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ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ З КУМІТЕ
Два мати, повернуті червоною стороною догори, на відстані
одного метра від центру татамі, формують кордон між
учасниками. На початку, або при продовженні бою, учасники
повинні стояти на центрі переднього краю червоних матів,
обличчям один до одного.
УЧАСНИКИ, текст доповнено:
"Учасники повинні бути одягнені в білі карате гі без смуг,
обробки кантом або особистих вишивок, крім тих, що були
дозволені ВК WKF (Президією УФК)."
Щодо форми суддів та рефері доповнено, що вони мають
носити "Непомітну білу стрічку для свистка"; що "ЖінкиРефері та Судді можуть носити шпильку для волосся і, за
релігійними вимогами, головний убір затвердженого WKF типу
та непомітні сережки." Також доповнено, що: "Рефері та судді
можуть носити просту обручку."
Також доповнено:
"Для Олімпійських ігор, Молодіжних олімпійських ігор,
Континентальних ігор або інших спортивних подій, де
відбуваються змагання із різних видів спорту та у яких Рефері
забезпечуються за рахунок НОК однаковою уніформою для
всіх видів змагань, із метою підкреслення цілісності цих
спортивних подій, допускається заміна офіційної форми Рефері
на вищеназвану уніформу, за умови письмового звернення до
WKF, та схвалення її WKF."
Тепер тренери повинні носити формальний дрес-код під час
усіх поєдинків за медалі, не тільки у фіналах.
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До п. 7 додано тип дискваліфікації:
"Команда повинна бути дискваліфікована (СІКАКУ), якщо будьякий з її членів або її тренер змінює склад команди або
порядок виступів без письмового повідомлення до початку
кола".
Додано тип дискваліфікації:
"Команда повинна бути дискваліфікована (СІКАКУ), якщо будьякий з її членів або її тренер змінює склад команди або
порядок виступів без письмового повідомлення до початку
кола".
Додано текст щодо уточнення розподілення офіційних осіб:
"Розміщення Рефері та Суддів та розподілення бригад:
 Для відбіркових раундів, Секретар Суддівської бригади має
надати спеціалістові з комп’ютерного забезпеченнія, який
обслуговує електронну систему жеребкування, список Рефері та
Суддів, доступних на кожному із татамі. Цей список формується
Секретарем Суддівської бригади одразу після завершення
жеребкування спортсменів та Брифінгу Суддів. У списку мають
бути тількі ті Судді, які були присутніми на Брифінгу та
відповідають вищеназваним критеріям. Для жеребкування Суддів,
спеціаліст з комп’ютерного забезпеченнія має ввести список у
систему, після чого для кожного поєдинку випадковим чином для
кожного татамі буде обрано 4 Судді та 1 Рефері, які складатимуть
Суддівську бригаду.
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 Для поєдинків за медалі, Татамі Менеджери мають надати Голові
та Секретарю Суддівського комітету списки із 8 офіційних осіб, що
присутні на кожному із татамі на момент закінчення останнього
поєдинку відбіркових раундів. Як тільки список буде схвлено
Головою Суддівського комітету, він буде переданий спеціалістові з
комп’ютерного забезпеченнія для введення в систему. Система
випадковим чином сформує Суддівську бригаду, до складу якої
буде обрано тільки 5 із 8 офіційних осіб із кожного татамі. "
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Зазначено кількість осіб, які призначаються на посади:
"2 Татамі Менеджери, 1 Ассистент Татамі Менеджера, 1
Контролер протоколу та 2 Секретарів".
Речення "Покарання можуть бути винесені і після цього, але
тільки Суддівським комітетом або Дисциплінарним і
Юридичним Комітетом. " змінено на "Покарання можуть бути
винесені і після цього, але тільки Дисциплінарним і
Юридичним Комітетом. ", тобто Покарання поза межами
змагань може призначати тільки Дисциплінарний і Юридичний
Комітет.
Додано новий п. 3, між існуючими п. 2 і п.3:
"У випадку, якщо учасник, який має СЕНШУ, отримає
попередження Категорії 2 за ухилення від бою, а саме:
Дзьогай, біг від суперника, стояння в клінчі, боротьба,
штовхання або стояння груди в груди, коли до кінця поєдинку
залишається менше, ніж 15 секунд включно – учасник
автоматично втрачає свою перевагу, та Рефері демонструє це,
показуючи жест СЕНШУ, після якого показує жест відхилення
рішення (ТОРІМАСЕН), супроводжуючи фразою "АКА/АО
СЕНШУ ТОРІМАСЕН". Якщо СЕНШУ було відмінено, коли до
кінця поєдинку залишалося менше, ніж 15 секунд включно,
нікому із учасників бою не може бути присуджено СЕНШУ.
У випадках, коли учасникові було призначено СЕНШУ, але
перегляд відео-повтору підтвердив, що його опонент також
виконав техніку, що оцінюється, це означає, що учасник
переваги не має, і СЕНШУ відхиляється за тією ж процедурою.
Останнє речення перефразовано: "Максимальна різниця в
балах або перевага, зафіксована в будь-якому поєдинку,
становить вісім балів."
Додано посилання:
"Для учасників віком менше 14 років; див. ДОДАТОК 10, у
якому описані подальші обмеження."
