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Член 1. Общи реферски правила 

• РЕФЕРЪТ обучен и лицензиран служител по кикбокс, чиято основна задача е да прилага тези 

правила по време на състезания по кикбокс. 

• ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е реферите и съдиите да участват в международни първенства по кикбокс 

и турнири, за да говорят минимум английски, за да общуват по време на шампионата. 

• Английският е официалният език на WAKO и неговите съдии във всички международни 

шампионати и турнири по кикбокс. В състезания на национално или местно ниво официалният език 

на националната федерация може да се използва в официалната комуникация. 

• Всички международни съдийски класове (A / B) трябва да имат добра способност да говорят и четат 

английски. 

• Преди, по време и след тяхната работа на турнири по кикбокс съдиите и съдиите ще спазват Кодекса 

за поведение на съдиите и всички правила на WAKO IF 

 
Възрастова граница за рефери и съдии 

Официалната възраст за съдийство на турнири за титла на WAKO като централен съдия или съдия 

трябва да бъде минимум 21 години. Няма възрастови ограничения за съдиите и съдиите на WAKO, 

стига да са здрави и здрави и да могат да изпълняват задълженията си на татами или на ринга. 

Член 2. Определения на задълженията на съдията 
Статусът на „международен рефер“ или „съдия“ се получава при първо участие в международен 

турнир на WAKO и според тяхната квалификация от главния рефер на страната. Всички 

международни съдии трябва да бъдат квалифициран съдия / рефер от клас A / B / C 

Номиниране и избор на международен рефер / съдия 
След като кандидатът е участвал успешно в международен турнир, председателят на Реферската 

комисия ще бъде информиран. Хората, отговорни за номинирането на реферите в подготовка за 

международно първенство (континентално или световно първенство), решават кои международни 

рефери се докладват на председателя на реферския комитет като допустими. 

 
Председателят на Реферската комисия избира реферите, впоследствие те ще бъдат поканени от 

съдийските комисии на WAKO. 

 

Предпоставки за участие като международен рефер / съдия 
В допълнение към натрупания опит в международен турнир, кандидатът трябва да притежава 

напреднали знания по английски език, както и добри познания за прилагане на правилата на WAKO. 

 
Отличната физическа и психическа годност е от съществено значение. Освен това, за участие в 

международни турнири трябва винаги да присъствате на семинара на официалните рефери. 

 
Ако съдиите / реферите не присъстват на международния съдийски семинар, те НЕ ще имат право 

да участват като длъжностно лице в този турнир. 

 

Задължения на международен рефер / съдия по време на международен турнир 
Докато се провежда международно първенство (континентално или световно), реферите трябва да 

работят в екип. Международният рефер от съдийските комитети ще бъде назначен от председателя на 

съдийската комисия, който да изпълнява всяко задължение, необходимо за правилното провеждане 

на турнира 
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Член 3. Роли на съдиите в състезанието 

Ролите на съдиите в състезанието са: 

• Главен съдия 

• Ръководител 

• Наблюдател 

• Централен съдия 

• Съдия 

• Времеизмервач 

• Съхраняващ  резултатите 

• Кик брояч 

 

 

Член 3.1. Главен съдия 

• Главният съдия на WAKO World, континентални първенства, световни и континентални купи е 

определен от съдийския комитет на WAKO сред съдиите за всеки стил. На останалите турнири по 

кикбокс Главните съдии се назначават от ръководителя насъответното съдийско направление на 

националната федерация. 

• Основната му цел е: 

- Организиране работата на централните съдии и съдиите, като се увери, че всички дейности са в 

съответствие с правилата на WAKO. 

- Организиране централните съдии и съдиите според националността на кикбоксърите и наблюдаване 

всяка една битка, да е готов да обучава реферите и съдии в случай на грешки или да може да се 

справя с протести. Те могат да редуват ролята си. 

- Отговорни са за правилното съставяне на списъка с изтегления жребий и в края го подпишат  и 

да го дадат на координаторите на ринга и татамито. 

• Главният съдия е член на протестната комисия по жалбите на турнира 

• В случай на протести, те трябва да следват процедурите и да вземат решение от първо ниво. Ако 

протестиращият не е доволен от своето решение, главният рефер ще обясни всички подробности за 

протеста на протестната комисия за съответния турнир, която ще вземе окончателно решение. 

• В случай на официален протест, ако главният съдия е от същата държава като един от бойците, 

които протестират, тогава те ще бъдат изключени от разрешаването на протеста и ще бъдат заменени 

от главен съдия от друга бойна зона. 

• Главният съдия наблюдава централните съдии и съдиите, те могат да променят решението на 

централния съдия само в случай на „съществена грешка“. 

• В музикални форми главният рефер  дава сигнал на състезателите да започнат да изпълняват, а 

също така и  координира работата на други съдии. 

• Главният съдия трябва да говори свободно английски. 

 

 

Член 3.2. Ръководител 

• Супервайзорът се назначава от председателя на съдийската комисия на WAKO за всяко 

международно състезание на WAKO сред членове на съдийска комисия или най-добрите съдии 

• Главната цел на супервизора е да контролира работата на наблюдателите и главните съдии и да 

гарантира, че състезанието се провежда в съответствие с правилата на WAKO. 

• Супервайзорът е член на комисията по протести на жалби в турнира 

• В случай на официален протест, а Супервайзорът е от същата държава като един от бойците, които 

протестират, те ще бъдат заменени от друг член на Реферския комитет. 
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Член 3.3. Наблюдател 

• • Наблюдателят се назначава от председателя на съдийския комитет на WAKO за две или повече 

бойни зони на всяко международно състезание на WAKO 

• • Основната цел на наблюдателя е да наблюдава работата на главните съдии в бойните зони, които 

са в неговита компетентност и да гарантира, че състезанието в тези зони се провежда в 

съответствие с правилата на WAKO. 

• • Наблюдателят е член на протестната комисия за обжалване на турнира. 

• • В случай на официален протест, ако наблюдателят е от държава, от която един от бойците, чийто 

протест е подаден, ще бъде заменен от друг член на Реферския комитет. 

 

 
Член 3.4. Централен съдия/рефер 

• • Централният съдия се назначава от главния съдия за всяка битка на татамито или на ринга 

• • Основната цел на централния съдия е да гарантира, че битката се провежда в съответствие с 

правилата на WAKO и с максимална безопасност и на двамата кикбоксьори. 

• • Само главният съдия и надзорникът / наблюдателят могат да променят решението на централния 

съдия, но само в случай на „съществена грешка“ 

 
 

Член 3.4.1. Централен съдия - ТАТАМИ 

Ролята на централния съдия се основава предимно на следните принципи. 

• Има един централен съдия на битка 

• Централните съдии се избират от председателя на Tatami Sports или негов назначен заместник 

• Те ще се погрижат стриктно да се спазват правилата на феърплей. 

• Те  имат силата да контролират кикбоксьорите на татами. 

• Първата им отговорност е безопасността на кикбоксьорите. 

• Те имат силата да спрат битката, за да присъждат точки или наказания. 

• Те са единственият човек, който има властта да спре битката. 

• Централният съдия при Лайт контакт и Кик лайт контакт  може да отправя предупреждения и 

наказания за нарушения на правилата. Само в случай, че трябва да изяснят невидяни  или 

съмнителни ситуации, на които е обърнато внимание, той ще се консултира със съдиите и след 

мнозинство със съдиите  взема решение. 

• Той не трябва да присъжда точки в Пойнт файтинг, без поне един съдия да е отбелязъл съща 

точка. 

• Когато издават предупреждение или наказание, не могат да бъдат дадени точки на нарушителя. 

• Те трябва да дават всички команди на АНГЛИЙСКИ. 

• Те ще отговарят за прилагането на правилата по време на състезанието и ще гарантират, че всички 

резултати, наказания и предупреждения са записани правилно. 

• В случаите, когато съдията смята, че дисквалификацията може да е подходяща, освен в случаите или 

случаите, изискващи автоматична дисквалификация, се консултира с главния съдия. 

• Централният съдия в дисциплините татами трябва да използва медицински ръкавици и да ги сменя 

след всеки бой, в който е имало кръв. 

 

 
Член 3.4.1.1. Главен съдия на  ПОЙНТ ФАЙТИНГ 

• Главен съдия е този, който спира битката и оповестява всички точки, за да присъди точките 

според решение на мнозинството. Страничните съдии не могат да говорят помежду си  по време 

на боя . Централния съдия или главния съдия на татами имат това право. 
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Член 3.4.2. Централен съдия - РИНГ 

Ролята на централния съдия се основава предимно на следните принципи. 

• Първата им отговорност е безопасността на кикбоксьорите. 

• Централният съдия в ринговите спортовете трябва да използва медицински ръкавици и да ги 

сменя след всеки бой, в който е имало кръв. 

• Той  има силата да спре битката и да дава наказания. 

• Той е единственият човек, който има властта да спре битката. 

• Централният съдия може сам да отправя предупреждения и наказания за нарушения на правилата. 

Само в случай, че се наложи да изяснят нещо невидяно от него или да се съмнява в ситуации, той  

се консултира със  страничните съдии и след мнозинство от съдиите  взема решение. 

• Когато дава устни предупреждения, централният съдия не дава заповед на хронометриста да 

СПРЕ ВРЕМЕТО 

• Когато дава официални предупреждения, централният съдия ще даде заповед на времеизмервача 

да СПРЕ ВРЕМЕТО. 

• Той трябва да дават всички команди на АНГЛИЙСКИ. 

• Той отговаря за прилагането на правилата по време на състезанието и  гарантира, че всички 

резултати, наказания и предупреждения са записани правилно. 

