkrožni udarec  

- Krožni udarec  

- Polkrožni udarec s podplatom (samo s podplatom)  

- Polkrožni prednji udarec  

- Padajoči udarec z vrha navzdol (samo s podplatom)  

- Udarec v skoku  

- Udarec v skoku z obratom  

- Pri udarcih z nogo je potrebno paziti, da ima tekmovalec stegnjeno nogo in udarja samo s 

stopalom in ne s peto. To še posebej velja za udarec od vrha navzdol, krožni udarec in 

polkrožni prednji udarec.  

Člen 4.2.1. Spodnašanje (čiščenje)  

- Pri »čiščenju« se mora tekmovalec, ki izvaja tehniko, cel čas dotikati tal s stopaloma. Z 

nobenim drugim delom telesa, se ne sme dotakniti tal. Nasprotnik pa se mora, če želimo, da 

je tehnika uspešna, dotakniti tal, še s katerimkoli drugim delom telesa, poleg stopal.  
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ČLEN 5. NEDOVOLJENE TEHNIKE (PREPOVEDANE TEHNIKE IN NEDOVOLJENO 

OBNAŠANJE)  

 

Prepovedano je:  

- Zlonamerni napad z uporabo pretirano močne tehnike  

- Nadaljevanje borbe po ukazu »STOP«  

- Zapuščanje tatami-ja (izstopi / prestopi)  

- Udarjanje po vrhu glave  

- Padanje na tla brez razloga  

- Udarjanje po hrbtni strani (v predel ledvic in hrbtenica)  

- Udarec po vrhu ramen  

- Udarec v vrat spredaj, s strani in zadaj  

- Udarec pod pas  

- Obračanje hrbta nasprotniku  

- Izogibanje borbi   

- Izvajanje »slepih« (ko tekmovalec ne gleda v točko, v katero je zadel) in nekontroliranih 

tehnik  

- Udarjanje v genitalije  

- Napadanje s kolenom, komolcem, z mezinčnim delom pesti, z glavo, s palcem in ramo  

- Rokoborba in upogibanje pod nasprotnikovim pasom  

- Grabljenje in kakršnokoli držanje nasprotnika  

- Udarjanje z rokavicami, ko te niso na svojem mestu (zdrs rokavic), da se tako podaljša doseg 

roke.  

- Napadanje tekmovalca, ko pada ali je na tleh ali skuša vstati. »Na tleh« pomeni takrat, ko se 

tekmovalec dotakne tal, s katerimkoli drugim delom telesa, razen s stopali. Tak napad lahko 

pripelje do direktne minus točke ali celo do diskvalifikacije tekmovalca.  

- Mazanje obraza in telesa z oljem  

- Namerno izpljuvanje ščitnika za zobe  

- Nešportno obnašanje tekmovalca lahko kaznuje z opozorilom (ki si sledijo po pravilniku), 

lahko se takoj dodeli minus točko ali pa se ga lahko tudi direktno diskvalificira, odvisno od 

resnosti samega prekrška.  

ČLEN 6. DODELJEVANJE TOČK  

 

Dovoljene tehnike v dovoljen cilj.  

- Po vsaki akciji je potrebno nemudoma pokazati točko (če je bila dosežena) z dvigom roke in s 

prsti pokazati število doseženih točk. Za priznanje točke morata le-to pokazati najmanj dva 

sodnika.  

- Če pokažeta dva sodnika istočasno točko za oba tekmovalca, en sodnik pa samo za enega 

tekmovalca, prejmeta oba tekmovalca točko (ali več, če to pokažeta najmanj dva sodnika).  
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- V kolikor en sodnik pokaže dve točki, drugi sodnik pa samo eno točko, ga glavni sodnik borbe 

vpraša ali je videl udarec z nogo (za dve točki) ali je videl udarec z roko (za eno točko). Če je 

en sodnik vidi udarec z nogo (za dve točki) drugi pa z roko (za eno točko), tekmovalec ne 

prejme točke (razlog - različni tehniki).  

- V primeru istočasnega udarca, se lahko obema tekmovalcema dodeli točko.  

- Pri obojestranskih točkah je potrebno biti zelo pozoren in se temu, če je le mogoče izogibati, 

saj je dejansko zelo malo možnosti, da tekmovalca zares udarita istočasno.  

- Sodniki morajo točko tudi dejansko videti, »slepe« tehnike (ko sodnik samo sliši udarec, vidi 

pa ga ne) se ne točkuje.  

- Tekmovalec mora pri udarjanju gledati v cilj, ki ga želi doseči.  

- Vse tehnike morajo biti izvedene s kontrolirano močjo. Samo dotiki, potisk ali delno blokiran 

udarec, ni dovolj za točko.  

- Vse tehnike morajo biti izvedene s povratnim gibom.  

- Če tekmovalec skoči in doseže točko, se mu prizna samo v primeru, da doskoči na tatami. V 

kolikor z eno nogo doskoči izven tatami-ja, ali pa izgubi ravnotežje, se z drugim delom telesa 

dotakne tal, se mu točka ne prizna.  

- V kolikor je tekmovalec, ki je zadel točko, porinjen ali spotaknjen, s strani nasprotnika in zato 

izgubi ravnotežje ali pade, se mu točka prizna.  

Člen 6.1. Brez točke  
- V kolikor sodnik ni videl točke ali pa smatra , da točke ni, prekriža roki v višini svojega pasu.  

- V kolikor samo en sodnik pokaže točko, ostala dva pa ne, ni točke.  

- Ko glavni sodnik borbe dodeli enemu tekmovalcu opozorilo, le-ta ne more istočasno prejeti 

tudi točke. Točka pa se lahko dodeli drugemu tekmovalce (če jo je seveda dosegel istočasno).  

Člen 6.2. Neodločen rezultat  
- V kolikor, je po končanem uradnem času borbe, rezultat neodločen, se borba nadaljuje za 

eno minuto. V kolikor je, po podaljšku, rezultat še vedno neodločen, je zmagovalec tisti, ki 

prvi doseže naslednjo točko (brez, da čas teče).  

ČLEN 7. SODNIKI  

 

- Point Fighting sodijo trije sodniki.  

Člen 7.1. Glavni sodnik  

- Je sodnik, ki vodi borbo, zaustavlja borbo in glede na večinsko odločitev dodeljuje točke.  

Člen 7.2. Točkovna sodnika  
- Preverjata opremo tekmovalcev.  

- Med borbo, z dogovorjenimi ročnimi znaki kažeta točke in kazni za posameznega tekmovalca.  

- Vsak sodnik deluje samostojno in odloča o tem ali so točke dosežene na pravilen način.   

- Med borbo se lahko pogovarjata samo s glavnim sodnikom.   

- Na svojem mestu ostaneta toliko časa, dokler ni končana razglasitev zmagovalca.  
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ČLEN 8. TEKMOVANJE ZA »GRAND CHAMP«   

 

- Običajno se na tekmovanjih, kot so Svetovni in Kontinentalni pokali ter na ostalih »Open« 

turnirjih, organizira tudi tekmovanje »Grand Champ«, kjer tekmovalci tekmujejo v svoji 

starostni skupini, vendar brez upoštevanja težnostnih kategorij.  

Člen 8.1. Osnovna izvedba tekmovanja »Grand Champ«  
- Sodelujejo samo zmagovalci posameznih težnostnih kategorij.   

Člen 8.2. Tekmovanje »Grand Champ« na »Open« turnirjih  

- Na tekmovanju lahko sodelujejo vsi tekmovalci, ki sodelujejo na tem tekmovanju v isti 

starostni skupini, tudi v individualnih borbah.  

- Borbe trajajo 1 x 3 minute ali 1 x 2 minuti, brez premora.   

- Tekmovanje v »Grand Champ« je potrebno zavesti tudi v vabilu na turnir.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih se ne organizira tekmovanj v »Grand Champ«.  

ČLEN 9. EKIPNA TEKMOVANJA  

 

- Ekipna tekmovanja se lahko organizirajo na vseh nivojih WAKO tekmovanj.  

- Moška ekipa    3 tekmovalci (ne glede na težo) -  Ženska ekipa    3 

tekmovalke (ne glede na težo) -  Če ekipa ni popolna (številčno) ne more tekmovati.  

- Vsi člani ekipe morajo biti tudi udeleženci tekmovanja v posameznih borbah.  

- Vsaka ekipa ima lahko enega nadomestnega člana, ki sedi poleg ekipe in je brez zaščitne 

čelade, tako da se ga lažje loči od drugih. Ko ekipa enkrat uporabi nadomestnega člana, ga ne 

more ponovno zamenjati z drugim članom.  

- Vsi tekmovalci lahko tekmujejo samo v svoji starostni kategoriji.  

- Vrstni red tekmovalcev se določi z metanjem kovanca. Zmagovalna ekipa se odloči, kdo prvi 

izbira tekmovalca za posamezno borbo.  

- Vsi tekmovalci morajo biti, v popolni opremi, pripravljeni za borbo in čakati v svojem kotu 

tatami-ja.  

- V kategoriji Mlajši kadeti in Starejši kadeti se mora borba začeti glede na velikost tekmovalca. 

Od najmanjšega do največjega.  

- Člani ekipe, ki tekmujejo na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih, morajo biti državljani 

tiste države, ki jo zastopajo. Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih ter mednarodnih 

Open turnirjih so lahko ekipe sestavljene tudi s članov različnih klubov. Na državnih 

prvenstvih pa so v isti ekipi lahko samo člani iz istega kluba.  

- Vsaka borba traja 1 x 2 minuti.  

- Naslednja borba se nadaljuje takoj, brez vmesnega odmora.   

- V primeru izenačenega rezultata po koncu borb, se doda še eno dodatno rundo, ki traja pri 

Mlajših kadetih 1:30 minute, pri ostalih pa 2 minuti.   

- Zmagovalna ekipa je tista, ki doseže več točk.  

- Vse točke in kazni se seštevajo, od prvega do zadnjega tekmovalca.  
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- Pri ekipnih tekmovanjih ni diskvalifikacije zaradi prestopov. Vsak prestop pomeni eno minus 

točko, ne glede na število prestopov.  

- V primeru poškodbe, ko tekmovalec ne more ali noče nadaljevati borbe, nasprotna ekipa 

prejme 10 dodatnih točk, ki se prištejejo njenemu skupnemu rezultatu.  

- V primeru, da je rezultat še vedno neodločen, se z metom kovanca določi, kdo prvi izbira 

tekmovalca.   
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POGLAVJE 4 - LIGHT CONTACT PRAVILA  

 

  

ČLEN 1. DEFINICIJA  

 

Tekmovanje v Light Contact-u se izvaja, kot že samo ime pove, z lahkim kontaktom in nadzorovano 

tehniko. Narejen je bil kot vmesna stopnja med Point Fighting-om in Full Contact-om.  

Pri Light Contact-u se tekmovalci borijo brez zaustavljanja borbe, dokler glavi sodnik borbe z ukazom 

STOP ali »BREAK«, ne zaustavi borbe. Uporabljajo se podobne tehnike kot pri ring disciplinah, ki pa 

morajo biti dobro nadzorovane. V borbi mora biti uravnoteženo število udarcev tako z roko kot z 

nogo. Glavni sodnik borbe ne točkuje borbe ampak skrbi, da tekmovalca ne kršita pravil. Točke s 

pomočjo elektronskega sistema beležijo trije točkovni sodniki.  

Člen 1.1. Tekmovalci v Light Contact-u  
V Light Contact-u lahko tekmujejo tekmovalci naslednjih starostnih skupin:  

- Starejši kadeti   (OC)  (starost 13, 14, 15 let)  

- Mladinci    (J)  (starost 16, 17, 18, let)  

- Člani      (S)  (starost od 19 do 40 let)  

- Veterani - Master class (V)  (starost od 41 do 55 let)  

ČLEN 2. ZAŠČITNA OPREMA IN OBLAČILA PRI LIGHT CONTACT  

 

Člen 2.1. Osebna zaščitna oprema  
- Čelada  

- Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za prsa – obvezen za starejše kadetinje, mladinke in veteranke.  

- Rokavice za Light Contact - zaprte  

- Preveze za roke (bandages) – obvezne  

- Ščitniki za genitalije – obvezni   

- Ščitniki za goleni  

- Ščitniki za stopala  

Člen 2.2. Oblačila  
- Majica (majice z »okroglim« ovratnikom)  

- Dolge hlače  

- Brez barvnih pasov, ki označujejo doseženo stopnjo tekmovalca  

ČLEN 3. DOVOLJENI CILJI  
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Samo naslednji deli telesa so lahko cilji, ki se lahko zadenejo z dovoljenimi tehnikami.  

  

Glava - spredaj in s strani   

Trup  - prednja stran  

Stopala  - samo »čiščenje«  

ČLEN 4. DOVOLJENE TEHNIKE  

 

Tehnike rok in nog je potrebno uporabljati enakomerno skozi vso borbo.  

Člen 4.1. Ročne tehnike (pesti)  
- Direktni udarec  

- Udarec od spodaj navzgor  

- Polkrožni udarec  

Člen 4.2. Nožne tehnike   
- Direktni udarec  

- Bočni udarec  

- Polkrožni udarec  

- Krožni udarec  

- Polkrožni udarec s podplatom (samo s podplatom)  

- Padajoči udarec z vrha navzdol (samo s podplatom)  

- Udarec v skoku  

- Udarec v skoku z obratom  

- Pri udarcih z nogo je potrebno paziti, da ima tekmovalec stegnjeno nogo in udarja samo s 

stopalom in ne s peto. To še posebej velja za udarec od vrha navzdol, krožni udarec in 

polkrožni prednji udarec.  

