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WAKO Bendros taisyklės
1 str. Taisyklių pataisos
Tiktai WAKO Direktorių Taryba gali oficialiai nuspręsti, kurias pasiūlo kas nors iš jų arba iš
komitetų. Taisyklių pataisa turi būti perduota komitetui, kuris yra susijęs su ta pataisa. Kai
keičiamos taisyklių pataisos 2 skyriuje iki 8 skyriaus (sporto taisyklės kiekvienai treniruotei),
pataisos tampa veiksmingos mažiausiai 2 mėnesiams nuo sprendimo priėmimo dienos. Data
efektyviai naujai taisyklei turi būti būtinai pranešta visiems komitetams ir šalių nariams.
Pataisos gali būti veiksmingos kartu su tiesioginiais veiksmais, jei tekste yra randamos
akivaizdžios klaidos arba jei yra nustatytos Direktorių Tarybos kaip pavojingos sveikatai ir
saugai arba „nenugalimos jėgos“ atveju. Jei pataisa įsigalioja iš karto, ji turi būti pranešta visiems
šalių nariams paštu ir paskelbta Internete. Yra taikoma tokia išimtis: negalima daryti taisyklių
pataisų iš karto prieš ar per Pasaulinį ar Regioninį Čempionatą.
Direktorių taryba gali daryti taisyklių pataisas1 skyriuje – Bendros taisyklės – bet kuriuo metu.
Tačiau visos pataisos vis tiek turi būti praneštos paštu ir paskelbtos Internete visiems šalių
nariams. Operatyvios pataisos data turi būti pranešta.
2 str. Sveikata ir sauga
2.1 str. Kovotojų sveikata
WAKO yra WADA oficiali narė, priėmusi vieningą Pasaulio Antidopingo kodeksą. Kiekvienas
kovotojas privalo gerbti Kodeksą tiek varžybų metu, tiek po jų.
WAKO leidžia daugiausiai surengti 2 rungtynes į dieną per Žemyninius ar Pasaulio Čempionatus
visuose ringo sportuose, jeigu juose nėra apribojimų dėl rungtynių skaičiaus tatami sporte.
WAKO remiasi savo Medicininėmis procedūromis ir Sveikatos Apsaugos Gairėmis,
liečiančiomis:
• Įžangą
• Antidopingą
• Svorio mažinimą ir mitybos būdus
• Medicininį Fitneso sertifikatą – egzaminus
• Medicininę apžiūrą prieš varžybas
• Gydymo laikiną nutraukimą
• Medicinos personalą
• Sveikatos saugojimą varžybų metu.
3 str. Apibendrinimas, įranga, kovų stiliai
3.1 str. Svarbiausia dalis
Visų kikbokso varžybų pagrindas yra garbinga, teisinga kova ir sąžiningos varžytuvės.
Rungtynių rezultatai nulems varžybų vietą ir galutinius kovotojo, klubo ar nacionalinės
komandos pasiekimus.
Rezultatai ir kategorija, pasiekti nesąžiningu būdu teisėjų, varžybų komiteto bei teisėjų kolegijos
nebus pripažinti, bus pradėtos bausmės procedūros.
Visos varžybos – WAKO oficialiosios varžybos ir oficialiosios Nacionalinės varžybos,
profesionalios ir mėgėjų rungtynės, prestižinės ir rungtynės dėl titulų turi laikytis šių taisyklių.