• В случаите, когато централният съдия счита, че дисквалификацията може да е подходяща, освен в 

случаите или ситуациите, изискващи автоматична дисквалификация, трябва да се направи 

консултация с главния съдия. 

• В случай на KD, той  може да преустанови  броенето, ако кикбоксьора повалил другия,  умишлено 

откаже да се оттегли в неутрален ъгъл или не желае да го направи. 

Член 3.4.3. Задължения на централния съдия 

Централният съдия трябва: 

• Проверява  предпазителите за уста. 

• Проверява правилните позиции на съдиите преди битката. 

• Уверява се, че по-слабия  кикбоксър не понася несправедливи и ненужни удари. 

• Той обявява победителя чрез електронно отбелязване след командата на главния съдия. 

• В случай на използване на фишове, в края на битката събира  и проверява точковите фишовете 

на тримата съдии. 

• След проверка той трябва да ги предаде  на главния съдия и да обяви  победителя, 

следвайки командата на главния съдия 

 

Член 3.4.4. Команди на централния съдия 

Централният съдия използва следните команди: 

• SHAKE HANDS - тази команда се използва от централния съдия в началото на битката, за да даде 

заповед на кикбоксьорите да докоснат ръкавиците и да покажат уважение един към друг. 

• FIGHT- тази команда се използва от централния съдия в началото на битката, за да започне битката, 

също така  всеки път, за да заповяда да продължи битката. 

• BREAK - тази команда се използва от централния съдия за разделяне от тяло в тяло, след 

което всеки кикбоксър трябва да направи една крачка назад, преди да продължи битката. 

• STOP - тази команда се използва от централния съдия, за да нареди на кикбоксьора да спре да се  бие 

• STOP TIME - тази команда се използва от централния съдия, за да нареди на времеизмервача  да 

спре да измерва активното време на битката. 

- Формиране на буквата Т с ръце, за да се даде заповед на времеизмервача  да спре часовника, 

докато съдията произнесе командата FIGHT Когато централният съдия казва STOP TIME, той 

трябва да каже причината, поради която е спрял часовника. 
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Централният съдия ще издаде заповед STOP TIME в следните случаи: 

Когато той даде официално предупреждение на кикбоксьор (съперникът трябва незабавно да 

отиде в неутралния ъгъл) 

- Когато кикбоксър поиска спиране на времето, като вдигне дясната си ръка (противникът трябва 

незабавно да отиде в неутралния ъгъл) 

- Където и да е спряна битката, тя трябва да се рестартира с двамата състезатели приблизително в 

едни и същи позиции (на татами) или в центъра (на ринг). 

- Когато видят, че е необходимо да се коригира екипировката или  облеклото  на кикбоксьора 

- Когато видят, че състезателя е наранен (максималното време за лекарска намеса е 2 минути за 

всеки кикбоксър. 

 

• За да възобнови битката, централният съдия дава командата "TIME" и след това "FIGHT". 

• • Ако централният съдия усети, че кикбоксьорът използва спирането за почивка или за да 

попречи на опонента си да се възползва, централният съдия може да даде  предупреждение на 

кикбоксьора, може да последва дискусия със съдиите, може да  дисквалифицира за забавяне на 

битката или отказ от битка. 

• • Ако централен съдия (след като е взел решение с мнозинство от  тримата съдии) 

дисквалифицира кикбоксьор или спре битката, той първо трябва да посочи на шефа на ринга / 

Татами кикбоксьора, който е бил дисквалифициран и да посочи причините за спирането битката, 

така че шефът на ринга / Татами да информира диктора, който след това ще направи публично 

съобщение. 

• • За да не се нарушава близкия  бой, централният съдия не трябва да пречи или да се намесва 

твърде рано. Той трябва да посочи на кикбоксьора, чрез подходящи знаци или жестове, всяко 

нарушение на правилата. 

• • В случай, че единият или и двамата кикбоксьори са глухи, централният съдия може да докосне с 

ръка раменете или ръката на боеца, за да „stop“ или „break“ битката. 

 

Член 3.4.5. Правомощия на рефера 

Централният съдия/ рефер  има правото да: 
• • Спре битка по всяко време поради здравословни и безопасни причини, ако той установи, че е 

твърде едностранчива. 

• • Спре  битка по всяко време, ако някой от кикбоксьорите е получил непозволен  удар или е 

наранен или ако прецени, че кикбоксьора  не може да продължи. 

• • Спре битка по всяко време, ако установи, че кикбоксьорът се държи „неспортсменски“. В 

такъв случай централният съдия може да дисквалифицира такъв кикбоксьор. 

• • Предупреди  кикбоксьора или спре  битката и дава наказание  на кикбоксьор за нарушение. 

• • Предупреждава, наказва или дори дисквалифицира  треньор или секундант, който е 

нарушил правилата или не се подчинява на неговите заповеди. 

• • Дисквалифицира, с или без предупреждение, кикбоксьр , извършил нарушение. 

 

Член 3.4.5.1. Наказания 

Има три вида предупреждения - ВНИМАНИЕ, ВЕРБАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 

ОФИЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

• Има два вида наказание МИНУС ТОЧКА и ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 

• Централен рефер може, без да спира битката, да дава предупреждение на кикбоксьора по всяко 

време 

• За да даде устно предупреждение, централният рефер трябва да спре битката, но не и времето и да 

обясни ясно нарушението на правилата пред нарушителя. Централният рефер може да даде САМО 

ЕДНО устно предупреждение по време на самият двубой. 

• За да даде официалното предупреждение, централният рефер трябва да спре битката и времето, 

да постави противника в неутралния ъгъл и с лице към шефа на ринг / татамито и посоката на 

времеизмервача 



 
 

Правила на WAKO реферите 

Page 10  of 50 

 

 

 да извика нарушителя и да обясни нарушението на правилата. 

• По време на един и същи двубой могат да бъдат дадени само четири официални предупреждения 

1-во официално предупреждение 

2- ро официално предупреждение първа минус точка 
3- то официално предупреждение втора минус точка 

4-то официално предупреждение дисквалификация 

• Предупрежденията и наказанията ще бъдат пренасяни през цялата битката до края на всички 

рундове, което ще се показва на екраните. 

• Минус точки и дисквалификация могат да бъдат дадени директно без никакви предупреждения, но 

решението на централния рефер трябва да бъде одобрено от началника на ринга / татамито 

 
 

Член 3.5. Съдия 

• Съдията се назначава от главния съдия за всяка битка на татамито или на ринга 

• Основната цел на съдията е да присъди  отделни точки, постигнати от двамата кикбоксьори по 

време на битката 

• Съдията отбелязва само това, което вижда. 

• Само главният рефер и надзорникът / наблюдателят могат да променят решението на съдията, ако 

той е потвърдил, че е допуснал грешка и е сменил резултата. 

 

Член 3.5.1. Съдийски задължения 

• Съдията е отговорен за проверка на облеклото  и екипировката на кикбоксьорите преди битката 

• Съдия 1 (червен) и съдия 3 (син) проверяват предпазното оборудване и дрехите на кикбоксьорите 

преди да влязат на ринга / татамито, Съдиите проверяват бинтовете  на ръцете и ръкавиците, преди 

кикбоксьорите да влязат на ринга / татамите с ръкавиците. Централният съдия е длъжен да проверява 

само предпазителите за уста. 
 

Член 3.5.2. Съдии - ТАТАМИ 

• • Има двама (Point fight) или трима (Light contact и Kick light) съдии на бой. 

• • Съдиите трябва да помагат на съдията да осигури безопасността на кикбоксьорите. 

• • Те трябва да проверяват кикбоксьорите преди всяка битка, за да се уверят, че се използва 

подходящо оборудване за безопасност. 

• • Когато съдията види това, което счита за позволена  техника/точка, той трябва незабавно да го 

покаже с ръка, чрез кликер  или електронен резултат, според стила. 

• • Съдиите трябва да наблюдават непрекъснато зоната за бой и да информират централния съдия, 

когато някой от кикбоксьорите напусне зоната. 

• • Ако съдията забележи действие, което според него нарушава правилата, той трябва да се свърже 

със рефера  и да го информира за това което е видял. 

 

Член 3.5.2.1. Съдии в ПОЙНТ ФАЙТИНГ 

• Проверява екипировката на боеца според това от коя страна е кикбоксьорът (червен / син) 

• Следи за  неговата страна на татами и сигнализира за точки или предупреждения по време на битката. 

• Търси, за да се увери, че  кикбоксьора от правилната страна според централните съдийски 

сигнали. Всеки съдия трябва независимо да прецени достойнствата на двамата кикбоксьори и да 

избере победителя в съответствие с регламента. 

• По време на битката той  НЕ  разговаря с кикбоксър, други съдии или някой друг, с изключение на 

централния съдия. Съдията трябва със сигнали да уведоми рефера  за всички инциденти, които биха 

повлияли на дадени точки / предупреждения. 

• Той НЕ  напуска мястото си, докато решението не бъде обявено. 
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Член 3.5.2.2. Съдии във ФОРМИ 

•  Съдиите  седят разделени на поне 1 метър един от друг, 

•  Не е разрешено разговор между съдиите, позволено е обсъждане само с   Главния съдия 

•   Във всички музикални / творчески форми, съдиите трябва да имат познания и разбиране за 

всички техники за / бойни изкуства с отворена ръка, оръжия, освобождаване от оръжия и 

хвърляне на оръжия, 

• След изпълнение на формуляра 4/6 съдии и 1 главен съдия ще оценят  изпълнението, както 

следва: 

•  Деца (CH), кадети (YC), Юноши младша (OC), Юноши старша (J), мъже (S): От 7,0 до 10,0 във 

всички официални турнири, включително световни и континентални първенства 

• На световното първенство  има 6 съдии и 1 главен съдия, 

•  Не повече от двама (2) от шестте (6) съдии могат да бъдат от континентална федерация. 

