SUMMERING AV WKF REGELÄNDRINGAR, TRÄDER I KRAFT DEN 1.1 2017

KUMITE
KUMITE ARTIKEL 2 – OFFICIELL KLÄDSEL
-

Tävlande får inte bära ett bälte som räcker längre ned än 3/4 av låret.
Tävlande får bära två gummiband i håret (tidigare endast ett).
Kvinnliga coacher får bära samma WKF-godkända huvudbonad, av religiösa skäl,
som Huvuddomare/Flaggdomare.

KUMITE ARTIKEL 3 – ORGANSIATION AV KUMITETÄVLING
-

Klargörande att en tävlande som diskvalificerats via KIKEN är ute ur resten av
tävlingen i den aktuella kategorien.

KUMITE ARTIKEL 5 - MATCHTID
-

Atoshi Baraku är nu 15 sekunder (tidigare sista 10 sekunderna)

KUMITE ARTIKEL 7 – KRITERIER FÖR DOMSLUT
-

Introduceras ”första egna poängfördel” SENSHU. Om poängen är lika vid matchslut,
vinner den tävlande som tog första egna poängen, ensam.

KUMITE ARTIKEL 8 - FÖRBJUDNA HANDLINGAR
-

Kategori 2 handlingen, Passivitet delas inte ut under Atoshi Baraku (efter det är
mindre än 15 sekunder kvar av matchen).

KUMITE ARTIKEL 10 – SKADOR OCH OLYCKOR
-

Klargörande att tävlande som diskvalificerats via KIKEN, är ute ur tävlingen i denna
kategori (Som Artikel 3).
Om en tävlande ligger ned på golvet skall Huvuddomaren kalla in doktorn samt
omedelbart starta räkning till 10 (tio), indikera räkningen med hjälp av sina fingrar.
Tidtagaren stoppar tiden som vanligt.

KUMITE ARTIKEL 12 – ARBETSUPPGIFTER OCH BEFOGENHETER
-

Klargörande gällande Huvuddomarens befogenhet att avhysa coach eller någon
annan från tävlingsområdet, som inte uppträder korrekt eller stör genomförandet av
matchen.

KUMITE ARTIKEL 13 – MATCHLEDNING
-

Tävlande skall starta matchen från centrum av de därför avsedda röda mattorna
(Ingen linje används längre).

KATA
KATA ARTIKEL 1 – TÄVLINGSYTAN
-

Mattor som använts i kumite för att markera startpunkten ska vändas runt vid katatävling så att tävlingsytan blir i en enhetligt färg.

KATA ARTIKEL 3 – ORGANISATION AV KATATÄVLINGAR
-

Klargörande att tävlande som diskvalificerats med KIKEN är ute ur tävlingen i denna
kategori (Som i Artikel 3 & 10 kumite-reglerna).

KATA ARTIKEL 5 – BEDÖMNINGSKRITERIER
-

Att störa/distrahera domarna genom att röra sig, flytta runt medan den andre
tävlande utför sin kata är ett nytt tillägg under Felaktigheter.
Att använda bensaxkast, mot nacken i Bunkai är ett nytt tillägg under Diskvalificering.

KATA ARTIKEL 6 – TÄVLINGENS UTFÖRANDE
-

Klargörande att tävlande som diskvalificerats med KIKEN är ute ur tävlingen i denna
kategori, samt hur Judge 1 skall visa KIKEN.

TILLÄGG
TILLÄGG 1 – TERMINOLOGI
-

Atoshi Baraku ändrat till 15 sekunder (Kumite Artikel 5)
Tillagt ny term SENSHU för ”första egna poängövertag”.
Utvecklat förklaring om hur att visa KIKEN.

TILLÄGG 3 – TOLKNINGAR
-

Klargörande, bestraffning kan ges för att ha spelat skadad när en poängteknik har
utförts. Orden att ”överdriva eller spela skadad” är ändrat till ”spela skadad”.
(Om det är en kontrollerad teknik finns det inget att överdriva).