Visos varžybos ir rungtynės yra savanoriškos. Taip pat, visa mūsų kikbokso veikla turi būti
grindžiama „sąžiningu žaidimu“, dalyvių, teisėjų kolegijos tarpusavio pagarba bei WAKO
taisyklių gerbimu.
Visi sportininkai, treneriai, teisėjų kolegija, atstovai, rėmėjai ir WAKO organizacijų nariai turi
gerbti WAKO taisykles ir visų narių, klubų, nacionalinių federacijų garbę, orumą bei moralines
vertybes.
Visos varžybos: pasaulio, žemyninės, nacionaliniu ar kitu lygiu turi skatinti kikbokso kaip sporto
bei WAKO kaip organizacijos tobulinimą, populiarinimą ir jų kokybės didinimą.
3.2 str. Varžybos
Oficialios WAKO varžybos tiesiogiai pagal WAKO vyriausiosios būstinės valdžią yra
(pakartojant):
• Pasaulio čempionatai visoms amžiaus kategorijoms (kadetų, jaunių ir vyresniųjų) bei
visose kikbokso stiliuose (semi, lengvas, pilnas kontaktas, žemas spyris, K1 taisyklės,
muzikos formos ir aerokikboksas) yra sekantys:
• Semi kontaktas: jaunesnieji kadetai, vyresnieji kadetai, jauniai, vyresnieji (senjorai) –
vyrų ir moterų divizionai
• Lengvas kontaktas: jauniai, vyresnieji - vyrų ir moterų divizionai
• Pilnas kontaktas: jauniai, vyresnieji - vyrų ir moterų divizionai
• Žemas spyris: jauniai, vyresnieji - vyrų ir moterų divizionai
• K1-taisyklės: jauniai, vyresnieji - vyrų ir moterų divizionai
• Muzikos formos (stiliai – su ginklu ir be ginklo) – kadetai (jungtinis: jaunesnieji su
vyresniaisiais), jauniai, vyresnieji - vyrų ir moterų divizionai
• Aerokikboksas (stiliai – su žingsniu ir be žingsnio) - kadetai (jungtinis: jaunesnieji su
vyresniaisiais), jauniai, vyresnieji (senjorai) - vyrų ir moterų divizionai – po vieną ir
komandinės varžybos
• Bet kokio amžiaus kategorijų ir visų kikbokso stilių žemyniniai čempionatai – taip pat
kaip ir pasaulio čempionatai
• Regioniniai čempionatai – taip pat kaip ir pasaulio čempionatai
• Bet kokio amžiaus kategorijų ir visų kikbokso stilių pasaulio taurės
• Bet kokio amžiaus kategorijų ir visų kikbokso stilių žemyninės taurės.
Tai pat:
• Gali dalyvauti tik nacionalinės komandos pasaulio, žemyniniuose ir regioniniuose
čempionatuose.
• Žemyniniai čempionatai negali būti atviri čempionatai nacionalinėms komandoms iš kitų
žemynų.
• Gali dalyvauti pasaulio ir žemyninės taurės, klubų ir nacionalinių federacijų nariai, kurie
yra WAKO nariai.
• Vyresniųjų čempionatuose gali dalyvauti tik vienas narys iš nacionalinės komandos
kiekvienoje svorio kategorijoje ir kiekviename kovos stiliuje.
• Kadetų ir jaunių čempionatuose gali dalyvauti du nacionalinės komandos nariai
kiekvienoje svorio kategorijoje ir kiekviename kovos stiliuje.
• Taurių ir kituose turnyruose nėra varžovų skaičiaus apribojimų svorio ar varžybų
kategorijose iš tos pačios tautos ar klubo.
• Pasaulio ir žemyniniai čempionatai vyks kiekvienais metais – vienais metais bus Pasaulio
vyresniųjų čempionatai, kitais metais bus Žemyniniai vyresniųjų ir Pasaulio jaunių bei
kadetų čempionatai

•
•
•
•

Pasaulio ir žemyniniai čempionatai bus rengiami dvejomis dalimis, skirtingais stiliais bei
dvejose šalyse, pagal WAKO Tarybos sprendimą.
Žemyniniai čempionatai gali būti rengiami tik vienoje varžybų vietoje – visų stilių.
Pasaulio ir žemyniniai kadetų ir jaunių visų kikbokso stilių čempionatai, bus rengiami tuo
pačiu metu ir toje pačioje vietoje.
Pasaulio ir žemininiai kadetų čempionatai gali būti rengiami atskirai nuo jaunių
čempionato.

Taip pat:
•
•

•

Kovotojas viename iš ringo sportų gali varžytis tik tai vienu stiliumi per pasaulio ar
regioninį čempionatą. Tačiau kovotojas gali varžytis muzikos formose ar aerokikbokse,
jei tai nėra kontaktiniai stiliai.
Kovotojas gali varžytis tiek semi kontakte, tiek lengvame kontakte per tą patį pasaulio ar
regioninį čempionatą, bet negali eiti į ringą. Jeigu kovotojas yra pakviestas kautis tiek
semi kontaktu, tiek lengvu kontaktu tuo pačiu metu, tai kovotojas turi pasirinkti stilių
staigiai apsispręsdamas. Praktikoje kovotojas bus išbrauktas toje kategorijoje, kurios jis/ji
nepasirinko.
Bet koks varžovas muzikos formoje galės dalyvauti daugiausiai dviejuose kategorijose.
Bet varžovas sunkime stiliuje nebegalės dalyvauti jokiame lengvojo stiliaus divizione.