Člen 4.2.1. Spodnašanje (čiščenje)  
- Pri »čiščenju« se mora tekmovalec, ki izvaja tehniko, cel čas dotikati tal s stopaloma. Z 

nobenim drugim delom telesa, se ne sme dotakniti tal. Nasprotnik pa se mora, če želimo, da 

je tehnika uspešna, dotakniti tal, še s katerimkoli drugim delom telesa, poleg stopal.  

  

ČLEN 5. NEDOVOLJENE TEHNIKE (PREPOVEDANE TEHNIKE IN NEDOVOLJENO 

OBNAŠANJE)  

 

Prepovedano je:  

- Zadajanje udarcev v katerikoli druge cilje, razen v cilje, ki so navedeni v Členu 3.  

- Zlonamerno napadanje z uporabo pretirano močne tehnike  

- Nadaljevanje borbe po ukazu »STOP«  

- Zapuščanje tatami-ja (izstopi / prestopi)  

- Udarjanje po vrh glave  
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- Padanje na tla brez razloga  

- Udarci po hrbtno stran (predel ledvic in hrbtenice)  

- Udarec po vrhu ramen  

- Udarec v vrat spredaj, s strani in zadaj  

- Udarec pod pas  

- Obračanje hrbta nasprotniku  

- Izogibanje borbi   

- Izvajanje »slepih« (ko tekmovalec ne gleda v točko, v katero je zadel) in nekontroliranih 

tehnik  

- Udarjanje v zadnji del glave  

- Udarjanje v genitalije  

- Napadanje s kolenom, komolcem, z mezinčnim delom pesti, z glavo, s palcem in ramo  

- Rokoborba in upogibanje pod nasprotnikovim pasom  

- Grabljenje in kakršnokoli držanje nasprotnika  

- Udarjanje z rokavicami, ko te niso na svojem mestu (zdrs rokavic), da se tako podaljša doseg 

roke.  

- Napadanje tekmovalca, ko pada ali je na tleh ali skuša vstati. »Na tleh« pomeni takrat, ko se 

tekmovalec dotakne tal, s katerimkoli drugim delom telesa, razen s stopali. Tak napad lahko 

pripelje do direktne minus točke ali celo do diskvalifikacije tekmovalca.  

- Mazanje obraza in telesa z oljem  

- Namerno izpljuvanje ščitnika za zobe  

- Nešportno obnašanje tekmovalca lahko kaznuje z opozorilom (ki si sledijo po pravilniku), 

lahko se takoj dodeli minus točko ali pa se ga lahko tudi direktno diskvalificira, odvisno od 

resnosti samega prekrška.  

ČLEN 6. DODELJEVANJE TOČK (UPORABA ELEKTRONSKEGA BELEŽENJA TOČK)  

 

- Naloga točkovnih sodnikov je dodeljevanje točk doseženih z dovoljeno tehniko v dovoljene 

cilje.  

- Sodnik dodeli ustrezno število točk, kot sledi:  

o Eno točko  - za ročno tehniko v telo ali v glavo ter z nogo v telo o Dve 

točki  - za nožno tehniko v glavo ter nožno tehniko v skoku v telo o Tri 

točke  - za nožno tehniko v skoku v telo  

- Točke in tudi kazni se sešteva od prve do zadnje runde. Doseženo število točk lahko vidijo vsi 

(trenerji, uradno osebje, publika, …) razen sodnikov, ki borbo sodijo. S tem se zagotovi 

neodvisnost pri točkovanju.  

- Zmagovalec je tekmovalec, ki doseže več točk.  

- OPOZORILA: Ko glavni sodnik borbe izreče tekmovalcu opozorilo, mora to jasno pokazati 

glavnemu sodniku pri mizi in časomerilcu / zapisnikarju, ki to opozorilo vnese v elektronski 

sistem.   
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- MINUS TOČKE: : Ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu minus točko, mora to jasno 

pokazati glavnemu sodniku pri mizi in časomerilcu / zapisnikarju, ki to vnese v elektronski 

sistem. Za vsako minus točko, se pri vsakem sodniku zniža število točk za 3 manj, kot jih je 

dejansko tekmovalec dosegel.  

- Elektronski sistem omogoča, da lahko vsakdo (razen točkovnih sodnikov) vidi sprotni rezultat 

in ostale podatke na prikazovalniku.  

Člen 6.1. V primeru neodločenega rezultata  
- V primeru neodločenega rezultata, pri enem sodniku, sistem avtomatsko podeli zmago 

tistemu tekmovalcu, ki je dosegel večje število točk v zadnji rundi.  

- Ko je neodločen izid tudi v zadnji rundi, mora sodnik sam izbrati, kateri tekmovalec je bil 

boljši. To stori na poziv glavnega sodnika borišča, na način da pritisne dodatno točko 

tekmovalcu, za katerega meni da je bil: bolj aktiven, zadal več udarcev, imel boljšo obrambo, 

boljši slog in tehniko.   
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POGLAVJE 5 - KICK LIGHT PRAVILA  

ČLEN 1. DEFINICIJA  

 

  

Tekmovanje v Kick Light-u mora biti izvedeno, kot že samo ime nakaže, z lahkim kontaktom in 

nadzorovano tehniko. Narejen je bil kot vmesna stopnja med Light Contact-om in Low Kick-om. Pri 

Kick Light-u se tekmovalci borijo brez zaustavljanja borbe, dokler glavni sodnik borbe z ukazom STOP 

ali »BREAK«, ne zaustavi borbe. Uporabljajo se podobne tehnike kot pri ring disciplinah, ki pa morajo 

biti dobro nadzorovane. V borbi mora biti uravnoteženo število udarcev tako z roko kot z nogo. 

Glavni sodnik borbe ne točkuje borbe ampak skrbi, da tekmovalca ne kršita pravil. Točke s pomočjo 

elektronskega sistema beležijo trije točkovni sodniki.  

Člen 1.1. Tekmovalci v Kick Light-u  

V Kick Light-u lahko tekmujejo tekmovalci naslednjih starostnih skupin:  

Starejši kadeti   (OC)  (starost 13, 14, 15 let)  

Mladinci    (J)  (starost 16, 17, 18, let)  

Člani      (S)  (starost od 19 do 40 let)  

Veterani - Master class (V)  (starost od 41 do 55 let)  

ČLEN 2. ZAŠČITNA OPREMA IN OBLAČILA ZA KICK LIGHT   

 

Člen 2.1. Osebna zaščitna oprema  
- Čelada  

- Ščitnik za zobe  

- Ščitnik za prsa – obvezen za starejše kadetinje, mladinke in veteranke.  

- Rokavice za Light Contact – zaprte  

- Preveze za roke (bandages) – obvezne  

- Ščitniki za genitalije – obvezni   

- Ščitniki za goleni  

- Ščitniki za stopala  

Člen 2.2. Oblačila  
- Majica brez rokavov  

- Kratke hlače  
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ČLEN 3. DOVOLJENI CILJI  

 

Samo naslednji deli telesa so lahko cilji, ki se jih lahko zadenemo z dovoljenimi tehnikami.  

  

- Glava - spredaj in s strani   

- Trup  - prednja stran  

- Stegno - od znotraj, od zunaj in zadaj (dvignjena noga pomeni blokado in se ne šteje)  

- Stopala - samo »čiščenje«, v višini gležnja do sredine meč  

ČLEN 4. DOVOLJENE TEHNIKE  

 

Tehnike rok in nog je potrebno uporabljati enakomerno skozi vso borbo.  

Člen 4.1. Ročne tehnike (pesti)  
- Direktni udarec  

- Udarec od spodaj navzgor  

- Polkrožni udarec  

Člen 4.2. Nožne tehnike   
- Direktni udarec v trup in glavo (udarec s stegnom ni dovoljen)  

- Polkrožni udarec v trup in glavo (udarec s stegnom ni dovoljen)  

- Bočni udarec  

- Krožni udarec  

- Polkrožni udarec s podplatom (samo s podplatom)  

- Padajoči udarec z vrha navzdol (samo s podplatom)  

- Udarec v skoku  

- Udarec v skoku, z obratom v telo in glavo (udarec s stegnom ni dovoljen)  

- Pri udarcih z nogo je potrebno paziti, da ima tekmovalec stegnjeno nogo in udarja samo s 

stopalom in ne s peto. To še posebej velja za udarce od vrha navzdol, krožni udarec in 

polkrožni prednji udarec.1  

Člen 4.2.1. Spodnašanje (čiščenje)  

- Pri »čiščenju« se mora tekmovalec, ki izvaja tehniko, cel čas dotikati tal s stopaloma. Z 

nobenim drugim delom telesa, se ne sme dotakniti tal. Nasprotnik pa se mora, če želimo, da 

je tehnika uspešna, dotakniti tal, še s katerimkoli drugim delom telesa, poleg stopal.  

Člen 4.3. Blokiran udarec  
- Pri blokiranem udarcu se ne točkuje.   

ČLEN 5. NEDOVOLJENE TEHNIKE (PREPOVEDANE TEHNIKE IN NEDOVOLJENO 

OBNAŠANJE)  

 

Prepovedano je:  
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- Katerikoli cilji ki niso zavedene v Členu 3  

- Zlonamerni napad z uporabo pretirano močne tehnike  

- Nadaljevanje borbe po ukazu »STOP«  

- Zapuščanje tatami-ja (izstopi / prestopi)  

- Udarjanje po vrhu glave  

- Padanje na tla brez razloga  

- Udarci po hrbtno stran (predel ledvic in hrbtenice)  

- Udarec po vrhu ramen  

- Udarec v vrat spredaj, s strani in zadaj  

- Udarjati pod pasom  

- Obračanje hrbta nasprotniku  

- Izogibanje borbi   

- Izvajanje »slepih« (ko tekmovalec ne gleda v točko, v katero je zadel) in nekontroliranih 

tehnik  

  
11   

- Udarjanje v zadnji del glave  

- Udarjanje v genitalije  

- Napadanje s kolenom, komolcem, z mezinčnim delom pesti, z glavo, s palcem in ramo  

- Udarjanje v predel kolka, s strani ali od spredaj  

- Udarjanje v koleno ali pod koleno  

- Udarjanje v prednjo stran stegen  

- Udarjanje s pestjo v stegna  

- Udarjanje v skoku z obratom v stegna  

- Udarec s hrbtno stranjo pesti in s hrbtno stranjo pesti z obratom  

- Rokoborba in upogibanje pod nasprotnikovim pasom  

- Grabljenje in kakršnokoli držanje nasprotnika  

- Udarjanje z rokavicami, ko te niso na svojem mestu (zdrs rokavic), da se s tem podaljša doseg 

roke.  

- Napadanje tekmovalca, ko pada ali je na tleh ali skuša vstati. »Na tleh« se smatra takrat. ko 

se tekmovalec dotakne tal, s kakršnimkoli drugim delom telesa, razen s stopali. Tak napad 

lahko pripelje do direktne minus točke ali celo do diskvalifikacije tekmovalca.  

- Mazanje obraza in telesa z oljem  

- Namerno izpljuvanje ščitnika za zobe  

- Nešportno obnašanje tekmovalca se lahko kaznuje z opozorili (sledijo si po pravilniku), lahko 

se direktno dodeli minus točko ali se celo tekmovalca direktno diskvalificira, odvisno od 

resnosti samega prekrška.  

  

ČLEN 6. DODELJEVANJE TOČK (UPORABA ELEKTRONSKEGA BELEŽENJA TOČK)  
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- Naloga točkovnih sodnikov je dodeljevanje točk doseženih z dovoljeno tehniko, v dovoljene 

cilje.  

- Sodnik dodeli ustrezno število točk, kot sledi:  

o 1 točka - udarec izveden z ročno tehniko v telo ali v glavo ter z nogo v telo o 2 točki - 

udarec izveden z nožno tehniko v glavi ter nožno tehniko v skoku v telo o 3 točke - 

udarec izveden z nožno tehniko v skoku v telo  

- Točke in tudi kazni se seštevajo od prve do zadnje runde. Doseženo število točk lahko vidijo 

na prikazovalniku vsi (trenerji, uradno osebje, publika, …), razen sodnikov, ki borbo sodijo. S 

tem se zagotovi neodvisnost sodnikov pri točkovanju.  

- Zmagovalec je tekmovalec, ki doseže večje število točk.  

- OPOZORILA: V primeru, ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu opozorilo, mora to jasno 

pokazati glavnemu sodniku pri mizi in časomerilcu / zapisnikarju, ki to opozorilo vnese v 

elektronski sistem.   

- MINUS TOČKE: V primeru, ko glavni sodnik borbe dodeli minus točko, mora to jasno pokazati 

glavnemu sodniku pri mizi in časomerilcu / zapisnikarju, ki to opozorilo vnese v elektronski 

sistem. Za vsako minus točko, se pri vsakem sodniku zniža število točk za 3, od že doseženih 

točk.  

- Elektronski sistem omogoča, da lahko vsakdo (razen točkovnih sodnikov) vidi sprotni rezultat 

in ostale podatke na prikazovalniku.  

Člen 6.1. V primeru neodločenega rezultata  
- V primeru neodločenega rezultata pri enem sodniku, sistem avtomatsko podelil zmago 

tistemu tekmovalcu, ki doseže več točk v zadnji rundi.  

