ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБЛЕКЛОТО И НАГРАЖДАВАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА
СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ДСК И МСК

Настоящата инструкция е съставена в съответствие с изискванията на WAKO и WMF за
представително и състезателно облекло по време на събития от спортен характер.
Инструкцията е съобразена с действащите спортни правилници на двете федерации и
сащо така има за цел подобряване имиджовия характер на представителите на
Българска конфедерация по кикбокс и муай тай.
І. Служебни лица
1.Служебните лица включени в състава обслужващ състезанието носят съответното
облекло:
- за състезания по кикбокс – бяла риза, черен панталон, черно сако и черни обувки
- за състезания по муай тай – черна риза, черен панталон, черно сако и черни
обувки
ІІ. Съдийски апарат
1. Съдийския апарат обслужващ, съответното състезание носи следното облекло:
- за състезания по кикбокс – бяла риза, черен панталон, папионка, черно сако,
черни спортни обувки
- за състезания по муай тай – черна риза, черен панталон, папионка, черно сако,
черни спортни обувки
ІІІ. Треньорски състав
1.Треньорския състав, обслужващ състезателите по време на състезанието носи
спортен екип с дълги панталони и спортни обувки. Забранява се носенето на
шапки. Не се допускат до ринга/ татамито треньори, които са в различно от
посоченото облекло.
ІV. Състезатели
1.Състезатели, участващи в спортната проява носят спортно облекло в
съответствие с изискването за спортно облекло на дадения стил. Не се разрешава
носенето на ММА – шорти и на шорти покриващи коляното на състезателя.
2. За контролно мерене и медицински преглед състезателите се явяват в следния
вид:
- мъже – голи до кръста, боксерки, боси крака
- жени – спортно бюстие, спортни боксерки, боси крака
3. Състезателите по кикбокс нямат право да носят муай тай спортни шорти.
4. Състезателите по муай тай се явяват на ринга задължително с монкон.
V. Церемония по награждаване

1. Всички състезания от Държавния и Международен спортен календар завършват с
церемония по награждаване, присъствието на която е задължително за състезателите
призьори.
2. Церемонията по награждаване се извършва до 15 минути след завършване на
състезанието за състезания от ДСК и съобразно програмата на съответното
международно състезание. На церемонията състезателите са задължени да се явят в
спортно облекло и спортни обувки.
3. Състезатели,които се явяват на награждаване в неподходящо облекло, с къси
пантолони или джапанки няма да се допускат до награждаване.
4. Неявилите се (недопуснати) състезатели на церемонията по награждаването не
получават дипломи и медали.
5. Треньорите на състезателите могат да вземат участие в церомонията, само ако
са облечени в спортен екип с дълги панталони и спортни обувки.Носене на шапки
не е допуска.
6. Треньорите на спортните клубове носят отговорност
за присъствието на
състезателите по време на награждаването.