3.3 str. Įranga varžyboms
Varžybų rėmėjai (čempionatų ar taurių), turi pateikti reikiamą įrangą, kad turnyras vyktų įprasta
eiga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektroninės skaitmeninės ar mechaninės svarstyklės (mažiausiai dvejos)
Stiprintuvas su atitinkamu mikrofonų skaičiumi
Vėliavos ir CD su nacionaliniais himnais kiekvienos iš besivaržančių komandų
Įranga grindims plauti ir sausinti
Kopijavimo aparatas
Laikmačiai ant kiekvieno teisėjų stalo. Laikmačiai turi būti visą laiką treneriams prieš
akis
Maži maišeliai kiekvienam tatami (kad pranešti, jog raundo laikas baigėsi) ar gongai
kiekvienam ringui
Kiekvienas kovos plotas turi būti pažymėtas numeriu
Kiekvieno tatami elektroniniai švieslentei ar dalyvių sąrašų lentelėje du dideli juodi
numeriai (nuo 0 iki 30) parodyti taškinį rezultatą ir keturis mažus raudonus numerius nuo
0 iki 3 (2 kiekvienoje didelio numerio pusėje), parodyti įspėjimus ar išėjimus
Atitinkamas displėjus esamam kovos numeriui
Atitinkamas laiko displėjus
Taisyklės taip pat nurodo turnyro atrankos sąrašą, kuris yra rodomas.

3.4 str. Burtų traukimas
Kriterijai:

•
•

Varžovai iš to paties klubo ar nacionalinės komandos, iš tos pačios svorio kategorijos,
turi būti padalinti į atskirus divizionus (vienas į aukštesnę, kitas į žemesnę burtų
traukimo sąrašo dalį – varžovai tuo būdu gali susitikti tik finale)
Čempionai iš paskutinių dviejų čempionatų (pasaulio ar žemyninio), bus padalinti į
atskiras burtų traukimo sąrašo dalis (vienas į aukštesnę, kitas į žemesnę burtų traukimo
sąrašo dalį – varžovai tuo būdu gali susitikti tik finale)
•
Jeigu kategorijoje yra neporinis kovotojų skaičius, čempiono vardą ginantis
kovotojas (ar favoritas), ištrauks burtus varžybų sistemai su nelyginiu dalyvių skaičiumi
pirmame mače.
•
Kiekvienas burtų traukimo sąrašas turi turėti sekančius duomenis: turnyro
pavadinimą, vietą ir datą, stiliaus pavadinimą, lytį, amžių, svorio divizioną, varžovo
vardą ir pavardę, klubą ar šalį bei kovos numerį.
•
Visi burtų traukimo sąrašai turi būti atspausdinti trimis oficialiomis kopijomis –
vyriausiajam teisėjui, teisėjų kolegijos stalui, pastabų ir suvestinės lentelei.
•
Visi tris sąrašai turi būti tokie patys ir visos pataisos turi būti pridėtos visuose
trijuose su vyriausiojo teisėjo parašu. Taip pat neoficialios burtų traukimo sąrašų
kopijos, turi būti perduotos nacionalinės komandos vadovams.
•
Išbaigtos oficialios rezultatų kopijos, su antspaudu ir vyriausiojo teisėjo parašu,
tampa oficialiais WAKO dokumentais ir bus laikomos archyvuose mažiausiai du metus.

3.5 str. WAKO varžybų kalendorius
Visuomet WAKO kalendorius turi būti oficialiame interneto tinklapyje.
WAKO kalendorius apima:
Pasaulio ir žemyninių čempionatų – mažiausiai du metus prieš čempionato datą.
Regioniniai čempionatai ir pasaulio bei žemyninės taurės – mažiausiai vieni metai prieš
turnyrų datą.
• WAKO nacionalinių federacijų Tarptautiniai atviri turnyrai, mažiausiai vieni metai prieš
datą ar renginį (Nacionalinės federacijos yra atsakingos painformuoti WAKO vyriausiąją
būstinę dėl datų ir kitų detalių apie Atvirus turnyrus).
Kalendoriuje taip pat turi būti nurodytos kitos oficialios veiklos, tokios kaip seminarai,
susitikimai ir t.t.
•
•