- Ko je izid neodločen tudi v zadnji rundi, sodnik sam izbere, kateri tekmovalec je boljši. To stori 

na poziv glavnega sodnika borišča, na način, da pritisne dodatno točko tekmovalcu, za 

katerega meni da je: bolj aktiven, zada več udarcev, izvede boljšo obrambo, ima boljši slog in 

tehnika.   
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POGLAVJE 6 - FORMS PRAVILA  

ČLEN 1. FORMS PRAVILA – SPLOŠNO  

 

Člen 1.1 Definicija Form  

Borbe so oblika namišljene borbe proti enemu ali več nasprotnikov, pri katerih tekmovalec 

uporablja tehnike, ki izhajajo iz orientalskih borilnih veščin.  

Člen 1.2. Tekmovalci v formah  

-  Otroci     (CH)  (starost 7, 8, 9 let)  
-  Mlajši kadeti    (YC)  (starost 10, 11, 12 let)  

-  Starejši kadeti   (OC)  (starost 13, 14, 15 let)  

-  Mladinci    (J)  (starost 16, 17, 18, let)  

-  Člani      (S)  (starost od 19 do 40 let)  

Člen 1.3. Izvedba form  
- Tekmovalci, ki tekmujejo v obeh disciplinah, v Glasbenih formah ali Kreativnih formah, ne 

smejo izvajati dveh enakih form, saj sta to dve ločeni disciplini.  

Člen 1.4. Ekipna tekmovanja – kategorije  
- Ekipe so sestavljene iz najmanj 2 tekmovalcev in največ 3 tekmovalcev.  

- Ekipe so lahko mešane, po spolu  

- Ekipe so lahko mešane, po starosti, na primer:  

o EKIPA 1 – otroci in mlajši kadeti o EKIPA 2 – starejši kadeti in mladinci  

- To pomeni, da se lahko sestavi ekipo iz vseh starostnih skupin  

- Vsaka država ali klub imata lahko, na WAKO tekmovanjih, v vsaki kategoriji po 2 ekipi.  

- Tekmovalci ne smejo, v isti kategoriji, prehajati iz ene ekipe v drugo ekipo. Če to storijo so 

diskvalificirani (rezultat je 7.0)  

Člen 1.4.1. Ekipne forme – pravila  

- Za sinhronizirane nastope se prejme višje točke.  

- Za ekipne nastope ni obvezno, da se forme izvajajo sinhronizirano.  

- Tekmovalce se ocenjuje glede na uporabo tehnik, kombinacije ročnih in nožnih udarcev in 

glede na natančnost izvedbe.  

- Pri izvedbi se lahko uporablja tudi orožje, kar pa ni obvezno za vse člane ekipe.  

- Lahko se uporablja poljubno orožje, ki si ga lahko tekmovalci med seboj izmenjujejo. 

Vsakokrat, ko orožje pade na tla, ekipa izgubi 1.0 točko.  

- Ko ekipi pade orožje 3 x, se ekipa diskvalificira (rezultat je 7.0).  

- Ekipne forme so lahko raznolike.  

- Lahko se izvaja tudi kombinacija med Glasbenimi formami in Kreativnimi formami.  

- Pri izvajanju lahko ekipe koristijo tudi gimnastične tehnike, trike, orožje lahko izpustijo 

kolikorkrat hočejo (ne sme pa pasti na tla).  
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- Tudi v ekipnih nastopih se ocenjuje posameznike, če posameznik naredi napako, prejme nižjo 

oceno, ne prejme pa jo cela ekipa.  

- Ko tekmovalec prekine nastop, je diskvalificiran (rezultat 7.0).  

- Če ekipa nadaljuje z izvedbo, kljub diskvalifikaciji enega tekmovalca, se jim pri točkovanju 

odšteje ustrezno število točk.  

Člen 1.5. Oblačila  
- Tekmovalci so lahko oblečeni v vsa prepoznavna kickboxing oblačila ali v tradicionalno 

kimono.  

- Oblačila morajo biti čista in v dobrem stanju.  

- Tekmovalci morajo nositi tradicionalni pas borilnih veščin.  

- Krila ali uniforme iz mehkega materiala niso dovoljene.  

- Majice niso dovoljene  

- Tekmovalci imajo lahko na zapestju »znojne« pasove.  

- Tekmovalci ne smejo nositi nakita ali drugih okrasnih artiklov (pearcing).  

- V kolikor se opazi, da katerikoli tekmovalec nosi nakit ali druge okraske, se mu pri končni 

oceni odbije 0,3 točke.  

Člen 1.5.1. Stanje orožja  

- Vsak tekmovalec je sam odgovoren za stanje svojega orožja.  

- Tekmovalcem ni dovoljeno, med tekmovanjem, zamenjati orožja.  

- Tekmovalci lahko uporabljajo »magnetno orožje«.  

- Glavni sodnik lahko opravi pregled orožja, če se tako odloči.  

- Rezila orožja ne smejo biti naostrena.  

- Pri »Soft style« disciplini, orožja niso dovoljena.  

Člen 1.6. Predstavitev – časovna omejitev  

- Prezentacija traja največ 3 minute in najmanj 1 minuto, vključno s predstavitvijo.  

- Pri izvedbi form so dovoljeni tudi gimnastični vložki in spuščanje orožja iz roke, vendar orožje 

ne sme pasti na tla.  

- Pri prezentaciji se ocenjuje njihovo izvedbo.  

Člen 1.7. Tatami - velikost  
- Tatami za forme je v velikosti 10 x 10 m.  

- Mize in ostali pripomočki uradnega osebja so od tatami-ja oddaljeni najmanj 1 m.  

- Za sodniki, ki sodijo forme ne sme stati nihče.  

- Nihče ne sme posegati v točkovne listine.  

- Za vsakega tekmovalca, ki med izvajanjem form, izstopi s tatami-ja, se odšteje 0,3 točke. V 

kolikor je tatami manjši, se točke pri izstopu, ne odštevajo.  

 Člen 1.8. Vrsni red nastopanja  
- Vrstni red nastopanja pri izvajanju form, je odvisen od doseženega mesta na predhodnem 

Svetovnem ali Kontinentalnem prvenstvu.  
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- Za Svetovna prvenstva ne veljajo uvrstitve na Kontinentalnih prvenstvih.  

- Če kogarkoli od prvih treh ni na tekmovanju, izgubijo možnost preferenčnega nastopa.  

- Startno lestvico vseh ostalih tekmovalcev se naključno izžreba s pomočjo SportData 

programom.  

Člen 1.9. Točkovanje  
- Po končanem nastopu 4 ali 6 sodnikov in glavni sodnik, ocenijo nastop.  

- Na vseh WAKO tekmovanjih, so tekmovalci ocenjeni z ocenami od 7,0 do 10,0. -  Na 

Svetovnem prvenstvu je 6 sodnikov in en glavni sodnik.  

- Z vsake celine sta lahko največ po 2 od 6 sodnikov.  

- Na primer:  

o Sodnik št. 1  - Mora biti iz Evrope o Sodnik št. 2  - Mora biti iz Pan Amerike o 

Sodnik št. 3   - Mora biti iz Afrike  

o Sodnik št. 4   - je glavni sodnik, ki je lahko iz kateregakoli kontinenta  

o Sodnik št. 5  - Mora biti iz Oceanije o Sodnik št. 6   - Mora biti iz Azije  

o Sodnik št. 7   - Je lahko iz kateregakoli kontinenta  

- Ko ni mogoče zagotoviti zgoraj navedenih sodnikov, glavni sodnik imenuje naslednjega 

usposobljenega sodnika.  

- Na Kontinentalnih prvenstvih je vsak sodnik  (5/7) iz druge države.  

- Na koncu nastopa sodniki sprejmejo odločitev v skladu  z WAKO pravili.  

- Glavni sodnik pove ostalim sodnikom, koliko točk je potrebno odšteti, če pride do nezakonite 

tehnike ali kršitev pravil.  

- Po končanem nastopu, na ukaz glavnega sodnika, vsi sodniki, s pomočjo tabel, pokažejo svojo 

oceno. Ocene morajo biti vidne tako tekmovalcu kot tudi občinstvu in vidne toliko časa, da jih 

javno prebere uradni napovedovalec.  

- Najvišja in najnižja ocena ne gresta v skupni seštevek.  

- V primeru neodločenega rezultata, se za zmago upošteva najvišji rezultat, ki ga je prejel 

tekmovalec.   

- V kolikor sta tudi v tem segmentu izenačena, svoj nastop ponovita.  

Člen 1.10. Plesni vložki  
- Plesni gibi pri formah niso dovoljeni.  

- Tekmovalci, ki imajo v svojem repertoarju tudi plesne gibe (break, jazz, body popping, klasični 

ples, …), prejmejo najnižjo oceno 7,0 točk.  

Člen 1.11. Kostumi in make-up  
- Uporaba gledaliških kostumov, ličil, mask ali katerihkoli drugih vrst oblačil, ki niso veljavna 

uniforma borilnih veščin, ni dovoljena.  

- Nošenje in uporaba zgoraj navedenih stvari, privede do tehnične diskvalifikacije tekmovalca.  

- Tekmovalci si ne smejo pokrivati oči za izvajanju slepe tehnike.  

Člen 1.12. Posebni efekti  

- Posebni učinki kot so laserji, dim, ogenj, voda, …, niso dovoljeni.  
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- Uporaba zgoraj navedenega privede do tehnične diskvalifikacije tekmovalca.  

Člen 1.13. Sodniki  
- Sodniki sedijo oddaljeni najmanj 1 m drug od drugega.  

- Komunicirajo lahko samo z glavnim sodnikom.  

- Vsi sodniki morajo biti usposobljeni za sojenje vseh disciplin form.  

Člen 1.13.1. Sodniški kriteriji  
Vsak sodnik mora pri ocenjevanju upoštevati sledeča navodila:  

Člen 1.13.1.1. Osnova  

Stavi, udarci in bloki, morajo biti v skladu s tehniko izvirnih borilnih veščin.  

Člen 1.13.1.2. Ravnotežje  
Moč, osredotočenost in energija, v popolnem ravnovesju.  

Člen 1.13.1.3. Težavnostna stopnja  
Udarci z nogo, skakanje, vrtenje, triki, kombinacije ročnih tehnik in gimnastični gibi.  

Člen 1.13.1.4. Rokovanje z orožjem 
Glede orožja:  

- Tekmovalec mora pokazati popolni nadzor in obvladovanje nad orožjem pri udarcih in 

blokadah.  

- Tekmovalcem, ki uporabljajo orožje in gimnastične gibe, sodniki najprej ocenijo uspešno 

uporabo orožja, šele potem v oceno vključijo tudi trike in gimnastične gibe.  

- To velja za disciplino Trdi stil z orožjem (HSW) in trdi stil (HS) z orožjem.  

- Tekmovalci lahko formo pričnejo z orožjem na teh, ko pa ga enkrat poberejo, ga ne smejo več 

položiti na tla.  

- V koliko tekmovalec med izvajanjem vaje položi orožje na tla, se to upošteva kot padec 

(izguba) orožja in mu je zato potrebno pri točkovanju odvzeti 1,0 točko.  

- V kolikor mu rožje ponovno pade na tla je diskvalificiran s tehnično diskvalifikacijo.  

- V kolikor uporablja dve orožji, ju mora, obe, prinesti na predstavitev.  

- Lahko se uporablja isto vrsto orožja ali dve različni vrsti orožja.  

- Tekmovalec lahko po predstavitvi odloži eno orožje, vendar, ko ga enkrat pobere, ga mora 

obdržati v rokah in  predstavitev končati z obema orožjema.  

- Dovoljeno je tudi, da prične z enim orožjem in ga nato zamenja za drugo orožje.  

- Tekmovalec ne sme več uporabiti prvega orožja, ki ga je položil na tla.  

- Akcije, ki se ne šteje kot spuščanje orožja:  

o Postavitev orožja na tla takoj po predstavitvi, vendar preden uradno prične s formo. 

o Vzeti orožje med izvajanjem forme, če je bilo uporabljeno pri predstavitvi.  

- Spuščanje orožja pomeni izgubo nadzora nad orožjem med manipulacijo, če pade na tla ali v 

primeru, da se položi, na kak drugi način, na tla.  

- Če se tekmovalno orožje zlomi ali razpade, sledi tehnična diskvalifikacija (ocena 7.0 točk). 

Nadaljevanje nastopa z zlomljenim orožjem ni dovoljeno.  

- Dovoljeno je samo 5 izpustov orožja.  
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Člen 1.13.1.5. Igranje vloge  

- Pri izvajanju se lahko tekmovalec z orožjem dotakne tal, vendar ga ne sme spustiti.  

- Tekmovalci lahko orožje vrtijo po telesu (okrog vratu, rok, …), to se ne šteje za izpustitev 

orožja.  

Člen 1.14. Minus točke  

Člen 1.14.1. Minus 1,0 točka  
Minus 1,0 točka je odvzeta v naslednjih primerih:  

- Ko tekmovalec spusti orožje na tla.  

- Ko tekmovalec orožje zamenja z orožjem, s katerim je pričel.  

- Ko pri kreativnih formah izvaja katerokoli gimnastično tehniko ali nedovoljene gibe.  

Člen 1.14.2. Minus 0,5 točke  
Minus 0,5 točke je odvzetih v naslednjih primerih:  

- Za vsako nadaljnjo gimnastično tehniko po 5 dovoljenih v »Musical Forms«.  

- Ko tekmovalcu pade na tla njegov pas.  

- Ko izgubi nadzor nad orožjem in se, četudi z orožjem v roki, dotakne tal.  

- Ko izgubi ravnotežje, se spotakne ali pade.  

- Ko izgubi sinhronizacijo z glasbo.  

- Ko izvaja kakršnekoli nedovoljene gibe.  

