Kumite pravila
Dvije ploče su okrenute crvenom stranom prema gore i udaljene jedan metar od središta borilišta tako da čine granicu
između dva natjecatelja. Pri početku ili nastavku borbe natjecatelji će stajati sprijeda i u sredini ploča okrenuti jedan prema
drugome.
NATJECATELJI, tekst dodan:
"Natjecatelji moraju nositi bijeli karate gi bez pruga, uresa i osobnog veza osimonog koji je posebno dopušten od WKF EC
(WKF izvršnog odbora)."
Dodano svečanoj odori Glavnoga suca i 'pomoćnih sudaca' da bi
trebali nositi "Diskretnu bijelu vezicu za zviždaljku"; da "Ženski Glavni i Pomoćni suci mogu nositi ukosnicu i religijsku maramu
dozvoljenu od WKFa i diskretne naušnice. Isto je dodano: "Glavni suci i Pomoćni mogu nositi jednostavni vjenčani prsten."
Isto dodano:
"Za Olimpijske Igre, Olimpijske Igre za Mlade, Kontinentalne Igre i ostala višesportna događanja gdje je odjeća za Suce za sve
sportove ista i osigurana je od strane lokalnog organizacijskog odbora (LOC) da bi osjećaj i izgled bio u duhu tog događaja,
službena odjeća za suce može biti zamijenjena sa tom odjećom, pod pretpostavkom da je zahtjevano u pisanoj formi od WKFa
od strane organizatora događaja i dozvoljeno od WKFa."

Čl. 1

SLUŽBENA
ODJEĆA

T. 2

Čl. 2

SLUŽBENA
ODJEĆA

T. 2

Čl. 2

SLUŽBENA
ODJEĆA

T. 2

Čl. 2

SLUŽBENA
T. 1
ODJEĆA, TRENERI

Treneri sada moraju nositi propisanu odječu za sve borbe za medalju, ne samo za finala.

Čl. 3

ORGANIZACIJA
KUMITE
NATJECANJA
ORGANIZACIJA
KUMITE
NATJECANJA

Način diskvalifikacije dodan tekstu u T. 7:
"Ekipa će biti diskvalificirana /SHIKKAKU) ako jedan njen član ili trener promijeni raspored borbi bez pismene napomene prije
runde.
Dodani način diskvalifikacije:
"Ekipa će biti diskvalificirana (SHIKKAKU) ako jedan njen član ili trener promijeni sastav ekipe ili redoslijed borbi bez pismene
napomene prije runde."

Čl. 3

T. 7

T. 7

Čl. 4

ORGANIZACIJA
KUMITE
NATJECANJA

T. 3

Čl.4

SUDAČKI ZBOR

T.4

Čl.6

Čl. 7

Dodani tekst koji se odnosi za određivanje službenih osoba (Sudaca):
"Odabir Glavnih i Pomoćnih Sudaca i njihov raspored:
*Za eliminacijske runde tajnik SK će predati stručnjaku, koji rukovodi sistemskim softverom za odabir sudaca, mogući popis
Glavnih i Pomoćnih Sudaca po borilištu. Ovaj popis se izrađuje od strane tajnika SK nakon ždrijebanja natjecatelja, poslije
Sudačkog sastanka. Ovaj popis mora sadržavati samo Suce koji su prisustvovali Sastanku i mora biti u skladu sa gore
navedenim zahtjevima. Nakon toga tehničar će, za ždrijeb sudaca, unijeti popis u sustav i 4 Pomoćna Suca i 1 Glavni sudac će
nasumično biti odabrano i dodjeljeno kao Sudački Zbor za svaku borbu.
* Za borbe za medalju Upravitelji Borilišta će predati Predsjedniku SK i Tajniku popis koji sadrži imena 8 Sudaca sa njihovog
borilišta, nakon završenih posljednjih eliminacijskih rundi. Kada Predsjednih SK odobri popis, biti će proslijeđen tehničaru za
softver da ga unese u sustav. Sustav će tada nasumično odrediti Sudački zbor koji će sadržavati samo 5 od 8 sudaca sa svakog
borilišta."