•  Например съдийският състав трябва да се състои от: 

• - Съдия № 1 - Трябва да е от Европа, 

• - Съдия № 2 - Трябва да е от Панамерикан, 

• - Съдия № 3 - Сигурно е от Африка 

• - съдия № 4 - ще бъде главният рефер, който те могат да бъдат от всяка държава, 

• - Съдия № 5 - Трябва да е от Океания, 

• - Съдия № 6 - Трябва да е от Азия, 

• - Съдия № 7 - Може да бъде от всеки континент - Европа / Пана Америка / Африка / Океания / Азия 

• • Ако не присъства съдия от другите континенти, ще се използва следващият квалифициран съдия, 

• • На континенталните първенства всеки от 5/7 съдии ще бъде от различна държава, 

• • В края на всяко представяне съдиите вземат решенията си съгласно установените критерии, 

• • Главният съдия  известява съдиите колко точки да приспаднат, ако е имало непозволени техники 

или нарушение на правилата, 

• • След като състезателят завърши представянето си, по команда на главния съдия, съдиите трябва 

да вдигнат своите табла с резултати, видими за състезателите и публиката, и  ги държат във 

въздуха, докато говорителят  не преброи всички оценки, 

 

 
 

Член 3.5.3. Съдии в ринга 

• Всеки съдия трябва независимо да прецени достойнствата на двамата кикбоксьори и трябва да 

избере победителя, съгласно регламента. 

• По време на битката те не  говорят с кикбоксьори, треньори, други съдии или някой друг, с 

изключение на централния съдия. 

• Те могат, ако е необходимо, в края на рунда да уведомят централния съдия за всеки инцидент, който 

са пропуснали. 

• Съдията не може да напусне мястото си, докато решението не бъде обявено, тъй като той може да 

бъде помолен да реши кой е  победителя в случай на равенство, като натисне червен или син  бутон. 

 

Член 3.6. Времеизмервач 

• Времеимервачът се назначава от главния съдия за всяка битка на татамито или на ринга 

• Основната цел на времеизмервача е да измерва  времето за борба (активно време за борба с 

почивки, начало и край на боя, медицинско време, изтичане на времето), в съответствие с правилата 

на WAKO. 

• Той той трябва бъде седнал на централната маса в зоната за бой (ринг или татами). 

• Десет секунди преди началото на всеки рунд, той ще дава заповедта „Секунданти  навън“. 

• Той ще дава сигнал за началото на рунда, като вдигне ръката. 
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• Той подава сигнал за края на всеки рунд, като удари  гонга или като хвърли подложка вътре в 

зоната за бой (ринг или татами). 

• Той  обява  номера на рунда, преди той да започне. 

• Той ще спре временно да измерва времето на битката, когато бъде помолен от централния съдия. 

• Той  следи допълнителното време с часовник или хронометър, ако е  в края на рунда в ринговите 

дисциплини и кикбоксьор е на пода, а централният съдия брои 

Член 3.7. Съхраняващ  резултатите 

• Съхраняващия  резултатите се назначава от главния съдия за всяка битка на татамито или на ринга 

• Основната му цел е да запише всички резултати, предупреждения и наказания, дадени от 

централния съдия 

• В допълнение към въвеждането на данните в компютърна система за точкуване, съхраняващия 

резултатите записва резултата  и отбелязва победителя на листове за жребий  или на листа с график 

на боевете 

• Една от ролите на съхраняващия резултатите е ролята на диктор в бойната зона. 

Член 3.8. Кик брояч 

• Кик броячът се определя от главния съдия за всяка битка при пълен контакт на ринга 

• Кик броячът  е задължителен във всички официални оторизирани състезания от WAKO в 

дисциплини с ФУЛ  КОНТАКТ 

• Кик броячът е съдия, който седи в неутралния ъгъл на ринга, (когато не се използва електронната 

система за точкуване) или близо до времеизмервача (когато се използва електронната система). 

Треньорите трябва да могат да виждат кик  брояча, ако не се използва електронната система за 

точкуване. 

• Основната цел на кик брояча  е да регистрира валидни ритници по време на всеки рунд на ФУЛ 

КОНТАКТ 

• Кик Брояча  докладва на централния съдия след всеки рунд броя на липсващите ритници на всеки 

кикбоксьор. 

• Задължително е кик броячът да използва табло с видими червени и сини цифри (когато не се 

използва електронната система). 

Член 3.9. Брой длъжностни лица на татами 

• На световните и континенталните първенства и световни купи се изисква минимален брой съдии, за 

да се гарантира неутралността на изпитанията, както следва: 

- ПОЙНТ ФАЙТИНГ: 1 главен съдия + 6 съдии / 

съдии Техните задължения по време на битката 

са: 

1 главен съдия, 1 централен съдия, 2 съдии, 1 времеизмервач / 2, съдии в готовност 

- ЛАЙТ КОНТАКТ /КИК ЛАЙТ : 1 главен съдия + 8 

съдии / съдии Техните задължения по време на битката 

са: 

1 главен съдия, 1 централен съдия, 3 съдии, 1 времеизмервач / 3 съдии в готовност 

- Формуляри: 1 главен съдия, 4 съдии, 1 съдия в готовност 

• Председателят на WAKO International Referee Committee of Tatami Sports или неговият номиниран 

представител за световни, континентални първенства и световни и континентални купи може да 

определи 1 опитен съдия за Супервайзор на 2 татамита, на които се провеждат битки със същата 

дисциплина На останалите турнири по кикбокс Супервайзорите се назначават от  Председателя на 

съдийската комисия на националната федерация. Главният съдия не може да назначава за рефер на 

битката, съдия или съхраняващ резултатите / времеизмервач  лице от същата националност като един 

от кикбоксьорите 

• По време на битката, освен в изключителни случаи (форсмажорни обстоятелства), главният съдия 

не може да сменя централния съдия или съдиите. За форсмажорни обстоятелства се считат случаите 

когато рефера  или съдия  се разболее или да е установил голямо и умишлено нарушение на 

правилата. 
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Член 3.10. Брой служители на ринг 

• На световните, континенталните първенства и световните купи се изисква минимален брой рефери 

и съдии, за да се гарантира неутралността на битките, както следва: 

• ФУЛ КОНТАКТ: 1 главен съдия + 10 рефери / съдии 

Техните задължения по време на битката са: 1 главен съдия, 1 централен съдия, 3 съдии, 1 

съхраняващ резултата / времето, 2 кик брояча, 3 съдии в готовност 

• ЛОУ КИК / K1 Style: 1 главен съдия + 8 рефери / съдии 

Техните задължения по време на битката са: 1 главен съдия, 1 централен съдия, 3 съдии, 1 

времеизмервач / 3 съдии в готовност 

• Главният съдия не може да назначи съдия за битка като централен съдия, съдия или 

съхраняващ  резултата / времето от същата националност като един от кикбоксьорите 

• По време на битката, освен в изключителни случаи (форсмажорни обстоятелства), главният съдия 

не може да сменя централния съдия или съдиите. За форсмажорни обстоятелства  се считат случаите 

в които централния съдия или съдия да се разболее или да е установено голямо и умишлено 

нарушение на правилата. 

 

 
 

Член 3.11. Рефер и съдии - общо 

• Всяка битка на международни първенства и турнири по кикбокс се оценява от трима международни 

съдии (с изключение на ПОЙНТ ФАЙТИНГ, където има един централен съдия и двама съдии). 

• За да се осигури неутралитет, централните съдии и тримата съдии за всяка битка се  избрат от 

Главния съдия с обща отговорност на бойната зона, съгласно следните правила: 

- По никакъв начин двама от съдиите / реферите  в една битка не могат да бъдат от една и съща 

държава на световни и континентални първенства на WAKO и световни и континентални купи, освен 

ако това не се дължи на неконтролируема причина. 

• Тримата съдии ще бъдат разположени далеч от зрителите и близо до зоната за бой. 

• Позицията на всеки от тримата съдии трябва да е подходяща, за да им се позволи да имат ясна 

визия в зоната за бой. 

• В ПОЙНТ ФАЙТИНГ централният рефер и двама съдии с тяхната позиция в триъгълника 

гарантират, че поне двама от тях ясно виждат изпълнението на техниките в битката. 

• Останалите съдии трябва да бъдат разположени в граница, която е на малко разстояние от зоната за 

бой, така че те нямат възможност да повлияят на продължаващата битка, ако нещо се случи. Главният 

рефер и супервайзор трябва да вземат решение, без да влияе на съдиите, които не участват в битката. 

• Всички съдии и рефери трябва да преминат в техните собствени държави основен медицински тест, 

преди да служат в официално WAKO първенство. Валидното им медицинско свидетелство трябва да е 

времето  на първенството и да се покаже при поискване на главния съдия. 

• Съдиите трябва да използват електронната система за точкуване, за да отчитат точките, докато са на 

служба. 

• Реферите / съдиите трябва да присъстват на предварително договорената международна академия / 

семинари / лагери на съдиите на WAKO и минимум една световна купа, преди да им бъде разрешено 

да участват в световно или континентално първенство същата година (WAKO A Class Events). 

• Лицензът / картата на съдиите им трябва да се подновяват на всеки две години. 

• За да се осигури неутралитет, централните съдии и тримата съдии за всяка битка се  избрат от 

главния съдия с обща отговорност на бойната зона, съгласно следните правила: 

- По никакъв начин двама от съдиите / централните съдии в една  битка не могат да бъдат  от една и 

съща държава, освен ако това се дължи на неконтролируема причина. 