- Ko izstopi s tatami-ja, velikosti 10 x 10 m.  

Člen 1.14.3. Minus 0,3 točke  
Minus 0,3 točke je odvzetih v naslednjih primerih:  

- Ko tekmovalec nosi nakit ali druge okrasne predmete (piercing).  

Člen 1.14.4. Najnižja ocena 7.0 točk  

- Ko tekmovalec prekine svoj nastop pred predvidenim koncem.  

- Ko izpusti orožje več kot 5 krat  

Člen 1.14.4.1. Tehnična diskvalifikacija – ocena 7,0 točk  

- Ko tekmovalcu drugič pade orožje -  Ko se tekmovalcu zlomi orožje ali razpade -  Ko se 

v glasbi zaslišijo psovke.  

- Ko uporablja nedovoljene rekvizite, zavezane oči, gledališke kostume, ….  

ČLEN 2. GLASBENE FORME (MUSICAL FORMS)  

 

Člen 2.1. Definicija – Glasbene forme  

Glasbene forme so namišljena borba proti enemu ali več nasprotnikom, pri katerih tekmovalec 

uporablja tehnike iz orientalski borilnih veščin, s posebej za to izbrano glasbo. Glasbo izbere 

tekmovalec sam.  
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Člen 2.2. Kategorije – Glasbene forme  
- Pri glasbenih formah tekmovalci tekmujejo v dveh disciplinah, ki sta enaki tako za moške kot 

tudi za ženske.  

o Hard Syle (HS): Tehnike, ki prihajajo iz Kickboxinga, Tradicionalnega karateja in 

TaeKwonDoja.  

o Hard Style Weapons (HSW): Kama, Sai, Tonfa, Nunchaku, Bo in Katana.  

- Tekmovalci lahko na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih nastopajo le v dveh disciplinah: 

HS in HSW.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih lahko nastopata po dva tekmovalca v vsaki 

disciplini. - Na vseh ostalih tekmovanjih ni omejitve tekmovalcev v posamezni disciplini.  

- Tekmovalci se lahko prijavijo tudi v Kreativne forme, v kategorijah »Creative Forms (CF) in 

»Creative Forms Wepons (CFW).  

- Vsi tekmovalci, ki želijo nastopat v ekipnih tekmovanjih, morajo nastopati tudi na 

individualnih tekmovanjih.  

Člen 2.3. Ritem  
- Pri vseh kategorijah mora biti prisotna glasba. Tehnike borilnih veščin se izvaja v ritmu glasbe.  

Člen 2.4. Glasba  
- Vsi tekmovalci morajo imeti glasbo na nosilcih glasbe (CD-jih, USB ključkih, iPodu, pametnih 

telefonih, …,) 1 skladbo, svoje ime, ime države in disciplino.  

- V primeru, da se glasba med izvajanjem zaustavi, lahko tekmovalec brez glasbe nadaljuje do 

konca nastopa ali pa odpravi napako in starta še enkrat.  

- V takih okoliščinah ni dodeljena nobena kazen ali minus točka.  

Člen 2.4.1. Sinhronizacija  
Potrebna je sinhronizacija med gibi in glasbo.  

Člen 2.5. Gimnastični elementi  
- V glasbenih formah je dovoljeno uporabiti največ 5 gimnastičnih elementov. Kršitev tega 

pravila se kaznuje z odbitkom 0,5 točke.  

- Gimnastični element je tisti, ki nima elementa borilne veščine. V kolikor se temu doda še 

udarec, blokado ali nekaj podobnega povezanega z borilno veščino, se to ne smatra več kot 

gimnastični element in je kot tak dovoljen.  

- Za gimnastični element se šteje: kotaljenje naprej in nazaj, stoja na rokah, kolesa, vrtenje 

okrog svoje osi, izvajanje mostu, salto naprej in nazaj, …  

- Udarci ob tla, »capoeira« in podobne tehnike se štejejo kot triki in so dovoljeni.  

ČLEN 3. KREATIVNE FORME (CREATIVE FORMS)  

 

Člen 3.1. Definicija - Kreativne forme  

Kreativne forme so oblika namišljene borbe proti enemu ali več nasprotnikov, pri katerih tekmovalec 

uporablja tehnike, ki izhajajo iz orientalskih borilnih veščin.  
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Člen 3.2. Kategorije – Kreativne forme Pri 

Kreativnih formah so naslednje kategorije:  

- Moški, ženske, dečki, deklice in ekipe  

- Kreativne forme – »Open Hand«  (CF)  

- Kreativne forme – orožje    (CFW)  

- Kreativne forme – ekipe    (CFT)  

- Tekmovalci lahko tekmujejo v vseh treh disciplinah  

Člen 3.3. Glasba  
Tekmovanje v Kreativnih formah potekajo brez glasbe.   

Člen 3.4. Gimnastični elementi  
- Gimnastične tehnike niso dovoljene. -  Niso dovoljeni razni obrati (tehnike) -  Prav tako niso 

dovoljeni:  

o Obrati za več kot 360 stopinj  

o Gibi, ki so uporabljajo samo v gimnastiki in ne tudi v borilnih veščinah  

Člen 3.5.1.  Nedovoljene tehnike  

- Tekmovalci ne smejo izvajati obratov, za več kot 360 stopinj -  Tekmovalci ne smejo izvajati 

obrnjenih tehnik.  

Člen 3.5.2. Dovoljene tehnike  

- »Metujlček« udarci z nogo in gibi, namišljeni udarci z nogo, so edini triki, ki se jih lahko izvaja.  
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POGLAVJE 7 -  RING SPLOŠNA PRAVILA  

ČLEN 1. DISCIPLINE  

 

Ring discipline so:  

Full Contact  (FC)  

Low Kick  (LK)  

K1 Style  (K1)  

Člen 1.1. Tekmovalci v ring disciplinah  
Starostne kategorije tekmovalcev v ring disciplinah:  

Mlajši mladinci    (YJ)  (starost 15 in 16 let) Starejši 

mladinci  (OJ)  (starost 17 in 18 let)  

Člani      (S)  (starost od 19 do 40 let)  

ČLEN 2. BORIŠČE   

 

Člen 2.1. Ring  
Borišče se imenuje Ring (priloga 14)  

- Velikost ringa: ring je kvadratne oblike. Najmanjša dovoljena notranja mera ringa je 520 cm, 

največja pa 610 cm. Ring ima tudi dodaten zunanji rob velikosti vsaj 0,5 m.  

- Višina ringa: višina ringa mora biti med 90 cm in 120 cm.  

- Ploščad ringa: površina mora biti varno izdelana in ravna, brez kakršnihkoli ovir. Zunanje 

mere kvadrata so: najmanj 620 cm in največ 780 cm. V vsakem kotu ringa je kotni steber, ki 

mora biti dobro zavarovan, za se prepreči poškodbe tekmovalcev.   

- Vogalne blazinice: po barvah so razporejene po naslednjem vrstnem redu: v bližnjem levem 

kotu, gledano s strani glavne mize glavnega sodnika ringa, je RDEČA blazinica, v oddaljenem 

levem kotu je BELA blazinica, v oddaljenem desnem kotu je MODRA blazinica, v bližnjem 

desnem kotu pa Bela blazinica.  

- Položaj tekmovalcev v ringu: V RDEČEM kotu je vedno postavljen tekmovalec, ki ima višji 

status oziroma je uvrščen višje na startni listini, drugi tekmovalec pa v MODREM kotu.  

- Površina tal na ringu: tla morajo biti prekrita s klobučevino, gumo ali ustrezno odobrenim 

materialom, ki je elastičen in debeline najmanj 1,5 cm in največ 2,5 cm. Celotna ploščad je 

prekrita s platnom (imenovanim »MESH«), ki mora biti ne-drseče in pritrjena na robove ringa.   

- Vrvi: Na ringu so pritrjene vrvi, premera 4 cm (brez upoštevanja prevlek). Višina vrvi, merjeno 

od tal navzgor:  

o Prva  40 cm o Druga  71 cm o Tretja  102 cm o Četrta 132 cm  
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Razdaljo med vrvmi, na vsaki stranici, uravnavata po dva kosa 3 do 4 cm pasu, s podobnega 

materiala kot je platno. Pritrjena sta tako, da drsita po vrvi. Napetost vrvi mora biti taka, da 

zagotavlja varni odboj tekmovalca. Sodnik pred borbo preveri napetost vrvi in lahko zahteva, 

da se vrvi po potrebi prilagodi.  

- Stopnice: vsak ring mora biti opremljen z vsaj tremi stopnicami za vstop na ring, po ena za 

vsakega tekmovalca in njihove trenerje, tretja pa je postavljena v nevtralnem kotu, kjer 

vstopa sodnik in po potrebi tudi zdravnik.  

Člen 2.2. Dodatki ob ringu  

Dodatki ob ringu, ki so obvezni na vseh tekmovanjih:  

- WAKO potrjen elektronski sistem točkovanja   

- Gong ali zvonec s tolkalom  

- Blazinica velikosti 10 x 10 cm, iz usnja ali drugega ustreznega materiala, napolnjenega s 

peskom ali drugim materialom, ne težja od 300 g. Blazinica je lahko bele, črne ali rdeče barve.  

- Dva stola za tekmovalce, uporabljajo jih med premorom.  

- Po eno vedro za vodo, pri vsakem tekmovalcu.  

- V nevtralnih kotih mora biti postavljena vreča ali vedro za smeti.  

- Miza in stoli za uradnike.  

- Ena ali še bolje dve štoparici.  

- En mikrofon povezan s sistemom ozvočenja.  

- Škatla z medicinskimi rokavicami.  

- Trener je dolžan s seboj prinesti brisačo in plastično steklenico z vodo, ki jo lahko tekmovalec 

uporablja za pitje oziroma izpiranje ust.  Drugih pijač in steklenic k ringu ni dovoljeno 

prinašat.  

- Na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih mora promotor, skladno z dogovorom s 

proizvajalci rokavic, zagotoviti po 2 para visokokakovostnih rokavic iste barve, za vsak ring. 

Rokavice morajo biti enake kakovosti in potrjene s strani WAKO. Na ostalih tekmovanjih, pa 

po dva para rokavic, za vsak ring. Rokavice morajo biti potrjene s strani WAKO in v skladu z 

dogovorom s promotorjem.  

ČLEN 3. TEŽNOSTNE KATEGORIJE  

 

Tekmovalec lahko tekmuje samo v svoji težnostni kategoriji ali eni višje.  

Člen 3.1. Mlajši mladinci (YJ) (starost 15 in 16 let)  
Moški   Ženske  
- 42 kg   - 36 kg  

- 45 kg   - 40 kg  

- 48 kg   - 44 kg  

- 51 kg   - 48 kg  

- 54 kg   - 52 kg  

- 57 kg   - 56 kg  
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- 60 kg   - 60 kg  

- 63,5 kg  
- 67 kg  
- 71 kg  
- 75 kg  
- 81 kg  
+ 81 kg  

+ 60 kg  

Člen 3.2. Starejši mladinci (OJ) (starost 17 in 18 let)  
Moški   Ženske  
- 51 kg   - 48 kg  

- 54 kg   - 52 kg  

- 57 kg   - 56 kg  

- 60 kg   - 60 kg  

- 63,5 kg  - 65 kg  

- 67 kg   - 70 kg  

- 71 kg   + 70 kg  

- 75 kg   
- 81 kg  
- 86 kg  
- 91 kg  
+ 91 kg  

  

Člen 3.3. Člani (S) (starost od 19 do 40 let)  
Moški   Ženske  
- 51 kg   - 48 kg  

- 54 kg   - 52 kg  

- 57 kg   - 56 kg  

- 60 kg   - 60 kg  

- 63,5 kg  - 65 kg  

- 67 kg   - 70 kg  

- 71 kg   + 70 kg  

- 75 kg   
- 81 kg  
- 86 kg  
- 91 kg  
+ 91 kg  
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ČLEN 4. RUNDE  

 

- Pri vseh WAKO disciplinah in vseh težnostnih kategorijah trajajo borbe 3 runde po 2 minuti.  

Člen 4.1. Zdravnikov čas  
- Najdaljši dovoljen čas za zdravnikovo intervencijo je 2 minuti, za vsakega tekmovalca.  

- Po preteku 2 minut, mora tekmovalec nadaljevati z borbo, v nasprotnem primeru glavni 

sodnik borbe, borbo prekine in razglasi »RSC«.  

- Zdravnikov čas se prične merit takrat, ko pride zdravnik do tekmovalca in konča, ko zdravnik 

oziroma ostalo medicinsko osebje, odide z borišča.  

- V primeru ureznine ali krvavitve, se mora uradni zdravnik v dveh minutah odločiti ali 

tekmovalec lahko nadaljuje z borbo ali se borba prekine.  

- Glavni sodnik, glede nadaljevanja borbe, upošteva zdravnikovo odločitev.  

- Ko zdravnik dovoli, da se borba nadaljuje, glavni sodnik pa ni istega mnenja in smatra, da 

borba ni več enakovredna oziroma varna, mora vseeno pričeti z borbo in jo šele potem 

zaustaviti. Naslednja odločitev je lahko RSC, v kolikor sodnik smatra, da se tekmovalec ne 

more braniti ali enakopravno boriti z nasprotnikom.  

- Ko glavni sodnik borbe, po posvetu z zdravnikom ugotovi, da je tekmovalec samo izkoristil 2 

minutni čas za počitek, ga lahko kaznuje z uradnim opozorilom.  