Змінено речення "Рефері зобов'язаний постійно зупинятися
для огляду травмованого учасника, поки матч не буде
продовжено." на "Рефері зобов'язаний продовжувати
оглядати травмованого учасника, поки матч не буде
продовжено."
Змінено речення "Медичний Комітет повинен представити звіт
про те, що сталося, до закінчення змагань для розгляду
Суддівським комітетом.", додаючи "який, в свою чергу, має
представити свій звіт у Виконавчий комітет у випадку, якщо
він вважає, що подальші санкції є доречними."
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Змінено речення: "Це часто відбувається на останніх секундах
бою. Якщо порушення відбувається за десять і більше секунд
до закінчення часу бою..." на "Це часто відбувається на
останніх секундах бою. Якщо порушення відбувається за
п’ятнадцять і більше секунд до закінчення часу бою..."
Визначення СІКАКУ змінено:
Це дискваліфікація і видалення із усього даного турніру, в усіх
категоріях, у яких було зареєстровано порушника. змагань, або
матчу. СІКАКУ може бути винесено, якщо учасник не
підкоряється вказівкам Рефері, діє злобно, або здійснює акт,
що наносить шкоди престижу і честі карате-до, або ж коли
будь-які інші його дії грубо порушують правила змагань і
завдають шкоди духу турніру. У командних матчах спортсмен,
який переміг в результаті СІКАКУ, отриманого суперником,
отримує вісім балів, а бали порушника Правил обнуляються.
Зміна визначення СІКАКУ із "Це дискваліфікація і видалення з
даного турніру, змагань, або матчу. Проміжок часу, на який
виноситься СІКАКУ, і протягом якого спортсмен вважається
дискваліфікованим, визначає Суддівський комітет." на
"Це дискваліфікація і видалення із усього даного турніру, в
усіх категоріях, у яких було зареєстровано порушника."
Змінено із "Існують два види покарань: ХАНСОКУ і СІКАКУ.
Обидва покарання виносяться за порушення Правил і тягнуть
за собою дискваліфікацію або в даному бою (ХАНСОКУ), або з
турніру в цілому (СІКАКУ), з можливим припиненням участі в
змаганнях на додатковий період часу." на:
"Існують два види покарань: ХАНСОКУ і СІКАКУ. Обидва
покарання виносяться за порушення Правил і тягнуть за
собою дискваліфікацію або в даному бою (ХАНСОКУ), або з
турніру в цілому (СІКАКУ). У випадку винесення СІКАКУ, досі
можуть бути накладені подальші санкції Дисциплінарним і
Юридичним комітетом, в залежності від обставин."
Перше речення "Попередження може бути винесено
безпосередньо за порушення Правил, але в разі, якщо воно
вже дано один раз, повторення порушень даної категорії
повинно супроводжуватися підвищенням рівня винесеного
попередження." Змінено на:
"Попередження може бути винесено безпосередньо за
порушення Правил, але в разі, якщо воно вже дано один раз,
повторення порушень даної категорії повинно
супроводжуватися підвищенням рівня винесеного
попередження або, за необхідності, покарання."
Перероблено текст:
СІКАКУ може бути накладено відразу без попереджень будьякого виду. Учасник може взагалі нічого не зробити, щоб
заробити СІКАКУ – досить, щоб тренер або члени делегації
даного учасника, що не беруть участь в боях, зробили щось,
що завдає шкоди престижу і честі карате-до. Якщо Рефері
впевнений, що учасник діяв злобно, то незалежно від того,
призвело це, чи ні, до фізичної травми, СІКАКУ, а не ХАНСОКУ,
є правильним покаранням.
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Додано нове пояснення:
"Якщо Рефері вважатиме, що тренер втручається у хід бою,
він/вона має зупинити бій (ЯМЕ), підійти до тренера та вказати
жестом на неприпустиму поведінку. Після цього, Рефері має
продовжити бій (ТСУЗУКЕТЕ ХАДЖИМЕ). Якщо тренер
продовжуватиме втручатися, рефері має зупинити бій, підійти
до тренера знову та попросити його покинути татамі. Рефері не
продовжуватиме бій, доки тренер не покине зону татамі. Це не
розглядається, як ситуація, яка вимагає винесення СІКАКУ, і
стосується тренера лише у рамках данного поєдинка обо
матча."
Виключено посилання на накопичені покарання (так я відтепер
вони неможливі):
"ХАНСОКУ виноситься за накопичені попередження, але може
бути винесено відразу і безпосередньо, за серйозне
порушення Правил. Воно використовується, коли, на думку
Суддів, в результаті порушення правил з боку суперника,
потенціал учасника для досягнення перемоги фактично
зведений до нуля."
Пункт:
"Травмований учасник, який виграв бій шляхом дискваліфікації
суперника через завдану травму, не допускається до
подальшої участі в боях даних змаганнях без дозволу лікаря.
Якщо спортсмен є травмованим, він може виграти інший бій за
дискваліфікацією суперника, але його буде негайно усунуто від
подальшої участі в змаганнях з Куміте на даному турнірі."
Змінено на:
"Якщо спортсмен є травмованим, він може виграти інший бій
за дискваліфікацією суперника, але він допускається до
подальших боїв тільки з дозволу лікаря."
(Лікар Турніру має вирішити, чи може учасник продовжувати
виступати.)
Змінити "відраховуючи на пальцях" на "рахуючи вголос до
десяти на англійській мові".