• За международни битки между отборите на две или повече национални федерации / асоциации, 

битката може да бъде контролирана съгласно споразумение между официалните представители на 

въпросната федерация / асоциации, при условие че споразумението не надхвърля правилата на 

WAKO. 
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• Лицата, отговарящи за реферството / съдийството на битка или поредица от битки, нямат  право 

по  време на битката (или битките) да действат като мениджър, треньор, треньор или секундант на 

кикбоксьор или екип от кикбоксьори като участва в битка, нито действа като длъжностно лице в 

битка, в която участва кикбоксьор от неговата страна. 

• В случай, че съдията / реферът не спазва правилата на WAKO и допусне сериозни грешки при 

изпълнение на дълга си, те могат да бъдат отстранени и заменени по време на битката от главния 

съдия. Неговата позиция ще бъде заета от следващия наличен съдия / рефер по решение на главния 

съдия. 

 
Член 4. Избор на съдии за задължения в състезанието 

• Председателят на всеки комитет е отговорен да определи  надзорници / наблюдатели за татами 

или ринг 

• Със Супервайзор се определят реферите и съдиите  за Татами и Ринг. 

• С всеки Супервайзор те проверяват татами, рингове, официално оборудване за маса, съдийски и 

съдийски униформи и ще разрешат началото на състезанието. 

• Съдийските комитети се назначават от Съвета на директорите на WAKO и остават начело в 

продължение на 4 години, освен ако не бъде решено друго  от Съвета на WAKO. 

 

Член 4.1. Рефери и съдии за Световното първенство 

• Всички международни съдии / рефери, които отговарят на условията за участие в световно 

първенство, трябва да са присъствали на поне 2 международни първенства, включително минимум 

една Световна купа, и международна академия / семинари / лагер на WAKO, преди да им бъде 

разрешено да служат в световен шампионат или континентален шампионат през тази година (WAKO 

A Class Events). 

• Всички рефери / съдии ТРЯБВА да имат A / B клас. 

 

Член 4.2. Рефери и съдии за континенталните първенства 

• Всички международни съдии / рефери, които имат право да участват в континентален шампионат, 

трябва да са присъствали на поне 2 международни първенства през същата година като собствените си 

континентални първенства, те трябва да са присъствали на официален съдийски семинар / 

тренировъчен лагер. 

• Всички рефери и съдии ТРЯБВА да имат A / B клас. 

 
Член 4.3. Рефери и съдии за Световната и Континенталната купа 

• Всички международни съдии / рефери, които имат право да участват в континентален шампионат, 

трябва да са присъствали на поне 2 международни първенства през същата година като собствените 

си континентални първенства, те трябва да са присъствали на официален съдийски семинар / 

тренировъчен лагер, всички рефери и съдии ТРЯБВА да бъдат A / B клас 

 

Член 4.4. Рефери и съдии за международни турнири 

• Всички съдии / рефери, които имат право да участват в международно първенство, трябва да са 

присъствали на поне 8 национални турнира в рамките на период от 18 месеца, трябва да са 

присъствали на официални съдийски семинари и да имат разрешение от главния съдия на своите 

държави, новите международни рефери и съдии ще да бъде оценен до международен C клас от 

главния съдия на турнира, всички съдии и съдии трябва да бъдат A / B / C клас 
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Член 4.5. Рефер и съдии за национално първенство 

Всички съдии / рефери, които имат право да участват в Националния шампионат, трябва да са 

присъствали на един от техните семинари, да са преминали писмения тест и да са присъствали на 

практическо обучение, за да запазят стандарта си на съдийство, знанията за прилагане на правилата 

на WAKO, те трябва активни през цялата година, като посещават колкото се може повече турнири, за 

да се подобрят. 

Член 4.6. Възлагане на задължения на рефер / съдии в състезание 

• Шефът на  съдиите на състезанието определя кои рефери ще бъдат основни съдии, 

наблюдатели и надзорници на татамите / ринга, като тези задължения се възлагат на най-

опитните съдии, като правило на съдиите от А клас. 

• На световни, континентални първенства и на световни и континентални купи главният съдия  на 

състезанието взема предвид континенталното / националното представителство на съдията на тези 

позиции 

• Главният съдия  на татамито / ринга променя зоната за бой всеки състезателен ден и според решение 

на Надзорниците и Наблюдателите, отделни рефери и съдии могат да бъдат преместени в други бойни 

зони. 

• Главните съдии за всяка битка на татамито / ринга, назначава рефера и страничните съдии, както и 

други съдии, които могат да бъдат времеизмервачи или / и кик броячи. 

• Когато назначава съдиите  на длъжността рефер и съдии, главният съдия  на татамито / ринга взема 

предвид качеството и опита, правилната подредба на всички рефери  и съдии, назначени за татамите 

/ ринга, и по-специално неутралността на съдиите, съгласно членове 3.11 и 9 от настоящия 

правилник. 

• При възлагане на задължения главният съдия  на татами / ринг  си води записки в графика  на 

формуляр (виж приложението) 

•  

Член 4.7. Оценка на работата на съдиите и съдиите 

• В края на всеки състезателен ден главният съдия, в сътрудничество с наблюдателя и ръководителя, 

оценява работата на всеки рефер / съдия. 

• Оценката се извършва по формуляр, даден в Приложение 3. Квалификация на рефер / съдиите 

• Общата оценка в състезанието за всеки рефер / съдия е едно от условията за неговото повишаване 

и повишаване в по-висок клас 
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Член 5. Регистрация на рефери / съдии за състезания 

Член 5.1. Процедура за регистрация 

• Всички състезания на WAKO трябва да използват одобрената от WAKO система за електронна 

регистрация (в момента доставчикът на услуги е SportData) 

• Всички регистрации на световни, континентални първенства и купи трябва да се извършват онлайн, 

като се използва одобрена от WAKO система за регистрация 

• Регистрацията приключва една (1) седмица (7 дни) преди световното и континенталното първенство 

и минимум 3 дни преди началото на световните и континенталните купи за контрол на теглото. Преди 

да приключи регистрацията, те ще бъдат видими на уебсайта на SportData и отговорните лица на 

националните федерации / клубове ще могат да правят корекции и промени. 

• След крайния срок за регистрация (7 дни преди началото на контрола на теглото за световно или 

континентално първенство), регистрациите се затварят и не се допускат никакви промени, освен 

отнемане на регистрацията. 

• Личната регистрация (рефери, съдии) трябва да включва следните данни: 

- Име и фамилия 

- Националност 

- Дата на раждане 

- Снимка (JPEG или PNG формат, разделителна способност 400 x 600 px минимум, максимален размер 

1 Mb) 

- Състояние 

- Сертификат за медицинско разрешение 

- Всякаква друга официална документация съгласно изискванията на борда на WAKO IF 

• Регистрацията за състезание ще се извърши на базата на лична регистрация, като се избере 

избраното състезание на WAKO. 

 

 

Член 5.2. Онлайн регистрация 

• Всеки участник ще бъде регистриран в избрана роля (кикбоксър, треньор, съдия, служител). 

 
Член 5.3. Необходима съдийска документация 

• Всеки съдия / съдия, който се регистрира за състезанието, трябва да има следната заверена 

документация, която ще предаде на главните съдии по време на личната регистрация 

- Паспорт или лична карта 

- официална карта за постоянно пребиваване в държавата, която искат да представляват, 

Ако кикбоксърът няма националността на националния отбор, за който той / тя представлява. 

- Медицинско свидетелство на WAKO 

- Отказ от отговорност на WAKO 

(виж приложението 1) 

(виж приложението 2) 

- Кодекс за поведение на реферите на WAKO (виж приложението 4) 

 
• Всички документи трябва да бъдат ясно написани и попълнени у дома непосредствено преди 

състезанието. 

• Всички документи и удостоверения трябва да имат референтен паспорт или идентификационен номер 

• Член 5.4. Процедура за акредитация 

• Всеки участник в световното или континенталното първенство трябва да бъде акредитиран чрез 

системата за регистрация SportData 

• Има няколко вида акредитация: 

- Кикбоксъри 
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- Треньор 

- Съдия 

- Лекар / Медик 

- Официален 

- Организатор / Организационен комитет 

- Персонал 

- ВИП 

- VIP гост 

- Гост 

- журналист 

 
• Всички изброени участници в световното или континенталното първенство трябва да бъдат 

регистрирани от системата за регистрация на SportData, в рамките на предписаните срокове за 

регистрация 

• Администраторът на SportData ще подготви акредитации, които ще бъдат отпечатани от 

организатора след приключване на регистрацията 

• Организаторът ще осигури възможността за отпечатване на акредитации на място по време на 

официално претегляне (корекции или впоследствие регистрирани гости) 

• Акредитацията трябва да включва следната информация: 

- Име на шампионата, местоположение, държава и дата на събитието 

- Снимка на акредитирано лице 

- QR код с всички данни 

- Съкратен код на държавата 

- Знаме на държавата 

- Име и фамилия 

- Категория или функция 

- Състояние 

(вижте примери за карти за акредитация в приложение 5) 

• Организаторът, с Организационния комитет на WAKO, ще определи правото на достъп до 

определени зони за гореспоменатите акредитирани лица. 

Член 6. Годишна регистрация на съдията / съдията (Sport ID) 

Всички рефери / съдии, които ще участват в световните / европейските първенства на WAKO, 

световните / европейските купи или други международни турнири, трябва да бъдат регистрирани 

навреме, преди да дойдат на състезания от Sport Data / Sport ID. 