4 str. Oficialūs čempionatai ir turnyrai
4.1 str. Rėmėjai
Tarptautinių WAKO renginių rėmėjai turi būti šalies šeimininkės prezidentai ar bet koks kitas
paskirtas asmuo, nešantis atsakomybę prieš Prezidentą. Šalies šeimininkės Prezidentas, jei nori,
gali turėti partnerį, bet tai jokiu būdu nesumažins jo atsakomybės prieš turnyrą. Rėmėjas turi
tiesiogiai bendrauti su WAKO Pasaulio Prezidentu, dėl visų reikalų, liečiančių renginį. Rėmėjas
turi nusiųsti raštišką raportą WAKO Pasaulio Prezidentui kas kiekvienas šešiasdešimt (60) dienų,
liečiančių paramą ar renginį. Tarptautinių renginių rėmėjai turi būti atsakingi už sekančius:
4.2 str. Čempionatai
Čempionatai, tokie kaip pasaulio čempionatai ir žemyniniai čempionatai, arba regioniniai
čempionatai (Azijos, Arabijos, Okeanijos, visos Amerikos, Afrikos) yra remiami kas antrus
metus. Čempionatai gali būti organizuojami kaip vienas čempionatas, įskaitant visus stilius arba
gali būti padalinti į daugiausiai du čempionatus su skirtingais stiliais, jei sutinka rėmėjas.
Čempionato varžybų vieta:

•
•
•
•
•
•

Turi būti tinkama sėdinčiai auditorijai, su mažiausiai 2000 žiūrovų
Turi turėti adekvačią erdvę visiems kovų plotams ir tarp visų kovų plotų
Plotas turi būti šildomas, kad būtų tinkamai pasirūpinta visais dalyvaujančiais
Turi turėti plotus teisėjams, organizatoriams ir WAKO pareigūnams
Turi turėti poilsio kambarius ir persirengimo kambarius visiems dalyvaujantiesiems
Vyriausiosios būstinės ir administracijos kambariai, faksai ir kopijavimo aparatai

Čempionatų ir taurių WAKO patvirtinti mokesčiai skiriasi ir jie yra tiesiogiai nustatyti WAKO
Prezidento sutartinai su Direktorių taryba.
4.3 str. Pasaulio taurės/Atviri turnyrai
WAKO Pasaulio Taurė yra organizuojama pagal įprastas čempionato procedūras, tokias kaip:
•
•
•
•
•
•
•

Turnyras vyksta mažiausiai tris dienas
Atvykimo ir svėrimosi diena prieš kovų pradžią
Semi kontaktas ir lengvas kontaktas: 2x2 minučių raundai
Ringo sportai 3x2 minučių raundai
Gali būti naudojamos tik WAKO taisyklės
Tik oficialūs WAKO teisėjai
Pasaulio taurės yra atviros tik WAKO nariams ir jų klubams/komandoms.

WAKO sukurs atskyrio sistemą, grindžiamą taškais ir rezultatų tiek varžovams, tiek
klubams/komandoms.
WAKO atvirasis turnyras yra atviras tik WAKO nariams ir jų klubams/komandoms. Jeigu norima
pakviesti kitas organizacijos, tai turi būti suderinta su WAKO tarybą. Atvirasis turi būti
rengiamas tik tai pagal WAKO taisykles.
4.4 str. Čempionato trofėjai
Tinkamas ir vertas pagarbos apdovanojimas turi atitikti sekančias kategorijas:
• Medaliai: I,II ir du (II) III vietos visiems varžybų divizionams.
• Trofėjai visiems aukso laimėtojams.
• Trofėjai komandų varžytuvėms semi kontakte.
Komandų išdėstymai turi būti apspręsti sekančiu būdu:
I vieta = 3 taškai II vieta = 2 taškai III vieta = 1 taškas
4.5 str. Centrinė čempionato būstinė
Rėmėjas turi išsirinkti viešbutį, kuris bus tinkamas būti turnyro centrine būstine.
4.6 str. Svarstyklės
Turi būti mažiausiai du rinkiniai medicininių svarstyklių, kuriomis kovotojai galėtų pasinaudoti
mažiausiai dvi dienas prieš oficialų svėrimąsi.
4.7 str. Gaivinantys gėrimai
Jie turi būti suruošti visų lygių teisėjų stalui. Turėtų būti arbatos, kavos ir švelnių gėrimų.
Rėmėjas bus atsakingas nusiųsti nacionalinės WAKO prezidentams visą svarbią informaciją dėl
vietos, datų, viešbučių sąrašų ir kainų, kelionės kainos oro uoste suderinimą ir už visą renginių
tvarkaraštį. Rėmėjas turėtų pavesti koordinatoriui kelionės kainos koordinavimą oro uoste dėl

