НОВИ ПРАВИЛА НА WAKO
- Нова концепция
- Значителни промени
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След повече от година дискусии в участващите комисии на WAKO IF, координаторите
Сърджан Бугарчич и Ромео Деса събраха повече от 1000 страници различни коментари,
мнения и предложения за промени и корекции.
Впоследствие координаторите започнаха да изготвят ново предложение за правилата на
WAKO. По този повод основните принципи, които бяха приложени, бяха:

- нова концепция за правилата (поставете всички общи неща в общи правила, не
повтаряйте разпоредби, въведете глави на дефинициите и глави от процедури, отделни
глави за дисциплини)
- единна лексика във всички части на правилата, така,че” кикбоксьор" се използва
навсякъде, а не спортист, участник, състезател, той / тя и др.
- избягвайте да използвате имена и термини от други спортове, когато дефинирате
оборудване, техники и други подробности
- възможно най-голяма еднаквост на правилата между дисциплините
- колкото е възможно повече коригирайте правилата, за да бъдат разбираеми за всички дори зрители, които не са запознати с кикбокса, правилата трябва да бъдат прости и
разбираеми, доколкото е възможно
- предложения за нови медицински правила са включени в тази ревизия на правилата

 След

изготвянето на последното предложение председателите на
комисиите бяха информирани два пъти за предложението и им бе
изпратено писмено предложение.

 След

това отново получихме цяла поредица от промени и искания за
изменения.

 Координаторите

се срещнаха отново и включиха в проекта на правила
всичко, което беше договорено между комисиите.

 Все

пак останаха няколко въпроса, които в крайна сметка бяха
определени с гласуване от председателя на комисията.

 На

заседанието на борда на WAKO IF на 25 април беше обсъдено
предложението за НОВИ ПРАВИЛА НА WAKO и решението беше
отложено. След това членовете на Управителния съвет на WAKO IF
изпратиха своите забележки, които накрая бяха съгласувани и
включени в новите правила.

Какво най-накрая се приема :
- колкото е възможно, обединихме и обединихме разпоредбите и сложихме всичко общо в
ОБЩИТЕ ПРАВИЛА или в общите правила татами и ринг. Максимално се опитахме да не
повтаряме s и разпоредбите.
- затова реорганизирахме правилата и въведохме ОПРЕДЕЛЕНИЯ в общите правила - за
оборудване и длъжностни лица и много други и специална част - ПРОЦЕДУРИ с няколко
стандартни процедури.
- приема се възрастовите категории да се определят по година на раждане, а НЕ по дата на
раждане.
- прие, че дисциплината K1 Правила се нарича K1 STYLE. Много е тромаво и неразбираемо да се
каже и напише, че битката е в Правилата на K1 Rules.
- в текста правим разлика между Рефер като личност и ЦЕНТРАЛЕН СЪДИЯ като задължение
- възможно най-голяма хармонизация на рефера и съдията на практика на ринга и на татамито
и следователно е прието състезателите на ринга и на татамито да бъдат еднакво предупредени
и наказани,
- ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪДИЯ НА ТАТАМИ има възможност да вземе свое решение, а не както до
сега централният съдия на татамито трябва да се консултира за всяко решение с всички
съдии.
Централният съдия е отговорен за безопасността и за спазването на правилата, съдиите са
отговорни за отбелязването на точки.
- в процедурите се приема промяна на ПРОЦЕДУРАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - накратко регистрациите са отворени до 7 дни преди състезанието и са видими и всеки може да промени
каквото пожелае преди изтичане на времето, след това няма промени, освен анулиране
- дефинирани са всички необходими ФОРМИ И ДОКУМЕНТИ и са дадени примери в
приложението