Текст змінено на:
"Будь-який протест, що стосується виконання Правил, повинен
бути оголошений тренерои не пізніше, ніж через одну хвилину
після закінчення бою. Тренер має вимагати від Татамі
Менеджера бланк офіційного протесту, після чого тренерові
надається чотири хвилини на заповнення, підпис та передачі
даного бланку разом із сумою депозиту Татамі Менеджеру.
Татамі Менеджер повинен негайно передати складений
протест представникові Апеляційного Журі, які мають п’ять
хвилин для прийняття рішення."
Тренери та представники федерацій є єдиними особами, які
можуть подавати протест.
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Із тексту залишено:
"Спеціальне положення щодо використання відео-огляду
ПРИМІТКА: Це спеціальне положення слід тлумачити як
самостійне і незалежне від інших положень дійсної статті
11, і таке, яке відноситься до з’ясування фактів.
В Чемпіонатах Світу WKF, Олімпійських іграх, Молодіжних
Олімпійських іграх, Континентальних іграх, Всесвітніх іграх та у
любих мультиспротивних Змаганнях використання відеоогляду матчів необхідно. Використання відео-огляду також
рекомендується для інших змагань, коли це можливо.
Процедура використання відео-огляду описана в ДОДАТКУ 11."
Заголовок змінено на "ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ"
 Суддівська комісія також призначатиме Асистентів Татамі
Мереджерів.
 Заголовок змінено із "ТАТАМІ МЕНЕДЖЕРИ" на "ТАТАМІ
МЕНЕДЖЕРИ ТА АСИСТЕНТИ ТАТАМІ МЕНЕДЖЕРІВ"
 Татамі Менеджери і Асистенти Татамі Менеджера
призначають двох Суддів у якості Контролерів Відео-повтору
(КВП)
 Додано новий розділ "СПОСТЕРІГАЧ ТРЕНЕРА" з текстом
«обов'язки спостерігача тренера наведені в
ДОДАТКУ 11- "Відео-Повтор"
 Додані обов’язки для КАНСА.
Перед початком кожного матчу або бою, Контролер
Поєдинку (КАНСА) повинен переконатися, що екіпіровка та
карате-гі учасників відповідають Правилами WKF. Навіть
якщо організатор перевіряє екіпіровку до початок змагань,
все одно перевіряти відповідність екіпіровки і спорядження
Правилам WKF залишається обов'язком КАНСА. Контролер
поєдинку не змінюється під час командних матчів.
Додані докладні вказівки для КАНСА:
КАНСА піднімає свій червоний прапор і подає сигнал
свистком при наступних ситуаціях:
 Рефері забув показати СЕНШУ
 Рефері присудив бал не тому учаснику
 Рефері присудив попередження або покарання не тому
учаснику
 Рефері одночасно присудив бал одному і попередження
Категорії 2 за перебільшення ступеню контакту іншому
учаснику
 Рефері одночасно присудив бал одному і попередження
МУБОБІ іншому учаснику
 Рефері присудив бал за техніку, виконану після ЯМЕ або
після закінчення часу бою.
 Рефері присудив бал учаснику, який виконав техніку,
перебуваючи за межами татамі.
 Рефері присудив попередження/покарання за пасивність
під час АТО ШІ БАРАКУ
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ПОЧАТОК,
ЗУПИНКА І
ЗАКІНЧЕННЯ
ЗУСТРІЧЕЙ