Broj osoba koje se raspoređuju je određen:
"2 upravitelja borilišta, 1 pomoćnik upravitelja borilišta, 1 kontrolor bodovanja i 2 zapisničara rezultata
BODOVANJE
Obj. XIII Rečenica "Kazne mogu biti dane i nakon toga, ali samo od strane Sudačke, Disciplinske i Pravne komisije." mijenja se u "Kazne
mogu biti dane i nakon toga, ali samo od strane Disciplinske i Pravne komisije." npr. Kazne nakon natjecanja mogu biti dane
od strane DPK.
UVJET ZA ODLUKU Nova T.3 Dodana je nova Točka 3 između postojeće Točke 2. i Točke 3.:
"
Ako natjecatelj, kojem je dodijeljen SENSHU, dobije upozorenje kategorije 2 za izbjegavanje borbe za sljedeće prijestupe:
Jogai, bježanje, ulaženje u klinč, hrvanje, guranje ili stajanje prsa o prsa; kada je ostalo 15 ili manje sekundi do kraja borbe natjecatelj će automatski izgubiti tu prednost i sudac će to pokazati pokazujući znak za SENSHU nakon kojeg slijedi znak za
poništavanje (TORIMASEN) te će također dati glasovnu naredbu "AKA/AO SENSHU TORIMASEN". Ako je SENSHU poništen 15
sekundi ili manje do kraja borbe, daljni SENSHU ne može biti dodijeljen nijednom natjecatelju.
U slučaju da je SENSHU dodijeljen, a uspješna video žalba je pokazala da je i drugi natjecatelj napravio bod, isti postupak se
koristi za poništavanje SENSHUa.

Čl.7

UVJET ZA ODLUKU T.4

Zadnja rečenica je preoblikovana u: "Maksimalna bodovna razlika ili prednost zabilježena u svakoj borbi će biti osam."

Čl.8

ZABRANJENO
PONAŠANJE
ZABRANJENO
PONAŠANJE
ZABRANJENO
PONAŠANJE

Obj. III

Dodana preporuka: "Za natjecatelja ispod 14 godina; pogledaj PRILOG 10 za daljnja ograničenja"

Obj. IV

Promijenjena rečanica "Glavni sudac mora stalno promatrati ozlijeđenog natjecatelja." u "Glavni sudac mora stalno
promatrati ozlijeđenog natjecatelja do nastavka meča."
Promijenjena račenica "Liječnička komisija će prije završetka natjecanja predati svoj izvještaj na razmatranje Sudačkoj
komisiji. " dodajući "koja će podnijeti izvještaj Izvršnom Odboru (EC) u slučaju da smatraju da su daljnje sankcije zajamčene."

Čl.8
Čl.8

Obj. IX

Čl.8

ZABRANJENO
PONAŠANJE

Obj. XVI

Čl.9

UPOZORENJA I
KAZNE

Ispod
naslova

Čl.9

UPOZORENJA I
KAZNE

___

Čl.9

UPOZORENJA I
KAZNE

Obj. III

Čl.9

UPOZORENJA I
KAZNE

Obj. IV

Prva rečenica "Upozorenje može biti direktno izrečeno za kršenje pravila, ali jednom dano, ponavljanje te kategorije prekršaja
mora biti popraćeno povećanjem težine izrečenog upozorenja ili kazne." je promijenjena u: "Upozorenje može biti direktno
izrečeno za kršenje pravila, ali jednom dano, ponavljanje te kategorije prekršaja mora biti popraćeno povećanjem težine
izrečenog upozorenja ili kazne, ili diskvalifikacijom ukoliko je prikladno."

Čl.9

UPOZORENJA I
KAZNE
UPOZORENJA I
KAZNE

Obj. X

Iz teksta je izbačeno: "Natjecatelj ne mora učiniti ništa da bi ga zaslužio – dovoljno je da se Trener ili ne-natjecateljski član
natjecateljeve delegacije ponaša tako da šteti ugledu i časti Karate Do.a."
Dodan novi odjeljak: "Kada Glavni sudac smatra da Trener ometa tijek borbe, on/ona će zaustaviti meč, (YAME), prići Treneru
i pokazati znak za neprimjereno ponašanje. Nakon toga, Glavni Sudac će nastaviti meč (TSUZUKETE HAJIME). Ako Trener
nastavi ometati, Glavni Sudac će zaustaviti meč, ponovno prići Treneru i zamoliti ga/nju da napusti borilište. Glavni Sudac
neće nastaviti meč sve dok Trener nije napustio područje borilišta. Ovo se ne smatra situacijom za SHIKKAKU i izgon Trenera
je za tu određenu borbu ili meč.