• КРИТЕРИИ ЗА РЕЙТИНГ - основата ще бъдат точките, спечелени на Световното и
континенталното първенство и Световните купи през последните две години. Kickboxer с най-висок
резултат е номер 1, следващ номер 2 и т.н.
• приети са два вида дисквалификации - ТЕХНИЧЕСКА И ПОВЕДЕНСКА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ - след
техническа дисквалификация кикбоксьорът запазва постигнатото до този момент (резултат, медал), но
след поведенческа дисквалификация кикбоксърът губи резултат и няма право на медал
• за треньорите са предвидени предупреждения и дисквалификация, ако те пречат на работата на
централния съдия, спират битката и влизат в зоната за бой
• Не е позволено да се биете без треньор. Ако бъдат отстранени от съдията, те трябва да бъдат заменени
след две минути.
• в категорията ДЕЦА е прието да се добавят две най-малките категории тегло
• категорията НАЧИНАЕЩИ е ясно определена и може да бъде включена в световни купи и
състезания, различни от световни, континентални и национални първенства
• след консултация с лекар, реферът може да даде предупреждение и да накаже боец, който
ЗЛОУПОТРЕБИ С МЕДИЦИНСКОТО ВРЕМЕ
• по-добрите дефиниции направиха по-съществени разлики между музикалните форми и творческите
форми
• ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪДИЯ НА ТАТАМИ (ЛАЙТ КОНТАК И КИК ЛАЙТ) взема решение сам , той ще се
консултира с другите съдии само когато не е видял или когато има съмнения. Точно като централния
съдия на ринга. Наред с други неща, много е важно да се съкратят ненужните удължения и дискусии, за
да се постигне съгласие по решенията и когато представим ,че мястото на татами битките се заменя с
подиум,така няма да е възможно съдиите да потвърдят излизанията.

• за да се осигури равенство между половете, ние разделихме категории ОТБОРНИ БИТКИ( 3-ма
мъже кикбоксьори и 3 жени кикбоксьори) бяха въведени в ПОЙНТ ФАЙТИНГ отборни битки
• Разрешени са бинтове за ръце и крака от 2,5 до 5 м, Бинтове могат да се използват на ръце и крака.
НАГЛЕЗЕНКИ е задължително, когато се използват протектори за крака
• В стил К1 ТЕХНИКИ ЗА ХВЪРЛЯНЕ не са разрешени с изключение на техниката за помитане на крака (само
ниво на глезена, отвън навътре и обратно)
• прието е предложението на съдийския комитет на ринга за въвеждане на ЕДНА ЗАБЕЛЕЖКА, ЕДНО
ВЕРБАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 4 ОФИЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за намаляване на въздействието на
съдийските решения върху крайния резултат от битката - наказанията са еднакви на татамите и на
ринга
• МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА МЕДИЦИНСКО СПИРАНЕ в един бой е 2 минути за всеки кикбоксьор във
всички дисциплини
• KD и KO И ОТБРОЯВАНЕТО В ТАТАМИ ДИСЦИПЛИНИ е въведено за защита на боец, който е претърпял
тежък удар. Тези, които са нанесли твърде много и неконтролирани атаки, довела до нокаутиране, ще
бъдат наказани с минус точка, но нокаутираният кикбоксър не може да участва в следващи битки
• в ринговите дисциплини НЕ се приема предложение за ЧАСТИЧНО ОТКЛОНЕНИ УДАРИ и НЕ се
приема, че РИТНИК В ГЛАВАТА се оценява като 2 точки
• ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪДИЯ НЕ ТРЯБВА ДА ПОМОГА на повален от удар боец независимо дали е в нокдаун
или не. Трябва само да го държи на пода, докато дойде лекарят. Премахването на предпазителя за
устата или завъртането на боксьора в странично положение е опасно.
• правилата за всяка дисциплина са редуцирани до максимум, така че и разпоредбите да не се повтарят.
• всичко е поставено в една книга, има съдържания за цялата книга и съдържание за всяка глава за по-добра
прозрачност и по-лесно извличане

НОВА КОНЦЕПЦИЯ
Глава 1. - Общи правила
•

Определение за спорт по кикбокс

Дефиниции

• Участници в спортовете по кикбокс
• Състезания
• Оборудване и облекло

Процедури
• Процедура за регистрация
• Процедура за резервация на
настаняване
• Процедура за акредитация
• Процедура за претегляне
• Процедура за медицински преглед
• Процедура на чертане
• Процедура за дисквалификация
• Процедура за подканване на протеста
• Промяна на процедурата за решение на
съдията
• Процедура по откриване на
церемонията
• Процедура по награждаване
• Процедура за официален доклад
• Процедура за промяна на правилата

Комитети
• Турнирен комитет
• Комитет за треньори
• Медицински, здравен и
антидопингов комитет
• Технически комитет

Общи разпоредби
• Неспортсменско поведение
• Участие на членове на WAKO в
други дисидентски организации
• Промени в правилата
• Специални бележки