Член 7. Медицински преглед и медицинско свидетелство за съдии и съдии 

• Всички рефери / съдии, които ще участват в WAKO Световно / Европейско първенство, Световни / 

Европейски купи, трябва да преминат медицински преглед и да получат медицинско свидетелство 

"Медицинска годност" у дома, преди да дойдат на гореспоменатите първенства. 

• Формулярът за медицинско свидетелство е в Приложение 1. Медицинско свидетелство за съдии на WAKO 

Председателят на Съдийския комитет на IF / EU или посоченото лице от Организационния комитет 

трябва да провери наличието на такъв вид сертификат.  

Член 8. Проверка на екипировката и дрехите на кикбоксьора преди бой 

• Преди започване на битките страничните съдии за ПОЙНТ ФАЙТИНГ трябва да проверят 

оборудването за безопасност на боеца 

• В ЛАЙТ КОНТАКТ и КИК ЛАЙТ централният съдия проверява бойците, 

• Започвайки с главата И надолу до краката на кикбоксьорите, 
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Член 8.1. Проверява екипировката и облекло на татамито 

както следва:: 
• Глава: Проверете дали няма стоманени катарами, проверете вътре в предпазителя за глава за 

бижута, уши и др. 

• Проверете задната / горната част на предпазителя за глава, за да видите дали е здраво и здраво 

закрепен, 

• Проверете предпазителя за устата на бойците и проверете  езика за метални 

предмети(обеца),ако на долната челюст им абрекети, тогава кикбоксьорът  трябва да носи както 

горната, така и долната челюст предпазители за уста, 

• Проверете вътре в Gi, V Top за ПОЙНТ ФАЙТИНГ, тениска заЛАЙТ КОНТАКТ и жилетка за 

КИК ЛАЙТ за бижута, (колиета) 

• Проверете жените за предпазители на гърдите, 

• Проверете техните ръкавици за пукнатини / разцепвания или разкъсвания, (ръкавици за ПОЙНТ 

ФАЙТИНГ) 10oz ръкавици за кикбокс за ЛАЙТ КОНТАКТ и  КИК ЛАЙТ, (ръкавиците трябва да 

са в добро състояние, вътрешният материал да е компактен) 

• Проверете за бинтове на ръце, (ЛАЙТ КОНТАКТ/КИК ЛАЙТ) по избор за ПОЙНТ ФАИТИНГ, 

• Проверете шортите на панталоните (ПОЙНТ ФАИТИНГ/ЛАЙТ КОНТАКТt) За КИК ЛАЙТ (не 

са разрешени тайландски надписи или лога, (те не могат да ги обръщат навън) 

• Проверете предпазителите на слабините както за мъже, така и за жени (за всички възрасти) 

• Проверете краката за предпазители на пищяла, (футболнитеи на пищяла не са разрешени) не се 

допускат пищяли и подложки, 

• Проверете краката за футове, без пукнатини, разцепвания или разкъсвания, пръстите на 

краката / петите трябва да са изцяло покрити, 

Член 8.2. Проверка на оръжията и дрехите на кикбоксьора във форми 

Състезателите, които се състезават във форми, могат да носят всякакъв вид законно признат кикбокс 

или униформа като традиционно кимоно, 

• Главният съдия на формулярите трябва да провери облеклото или униформите на 

всички състезатели 

• Униформата трябва да бъде в чисто и почтено състояние, 

• Състезателите трябва да носят традиционен колан за бойни изкуства, 

• Не се допускат униформи  с мека форма, 

• Тениските НЕ СЕ ДОПУСКАТ 

• Позволени са ленти за пот на ръцете / китката, 

• Проверете дали състезателите носят бижута или пиърсинг от всякакъв вид, 

• Проверете безопасността и състоянието на техните оръжия. 

• Никакви истински  остриета (остри оръжия) не могат да бъдат използвани за 

изпълнение на който и да е състезател 

 
Член 8.3. Проверка на екипировката и облекло на кикбосжора на ринга 

Проверката е както следва: 

• Глава: Проверете дали няма стоманени катарами, проверете вътре в предпазителя за глава за 

бижута, уши и др. 

• Проверете задната / горната част на предпазителя, за да видите дали е здрав  и здраво закрепен, 

• Проверете предпазителя за устата на бойците и проверете за пробиване в езика, ако има брекети 

на долната челюст, тогава кикбоксьора трябва да носи както горната, така и долната предпазители 

на устата, 

• Проверете жените за предпазители на гърдите, 
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• Проверете ръкавиците им за пукнатини / разцепвания или разкъсвания, 10oz ръкавици за кикбокс 

за ринг дисциплини, (ръкавиците трябва да са в добро състояние, вътрешният материал да е 

компактен), 

• Проверете за бинтовете на ръце, 

• Проверете панталоните (ФУЛ КОНТАКТ) шорти (ЛОУ КИК / K1 стил) (не се допускат 

тайландски надписи или лога, (те не могат да ги обърнат отвътре навън) 

• Проверете предпазителите на слабините както за мъже, така и за жени (за всички възрасти) 

• Проверете краката за предпазители за пищяла (ФУЛ  КОНТАКТ) (предпазителите за пищяла от 

тип чорап не са разрешени) не се допускат твърди кори  и подложки 

• Разрешено наглезенки (по избор) 

• Проверете футовете на  краката(мъже и жени всички възрасти)да бъдат , без пукнатини, 

разцепвания или разкъсвания, пръстите на краката / петите трябва да са изцяло покрити, 

• Проверете краката за протектори на пищяла (ЛОУ КИК / K1 стил) (трябва да покриват пищяла 

и петата) 

• Глезените на краката (ЛОУ КИК / K1 стил) (по избор) (трябва да бъдат покрити с наглезенка) 

• Наглезенки  (ЛОУ КИК/ K1 стил) (по избор, ако не се използват протектори за крака) 

 
Член 9. Осигуряване на неутралността на реферите / съдиите 

• Работата на главния съдия / наблюдател е да се увери, че нито един съдия или рефер  не е водач  

боец от същата държава в световните и континенталните първенства на WAKO и световните и 

континенталните купи (вж. Член 3.11.) 

• Главният съдия на татамито или ринга води запис на графика на реферите / съдиите за всяка 

битка, като отчита стриктно опита на всички рефери / съдии, както и неутралността на съдиите, 

както беше споменато по-горе (форма "Рефер работна поръчка "е Приложение 8) 

 

 
Член 10. Отворена електронна система за точкуване 

Член 10.1. Отворена електронна система за точкуване - татами 

• За дисциплина ПОЙНТ ФАЙТИНГ може да се използва електронна система за отчитане на точки 
(виж обяснението в Глава 4 - Правила за ПОЙНТ ФАЙТИНГ) 
• За дисциплина ЛАЙТ КОНРАКТ и КИК ЛАЙТ може да се използва отворена точкуваща 
електронна система. 

• Всяка битка се точкува от трима отделни съдии, седнали в три ъгъла на татами. 
• Тази система е както следва: 
- И тримата съдии използват мишка с бутони, обозначаващи двата ъгъла (червен и син). 
- Екранът ще показва състоянието на точките и за двамата кикбоксьори от различните съдии по всяко 
време. 
- Дисплеите ще бъдат видими за публиката и за треньорите, участващи или с телевизионни екрани и / 
или с разгъващ се екран. 
- Фалове, предупреждения, минус точки и време също се показват на екрана, като се администрират 
от компютъра на секретариата на всяка зона от татами. 
• Системата ще се администрира от съхранителя на резултатите / времето 
• Битката и нейната история се съхраняват като PDF-файл в компютъра на масата на 
журито. (Вижте примери в приложението) 

 
Член 10.2. Отворена точкуваща електронна система - ринг 

• За всички рингови спортове се използва точкуване с отворена точкуваща електронна система. 

• Тази система е следната: И тримата съдии използват мишка с бутони, обозначаващи двата ъгъла. 
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• Екран ще показва състоянието на точките и за двамата кикбоксьори от различните съдии по всяко 
време. 
• Дисплеите ще бъдат видими за аудиторията и за треньорите, участващи или с телевизионни екрани, 
или с разгъващ се екран. Фалове, предупреждения, минус точки и време също се показват на екрана, 
като се администрират от компютъра на секретариата на всеки ринг. 
• Системата ще се администрира от ВРЕМЕИЗМЕРВАЧА. 
• Битката и нейната история се съхраняват като PDF-файл в компютъра. 
(Вижте примери в приложението) 

 
 

Член 11. Обжалване на решенията на съдиите 

Член 11.1. Протести / обжалване на конкуренцията 

• Писменият протест трябва ясно да описва проблема. Главният съдия трябва да предаде протеста на 

Апелативния комитет за протест, който ще разгледа проблема и се справи незабавно с него. 

 

 

Член 11.2. Официален протестен комитет по обжалване 

• Официалният протестен комитет за обжалване се състои от: 

- Председател на Реферската комисия на ринг или татами (който ще действа като председател на 

Апелативна протестна комисия) 

- Супервайзер / наблюдател 

- Главен съдия 

• Не могат да бъдат назначавани двама членове от една и съща Национална федерация! 

• Председателят на съдийската комисия трябва също да назначи трима допълнителни членове с 

обозначени номера от 1 до 3, които автоматично заместват всеки от първоначално назначените 

членове на апелативното жури в ситуация на конфликт на интереси (същата националност, семейство, 

кръвна връзка и т.н. .... или замесен в предполагаемия инцидент или проблем) 

• При протест трябва да се спазва следната последователност. Надяваме се, че на всеки етап 

приоритетът е за приятелска резолюция, но ако не, тогава: 

 

 

Член 11.3. Процедура за предизвикване на протеста 

• Треньорът или техен представител трябва веднага след битката да заявят желанието си да подадат 

протеста. 