ČLEN 5. OPREMA IN OBLAČILA  

 

Glej priloge 4, 5 in 6  

Člen 5.1. Tekmovalec v Full Contactu  

Člen 5.1.1. Osebna zaščitna oprema - 

Čelada (vrh glave mora biti pokrit)  

- Ščitnik za zobe (samo na zgornjih zobeh ali zgornjih in spodnjih zobeh)  

- Ščitnik za prsa – obvezen v ženskih kategorijah (vstavljen pod obleko)  

- Preveze za roke (bandages) - brez uporabe samolepilnega traku  

- Rokavice – zaprte (10 Oz)  

- Ščitnik za genitalije - obvezen za oba spola.  

- Ščitniki za goleni   

- Prepovedani so ščitniki, ki pokrivajo golen in nart  

- Podpora za gleženj (nogavička)  

- Ščitnik za stopala  

Člen 5.1.2. Osebna oblačila  

- Dolge hlače in zgoraj brez – za moške  

- Dolge hlače in športni »top« - za ženske  
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Člen 5.2. Tekmovalci v Low Kicku  

Člen 5.2.1. Osebna zaščitna oprema  

- Čelada (vrh glave mora biti pokrit)  

- Ščitnik za zobe (samo na zgornjih zobeh ali zgornjih in spodnjih zobeh)  

- Ščitnik za prsa – obvezen v ženskih kategorijah (vstavljen pod obleko)  

- Preveze za roke (bandages) - brez uporabe samolepilnega traku  

- Rokavice – zaprte (10 Oz)  

- Ščitnik za genitalije - obvezen za oba spola.  

- Ščitniki za goleni, ki pokrivajo tako golen kot tudi nart (v enem kosu)  

- Podpora za gleženj (nogavička)  

- Ščitnik za stopala  

- Preveze za stopalo – neobvezno, pokrite morajo biti s podporo za gleženj  

Člen 5.2.2. Osebna oblačila  

- Kratke hlače in zgoraj brez – za moške  

- Kratke hlače in športni »top« - za ženske  

Člen 5.3. Tekmovalci v K1   

Člen 5.3.1. Osebna zaščitna oprema - 

Čelada (vrh glave mora biti pokrit)  

- Ščitnik za zobe (samo na zgornjih zobeh ali zgornjih in spodnjih zobeh)  

- Ščitnik za prsa – obvezen v ženskih kategorijah (vstavljen pod obleko)  

- Preveze za roke (bandages) - brez uporabe samolepilnega traku  

- Rokavice – zaprte (10 Oz)  

- Ščitnik za genitalije - obvezen za oba spola.  

- Ščitniki za goleni, ki pokrivajo tako golen kot tudi nart (v enem kosu)  

- Podpora za gleženj (nogavička)  

- Ščitnik za stopala  

- Preveze za stopalo – neobvezno, pokrite morajo biti s podporo za gleženj  

Člen 5.3.2. Osebna oblačila  

- Kratke hlače in zgoraj brez – za moške  

- Kratke hlače in športni »top« - za ženske  

ČLEN 6. URADNO OSEBJE  

 

Člen 6.1. Glavni sodnik ringa  
- Glavnega sodnika za Svetovna in Kontinentalne ter Svetovne in Kontinentalne pokale, določi 

WAKO ring sodniški odbor, za vsak ring posebej. Na drugih WAKO tekmovanjih, pa predsednik 

sodniške komisije nacionalne zveze, ki je organizator tekmovanja.  

Člen 6.2. Glavni sodnik v ringu.  
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Vloga glavnega sodnika temelji predvsem na naslednjih nalogah:  

- Njegova glavna naloga je zagotavljanje varnosti tekmovalcev.  

- Glavni sodnik uporablja medicinske rokavice in jih zamenja po vsaki borbi.  

- Lahko zaustavi borbo in po potrebi,  kaznuje tekmovalce.  

- Je edina oseba, ki ima pooblastilo za zaustavitev borbe.  

- Lahko zaustavlja borbo in samostojno izreče opozorila in kazni za kršitve pravil. Samo v 

primeru, ko je potrebno razjasniti določeno situacijo, katere sam ni dobro videl, se lahko 

posvetuje s točkovnimi sodniki ter sprejme odločitev po večinskem načelu.  

- Za podelitev ustnega opomina tekmovalcu, glavni sodnik, ne zaustavi časa borbe.  

- Za podelitev uradnega opomina tekmovalcu, glavni sodnik zaustavi borbo z ukazom »STOP 

THE TIME«.  

- Vsi ukazi so izrečeni v angleškem jeziku.  

- Zadolžen je za izvajanje pravil WAKO, za pravilno beleženje rezultatov ter opozoril in kazni.  

- V kolikor pride do diskvalifikacije tekmovalca, se posvetuje z glavnim sodnikom ringa, razen v 

primerih, ko je diskvalifikacija avtomatična in temelji na bazi vseh predhodnih opozoril.  

- V primeru »KD«, ustavi štetje, če se nasprotni tekmovalec, ne postavi v nevtralni kot.  

Člen 6.3. Točkovni sodniki  
- Vsak sodnik samostojno odloča in izbere zmagovalca, skladno s pravili WAKO.  

- Med borbo ne smejo komunicirati s tekmovalci, trenerji ali ostalimi sodniki, razen, če je to 

potrebno, s glavnim sodnikom.  

- Po potrebi lahko, na koncu runde, o videni nepravilnosti, obvestijo glavnega sodnika.  

- Sodniki ne smejo zapustiti svojega mesta, dokler ni razglašen zmagovalec. V primeru 

neodločenega rezultata, se morajo s pritiskom na gumb, odločiti, kateri tekmovalec zmaga.  

Člen 6.4. Število sodnikov pri ringu  
- Minimalno število sodnikov za ring discipline na Svetovnih in Kontinentalnih prvenstvih ter na 

Svetovnih in Kontinentalnih pokalih, za zagotavljanje nevtralnosti:  

o Full Contact: 1 glavni sodnik in 10 sodnikov  

Dolžnosti: 1 glavni sodnik, 1 glavni sodnik, 3 točkovni sodniki, 1 zapisnikar / 

časomerilec, 2 sodnika, ki štejeta udarce z nogo, 3 sodniki so v pripravljenosti  

o Low Kick / K1: 1 glavni sodnik in 8 sodnikov  

Dolžnosti: 1 glavni sodnik, 1 glavni sodnik, 3 točkovni sodniki, 1 zapisnikar / 

časomerilec, 3 sodniki so v pripravljenosti  

- Glavni sodnik ne sme imenovati glavnega sodnika, točkovnih sodnikov in zapisnikarja / 

časomerilca, iste nacionalnosti kot sta tekmovalca v ringu.  

- Glavni sodnik ne sme med borbo zamenjati sodnikov, ki sodijo to borbo, razen v primeru 

zdravstvenih težav ali ob ugotovitvi hujše kršitve WAKO pravil.  
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ČLEN 7. ODLOČITVE  

 

Odločitve se sprejemajo na naslednji način:  

Člen 7.1. Zmaga po točkah (P)  
- Zmaga tisti, ki doseže večje število točk pri večini sodnikov.  

- V kolikor sta oba tekmovalca poškodovana in ne moreta nadaljevati borbe, je zmagovalec 

tisti, ki je pred poškodbo, zbral več točk pri večini sodnikov.  

Člen 7.2. Zmaga zaradi opustitve borbe (AB)  
- Ko tekmovalec prostovoljno odpove borbo, zaradi poškodbe ali kateregakoli drugega razloga, 

se po enominutnem premoru, nasprotnik proglasi za zmagovalca.  

Člen 7.3. Zmaga zaradi predčasne zaustavitve borbe (RSC, RSC-H) 
- Glavni sodnik borbe zaustavi borbo.  

- Poškodba: Ko glavni sodnik borbe presodi, da tekmovalec zaradi poškodbe ali kateregakoli 

drugega psiho-fizičnega razloga, ne more nadaljevati borbe, zaustavi borbo in drugega 

tekmovalca proglasi za zmagovalca. Glavni sodnik borbe lahko borbo prekine tudi po posvetu 

z zdravnikom. Sodnik lahko dovoli nadaljevanje borbe, vendar samo v primeru, če to dovoli 

zdravnik. V ringu sta ob poškodbi lahko le glavni sodnik borbe in zdravnik.  

Člen 7.4. Zmaga s »Knock Out« (KO)  
- Borba se zaustavi, če je tekmovalec prejel tako močan udarec, da ne more nadaljevati z 

borbo. V tem primeru glavni sodnik šteje do 10.  

- Glavni sodnik borbe začne šteti do 8 in če presodi, da tekmovalec ni pripravljen za 

nadaljevanje borbe, šteje še 9 in 10 in izreče »OUT«.  

- V primeru močnejšega udarca, lahko glavni sodnik borbe šteje samo do 1 in nato izreče 

»OUT«.   

Člen 7.5. Zmaga s Tehničnim »Knock Out-om« (TKO)  
- Upošteva se pravilo 3 »KD« (Knocked Down). To pomeni, da se borba zaustavi, ko je 

tekmovalec v tretjem »KD«. Po 3 »KD«, glavni sodnik prešteje do 10 in izreče »OUT«.  

- V starostni kategoriji Mlajši mladinci pa velja pravilo 2 »KD«. Po 2 »KD«, glavni sodnik borbe 

prešteje do 10 in izreče »OUT«.  

Člen 7.6. Zmaga z diskvalifikacijo nasprotnika (DISQ)  
- Ko je tekmovalec diskvalificiran, je nasprotnik proglašen za zmagovalca.  

- Ko sta oba tekmovalca diskvalificirana, je odločitev o tem, ustrezno objavljena.  

- Ko je tekmovalec diskvalificiran zaradi nešportnega obnašanja, ne more prejeti nobene 

nagrade, medalje, pokalov ali titule s tega tekmovanja. Razen v primeru, ko WAKO upravni 

odbor določi drugače. V odsotnosti WAKO upravnega odbora, lahko tako odločitev sprejme 

pritožbena komisija tekmovanja.   

Člen 7.7. Zmaga z »Walk Over« (WO)  
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- Ko je en tekmovalec pripravljen za borbo v ringu, drugega pa se še čaka, kljub temu, da je bil 

že trikrat poklican s strani uradnega napovedovalca.  

- Po dveh minutah, glavni sodnik, tekmovalca, ki je prisoten v ringu, razglasi za zmagovalca z 

»WO«.  

- V kolikor drugi tekmovalec pride pred pretekom dveh minut na ring, ga glavni sodnik borbe 

kaznuje z uradnim opozorilom.  

Člen 7.8. Posebne situacije  
- V kolikor si tekmovalec zvije gleženj ali pa šepa, glavni sodnik borbe pokliče zdravnika. 

Zdravnik se mora odločiti ali tekmovalec lahko nadaljuje z borbo. Vendar tudi, če zdravnik 

odloči, da tekmovalec lahko nadaljuje z borbo, lahko glavni sodnik borbe, iz varnostnih 

razlogov, zaščiti tekmovalca in borbo prekine ter razglasi nasprotnika za zmagovalca.  

- Ko glavni sodnik borbe vidi, da pride do udarca v genitalije, mora nemudoma zaustaviti borbi, 

in nasprotnega tekmovalca poslati v nevtralni kot. Tekmovalec ima največ dve minuti časa, da 

lahko nadaljuje z borbo. Sodnik zaradi nepravilnega udarca, nasprotnika opozori.  

- Ko pride do udarca v genitalije in tega glavni sodnik borbe ni videl, je pa na to opozorjen s 

strani točkovnega sodnika, zaustavi borbo in vpraša točkovnega sodnika za pojasnilo. Če se 

potrdi udarec v genitalije, sodnik dovoli premor tekmovalcu, ki je udarec prejel, vendar ne 

več kot dve minuti, nasprotnika pa ustrezno kaznuje.  

- Če točkovni sodniki ne potrdijo kršitve pravil, glavi sodnik borbe prične s štetjem, kot pri 

»KD«.  

- Ko je zadan pravilen udarec, v pravilni cilj in se nasprotnik poškoduje, ne more pa nadaljevati 

z borbo, je nasprotnik proglašen za zmagovalca.  

- Ko pride do poškodbe, zaradi nedovoljenega udarca, v nedovoljen cilj in tekmovalec 

posledično ne more več nadaljevati borbe, je tekmovalec, ki je zadal tak udarec 

diskvalificiran, drugi pa proglašen za zmagovalca.  

- Situacija, ko zadeneta oba tekmovalca istočasno:  

o V kolikor ima en tekmovalec že dva »KD« in sta oba hkrati zadala močan udarec, ki 

zahteva štetje, glavni sodnik borbe šteje obema istočasno, pri 8 se zaustavi in šteje 

dalje do 10, vendar samo tistemu, ki je že prej prejel dva »KD«. Če je drugi 

tekmovalec, v času, ko sodnik prešteje do 8, pripravljen za nadaljevanje borbe, je 

proglašen za zmagovalca.  

o Ko sodnik obema tekmovalcema prešteje do 10, je zmagovalec tisti, ki je imel pred 

tem točkovno prednost.  

o V vsakem primeru je tudi zmagovalec, ki je bil prav tako v »KO«, izključen iz nadaljnjih 

borb na turnirju. Njegov naslednji nasprotnik je zmagovalec, rezultat je objavljen 

samo v primeru, ko tekmovalec doseže prva tri mesta.  

o Ko tekmovalec, ki je že prejel dva »KD »vstane, njegov nasprotnik pa je še na tleh, 

glavni sodnik borbe šteje do 10 in razglasi zmagovalca, glede na točke, ki so bile 

dosežene pred tem dogodkom.  

o Tak tekmovalec, kljub temu, da je bil v prejšnji borbi zmagovalec s »KD«, je izločen iz 

nadaljnjega tekmovanja. Njegov naslednji nasprotnik je zmagovalec, rezultat je 

objavljen samo v primeru, ko tekmovalec doseže prva tri mesta.   
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o Ko oba tekmovalca istočasno padeta na tla in nihče od njiju ni prejel že enega »KD« 

ali nobenega »KD«, glavni sodnik borbe, dokler je vsaj eden tekmovalec še na tleh, 

šteje naprej.  

o Ko obema tekmovalcema sodnik prešteje do 10, je zmagovalec tisti, ki je imel pred 

tem točkovno prednost.  