Čl.9

Novo
Obj. XI

Promijenjena rečanica "Ovo se najčešće događa u poslijednjim sekundama borbe. Ako se prekršaj dogodi u vremenu do deset
sekundi do kraja borbe.. " u "Ovo se najčešće događa u poslijednjim sekundama borbe. Ako se prekršaj dogodi u vremenu do
petnaest sekundi do kraja borbe.."
Tekst za SHIKKAKU promijenjen: "To je diskvalifikacija sa cijelog natjecanja uključujući sve daljnje kategorije u kojim se
prekršitelj prijavio. SHIKKAKU može biti izrečen kada natjecatelj odbije slušati naredbe Glavnog Suca, ponaša se zlonamjerno,
ili počini djelo koje šteti ugledu i časti Karatea, ili kada se druge radnje smatraju da krše pravila i duh natjecanja. U ekipnim
mečevima rezultat oštećenog natjecatelja će biti stavljen na osam, a rezultat prekršitelja na nula bodova.
Promijenjena definicija SHIKKAKUa iz "Ovo je diskvalifikacija sa trenutnog turnira, natjecanja ili meča. Da bi odredili granicu
SHIKKAKU, sudačka se komisija mora posavjetovati." u "To je diskvalifikacija sa cijelog natjecanja uključujući sve daljnje
kategorije u kojim se prekršitelj prijavio. "
Promijenjeno iz "Dva su stupnja kazni: HANSOKU i SHIKKAKU. Oba su uzrokovana natjecateljevim kršenjem pravila za
diskvalifikaciju iz i) borbe (HANSOKU) – ili ii) iz borbe ili sa cijelog turnira (SHIKKAKU) sa mogućom suspenzijom iz sustava
natjecanja na određeno vrijeme." u "Dva su stupnja kazni: HANSOKU i SHIKKAKU. Oba su uzrokovana natjecateljevim
kršenjem pravila za diskvalifikaciju iz i) borbe (HANSOKU) – ili ii) iz borbe ili sa cijelog turnira (SHIKKAKU). U slučaju
SHIKKAKUa, daljnje sankcije mogu biti dodijeljene od strane Pravne i Disciplinske komisije temeljene na ishodu žalbe.

Čl.9

UPOZORENJA I
KAZNE

Obj. XII

Maknuta preporuka za zbirne kazne (pošto nisu moguće)pa objašnjene glasi: "HANSOKU se izriče za zbirna upozorenja, ali
može biti dodijeljen izravno za ozbiljne prekršaje pravila. Koristi se kada je natjecateljeva mogućnost za pobjedu smanjena
praktično na nulu (po mišljenu Pomoćnih sudaca) protivnikovim prekršajem."

[Napomen
a
prevoditel
ja: Nije
Objašnjenj
e XII, već
Objašnjenj
e VIII.]

Čl.10

OZLJEDE I
NESREĆE NA
NATJECANJU

Obj. II

Prijašnji članak "Ozlijeđeni natjecatelj koji pobjedi borbu putem diskvalifikacije zbog ozljede nije mu dozvoljeno ponovno
nastupiti na tom natjecanju bez dozvole liječnika. Ako je ozlijeđen, može dobiti drugu borbu diskvalifikacijom ali mora odmah
biti povučen iz daljnjeg Kumite natjecanja na tom natjecanju." je promijenjen u "Ozlijeđeni natjecatelj koji pobjedi borbu
putem diskvalifikacije zbog ozljede nije mu dozvoljeno ponovno nastupiti na tom natjecanju bez dozvole liječnika. (Liječnik na
natjecanju odlučuje da li je natjecatelj sposoban nastaviti.)

[Napomen
a
prevoditel
ja: Nije
Objašnjenj
e II, već
Točka IV.]