п. 2

Ст.1

МАЙДАНЧИК
ДЛЯ ЗМАГАНЬ З
КАТА

п. 1

Ст.4

СУДДІВСЬКА
БРИГАДА

п. 2

 Рефері дав неправильне попередження/покарання під час
АТО ШІ БАРАКУ
 Рефері не зупинив бій, коли двоє і більше Суддів показують
бал або ДЗЬОГАЙ одному і тому ж учаснику.
 Рефері не зупинив бій, коли тренер запросив Відео-повтор.
 Рефері не звертає увагу на рішення більшості Суддів.
 Рефері не покликав лікаря у ситуації, коли діє «Правило 10
секунд»
 Рефері оголошує ХАНТЕЙ або ХІКІВАКЕ, коли у одного
учасника є СЕНШУ.
 Суддя тримає прапори неправильно (переплутав кольори)
На табло відображена неправильна інформація
 Техніка, Відео-перегляд якої було запрошено тренером,
була виконана після команди ЯМЕ, або після закінчення часу
бою.
У таких ситуаціях Канса не братиме участі в рішенні Суддів:
 Судді не сигналізують бал прапорами
 Судді не сигналізують ДЗЬОГАЙ прапорами
 Судді не підтримують Рефері, коли він запитує
підтвердження для винесення попередження/покарання
Категорії 1 або 2.
 Визначення рівня контакту Категорії 1 Суддівською
бригадою.
 Визначення рівня попередження/покарання Категорії 2
Суддівською бригадою.
 КАНСА не має права голосу або повноважень в питаннях
 суддівства, таких як була техніка, що оцінюється, або її не
було.
 В разі, якщо Рефері не почув сигнал про закінчення
 часу бою, сигнал свистком подає Контролер Протоколу, а не
КАНСА.
Тепер учасники стоять у центрі на передньому краю
призначених для них матів перед початком бою:
"Рефері та Судді повинні зайняти свої визначені позиції, і після
обміну поклонами між учасниками, які знаходяться у ценрті
передього краю призначених для них матів червоного кольору
на татамі, Рефері оголошує: "ШОБУ ХАДЖИМЕ" і бій
починається."
ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ З КАТА
Нова стаття звучить як:
"Зона проведення змагань повинна бути ідентичною зоні
проведення змагань для куміте, але для змагань з ката мати,
які були повернуті червоною стороною догори у змаганнях з
куміте, для позначення стартової позиції учасників,
перегортаються синьою стороною догори, для формування
однорідної поверхні."
Судді поєдинку з Ката не повинні бути тієї ж національності або
членом тієї ж Національної Федерації, що і будь-який з
учасників.
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Ст.4