- Ko je tekmovalec izvede dovoljen udarec (na primer udarec z roko z obratom - Spinning back 

fist) in pri tem nasprotnik skrajša razdaljo, da bi tudi sam zadal udarec ter pri tem prejme 

udarec z nadlaktjo ali celo s komolcem, zaradi katerega ne more nadaljevati borbe, je 

zmagovalec nepoškodovan tekmovalec.   

- Ko tekmovalec poskuša udariti nasprotnika in se pri tem, na primer: udarec v blok, poškoduje, 

glavni sodnik prične s štetjem. V kolikor tekmovalca nista pripravljena za nadaljevanje borbe, 

šteje do 10 in konča borbo.  

- Ko se po dovoljenem udarcu v dovoljen cilj, nasprotnik z enim kolenom dotakne tal, mora 

glavni sodnik pričeti s štetjem. V kolikor tekmovalec ostane na tleh, sodnik šteje do 10 in 

ustavi borbo zaradi »KO«.  

- Ko po udarcu tekmovalec pade izven vrvi, glavni sodnik borbe zaustavi čas borbe, dokler se 

tekmovalec ne vrne spet v ring. Po preverbi ali tekmovalec potrebuje zdravniško pomoč ali 

ne, lahko  tekmovalca nadaljujeta z borbo.  

- Ko tekmovalec potrebuje zdravniško pomoč, sodnik pokliče zdravnika in prične z odštevanjem 

zdravnikovega časa (2 minuti).  

- Ko tekmovalec ne more nadaljevati borbe, je nasprotnik proglašen za zmagovalca.  

- Ko je udarec zadan z nedovoljeno tehniko ali zadan v nedovoljeni cilj, je tekmovalec, ki je 

udarec prejel, zmagovalec zaradi diskvalifikacije nasprotnika.  

- Ko glavni sodnik borbe vidi kršitev tik pred koncem runde, mora tekmovalca opozoriti ali 

kaznovati med odmorom ali po koncu borbe.  

- Ko tekmovalec izgubi ravnotežje ali pada in zadane nasprotnika, da ta pade na tla, jima glavni 

sodnik prične s štetjem, točkovni sodniki pa tega udarca ne smejo upoštevati.  

- Če po ukazu sodnika »BREAK«, en tekmovalec naredi korak nazaj in nato z učinkovito tehniko 

napade tekmovalca, ki se še ni umaknil nazaj in ta pade na tla, mu sodnik prične s štetjem. Če 

pa korak nazaj ni izveden korektno, ga sodnik kaznuje.  

Člen 7.9. Sprememba odločitve Vse 

javne odločitve so dokončne razen:  

- Ko pride do napake pri izračunu točk  

- Ko točkovni sodnik pove, da je zamenjal strani tekmovalcev.  

- Ko pride do materialne napake.  

- Ko pride do tehnične / računalniške napake.  

Glavni sodnik nemudoma obravnava vse nastale proteste. Po uskladitvi s Pritožbeno komisijo, se 

poda uradni rezultat.  
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ČLEN 8. DODELJEVANJE TOČK  

 

Pri dodeljevanju točk je potrebno upoštevati naslednja pravila:  

- Točke se dodeli samo v primeru, ko se s pravilno tehniko zadane dovoljeni cilj.  

o Dobra tehnika z absolutnim ravnotežjem o Polna moč in polna hitrost  

o Pri udarcu je potrebno pogled usmeriti v cilj, ne pa vstran ali mižati o Dobro in hitro 

reagiranje na dano situacijo o Športni odnos do nasprotnika  

Člen 8.1. Udarci  
- Po vsaki rundi sodnik ustrezno označi število udarcev v posamezni rundi.  

- Upošteva se samo pravilno izvedene udarce v dovoljene cilje, s polno močjo. Blokirani udarci 

ali pa delno preusmerjeni udarci se ne štejejo, kot doseženi udarci.  

- Vsaka veljavna tehnika je vredna 1 točko.  

- Pri Full Contact-u in pri Low Kick-u, je dovoljena tehnika »pometanja«. To tehniko se 

upošteva kot pravilno samo v primeru:  

o Ko se nasprotni tekmovalec dotakne tal s katerimkoli delom telesa, razen s stopali.  

o Ko se nasprotnik, po izvedeni tehniki, nasloni na tekmovalca, ki je tehniko izvedel, z 

namenom, da ne bi padel.  

o Ko se nasprotnik oprime vrvi z namenom, da ne bi padel -  Število doseženih točk 

beleži vsak sodnik posebej  -  Tekmovalci ne bodo prejeli točke ko:  

o So tehnike v nasprotju s pravili o Niso bile izvedene s pravilne razdalje o Niso 

izvedene s polno močjo  

o Niso izvedene z dovoljeno tehniko v dovoljen cilj o So zadane v blok ali so delno 

preusmerjene  

o So zadane ob izgubi ravnotežja ali niso pravilno usmerjene (pogled / udarec)  

Člen 8.2. Nedovoljena dejanja  
- Glede na to, da glavni sodnik borbe ne more videti vseh nepravilnosti, ki se zgodijo, ga je 

dolžan na to opozoriti točkovni sodnik, seveda, če je to nepravilno tehniko opazi.  

- Ko glavni sodnik borbe uradno opozori tekmovalca, si mora točkovni sodnik to zabeležiti v 

sodniški obrazec, tako da napiše »W« v stolpcu »FOULS«, kar pa ne pomeni, da je to minus 

točka.  

- Ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu Minus točko (-1), vsak sodnik v ustrezni stolpec na 

obrazcu, zabeleži -1 točko. Po končani borbi se za vsako Minus točko (-1) doda nasprotniku 3 

točke, v kolikor ni to že urejeno z elektronskimi števci.  

Člen 8.3. Dodeljevanje točk  

Člen 8.3.1. Dodeljevanje točk s pomočjo elektronskega točkovnega sistema  
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- Pri vsaki pravilni tehniki, ki doseže dovoljen cilj, z močjo, fokusom in ravnotežjem, se dodeli 

tekmovalcu po eno točko tako, da se pritisne na rdeči ali modri gumb elektronske »konzole«.  

- Točke se štejejo od prve do zadnje runde. Pri tem drugi sodniki, ki so aktivni v tej borbi, ne 

smejo videti rezultata.  

- Po koncu borbe je zmagovalec tisti, ki je dosegel več točk.  

- Ko glavni sodnik borbe vidi akcijo za opozorilo ali za uradno opozorilo, le-to signalizira 

glavnemu sodniku ringa in osebi, ki je zadolžena za vpisovanje kazni v računalniški sistem. To 

se prikaže tudi na monitorju.  

- Ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu Minus točko (-1), le-to signalizira glavnemu sodniku 

ringa in osebi zadolženi za beleženje točk. Na semaforju se prikaže Minus točka, sistem pa pri 

vsakem sodniku odbije po 3 točke.  

- Elektronski sistem prikazuje tekoče rezultate.  

- Zasloni morajo ves čas dobro vidni.  

Člen 8.3.1.1. Neodločen rezultat  

- Ko ima en ali več sodnikov, na koncu borbe, neodločen rezultat, sistem sam pogleda, kateri 

tekmovalec je prejel več točk v zadnji rundi in razglasi zmagovalca.  

- Ko oba tekmovalca v zadnji rundi dosežeta enako število točk, se mora vsak sodnik, ki ima 

neodločen rezultat, odločiti, kateri tekmovalec je boljši. To stori s pritiskom na redeč ali na 

moder gumb. Pri tem upošteva naslednja merila:  

o Kdo je bil bolj aktiven o Več udarcev z nogo o Boljša obramba o Boljša tehnika in stil 

borbe  

Člen 8.4. Kazni  
- Obstajajo tri vrste opozoril: POZOR, USTNO OPOZORILO in URADNO OPOZORILO.  

- Obstajata dve vrsti kazni: MINUS TOČKA in DISKVALIFIKACIJA.  

- Glavni sodnik borbe lahko, brez da zaustavi borbo, opozori tekmovalca. To lahko naredi le 

enkrat v celotni borbi.  

o Ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu Ustno opozorilo, mora zaustaviti borbo, ne 

pa tudi časa. Pri tem mora zelo jasno povedati tekmovalcu, zakaj ga je kaznoval. V isti 

borbi lahko sodnik izreče samo po eno Ustno opozorilo vsakemu tekmovalcu.  

- Ko glavni sodnik borbe dodeli tekmovalcu Uradno opozorilo, mora zaustaviti borbo in čas 

borbe. Opozorilo mora biti jasno signalizirano tudi glavnemu sodniku ringa in zapisnikarju. 

Drugega tekmovalca glavni sodnik pošlje v nevtralen kot.  

- Tekmovalcu se lahko dodeli samo 4 Uradne opomine:  

o Prvi Uradni opomin  

o Drugi Uradni opomin in Minus točka o Tretji Uradni opomin in druga Minus točka o 

Četrti Uradni opomin – Diskvalifikacija  

- Opomini in kazni se seštevajo od prve do zadnje runde in so zabeleženi na uradnem 

semaforju.  

- Do Minus točke in celo diskvalifikacije lahko pride kadarkoli, ne glede na vrstni red 

kaznovanja, vendar mora biti odločitev sprejeta soglasno z glavnim sodnikom ringa.  
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Člen 8.4.1. Kriteriji za Minus točko  

- Nečist način sloga borbe  

- Neprestana borba »v objemu« - »clinching«  

- Nenehno pripogibanje ali obračanje hrbta nasprotniku -  Premalo udarcev z nogo (Full 

Contact) -  Po predhodne Uradnem opozorilu. -  Po vsaki resnejši kršitvi pravil  

Člen 8.4.2. Ostale nepravilnosti, ki se kaznujejo  

- Tekmovalec, ki ne upošteva ukazov glavnega sodnika borbe, ki krši pravila, se nešportno 

obnaša  ali dela prekrške, lahko brez predhodnega opozorila prejme Uradno opozorilo, Minus 

točko ali je celo diskvalificiran.  

- Med trajanjem ene borbe lahko tekmovalec prejme le 4 Uradna opozorila: Uradno opozorilo, 

prva Minus točka, druga Minus točka ter Diskvalifikacija.   

Člen 8.4.3. Prekrški  
Sledeče akcije se smatra kot prekršek:  

- Udarjanje s pestjo pod pas, nepravilno spotikanje, udarjanje s koleni (pri Full Contactu in Low 

Kicku), udarjanje s komolci, rameni ali podlaktjo.  

- Udarjanje z glavo, davljenje, potiskanje glave nasprotnika izven vrvi.  

- Udarjanje z notranjo stranjo rokavic, z zapestjem.  

- Udarjanje nasprotnikovega hrbta, zlasti vratu, zatilja in predel ledvic.  

- Udarjanje, ko nasprotnik drži vrvi ali jih nepravilno uporablja.  

- Ležanje, rokoborba ali izogibanje borbe.  

- Padanje brez, da bi prejel udarec ali zgolj zaradi lahkega udarca.  

- Ko tekmovalec izpljune ščitnik za zobe, mora glavni sodnik borbo zaustaviti in kaznovati 

tekmovalca.  

- Napad na tekmovalca, ko je na tleh ali ko skuša vstati.  

- Borba »v objemu« - »clinching« (pri Full Contactu in Lick Lightu).  

- Porivanje ali vlečenje tekmovalca, ko ta izvaja določeno tehniko..  

- Zadrževanje nasprotnikove roke (stiskanje ob svoje telo)  

- Uporaba sredstev pasivne obrambe in namerno padanje, z namenom izogibanja udarcem.  

- Uporaba žaljivega ali agresivnega govora med borbo.  

- Zavrnitev spoštovanja ukaza »BREAK«.  

- Napad na nasprotnika z neupoštevanjem ukaza »BREAK«.  

- Napad ali žalitev glavnega sodnika – kadarkoli.  

- V kolikor glavni sodnik ne dobro vidi akcije, se o tem posvetuje s točkovnimi sodniki.  

Člen 8.4.4. Obnašanje trenerjev  

- Glavni sodnik borbe ima pravico, po predhodnih dveh opozorilih, izključiti trenerja. Pri tem 

mora upoštevati večinsko odločitev sodnikov, ki borbo sodijo in nadzornega sodnika.  

- V kolikor trener nadaljuje s kršitvami in deluje agresivno proti uradnikom, tekmovalcem ali 

gledalcem,  ga lahko glavni sodnik diskvalificira za tisti dan tekmovanja. Glavni sodnik mora 

ob tem sprožiti disciplinski postopek.  
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ČLEN 9. KNOCK DOWN (KD) IN KNOCK OUT (KO) (NA TLEH)  

 

- Tekmovalec je v »Knock Down-u« (KD), ko:  

o Se po prejetem udarcu, dotakne tal s katerimkoli drugim delom telesa, razen s 

stopali. o Je po udarcu ali seriji udarcev nemočno naslonjen na vrvi. o Po udarcu ali 

seriji udarcev delno ali v celoti izven vrvi.  

o Po udarcu ali seriji udarcev ne padel na tla, daje pa videz, da ni 100% pri zavesti in po 

mnenju glavnega sodnika, ne more nadaljevati borbe.  