Čl.10

OZLJEDE I
NESREĆE NA
NATJECANJU
SLUŽBENI
PROTEST

T.7

Promijenjeno "brojanje" u "glasovno brojanje" promijenjeno u "glasovno brojanje do 10 na engleskom jeziku"

T.5

Tekst promijenjen da piše: "Bilo koji protest koji se tiče primjene pravila mora biti najavljen od strane Trenera ne kasnije od
jedne minute poslije završetka borbe. Trener će zatražiti obrazac za službeni protest od Upravitelja Borilišta i imati će četiri
minute da ga završi, potpiše i preda Upravitelju Borilišta uz odgovarajuću naknadu. Upravitelj Borilišta će odmah predati
ispunjeni obrazac protesta predstavniku žalbene komisije koja će imati pet minutada donese odluku."

SLUŽBENI
PROTEST
SLUŽBENI
PROTEST

T.2&5

Trener ili predstavnik Saveza su jedine osobe koje mogu predati protest.

T.13

Tekst je smanjen na: "Posebne odredbe za korištenje Video pregleda
NAPOMENA: Ova posebna odredba se mora protumačiti odvojeno i nezavisno od ostalih odredbi ovog Članka 11. i
pripadajućih objašnjenja.
Na seniorkim WKF prvenstvima, Olimpijskim igrama, Olimpijskim igrama za mlade, Kontinentalnim igrama, Svjetskim igrama i
višesportnim Igrama te prirode, korištenje Video pregleda borbi su potrebni. Korištenje Video pregleda se također preporuča
za ostala natjecanja kada god je moguće."
Postupak za Video pregled je uvršten u
PRILOG 11."

Čl.11

Čl.11
Čl.11

Čl.12
Čl.12

OVLASTI I
DUŽNOSTI
OVLASTI I
DUŽNOSTI
SLUŽBENIH
OSOBA

Naslov

Naslov je promijenjen u "OVLASTI I DUŽNOSTI SLUŽBENIH OSOBA"
*Sudačka komisija će također odrediti Pomoćnike Upravitelja Borilišta
*Naslov promijenjen iz "UPRAVITELJI BORILIŠTA" u "UPRAVITELJI BORILIŠTA I POMOĆNICI UPRAVITELJA BORILIŠTA"
*Upravitelj Borilišta i Pomoćnici Upravitelja Borilišta će odrediti 2 Glavna Suca da rade kao kontrolori Video Pregleda (VRS Video Review Superviser)
*Dodan
novi odjeljak: "KONTROLORI TRENERA" s tekstom "dužnosti Kontrolora trenera su opisane u PRILOGU 11 - VIDEO PREGLED."
*Dodana odgovornost za KANSU: Prije početka svakog meča ili borbe Kontrolor Meča će osigurati da je oprema i Karate Gi
natjecatelja u skladu s WKF natjecateljskim pravilima. Čak i ako organizator ima provjeru opreme prije postrojavanja, još
uvijek je odgovornost na KANSI da osigura da je oprema u skladu s pravilima. Kontrolor Meča se neće rotirati tijekom ekipnih
mečeva.

Čl.13

OVLASTI I
DUŽNOSTI
SLUŽBENIH
OSOBA

*Sudačka komisija će također odrediti Pomoćnike Upravitelja Borilišta
*Naslov promijenjen iz "UPRAVITELJI BORILIŠTA" u "UPRAVITELJI BORILIŠTA I POMOĆNICI UPRAVITELJA BORILIŠTA"
*Upravitelj Borilišta i Pomoćnici Upravitelja Borilišta će odrediti 2 Glavna Suca da rade kao kontrolori Video Pregleda (VRS Video Review Superviser)
*Dodan
novi odjeljak: "KONTROLORI TRENERA" s tekstom "dužnosti Kontrolora trenera su opisane u PRILOGU 11 - VIDEO PREGLED."
*Dodana odgovornost za KANSU: Prije početka svakog meča ili borbe Kontrolor Meča će osigurati da je oprema i Karate Gi
natjecatelja u skladu s WKF natjecateljskim pravilima. Čak i ako organizator ima provjeru opreme prije postrojavanja, još
uvijek je odgovornost na KANSI da osigura da je oprema u skladu s pravilima. Kontrolor Meča se neće rotirati tijekom ekipnih
mečeva.
Detaljne smjernice za KANSU su
dodane: U sljedećim situacijama KANSA će podignuti crvenu zastavicu i zazviždati zviždaljkom:
• Glavni Sudac zaboravi dodijeliti SENSHU
• Glavni Sudac dodijeli bod krivom natjecatelju
• Glavni Sudac dodijeli opomenu/kaznu krivom natjecatelju
• Glavni Sudac dodijeli bod natjecatelju i preuveličavanje Kat.2 drugome
• Glavni Sudac dodijeli bod natjecatelju i MUBOBI drugom
• Glavni Sudac dodijeli bod za tehniku izvedenu poslije YAME i poslije isteka vremena
• Glavni Sudac dodijeli bod natjecatelju koji/koja je izvan borilišta
• Glavni Sudac dodijeli upozorenje ili kaznu za pasivnost tijekom Atoshi Baraku
• Glavni Sudac dodijeli krivu opomenu ili kaznu Kat.2 tijekom Atoshi Baraku
• Glavni Sudac ne zaustavi borbu, a ima dvije ili više zastavica koje pokazuju bod ili YOGAI za istoga natjecatelja
• Glavni Sudac ne zaustavi borbu kada trener zahtijeva Video pregled
• Glavni Sudac ne poštuje većinu u zastavicama
• Glavni Sudac ne poziva liječnika u slučaju pravila 10 sekundi
• Glavni Sudac izvede Hantei/Hikiwake, a Senshu je bio dodijeljen
• Suci drže zastavice u krivoj ruci
• Semafor ne pokazuje točne informacije
• Tehnika zahtijevana od strane trenera je izvršena poslije Yame ili nakon što je isteklo vrijeme