СУДДІВСЬКА
БРИГАДА

Ст.5

КРИТЕРІЇ
ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ

Ст.5

КРИТЕРІЇ
ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ

Ст.5

КРИТЕРІЇ
ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ

Ст.5

ТОРІМАСЕН

АТО ШІ БАРАКУ

Новий п. 3

Додано текст щодо уточнення розподілення офіційних осіб:
"Розміщення Рефері та Суддів та розподілення бригад:
 Для відбіркових раундів, Секретар Суддівської бригади має
надати спеціалістові з комп’ютерного забезпеченнія, який
обслуговує електронну систему жеребкування, список
Рефері та Суддів, доступних на кожному із татамі. Цей
список формується Секретарем Суддівської бригади одразу
після завершення жеребкування спортсменів та Брифінгу
Суддів. У списку мають бути тількі ті Судді, які були
присутніми на Брифінгу та відповідають вищеназваним
критеріям. Для жеребкування Суддів, спеціаліст з
комп’ютерного забезпеченнія має ввести список у систему,
після чого для кожного поєдинку випадковим чином для
кожного татамі буде обрано 5 Суддів, які складатимуть
Суддівську бригаду.
 Для поєдинків за медалі, Татамі Менеджери мають надати
Голові та Секретарю Суддівського комітету списки із 8
офіційних осіб, що присутні на кожному із татамі на момент
закінчення останнього поєдинку відбіркових раундів. Як
тільки список буде схвлено Головою Суддівського комітету,
він буде переданий спеціалістові з комп’ютерного
забезпеченнія для введення в систему. Система випадковим
чином сформує Суддівську бригаду, до складу якої буде
обрано тільки 5 із 8 офіційних осіб із кожного татамі."
До офіційного списку ката додано:
Sansai
Kyan No Wanshu
Kyan No Chinto
Oyadomari No Passai
Chibana No Kushanku
Kishimoto No Kushanku (Takemura)
Змінено визначення Відповідності із:
"Безпосередньо формі і стандартам певного стилю (Рю-ха)" на
"Узгодженість виконання ката відповідно кіхону стилю (Рюха)."
Критерій Відповідности перетворено на підпункт критерію
Технічного виконання. Тепер є два головних критерія
оцінювання: "Технічне виконання" та "Атлетичне виконання".
підпункт г) Текст перероблено:
"Використання звукових сигналів (від будь-якої іншого особи,
включаючи інших членів команди) або елементів
театральності, таких як «штампування» кроків, ляскіт по
грудях, руках, карате гі, або неправильне видихання,повинно
розглядатися Суддями як дуже серйозне порушення при
винесенні оцінки виконання ката – на одному і тому же рівні,
як і тимчасова втрата балансу."
ДОДАТОК 1: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Термін для скасування рішення "ТОРІМАСЕН" поновлено:
Бал або рішення скасовується. Рефері (у куміте) або Головний
Суддя (у ката) схрещує свої руки та розводить іх рухом донизу.
Виправлення орфографії
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СЕНШУ