Глава 2. - Правила за татами - общи
• Дисциплини
• Бойна зона
• Теглови категории
• Рундове
• Оборудване и облекло
• Длъжностни лица
• Решения
• Награждаване на точки
• Ръчни сигнали
• Нокадаун (KD) и нокаут (KO)
• Отворена електронна система за
точкуване

Глава 3. - Правила за Пойнт файтинг
• Определение
• Оборудване и облекло
• Позволени целеви области
• Позволени техники
• Непозволени техники
(забранени техники и поведение)
• Отчитане на точки
• Рефери и съдии
• Grand Champ
• Отборно състезание

Глава 4. Правила за Лайт контакт
• Определение
• Предпазно оборудване и облекло
• Позволени целеви области
• Позволени техники
• Непозволени техники
(забранени техники и поведение)

Глава 5. Кик лайт
• Определение
• Предпазно оборудване и облекло
• Позволени целеви области
• Позволени техники
• Непозволени целеви области
(забранени техники и поведение)
• Отчитане на точки
(Използване на електронна система за
точкуване)

Глава 6. - Правила за форми
• Правила за форми - общи
• Правила за музикална форма
• Правила за творческа форма

Глава 7. - Правила за ринг - общи
• Дисциплини
• Състезатели в ринг дисциплини
• Бойна зона
• Ринг
• Аксесоари на ринга
• Теглови категории
• Юноши младша (YJ)
• Юноши старша (ОВ)
• Мъже (S)
• Рундове
• Медицинско време
• Оборудване и облекло
• Кикбоксьори във фул
контакт
• Кикбоксьори в лоу кик
• Кикбоксьори в K Style
• Длъжностни лица
• Главен съдия на Ринга
• Централен съдия
• Съдии
• Брой служители на ринг

• Решения
• Победа по точки (P)
• Победа чрез отказване (AB)
• Победа чрез спиране (RSC, RSC-H)
• Победа с нокаут (KO)
• Победа с технически нокаут (TKO)
• Победа чрез дисквалификация (DISQ)
• Победа чрез неявяване на опонент (WO)
• Специални ситуации
• Промяна на решение
• Отчитане на точки
• Относно атаки
• По отношение на нарушенията
• отчитане на точки
• Наказание
• Нокдаун (KD) и нокаут (KO) (на
пода)
• Процедура след KO, RSC, RSC-H,
Нараняване
• Процедура след наранявания като цяло
• Отворена електронна система за
точкуване

Глава 8. - Правила за фул контакт
• Определение
• Предпазно оборудване и облекло
• Позволени целеви области
• Позволени техники
• Непозволени техники
• Брой ритници на рунд

Глава 9. - Правила за лоу кик
• Определение
• Предпазно оборудване и облекло
• Позволени целеви области
• Позволени техники
• Непозволени техники

Глава 10. - Правила за стил K1
• Определение
• Предпазно оборудване и облекло
• Позволени целеви области
• Позволени техники
• Непозволени техники

Приложение
• Пойнт файтинг облекло
• Лайт контакт облекло
• Кик лайт облекло
• Фул контакт облекло
• Облекло Low Kick / K1 Style.
• Мюсюлмански женски дрехи за кикбоксър
• Пойнт файтинг ръкавици
• Кикбокс ръкавици
• Протектор за гърди
• Предпазител за пищяла PF, LC, KL, FC
• Предпазител за пищяла LK, K1
• Защита на краката
• Дизайн на ринга
• Татами оформление на пода
• Формуляр за всеки рунд
• Форма за протест
• Акредитационни карти - примери
• Медицинско свидетелство
• Медицински въпросник
• Одобрение от зъболекар-ортодонт
• Декларация за небременност
• Отказ от отговорност
• Съгласие на родителите и законния настойник
• Кодекс за поведение на съдията
• Съдийски и официални униформи
• Сигнали с ръката на централния съдия

Предложението за нови правила на WAKO
се приема от борда на WAKO IF,
Правилата ще влязат в сила на 1 януари
2021 г. и ще бъдат в сила поне 2 години.
Тези две години трябва да бъдат периодът
на прилагане на правилата и на събиране
на предложения за изменения въз основа
на опит в прилагането на тези правила
през този период.
Координаторите Ромео Деса и Сърджан
Бугарчич ще отговарят за събирането и
съгласуването на допълнителни нови
предложения.

Ако имате въпроси или разяснения, не се колебайте да се свържете
с координаторите. Изпращайте своите въпроси и предложения на
имейл адреса: technical.director@wako.sport

Благодаря Ви