- V primeru »Knock Down« (KD) mora glavni sodnik nemudoma pričeti s štetjem.  

- Nasprotnik se mora takoj postaviti v nasprotni nevtralni kot.  

- Glavni sodnik borbe da znak za nadaljevanje borbe, šele po tem, ko prešteje do 8. 

Tekmovalec mora biti pripravljen za borbo, uravnotežen in stabilen.  

- V koliko nasprotni tekmovalec zapusti nevtralni kot, sodnik prekine s štetjem, dokler se 

tekmovalec ne vrne v nevtralni kot. Štetje nadaljuje od tam, kjer ga je prej zaklučil.  

- Tekmovalec, ki ne more nadaljevati z borbe, borbo izgubi s »Knock Out« (KO).  

- Ko je tekmovalec v »Knock Down-u«, glavni sodnik borbe prične s štetjem od 1 do 10, z 

umestnimi sekundnimi intervali. To mora izvesti tako, da ga tekmovalec, ki je na tleh, lahko 

vidi.  

- V kolikor je tekmovalec v »Knock Down-u«, glavni sodnik borbe šteje do 8, ne glede na to ali 

je tekmovalec že prej pripravljen za borbo.  

- Tudi v primeru, da tekmovalec, ki je v »Knock Down-u«, stoji in nima rok v borbenem 

položaju, sodnik šteje do 10, borba se konča z »Knock Down-om«.  

- Ko je tekmovalec v »Knock Down-u« in se medtem borba konča, sodnik šteje do 10 in zaključi 

borbo z »Knock Down-om«.  

- Ko je tekmovalec, po štetju do osem, pripravljen za borbo in potem ponovno pade, brez da bi 

prejel kakršenkoli udarec, sodnik borbo zaustavi in šteje od 8 naprej. Borba se zaključi s 

»Knock Out-om«.  

- Ko padeta oba tekmovalca istočasno, glavni sodnik borbe šteje obema. V kolikor eden 

tekmovalec, po štetju do 8, pripravljen za borbo, drugi pa ne, prvemu šteje do 10, drugega pa 

proglasi za zmagovalca borbe. V kolikor noben tekmovalec ne more nadaljevati z borbo, oba 

izgubita s »Knock Out-om«, je zmagovalec tisti, ki je do tistega trenutka dosegel večje število 

točk. Kljub temu pa ne eden ne drugi ne smeta več nadaljevati z borbami, v naslednjem 

krogu.  

- Pri vsakem »Knock Down-u« je potrebno nasprotnemu tekmovalcem prisoditi po eno 

dodatno točko.  

o Pri elektronskem sistemu, ki ima možnost beleženja »Knock Down-ov« je točka 

dodana avtomatsko.  

o Ne glede na to ali je udarec zadan z roko ali nogo.  
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Člen 9.1. Postopek po KO, RSC, RSC-H, poškodbi  

- Ko pride do poškodbe, je samo zdravnik tista oseba, ki lahko pove ali tekmovalec lahko 

nadaljuje z borbo ali ne.  

- Ob poškodovanem tekmovalcu na ringu, je lahko prisoten samo glavni sodnik borbe in 

medicinsko osebje.  

- V kolikor je tekmovalec nezavesten ali delno pri zavesti, mu glavni sodnik borbe ne dovolil 

vstati in pokliče zdravnika. Sodnik NE sme posredovati pri tekmovalcu, za vse posege na 

tekmovalcu je odgovoren le zdravnik.  

- Tekmovalca, ki je prejel močan udarec v glavo, zdravnik pregleda in po potrebi spremlja  na 

nadaljnjo obravnavo, v zdravstveni zavod.  

- Tak tekmovalec dobi prepoved tekmovanja za obdobje 4 tednov.  

- V primeru ponovnega »Knock Out-a«, po preteku 4 tednov, tekmovalec ne sme nastopati do 

trenutka, ko mu to dovoli WAKO zdravniška ekipa.  

- V obeh zgoraj navedenih primerih lahko zdravnik, po potrebi, podaljša karantensko obdobje, 

skladno z resnostjo poškodbe.   

- Med karantenskim obdobjem, se tekmovalec ne sme udeleževati nobenega tekmovanja v 

kickboxingu, ne glede na to, v kateri disciplini nastopa. Karantensko obdobje je MINIMALEN  

čas prepovedi nastopanja in ga ni mogoče razveljaviti, tudi če ima tekmovalec v tem obdobju 

dobre zdravniške izvide.  

- Glavni sodnik borbe točkovnim sodnikom in uradni mizi sporoči, kaj naj zabeležijo kot vzrok 

prenehanje borbe. (KO, RSC ali RSC-H). Glavni sodnik ringa pa poskrbi, da se to vpiše v 

tekmovalčev »SPORT PASS«.   

- Preden tekmovalec lahko začne s tekmovanji, mora pridobiti posebno zdravniško spričevalo, 

da lahko nadaljuje s kickboxing tekmovanji.  

Člen 9.2. Postopek po poškodbah – splošno  
- V primeru poškodbe zdravnik določi čas trajanja karantene, kot tudi bolnišnično zdravljenje, v 

kolikor je to potrebno.  

- Zdravnik lahko zahteva takojšnje zdravljenje v bolnišnici.  

- V kolikor se tekmovalec oziroma njegova ekipa ne strinjajo z zdravniško odločitvijo, zdravnik 

to sporoči WAKO delegatu in s tem prenese vso odgovornost nadaljnjega zdravljena na 

tekmovalca, oziroma njegovo ekipo. Ne glede na to odločitev, pa rezultat in izrečena 

karantena ostaneta.   

ČLEN 10. ELEKTRONSKI SISTEM ZA TOČKOVANJE  

 

- Pri vseh borbah v ringu je potrebno uporabljati elektronske sisteme točkovanja.  

- Sistem mora imeti modul s katerim lahko sodnik komunicira z uradno mizo. Modul mora 

imeti rdeči in modri gumb.  

- Vsi rezultati, vseh treh točkovnih sodnikov,  so vidni na zaslonu.  

- Zasloni so ves čas vidni občinstvu, trenerjem in uradnemu osebju pri mizi.  

- S sistemom upravlja časomerilec.  
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- Računalnik shranjuje vse podatke o borbi v *pdf* obliki.  

Primeri prikazovanja rezultatov z elektronskim sistemom za točkovanje (FC, LK / K1)  

FULL CONTACT             

  

  

   

LOW KICK / K1  
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WAKO PRAVILA  

  
    

POGLAVJE 8  

FULL CONTACT – PRAVILA  
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POGLAVJE 8 - FULL CONTACT  

ČLEN 1. DEFINICIJA  

 

Full Contact je disciplina kickboxinga, pri kateri je namen premagati nasprotnika z dovoljenimi udarci 

v dovoljen cilj, ob uporabi polne moči. Poudarek je na hitrosti, ravnotežju in odločnosti, pri zadajanju 

dovoljenih udarcev v cilje s polno močjo. Dovoljeni so udarci v sprednji in stranski del glave ter 

sprednji in stranski del trupa nad pasom ter spodnašanje.  

ČLEN 2. ZAŠČITNA OPREMA IN OBLAČILA ZA FULL CONTACT  

 

Člen 2.1. Osebna zaščitna oprema  
- Čelada – zgornji del mora biti pokrit  

- Ščitnik za zobe – samo zgornji del ali zgornji in spodnji del  

- Ščitnik za prsa – obvezen za tekmovalke, nameščen pod zgornjim delom oblačila  

- Preveze za roke – ne smejo biti zalepljene z lepilnim trakom  

- Rokavice – zaprte 10 Oz  

- Ščitnik za genitalije – obvezen za vse tekmovalce in tekmovalke -  Ščitniki za goleni  

- Nogavičke za gleženj  

- Ščitnik za stopala – copate  

Člen 2.2. Oblačila  
- Dolge hlače in gol zgornji del trupa – za tekmovalce  

- Dolge hlače in športni »top« - za tekmovalke  

ČLEN 3. DOVOLJENI CILJI   

 

Samo naslednji deli telesa so cilji, ki se lahko zadenejo z dovoljenimi tehnikami:  

- Glava – spredaj in s strani  

- Trup – prednja in stranska stran (nad pasom)  

- Stopala – Samo »čiščenje« v višini stopal  

ČLEN 4. DOVOLJENE TEHNIKE  

 

- Med celotno borbo je potrebno enakomerno uporabljati tako ročne kot tudi nožne tehnike.  

- Vse tehnike je potrebno uporabljati s polno močjo.  

- Tehnika, ki je blokirana ali delno blokirana, če se samo dotakne nasprotnika, če samo potisne 

nasprotnika, se ne šteje kot točka.  

Člen 4.1. Ročne tehnike (pesti)  



POGLAVJE 8 –  FULL CONTACT PRAVILA          

  

Stran 126 od 177  

  

- Direktni udarec  

- Udarec od spodaj navzgor  

- Polkrožni udarec  

Člen 4.2. Nožne tehnike  
- Direktni udarec  

- Polkrožni udarec  

- Krožni udarec  

- Bočni udarec  

- Udarec s peto  

- Polkrožni udarec s podplatom  

- Padajoči udarec  - od vrha navzdol  

- Udarec v skoku  

- Udarec v skoku z obratom – v telo in v glavo  

- Za udarjanje se lahko uporabljajo tudi goleni  

Člen 4.3. Tehnike spodnašanja (čiščenje)  
»Čiščenje« z nogami – samo v višini gležnja, od znotraj navzven in obratno. Pri tem mora nasprotnik 

izgubiti ravnotežje in se dotakniti tal, s katerimkoli delom telesa, razen s stopali.  

ČLEN 5. NEDOVOLJENE TEHNIKE  

 

Prepovedano je:  

- Udarjanje v predel grla, spodnji del trebuha, ledvic, hrbet, noge, sklepe, dimlje, zadnji del 

glave, vrat in vrh ramen.  

- Napadanje s kolenom, komolcem, zadnjico, palcem ali rameni.  

- Obračanje, bežanje, padanje, namerno izvajanje »klinching-a«, rokoborba in metanje, 

udarjanje pod pas nasprotnika.  

- Udarjanje v kolk, koleno in golenico.  

- Izvajanje nožnih udarcev iz »salta«.  

- Udarjanje iz kroženja okrog svoje osi z roko ali krožnega s stegnjeno roko (okrog svoje osi).  

- Napad na nasprotnika, ko je ujet med vrvmi.  

- Napad na nasprotnika, ko je na tleh ali ko vstaja. Glavni sodnik borbe mora nemudoma 

zaustaviti borbo.  

- Zapuščanje ringa med borbo.  

- Nadaljevanje borbe po ukazu »STOP« ali »BREAK«.  

- Oljenje obraza ali telesa (Vazelin je dovoljen).  

- Držanje ščitnika za zobe izven ust ali izpljuvanje ščitnika.  

- Stopanje na tekmovalca, ko je ta na tleh, lahko pripelje do Minus točke ali celo do 

diskvalifikacije (potrebna je večinska odločitev sodnikov)  
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- Nešportno obnašanje. Tekmovalec je samo enkrat opozorjen, potem sledijo kazni. V primeru 

bolj grobe kršitve, je lahko tekmovalec direktno kaznovan z Minus točko ali diskvalifikacijo.  

- Ko tekmovalec namerno izpljuni ščitnik za zobe, mora glavni sodnik borbe borbo ustaviti in 

opozoriti tekmovalca. V kolikor s to kršitvijo nadaljuje, je kaznovan z naslednjo predvideno 

kaznijo.  

- Kršitve pravil se smiselno uporablja, glede na resnost kršitve.  

ČLEN 6. ŠTEVILO UDARCEV Z NOGO V POSAMEZNI RUNDI  

 

- Vsak tekmovalec mora zadati vsaj 6 udarcev v eni rundi. Namen udarca z nogo mora biti jasno 

nakazan. Po končani borbi mora tekmovalec zbrati najmanj 18 udarcev z nogo. Če po prvi 

rundi, ni bilo izvedenih zadostno število udarcev z nogo, sodnik, ki šteje udarce z nogo, o tem 

opozori glavnega sodnika. Glavni sodnik borbe na to pomanjkljivost opozori tekmovalca. Ta 

mora v drugi rundi nadoknadit število udarcev, v nasprotnem primeru je kaznovan z Minus 

točko. Če po tretji rundi nima zabeleženih najmanj 18 udarcev z nogo, je kaznovan še z eno 

Minus točko.  

- Ko tekmovalec zada v prvi rundi 6 udarcev, v drugi pa manj kot 6 udarcev, ga glavni sodnik 

opozori, da mora v tretji rundi nadoknadit število udarcev, v nasprotnem primeru prejme 

Minus točko.  

- Ko tekmovalec tako v prvi kot tudi v drugi rundi zada 6 udarcev z nogo, v tretji pa ne zada 6 

udarcev z nogo, mu sodnik dodeli Minus točko.  