• Те трябва да вземат официалния формуляр за протест на WAKO (вж. Приложение 10) от началника 

на ринга / татамито, да го попълнят и да се върнат при шефа на ринга с протестната такса (100 €, 

платени отпред) в рамките на  10 минути след битката, резултатът от която е, те ще протестират. 

• Апелативният протестен комитет ще разгледа протеста и ще обяви резултата след максимум 

5 минути след получаване на протеста. 

• Отнема само 15 минути за подканване и разглеждане на протеста. 

• Официален апелативен протестен комитет преразглежда протеста и взема окончателно решение. 

• Ако протестът бъде признат за невалиден, депозитът (такса за протест) ще бъде дарен на WAKO. 

• Ако протестът е успешен, решението ще бъде променено и таксата за протест ще бъде върната. 

 
Член 11.4. Нередовни протести 

• Нередовни протести  по  отношение на разногласия по отношение на решения, при които протестът на 

кикбоксьора  чрез забавяне на по-нататъшни програми на ринга / татамите, като например сядане на 

ринга / татамите, решени от самите тях или стимулирани от неговия треньор / отбор да го направи 

не е разрешен 
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• В случай на такъв нередовен протест, реакция трябва да бъде предприета от главния съдия, 

супервизор и председател на съдийската комисия на ринг или татами. 

• Последиците от такова поведение могат да бъдат, че целият екип  може да бъде изключен. 

 

• В случай на по-нататъшна ескалация на конфликт поради това действие и ако персоналът на 

охраната трябва да се намеси, това ще доведе до незабавна дисквалификация на целия национален 

отбор. 

• Решението за горепосочената ситуация на световни и континентални първенства ще бъде взето от 

Съвета на директорите на WAKO. За останалите първенства, купи и турнири решението ще се взема 

от временна комисия, състояща се от президент на Националната федерация или негов представител, 

организатор (организатор) и главен съдия. 

• Протест може да  бъде приет само в писмена форма  и протест няма да бъде разгледан, ако са 

налице действията, споменати по-горе. 

Член 11.5. Видео доказателства 

• Видеокадрите не са приложими за състезателни събития на WAKO. 

• Видеокадрите не могат да се използват за разрешаване или преглед на каквито и да било 

запитвания, жалби или разяснения. 

Член 11.6. Специални нарушения на правилата 

• Ако кикбоксьор, треньор или цял отбор протестират, като влязат или не напуснат ринга или 

татамито веднага след битката на WAKO World and Continental Championships, Съветът на 

директорите на WAKO има право да дисквалифицира целия отбор. В останалите първенства, купи 

и турнири решението за дисквалификация ще се вземе от временната комисия, състояща се от 

президент на Националната федерация или негов представител, организатор (организатор) и главен 

съдия. 

 
Член 12. Промяна на съдийското решение 

• Само главният съдия и супервайзорът могат да променят решението на централния съдия / съдия в 

случай на „съществена грешка“. 

• Съществена грешка се счита за следното: 

- Съдията смени/обърка ъгъла на кикбоксьора 

- Неправилно записани точки или наказания  от секретаря 

- Значително неправилно прилагане на правилата от централния съдия 

• Промяната на решението е приложима с незабавен ефект и трябва да бъде записана в писмена 

форма. 

 

Член 13. Поведение на реферите / съдии в състезанието 

• Всички главни съдии, наблюдатели, рефери, съдии трябва да се държат във всички световни и 

континентални първенства на WAKO и световни и континентални купи, международни и собствени 

национални турнири, 

• Те трябва да бъдат точни и навреме, 

• Те трябва да поискат разрешение от своя Главен съдия, който също ще поиска разрешение от 

супервайзера / председателя да напусне зоната на турнира. 

• Всички рефери / съдии ще бъдат седнали през цялото време и  наблюдават битките, за да могат да 

се обучават и да помагат на по-малко квалифицирани служители на техните татами / ринг. 

• Не трябва да дъвчете дъвка или да имате нещо в устата си, докато работят в ринг/татами, 



 
 

Правила на WAKO реферите 

Page 22  of 50 

 

 

 

Член 14. Облекло на съдията 

• Реферът и съдиите трябва да бъдат облечени по следния начин: 

- Тъмносиньо сако с емблема на WAKO 

- На ревера на сакото е разрешена само малка значка WAKO 

- Бяла официална риза IF WAKO с къс ръкав 

- вратовръзка WAKO (съдии и централни съдии) или папионка  WAKO (главни съдии и 

надзорници) 

- черен или  тъмно син панталон, 

- Тъмносини или черни чорапи. 

- Черни фитнес обувки без връзки, бе токчета и лога от всякакъв цвят, с изключение на логото 

на WAKO. (Виж приложение 7) 

• Зрението му трябва да бъде по-малко от 6 диоптъра. 

• Централният съдия няма право да носи очила, но може да носи само меки контактни лещи. 

• Очила / очила са разрешени само за съдии / служители на масата (не за съдии в ПОЙНТ ФАЙТИНГ). 

 
Член 15. Етичен кодекс / поведение на съдията 

Член 15.1. Достойнство 

реферите/ съдиите: 
• Не трябва да бъде под въздействието  на алкохол през целия период на каквито и да било WAKO 

турнири, в които те участват. 

• Не трябва да пуши на мястото на състезанието. 

• Не трябва да използвате мобилен телефон / iPad, докато сте на татамито или ринга, включително 

седнал на масата за татами / ринг или на мястото за съдии. 

• Не трябва да се държат по никакъв начин, който е унизителен за WAKO IF. 

• Не трябва да нарушава никакви правила и разпоредби за социално поведение с членовете на 

местното население и гражданите на гостуващите държави. 

• По всяко време трябва да се държат професионално и етично, като отдават дължимото внимание, 

уважение и учтивост на колегите рефери / съдии, ръководител и главен рефер. 

 

Член 15.2. Интегритет 

• Не трябва, пряко или непряко, да искат, да приемат или предлагат каквато и да е форма на 

възнаграждение или комисионна, нито каквато и да било скрита полза, услуга или подарък от какъвто 

и да било характер, които биха могли да се считат за подкуп, да бъдат свързани с никой, свързан с 

който и да е турнир, в който те участва в подкуп, това може да доведе до разследване и предприемане 

на действия срещу споменатия рефер/ съдия 

• Само официални сувенири от страната на WAKO могат да бъдат дадени или приети в знак на 

уважение или признателност, 

Член 15.3. Поверителност 
• Реферите / съдиите не трябва да се споразумеят или да си сътрудничат с която и да е страна, като 

нарушават одобрените Правила на WAKO или каквито и да било Правила на съдиите на WAKO, 

които се използват по това време. 

• Когато изпълнява задължения като рефер/ съдия / длъжностно лице на WAKO, реферите / съдиите 

не трябва да комуникират с никого по някакъв проблем, свързан с турнира в рамките на мястото на 

турнира и / или на друго място за целия период на турнира, особено на лица от тяхнота собствена 

държава като членове на националната федерация, технически служители, медии и общественост. 

• Реферите / съдиите не трябва да общуват или да се сближават с кикбоксьори, треньори, нито да 

влизат в каквито и да било отношения или да предприемат действия, които поставят под съмнение 

безпристрастността като рефер/ съдия или длъжностно лице на WAKO 
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 Длъжностните лица трябва да третират поверително всяка информация, която могат да получат от 

WAKO IF във връзка с позицията им на рефер / съдия / длъжностно лице на WAKO, и по-специално 

не трябва да разкриват поверителна информация на други длъжностни лица или на обществеността. 

 

Член 15.4. Наличност 
• Реферите / съдиите трябва да са навреме за ВСИЧКИ назначени турнири или задания. 

• Те трябва да са на разположение, за да присъстват на всички уредени официални срещи на реферите 

/ съдиите в или преди турнирния ден. 

• Трябва да изпълнява всички задължения, възложени им от супервизора, главния съдия или 

председател на съдийската комисия. 

 
Член 15.5. Отговорност 
• Всички рефери / съдии трябва да поддържат добро физическо състояние, с лична хигиена и 

професионален външен вид по всяко време, когато изпълняват задълженията си като рефер / 

съдия или длъжностно лице на WAKO. 

• Всеки рефер / съдия е длъжен да извършва медицински преглед веднъж годишно и да получи 

валидно медицинско свидетелство. В състезанията на WAKO могат да участват само рефери / 

съдии, които са оценени като „Медицински годни“. 

• Всеки рефер / съдия, при регистрация на състезание, трябва да покаже или предварително качи на  

време  онлайн регистрация (ако е разрешена) валидно медицинско свидетелство (не по-старо от 1 

година) (формуляр за медицинско свидетелство е приложен) 

• Те не трябва да критикуват или да се опитват да коментират призиви или решения, взети от други 

рефери / съдии, освен ако това не е поискано от надзорника или главния съдия. 

• Реферите / съдиите трябва да спазват Правилата на WAKO / Правилата на съдиите на WAKO плюс 

всички други правила, които се прилагат за и в рамките на WAKO IF, включително Етичния  кодекс. 

 
 

Член 16. Образование и семинари 

Член 16.1. Семинари - общи 

• Международните семинари (трансгранични) (спортист, съдия, треньор и медицински антидопинг), 

организирани извън състезанието, трябва да бъдат одобрени, проверени и включени в календара на 

WAKO. 

• Програмите за семинари трябва да бъдат съобразени с образователната програма на WAKO и 

правилата на WAKO 

• Организаторът на семинара е длъжен да обяви семинара своевременно и да получи проверка и 

одобрение от съответната комисия (спортист, треньор, съдия или медицински антидопинг) за 

провеждане на семинар. 