Виправлення використання нового знаку (ця практика вже
використовується з 2017 року)
ДОДАТОК 2: ЖЕСТИ РЕФЕРІ І СИГНАЛИ ПРАПОРОМ
Додано примітку:
"Зауважте, що Рефері, Суддя №1 і №4, будуть тримати
червоний прапор у правій руці, а Судді №2 і №3 буде
тримати цей же прапор в лівій руці".
Додано новий жест для "СЕНШУ (перевага першого
безальтернативного бала)."
Заголовок "СКАСУВАННЯ ОСТАННЬОГО РІШЕННЯ" змінено на
"ТОРІМАСЕН/СКАСУВАННЯ ОСТАННЬОГО РІШЕННЯ".

СИГНАЛИ
СУДДІВ
ПРАПОРОМ
СЕНШУ
СКАСУВАННЯ
ОСТАННЬОГО
РІШЕННЯ

ДОДАТОК 3: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ РЕФЕРІ І СУДДІВ
Другий параграф:
"Коли спортсмен претендує на те, що стосовно його скоєно
перевищення контакту, а Суддівська бригада вирішує, що
техніка в даній ситуації була контрольована і задовольняла
всім шести критеріям, то повинна бути присуджена оцінка і
винесено попередження або покарання Категорії 2 за
симулцію травми. Правильним покаранням за симуляцію
травми, коли на думку Суддів техніка повинна бути оціненою, є
СІКАКУ."
треба читати як:
"Коли спортсмен претендує на те, що стосовно його скоєно
перевищення контакту, а Суддівська бригада вирішує, що
техніка в даній ситуації була контрольована і задовольняла
всім шести критеріям, то повинна бути присуджена оцінка і
винесено попередження або покарання Категорії 2 за
симулцію травми. Правильним покаранням за симуляцію
травми, коли на думку Суддів техніка повинна бути оціненою,
є, як мінімум, ХАНСОКУ, у більш серйозних випадках,
СІКАКУ."
ДОДАТОК 4 – ВЕДЕННЯ РАХУНКУ (УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ)
Для позначення СЕНШУ, Переваги першого
безальтернативного бала, обрано позначку прапорець, або

ПЕРЕВИЩЕННЯ
КОНТАКТУ І
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
НАСЛІДКІВ
ТРАВМИ

СЕНШУ

чекмарк. ✓
ДОДАТОК 9 - КОЛІР БРЮК РЕФЕРІ І СУДДІВ
Нова іллюстрація кольору брюк Рефері і Суддів
ДОДАТОК 10 – ЗМАГАННЯ З КАРАТЕ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШЕ 14 РОКІВ
Куміте для дітей
Графу "Розділення учасників повинно бути скоріш за зростом,
від 12 до 14
ніж за вагою" видалено.
років:
Куміте для дітей
Графу "Розділення учасників повинно бути скоріш за зростом,
молодше 12
ніж за вагою" видалено.
років:
Куміте для дітей
Виправлення грамматики в англійській версії.
молодше 12
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років:
ДОДАТОК 11 – ПРОЦЕДУРА ВІДЕО-ПОВТОРУ
Включено новий додаток.
ДОДАТОК 12 – БЛАНК ОФІЦІЙНОГО ПРОТЕСТУ
Бланк офіційного протесту включено в Правила.
ДОДАТОК 13 – ПРОЦЕДУРА ЗВАЖУВАННЯ
Включено новий додаток.
ДОДАТОК 14 – ПРИКЛАД ЗМАГАНЬ ЗА КРУГОВОЮ СИСТЕМОЮ
Включено додаток для використання кругової системи у
змаганнях з обмеженою кількістю учасників.
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