- Za nedoseganje zadostnega števila udarcev z nogo, lahko tekmovalec prejme največ dve 

Minus točki. Točke za nedoseganje zadostnega števila udarcev z nogo se ne seštevajo z 

ostalimi kaznimi, vendar ko tekmovalec prejme tretjo Minus točko, sledi avtomatska 

diskvalifikacija.  
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POGLAVJE 9 - LOW KICK PRAVILA  

ČLEN 1. DEFINICIJA  

 

Low Kick je kickboxing disciplina, kjer je namen tekmovanja, premagati nasprotnika z dovoljeno 

tehniko, s polno močjo. Poudarek je na hitrosti, ravnotežju in odločnosti. Dovoljeni so udarci v 

prednji in stranski del glave ter prednji in bočni del trupa. Dovoljeni so tudi udarci v nogo 

nasprotnika, vendar samo v predel stegna. Dovoljena je tudi tehnika spodnašanja - »čiščenja«.   

ČLEN 2. ZAŠČITNA OPREMA IN OBLAČILA  

 

Člen 2.1. Osebna zaščitna oprema  
- Čelada – zgornji del mora biti pokrit  

- Ščitnik za zobe – samo zgornji del ali zgornji in spodnji del  

- Ščitnik za prsa – obvezen za tekmovalke, nameščen pod zgornjim delom oblačila  

- Preveze za roke – ne smejo biti zalepljene z lepilnim trakom  

- Rokavice – zaprte 10 Oz  

- Ščitnik za genitalije – obvezen za vse tekmovalce in tekmovalke -  Ščitniki za goleni  

- Nogavičke za gleženj  

- Ščitnik za stopala – copate  

Člen 2.2. Oblačila  
- Kratke hlače in gol zgornji del trupa – za tekmovalce  

- Kratke hlače in športni »top« - za tekmovalke  

ČLEN 3. DOVOLJENI CILJI  

 

Deli telesa, ki se lahko zadenejo z dovoljenimi tehnikami:  

- Glava – spredaj in s strani  

- Trup – prednja in stranska stran (nad pasom)  

- Noge – stegno pod pasom in nad kolenom, od zunaj navznoter ter obratno in od zadaj naprej 

-  Stopala – Samo »čiščenje« v višini stopal  

ČLEN 4. DOVOLJENE TEHNIKE  

 

Med borbo je potrebno enakovredno uporabljat tako ročne kot tudi nožne tehnike. Vse tehnike se 

izvajajo s polno močjo. Tehnika, ki je blokirana ali samo delno blokirana ali pa samo potisne 

nasprotnika, se ne šteje za točko.  
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Člen 4.1. Ročne tehnike  
- Direktni udarec  

- Udarec od spodaj navzgor  

- Polkrožni udarec  

Člen 4.2. Nožne tehnike  
- Direktni udarec (ne v stegno)  

- Polkrožni udarec (ne v stegno)  

- Krožni udarec  

- Udarec s peto  

- Polkrožni udarec s podplatom  

- Padajoči udarec  - od vrha navzdol  

- Udarec v skoku  

- Udarec v skoku z obratom – v telo in v glavo (ne v stegno)  

- Za udarjanje se lahko uporabljajo tudi goleni  

Člen 4.3. Tehnike spodnašanja (čiščenje)  
»Čiščenje« z nogami – samo v višini gležnja, od znotraj navzven in obratno. Pri tem mora nasprotnik 

izgubiti ravnotežje in se dotakniti tal, s katerimkoli delom telesa, razen s stopali.  

ČLEN 5. NEDOVOLJENE TEHNIKE  

 

Prepovedano je:  

- Udarjanje v predel grla, spodnji del trebuha, ledvic, hrbet, noge, sklepe, dimlje, zadnji del 

glave, vrat in vrh ramen.  

- Napadanje s kolenom, komolcem, zadnjico, palcem ali rameni.  

- Obračanje, bežanje, padanje, namerno izvajanje »klinching-a«, rokoborba in metanje, 

udarjanje pod pas nasprotnika.  

- Udarjanje v kolk, koleno in golenico.  

- Izvajanje nožnih udarcev iz »salta«.  

- Udarjanje iz kroženja okrog svoje osi z roko ali krožnega s stegnjeno roko (okrog svoje osi).  

- Napad na nasprotnika, ko je ujet med vrvmi.  

- Napad na nasprotnika, ko je na tleh ali ko vstaja. Glavni sodnik borbe mora nemudoma 

zaustaviti borbo.  

- Zapuščanje ringa med borbo.  

- Nadaljevanje borbe po ukazu »STOP« ali »BREAK«.  

- Oljenje obraza ali telesa (Vazelin je dovoljen).  

- Držanje ščitnika za zobe izven ust ali izpljuvanje ščitnika.  

- Stopanje na tekmovalca, ko je ta na tleh, lahko pripelje do minus točke ali celo do 

diskvalifikacije (potrebna je večinska odločitev sodnikov)  
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- Nešportno obnašanje. Tekmovalec je samo enkrat opozorjen, potem sledijo kazni. V primeru 

bolj grobe kršitve, je lahko tekmovalec direktno kaznovan z Minus točko ali diskvalifikacijo.  

- Ko tekmovalec namerno izpljune ščitnik za zobe, mora glavni sodnik borbe borbo ustaviti in 

opozoriti tekmovalca. V kolikor s to kršitvijo nadaljuje, je kaznovan z naslednjo predvideno 

kaznijo.  

- Kršitve pravil se smiselno uporablja glede, na resnost kršitve.  
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POGLAVJE 10 - K1 STYLE PRAVILA  

ČLEN 1. DEFINICIJA  

 

K1 je kickboxing disciplina, kjer je cilj tekmovalca premagati nasprotnika s pravilnimi tehnikami in s 

polno močjo. Udarce je potrebno izvajati z osredotočenostjo, hitrostjo, odločnostjo in s polno močjo. 

Udarci so dovoljeni v prednji in stranski del glave, v prednji in stranski del trupa, ter v noge 

nasprotnika (vsi deli noge, vključno s sklepi). Dovoljeno je tudi držanje nasprotnika okrog vratu in 

ramen z eno ali obema rokama, pri udarjanju s kolenom.  

ČLEN 2.  ZAŠČITNA OPREMA IN OBLAČILA   

 

Člen 2.1. Osebna zaščitna oprema  
- Čelada – zgornji del mora biti pokrit  

- Ščitnik za zobe – samo zgornji del ali zgornji in spodnji del  

- Ščitnik za prsa – obvezen za tekmovalke, nameščen pod zgornjim delom oblačila  

- Preveze za roke – ne smejo biti zalepljene z lepilnim trakom  

- Rokavice – zaprte 10 Oz  

- Ščitnik za genitalije – obvezen za vse tekmovalce i tekmovalke -  Ščitniki za goleni  

- Nogavičke za gležnje  

- Ščitnik za stopala – copate  

Člen 2.2. Oblačila  
- Kratke hlače in gol zgornji del trupa – za tekmovalce  

- Kratke hlače in športni »top« - za tekmovalke  

ČLEN 3. DOVOLJENI CILJI  

 

- Glava – spredaj in s strani  

- Trup – prednja in stranska stran   

- Noge – po celi površini  

ČLEN 4. DOVOLJENE TEHNIKE  

 

Čez celotno borbo je potrebno enakomerno uporabljati ročne udarce, nožne udarce in udarce s 

koleni. Vse tehnike morajo biti izvedene s polno močjo. Tehnika, ki je blokirana ali samo delno 

blokirana ali samo potisne nasprotnika, se ne šteje za točko.  

Člen 4.1. Ročne tehnike  
- Direkt  
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- Od spodaj navzgor  

- Polkrožni   

- Udarec s stegnjeno roko iz obrata  

- Aktivna borba v »Clinch-u«, največ 5 sekund  

Člen 4.2. Nožne tehnike  
- Direktni udarec (ne v stegno)  

- Polkrožni udarec (ne v stegno)  

- Krožni udarec  

- Udarec s peto  

- Polkrožni udarec s podplatom  

- Padajoči udarec  - od vrha navzdol  

- Udarec v skoku  

- Udarec v skoku z obratom – v telo in v glavo (ne v stegno)  

- Za udarjanje se lahko uporabljajo tudi goleni  

Člen 4.3. Udarci s kolenom  
- S kolenom se lahko napade noge, telo in glavo.  

- Dovoljeno je držanje nasprotnika okrog vratu in ga napasti s kolenom. -  V enem 

napadu je dovoljen udarec samo z enim kolenom.  

Člen 4.4. Spodnašanje – »čiščenje«  
»Čiščenje« z nogami – samo v višini gležnja, od znotraj navzven in obratno. Pri tem mora nasprotnik 

izgubiti ravnotežje in se dotakniti tal, s katerimkoli delom telesa, razen s stopali.  

ČLEN 5. NEDOVOLJENE TEHNIKE  

 

Prepovedano je:  

- Udarjanje v predel grla, spodnji del trebuha, ledvic, hrbet, noge, sklepe, dimlje, zadnji del 

glave, vrat in vrh ramen.  

- Napadanje s kolenom, komolcem, zadnjico, palcem ali rameni.  

- Obračanje, bežanje, padanje, namerno izvajanje »klinching-a«, rokoborba in metanje, 

udarjanje pod pas nasprotnika.  

- Udarjanje v kolk, koleno in golenico.  

- Izvajanje nožnih udarcev s »salta«.  

- Udarjanje iz kroženja okrog svoje osi z roko ali krožnega s stegnjeno roko (okrog svoje osi).  

- Napad na nasprotnika, ko je ujet med vrvmi.  

- Napad na nasprotnika, ko je ta na tleh ali ko vstaja. Glavni sodnik borbe mora nemudoma 

zaustaviti borbo.  

- Zapuščanje ringa med borbo.  

- Nadaljevanje borbe po ukazu »STOP« ali »BREAK«.  

- Oljenje obraza ali telesa (Vazelin je dovoljen).  
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- Držanje ščitnika za zobe izven ust ali izpljuvanje ščitnika.  

- Stopanje na tekmovalca, ko je ta na tleh, lahko pripelje do minus točke ali celo do 

diskvalifikacije (potrebna je večinska odločitev sodnikov)  

- Nešportno obnašanje. Tekmovalec je samo enkrat opozorjen, potem sledijo kazni. V primeru 

bolj grobe kršitve, je lahko tekmovalec direktno kaznovan z Minus točko ali diskvalifikacijo.  

- Ko tekmovalec namerno izpljune ščitnik za zobe, mora glavni sodnik borbe borbo ustaviti in 

opozoriti tekmovalca. V kolikor s to kršitvijo nadaljuje, je kaznovan z naslednjo predvideno 

kaznijo.  

- Kršitve pravil se smiselno uporablja, glede na resnost kršitve.  
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7. OBLAČILA GLAVNEGA SODNIKA IN OSTALIH SODNIKOV  
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8   -   ROKAVICE ZA  P F   

  

ROKAVICE ZA POINT FIGHTING min. 6 Oz (171 g    + / -   5 % )   

PRSTI MORAJO BITI  
POKRITI    

DEBELINA  PODLOGE   
( + )   4  cm   

Slika  9   -   ROKAVIZE ZA:  LC, KL, FC, LK in K1   

  

ROKAVICE  –   ZAPRTEGA TIPA  min. 10 Oz (284 g  +/ -   ) 5 %   

  

14   –    cm 16   

 cm 20   

  8 -    cm 10   

1  cm   

DEBELINA   
PODLOGE   

  ( +   )   4  cm   

MINIMMALNO 5 cm   
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12 - ŠČITNIK ZA NART ZA LK in K1 (copati) 

10   -   ŠČITNIKI ZA   GOLENI :     PF, LC, KL in FC   

  

ŠČITNIKI ZA GOLENI  – 
  PF, LC, KL in FC 

  

DEBELINA  
PODLOGE  
(+) 2 ,5 cm   

Slika  11   -   ŠČITNIK ZA PRSA   

  

ŠČITNIK ZA PRSA   

MORA  
OBVEZNO  
POKRITI  

CELOTNO  
POVRŠINO  

PRS   

OBVEZNO MORA  
BITI NAREJEN   
NEZLOMLJIVE  

PLASTIKE    

»BODY« Z  
DOLGIMI  
ROKAVI   
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Slika  13   -   ŠČITNIK ZA STOPLALA (copat ) )   

ŠČITNIKI ZA  STOPALA (copate) za PF, LC, KL in FC 
  

DEBELINA  
PODLOGE  
(+) 2  cm   

DEBELINA  
PODLOGE  
(+) 1 ,5 cm   



POGLAVJE 11 – PRILOGE          

  

Stran 146 od 177  

  

  

Slika 14 - RING - oprema  
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15 POSTAVITEV TATAMI-jev  
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16 MEDALJE  

  

  

     

17 OBRAZEC ZA ZAPISOVANJE REZULTATOV MED RUNDAMI  
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21 ZDRAVNIŠKI VPRAŠALNI  
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22 OBRAZEC ZA ZOBNI KOREKTOR  

  
23 IZJAVA O NOSEČNOSTI  
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24 IZJAVA O OPUSTITVI ODGOVORNOSTI  
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25 OBRAZEC ZA POŠKODBO GLAVE  
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26 DOVOLJENJE STARŠEV - PRAVNO VARSTVO  
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27 SODNIŠKI KODEKS OBNAŠANJA  
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30 PREDLOG ZA SPREMEMBO PRAVIL  
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31 OBRAZEC ZA ORGANIZACIJO MEDNARODNEGA TEKMOVANJA  
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32 OBRAZEC ZA ORGANIZACIJO MEDNARODNEGA SODNIŠKEGA SEMINARJA  
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33 SODNIŠKI OCENJEVALNI LIST 
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34 RAZPORED SODNIKOV PO POSAMEZNI BORBI  

   

35 OBRAZEC ZA MEDICINSKO NUJNO POMOČ  
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36 COVID 19 – VPRAŠALNIK  
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