• Преди включване на семинар в календара на WAKO, организаторът трябва да подаде искане за 

съгласие за организиране на международен семинар по кикбокс. Формулярът за кандидатстване 

може да бъде намерен в приложение 32 

• За да може организаторът на семинара да получи одобрение за семинара от комисията, 

организаторът първо трябва да представи писмото с покана, плаката, програмата на семинара, името 

и фамилията на ръководителя на семинара и лекторите и кои са участниците в семинара. 

• Председателят на комисията (спортист, треньор, съдия или медицински антидопинг) ще даде своето 

съгласие за семинара след съгласието на членовете на комисията, възможно най-скоро, ако са 

изпълнени предишните условия и ако семинарът е организиран в съответствие с правилата на 

WAKO. 

Член 16.2. Семинари преди първенства и турнири 

• В подготовката на световни / континентални първенства и световни купи Комитетът организира 

семинари, за да се увери, че съдийството и поведението на съдиите са най-добрите. 
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• При изпращане на покани за първенства и купи, щабът на WAKO ще напише допълнителна бележка 

относно съдиите и съдиите, включително всички искания за тяхната подготовка. 

• Организирането на семинари ще бъде както следва: 

- Всички съдии и съдии трябва да имат копие от актуализираните правила, които ще бъдат представени 

по време на семинара. 

- Чрез тестове се уверете, че всички рефери  и съдии говорят минимум английски. 

- От английския  също се оценяват  реферите  и съдиите по категории (както по език, така и по опит). 

- Семинарите ще разглеждат всяка дисциплина по кикбокс и специфични правила. 

- Уверете се, че всички съдии и съдии носят еднакви униформи съгласно правилата на WAKO 

• Последователността в семинар съдържа: 

- Устно въведение и обяснения. 

- Устно обяснение на основните проблеми, които обикновено обяснят проблем, за да се 

хармонизират съдиите. 

- Всяка видео презентация за обяснение на ситуации. 

- Практикувайте преподаването, използвайки кикбоксьори в действие. 

- Използване на показатели или / и обяснение на цифрова система. 

- Писмени тестове / изпити. 

- Регистрация. 

• Всички рефери  и съдии са регистрират  и им се дават точки по време на шампионат и 

одобрени събития. 

• Най-добрите рефери  и съдии ще бъдат поканени като официални съдии за участие в Световните 

и континенталните първенства на WAKO. 

• Реферите и съдиите ще получат лиценза си въз основа на представянето си в световните и 

континенталните първенства на WAKO. 

Член 16.3. Програма 
• Председател на IF / Continental Referee Committee отговаря за създаването на образователната 

програма за всеки семинар (теория, видео от предишното първенство с грешки на съдията, трудни 

ситуации, които не са споменати в правилата, практиката и писмения тест). 

 
Член 16.4. Семинари 
• Семинари за рефери  и съдии трябва да се организират преди всяко световно / 

континентално първенство или световни / континентални купи. 

• Всеки рефер или съдия е длъжен да присъства на семинари, организирани от съдийските комитети 

на IF / Continental, преди да служи на световно / континентално първенство или на световни / 

континентални купи. 

Член 16.5. Искане / одобрение за семинар 
• Международни съдийски семинари (трансгранични), организирани извън състезанието, трябва да 

бъдат одобрени, проверени и включени в календара на WAKO. 

• Програмите за семинари трябва да бъдат съобразени с образователната програма на WAKO и 

правилата на WAKO 

• Организаторът на семинара е длъжен да обяви семинара своевременно и да получи проверка и 

одобрение от председателя на съдийската комисия за провеждане на семинар. 

Член 16.6. Тестове за знания 
• Всеки рефер или съдия трябва да премине писмения тест по време на семинара преди световното / 

континенталното първенство. 

 
Член 16.7. Задължения за присъствие на съдиите 
• Всеки рефер или съдия е длъжен да присъства на минимум едно световно / континентално 

първенство и една световна / континентална купа през годината. 
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Член 16.8. Реферска академия 
• Веднъж годишно (в рамките на двугодишен период), всеки съдия или съдия, независимо какъв вид 

лиценз имат, се изисква да присъства на WAKO Referee Academy. 

 

Член 17. Система за оценяване 
• В края на всяка година всеки рефер или съдия ще заеме позицията, която им се полага в класацията 

на WAKO. 

1. Това ще зависи от броя състезания, присъствани през годината. 

2. Броят на грешките, които те са допуснали по време на съдийството като рефер (съществени грешки) 

или съдия (разделени решения). 

3. Колко често са били използвани по време на шампионата. 

4. Дисциплина и поведенчески нарушения. 

5. Знания по английски език 

 
Член 18. Реферски класове 
• Международни съдийски класове: A, B, C. 

• Национални съдийски класове: A, B, C. 
 

Член 19. Условия за всеки клас 
• Национален А; В; C Реферските класове се издават от Националния съдийски комитет след 

преминаване на теоретичния семинар с писмения тест и практика по време на (поне) две национални 

първенства. 

• Националният лиценз е валиден за две години. Лицензите могат да бъдат подновени след две години 

или могат да бъдат надградени след една година. 

• В националните федерации главният рефер се назначава от началника на националния съдийски 

комитет от добре опитни рефери от клас „А“. 

• Международните съдийски класове A, B, C се издават от Съдийската комисия на IF, след 

преминаване на семинара с писмения тест, организиран на световното първенство, или след 

завършване на първенствата от Континенталния съдийски комитет след преминаване на семинара без 

писмения тест и завършване на континенталното първенство. 

• Всички рефери и съдии трябва да говорят минимум английски, за да общуват с други рефери и 

съдии. 

• Международен А; В; C лицензите са валидни две години и трябва да бъдат подновени след 

гореспоменатия период. 

• Международен А; В; C лицензите се издават от председателя на съдийската комисия IF след 

дискусията с председателя на IF / Continental Referee Committee. 

• Международен лиценз C може да бъде издаден от председателя на съдийската комисия IF след 

преминаване на семинарите и писмения тест с практиката в WAKO Referee Academy. 

• За да надграждат своите международни лицензи, реферите или съдиите трябва: 

- да присъства на минимум едно световно / континентално първенство и две световни / континентални 

купи, 

- посещават семинари преди гореспоменатите турнири, 

- издържат писмения тест преди световното първенство, 

- да има минимални грешки като съдия (разделени решения) и без грешки като съдия. 

- имат най-малко грешки  от съдийството в международни състезания A - Отлично или B - Много 

добре 
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- че рефера / съдията е участвал в референтната академия на WAKO поне веднъж на две години и че 
провежданите там тестове са били наградени с най-малко: оценки A- отлично или B - много добро 

• Главният съдия се назначава от председателя на съдийската комисия IF чрез селекцията от „Главен 

съдийски екип“ (8 души). 

 

Член 20. Лицензиране на съдии 
• Национален лиценз се дава от Националния съдийски комитет, 

• Международен лиценз се дава от Съдийската комисия на IF. 

 

Член 21. Реферска карта 
• Златни карти с международни лицензи A, B, C се дават от комитета за референции IF. 

• Националният съдийски комитет може да издаде национална съдийска карта, но при условията, 

предписани от националните съдийски правила 

 

Член 22. Публичен списък на лицензираните съдии 
• Официалният списък с класирани международни рефери / съдии с техните лицензи ще бъде 

публикуван на уебсайта на WAKO и ще бъде обновяван всяка година. 

 

Член 23. Съдийски комитети 
Съдийските комитети се формират на следните нива: 

• Съдийски комитет на IF (World) 

• Континентален съдийски комитет 

• Национален съдийски комитет 

• Съдийската комисия може да бъде разделена на Съдийска комисия Ring и Съдийска комисия 

Tatami 

Реферският комитет е разделен на две секции: Ринг спорт и Татами спорт. Всяка от секциите има 

минимум 6 членове, обхващащи двата пола от минимум 3 континента. 

 

Задължения: 
Съдийската комисия се събира преди отворените турнири за световно, континентално първенство, 

световни купи и международен A / B / C клас. Ако е необходимо, членовете инициират други срещи, 

но се изисква да се срещнат по време на споменатите събития / турнири. В противен случай те 

комуникират по електронна поща, поща, конферентен разговор или по телефон / Skype. 

 

Отговорност: 

• Реферският комитет се ръководи от председателя на всяка секция (Ring and Tatami Sports) и е 

отговорен да ръководи, обучава и организира всички реферски и съдийски дейности по време на 

Световното първенство и Световните купи, подробно описание на отговорностите е определено в 

Спортните правила . 

• Комитетът е отговорен да инициира и организира световни дейности с цел разработване на съдии. 

• Председателят е длъжен да делегира своята отговорност на други членове на Реферския комитет в 

негово / нейно отсъствие. 

• Комитетът организира семинари по искане на президента и в сътрудничество със стратегия за 

развитие на съдийството. Комитетът организира и провежда лагери за развитие на съдии (Академия 

WAKO), съгласно инструкциите и с писменото разрешение на председателя на WAKO. 
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• Комитетът може да сертифицира съдии, които са преминали предписан образователен курс и в 

случай на практическа оценка на компетентност от клас А. 

• Комитетът създава списък на предложените съдии за президента или кани на континентално и 

световно първенство. 

• Комитетът поддържа и управлява главен списък / база данни за всички съдийски дейности в 

световни / континентални първенства, световни / континентални купи и всички международни 

събития в A / B / C клас. 