Čl.13

POČETAK,
T.2
ZAUSTAVLJANJE I
ZAVRŠETAK
MEČEVA

Natjecatelji sada stoje sprijeda označenih ploča kada započinje meč: "Glavni Sudac i Pomoćni Suci zauzet će propisane
položaje i pratiti izmjenu naklona između natjecatelja koji su smješteni sprijeda njima određenih ploča najbližih protivniku;
Glavni Sudac će reći "SHOBU HAJIME!" i borba će započeti.

Čl.1

KATA BORILIŠTE

T.1

Kata pravila
Novi članak glasi: "Borilište će biti jednako borilištu koji se koristi za kumite natjecanje, ali za Kata natjecanje preokrenute
ploče koje su označavale početne položaje za kumite netjecatelje, su vraćene natrag kako bi činile jednobojnu površinu."

Čl.4

SUDAČKI ZBOR

T.1

Suci kata meča/borbe ne smiju biti iste nacionalnosti niti iz iste nacionalnog saveza ijednog sudionika.

Čl.4

SUDAČKI ZBOR

Čl.5

UVJET ZA
PROCJENU
UVJET ZA
PROCJENU

Čl.5

Čl.5

UVJET ZA
PROCJENU

Čl.5

TORIMASEN
ATO TOSHI
BARAKU
SENSHU
ZNAKOVI
POMOĆNOG
SUCA
SENSHU
PONIŠTENJE
ZADNJE ODLUKE

Nova T.3 Odabir i postavljanje Sudaca: *Za eliminacijske runde tajnik SK će predati stručnjaku, koji rukovodi sistemskim softverom za
odabir sudaca, mogući popis Sudaca po borilištu. Ovaj popis se izrađuje od strane tajnika SK nakon ždrijebanja natjecatelja,
poslije Sudačkog sastanka. Ovaj popis mora sadržavati samo Suce koji su prisustvovali Sastanku i mora biti u skladu s gore
navedenim zahtjevima. Nakon toga tehničar će, za ždrijeb sudaca, unijeti popis u sustav i 5 Sudaca će nasumično biti
odabrano i dodjeljeno kao Sudački Zbor za svaku borbu. *Za borbe za medalju Upravitelji Borilišta će predati Predsjedniku SK i
Tajniku popis koji sadrži imena 8 Sudaca sa njihovog borilišta, nakon završenih posljednjih eliminacijskih rundi. Kada
Predsjednih SK odobri popis, biti će proslijeđen tehničaru za softver da ga unese u sustav. Sustav će tada nasumično odrediti
Sudački zbor koji će sadržavati samo 5 od 8 sudaca sa svakog borilišta."
Dodati na službeni popis kata: Sansai, Kyan No Wanshu, Kyan No Chinto, Oyadomari No Passai, Chibana No Kushanku,
Kishimoto No Kushanku (Takemura)
Promijenjena definicija za Usklađenost (dodano na kraj Kata Izvedbe) od "sa samom formom i standardima važećeg stila (ryuha)" u "dosljednost u izvedbi kihona stila (ryu-ha) u kati."
Uvjet Usklađenosti je promijenjen kao pod-uvjet Tehničke Izvedbe. Preostala dva glavna uvjeta su sada "Tehnička izvedba" i
"Sportska izvedba"
Prekršaji Tekst je promijenjen: "Korištenje zvučnih znakova (od bilo koje druge osobe, uključujući i člana ekipe) ili glume, kao što je
d)
lupanje nogama, udaranje po prsima, rukama ili gornjem dijelu kimona, ili neprikladno disanje, mora se smatrati ozbiljnim
prekršajem od strane sudaca u njihovoj procjeni izvedbe kate - na istoj razini kao što bi kažnjavali privremeni gubitak
ravnoteže."
DODATAK 1 - TERMINOLOGIJA
Termin "TORIMASEN" za poništenje je ponovno ustaljen: Bod ili odluka je poništena. U borbama ili katama Glavni Sudac
prekriži njegove/njene ruke u pokretu prema dolje
Gramatička ispravka
Ispravak u korištenju znaka (u praksi korišteno u 2017.)
DODATAK 2 - GESTE I SIGNALI ZASTAVICAMA
Dodana nova bilješka: "Bilješka da će Glavni Sudac, Pomoćni Sudac br.1 i br.4, držati crvenu zastavicu u desnoj ruci i Pomoćni
Sudac br.2 i br.3 će držati crvenu zastavicu u lijevoj ruci."
Dodana nova gesta za "SENSHU (prvi ne-suprostavljeni bod prednosti)"
Tekst naslova "PONIŠTI ODLUKU" je promijenjen na "TORIMASEN/PONIŠTENJE ZADNJE ODLUKE"
DODATAK 3 - SMJERNICE ZA GLAVNE I POMOĆNE SUCE

PRETJERANI
KONTAKT I
PREUVELIČAVANJ
E

SENSHU

Kumite za djecu
između 12 i 14
godina starosti
Kumite za djecu
U12
Kumite za djecu
U12

Trenutni drugi članak: "Kada se natjecatelj pretvara da je dobio snažan udarac, a Suci odluči da je dotična tehnika bila
kontrolirana, te zadovoljila svih šest kirterija, tada će biti dodjeljen bod i kazna Kategorije 2 za simuliranje ili preuveličavanje.
(Uvijek treba imati na umu da za teške slučajeve simuliranja povrede može dati Shikakku)." je promijenjen u: "Kada se
natjecatelj pretvara da je dobio snažan udarac, a Suci odluče da je dotična tehnika bila kontrolirana, te zadovoljila svih šest
kirterija, tada će biti dodjeljen bod i kazna Kategorije 2 za simuliranje. Ispravna kazna za glumljenje ozljede, kada su Suci
zaključili da je tehnika u stvari bod, je minimalno Hansoku i u rijetkim slučajevima Shikkaku."
DODATAK 4 - ZNACI ZAPISNIČARA
Znak kvačice se koristi kao znak za SENSHU, prvi ne-suprostavljeni bod prednosti.
DODATAK 9 - BOJA SUDAČKIH HLAČA
Novo objašnjenje nijansi boja hlača
DODATAK 10 - KARATE NATJECANJE ZA U14 UZRAST
Grafička oznaka "Kategorije bi trebale biti osnovanje na visini prije nego na masi" je izbačena

Grafička oznaka "Kategorije bi trebale biti osnovanje na visini prije nego na masi" je izbačena
Grafička oznaka "Koristi se WKF maska za lice i Štitnik za Prsa za djecu" je promijenjena u "Koriste se WKF maska za lice i
Štitnik za Prsa za djecu"
DODATAK 11 - POSTUPAK ZA VIDEO PREGLED
Novi dodatak dodan.
DODATAK 12 - OBRAZAC SLUŽBENE ŽALBE
Obrazac za žalbu uključen u pravilima.
DODATAK 13 - POSTUPAK VAGANJA
Novi dodatak dodan.
DODATAK 14 - PRIMJER ROUND ROBIN
Dodan dodatak za round-robin korišten na natjecanjima sa ograničenim brojem natjecatelja