Член 23.1. WAKO IF Съдийски комитети 
Реферският комитет е комитет в рамките на WAKO IF. Той е активен по време на всички 

международни първенства, а също и между първенствата. Разпределението на мисиите и работата се 

дава от председателя на съдийската комисия. 

 
Член 23.1.1. Избор на членовете на Реферската комисия 

Членовете на съдийската комисия се номинират от председателя на съдийската комисия. Решението 

на избраните съдии се потвърждава от WAKO IF / Континентален съвет на директорите. 

 

Член 23.1.2. Предпоставки за квалификация за член на комитета 

Членовете на съдийската комисия подкрепят председателя на съдийската комисия във връзка с 

техните съответни дисциплини. Те притежават необходимите познания за правилата и трябва да 

могат да предлагат подобрения и да провеждат реферски семинари. Член на съдийската комисия 

трябва да може да замести председателя на съдийската комисия по време на отсъствието им на 

международни първенства. 

 
Член 23.1.3. Задължения на Реферския комитет 
Съдийската комисия отговаря за правилното прилагане на разпоредбите и нейните членове поемат 

задължения по отношение на реферския семинар или го провеждат сами. Член на съдийската комисия 

може да получава задачи като главен рефер / наблюдател / надзорник на татамито / ринга или задачи 

по заместването на председателя на съдийската комисия по време на тяхното отсъствие. Членовете на 

комисията предлагат предложения за подобряване на семинарите, обучението на съдиите и 

организацията на съдиите, те също така предлагат подобрения на регулациите и ги реализират, ако е 

необходимо. 

 
В определените за тях региони те отговарят за обучението на рефер в съответните им дисциплини и 

координират процедурите за обучение с главния рефер на страната. 

 

Член 23.1.4. Квалификация 

Квалификацията се дава от практическото задание и председателския референтен комитет. Въпреки 

това, член на комитета трябва да бъде клас А / клас рефери, (не по-нисък) 
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Член 23.1.5. Дърво на съдийската комисия Член 

Член 23.1.5.1. Референтен съдебен комитет 

 

 
Член 23.1.5.2. Комитет на реферите на Татами 

 

 

Член 23.1.6. Председател на Съдийската комисия 
• Председателят на съдийската комисия е постоянна функция, която се упражнява по време и между 

международните турнири и първенства. 

• Председателят на съдийската комисия може да прехвърли функцията си на друг член на съдийската 

комисия по време на тяхното отсъствие. 

 

Член 23.1.7. Избор на председател на съдийска комисия 
• Председателят на съдийския комитет се избира от WAKO IF / Континентален съвет на директорите. 

• Председателят на Съдийскаата комисия на национално ниво се избира от Борда на 

Националната федерация. 

Председател на 
съдийската 

комисия на Ринг 

Членове на 
референтния 

комитет на Ринг 

FULL 
CONTACT 

LOW 
KICK 

K1 
STYLE 

Председател на 
съдийската 
комисия на 

татами 

Членове на 
референтния 

комитет на 
Татами 

POINT 
FIGHTING 

LIGHT 
CONTACT 

KICK 
LIGHT 

MUSICAL FORMS 
CREATIVE FORMS 
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Член 23.1.8. Предварителни условия за кандидатстване за председател на Съдийскака 

комисия 
• Освен опит с международни турнири и първенства, доброто владеене на английски език и 

членството в различни органи и комитети на WAKO са задължителни характеристики на кандидата за 

председател на Съдийската комисия. 

• Освен това те трябва да имат добри връзки в контекста на WAKO. 
 

Член 23.1.9. Задължения на председател на съдийската комисия 
• Председателят на съдийския комитет координира всички реферски задължения в рамките на WAKO 

IF. Те номинират за международните първенства реферите, чиито имена са посочени от отделните 

страни. По време на международни първенства те могат да изпълняват задания за рефер по всяко време. 

• Председателят на Съдийската комисия отговаря за обучението на съдиите, настоящите насоки и 

задачите на съдиите по повод международни първенства. 

• Освен това председателят на Съдийската комисия взема решения по отношение на 

приемането, понижаването и подбора на международни рефери и членове на комисията. 

 
Член 23.1.10. Квалификация 

• Квалификацията се извършва от Съвета на директорите. 

Член 23.2. Континентални съдийски комитети на WAKO 
• Континенталният съдийски комитет на WAKO се формира и работи по същия начин като 

съдийския комитет на WAKO IF. 

• Председателят на Континенталния комитет на WAKO се избира от Континенталния съвет на 

WAKO. 

Член 23.3. Национален референтен комитет 
• Националният съдийски комитет на WAKO е организиран на национално ниво и отговаря за 

съдийството и съдиите в националната федерация и за съдийството и съдиите на международни 

състезания, организирани от националната федерация (с изключение на Световните и 

континенталните първенства и Световните и континенталните купи) . 

• Националният референтен комитет може да действа като съвместен комитет (татами и ринг) 

• Председателят на Националния съдийски комитет трябва да бъде поне съдия от международната 

класа 

• Председателят на Националния съдийски комитет е отговорен за обучението на национални съдии и 

съдии и предоставянето на национални лицензи (съгласно правилата на националната федерация) 

Член 23.4. Хонорари на съдиите 
• Размерът на съдийските такси на световни и континентални първенства на WAKO и световни и 

континентални купи се определя с решение на борда на WAKO IF. 

• Размерът на съдийските такси на национални и други международни турнири от клас B и C се 

определя от националната федерация, която организира състезанието, определена с нейното решение 

WAKO IF Board 
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Член 24. Промени в правилата 
• Само съветът на директорите на WAKO има правомощието да одобрява официално промените в 

правилата, или номинирани от тях, или номинирани от комисии, назначени от тях. 

• Промяна на правилата трябва да бъде съобщена на комисията, свързана с темата. 

• Когато се променят правилата в главите, те влизат в сила поне 1 месец след взетите решения. 

• Датата за ново действащо правило трябва да се съобщи добре на всички комитети и страни членки 

в WAKO. 

• Промените могат да влязат в сила с незабавни действия, ако в текста бъдат открити очевидни 

грешки или ако са определени от Съвета на директорите, ако това се счита за критично за здравето и 

сигурността или в случай на „непреодолима сила“. 

• Ако промяната е валидна незабавно, тя трябва да бъде добре съобщена на всички страни членки по 

пощата и чрез публикуване на официалната уеб страница на WAKO. Изключение за такава практика 

е, че не може да има промени в правилата точно преди или по време на световното или 

континенталното първенство. 

• Съветът на директорите може да променя правилата по всяко време. Промените обаче трябва да се 

съобщават добре на всички страни членки по пощата и на официалната уеб страница. Датата за 

оперативна промяна трябва да бъде добре съобщена. 

 

 
Член 25. Специални бележки 
• За по-добра четливост в текста се използват местоимения от мъжки род през цялото време. Всички 

препратки към лица обаче се отнасят и за двата пола. 

• Тези правила ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. и ще останат в сила минимум две години. По 

време на прилагането на тези правила за следващите 2 години, всеки член на WAKO с одобрението 

на президента на Националната федерация има право да предложи промяна, подобрение или по- 

добро изясняване на правилата. 

• Предложената промяна на правилата се изпраща до Комитета по правилата на WAKO IF 

(Технически директор на WAKO) чрез специален формуляр - виж в приложение 13. Предложената 

промяна трябва първо да бъде одобрена от Реферския комитет 
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Приложение 

Приложение 1. Медицинско свидетелство за съдии на WAKO 
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Приложение 2. Отказ от отговорност на WAKO 
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Приложение 3. Квалификация на съдиите / съдиите 
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Приложение 4. Кодекс за поведение на рефера 
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Приложение 5. Карта за акредитация на рефер / съдия - пример 
 

 



 
 

Правила на WAKO реферите 

Page 38  of 50 

 

 

 

Приложение 6. Примери за дисплей за електронна система за точкуване 

 

POINT FIGHTING 

 

 
LIGHT CONTACT / KICK LIGHT 
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FULL CONTACT 

 

 

 
LOW KICK / K1 STYLE 
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Приложение 7. Облекло на съдиите и съдиите 

Приложение 7.1. Дрехи на централния съдия и съдии 
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Приложение 7.2.  Облекло - Главен съдия, надзорник и наблюдател  
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Приложение 8. 

Работна заповед 

на рефера 
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Приложение 9. Формуляр за всеки кръг 
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Приложение 10. Официален формуляр за протест 
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Приложение 11. Сигнали с ръката на централния съдия 

Приложение 11.1. Сигнали с ръце - Татами дисциплини 1 

 

    

Fight Time Verbal warning 1st Official Warning 

 

    

2nd Official Warning 3rd Official Warning Minus point Disqualification 
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Приложение 11.2. Даване на точки в ПОЙНТ ФАЙТИНГ 
 

    

One Point Two Point Three point 1 point to red, 1 point to blue 

Приложение 11.3. Сигнали с ръце - Татами дисциплини 2 
 

    

Did not see No score Exit Turning around 
 

    

Technique is too short Pushed Dropping on floor Excessive contact 
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Приложение 11.4. Сигнали с ръце - Дисциплини на ринг 
 

    

Fight - Stop Time - Stop time Official warning Minus point 
 

    

No knee attacks No elbow attacks No grabbing the leg No attacks with forearms 
 

    

No attacks with open 

hand 

No attacks with the 

shoulder 

No attack to the back of 

head 

Avoiding fight 

      (избягване  на боя) 
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No holding No head buts No wrestling No turning away 
 

    

Shake hands Keep the head up No pushing No talking 
 
 

   

Control the mouth guard Disqualification KO / TKO 
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Приложение 12. Лицензна карта на рефера на WAKO 
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Приложение 13. Предложение за промяна на формуляра за правила 