miesto, kuriame vyks turnyras, kad padėtų varžybų dalyviams jiems atvykus. Nacionaliniai
prezidentai yra atsakingi už skrydžių laikų pranešimą rėmėjui. Rėmėjas savo ruožtu turi būti
atsakingas už viso personalo ir reikalingos įrangos organizavimą bei vadovavimą ir
administravimą turnyrui.
4.8 str. Turnyro katalogas
WAKO išleido turnyro katalogą ir išplatino Pasaulio ir Regioninio Čempionatų rėmėjams. Jeigu
rėmėjas privalo kažką keisti kataloge, tai jis prisiima atsakomybę susisiekti su WAKO ir jo
Organizaciniu Komitetu, kad kartu surastų geriausią sprendimą.
Turnyro katalogas gali būti keičiamas Organizacinio Komiteto arba Direktorių Tarybos.
5 str. Protestai
5.1 str. Įprasti protestai
Jei komanda nori užprotestuoti rezultatus, Vyriausiasis Teisėjas turi juos gauti rašytine forma per
15 minučių nuo kovos baigties. Surašytas protestavimas turi būti labai aiškus. Vyriausiasis
teisėjas turi nusiųsti protestą Apeliacinei Tarybai/Teisėjų Komitetui, kurie taip pat tirtų problemą.
Protestas turėtų būti išspręstas nedelsiant.
Svarbu: pilname kontakte, žemame spyryje, K1 ir lengvame kontakte nubus jokių sprendimų
pakeitimų kaip ir aprašyta 7 Ringo Sportų skyriuje ir 4 lengvo Kontakto skyriuje.
Protestavimas kainuoja 100 eurų ir turi būti apmokėtas į priekį. Jei protestas bus išspręstas
teigiamai, tai pinigų suma bus sugražinta.
5.2 str. Neįprasti protestai
Neįprasti procesai, kilę iš nesutikimo su sprendimu, kada kovotojai protestuoja trukdydami
įprastam programos tęsimui ringe/tatami, tokiu būdu kaip sėdėjimas ringe/tatami, kurį
nusprendžia patys arba išprovokuoti trenerio/komandos. Tuomet Teisėjų Komitetas ar Direktorių
Taryba turi reaguoti nedelsdami. To pasakoje, visa to stiliaus komanda gali būti pašalinta. Jei
apsaugos darbuotojai turės įsikišti ir/ar ir fizinio konflikto atveju dėl šių veiksmų, visa
nacionalinė komanda gali būti iš karto diskvalifikuota.
Protestas bus peržiūrimas ir bus atsakyta į raštu pateiktą laišką ir protestas nebus nagrinėjamas,
jei bus padaryti aukščiau minėti veiksmai.
5.3 str. Video medžiaga kaip įrodymai
Filmuota video medžiaga negalioja WAKO renginiuose. Filmuota video medžiaga negali būti
naudojama jokioms užklausoms, skundams ar taškų aiškinimuisi spręsti.
6 str. Pareigos
6.1 Teisėjų kolegija bendrai
Visi teisėjai čempionatuose ir taurėse yra WAKO teisėjai. Renginio metu jie nėra savos šalies ar
federacijos teisėjais. Jie turi būti visiškai neutralūs. Visais laikais per čempionatus jie
reprezentuoja WAKO. Jie demonstruoja nešališką, pozityvią ir sąžiningą poziciją ir skatina
žaidimus pagal taisykles.
Teisėjai WAKO Pasaulio, Žemyniniame ir Regioniniame Čempionatuose ir WAKO Pasaulio
Taurės Čempionate yra:
• WAKO Direktorių Tarybos atstovai
• Vyriausių Teisėjų Komitetai (ringo sportai ir tatami sportai)
• Įvairių komitetų pirmininkas
• Administratorius/kompiuteristas

•
•
•
•
•
•
•
•

Vyriausiasis teisėjas tatami ar ringams
Teisėjai
Teisėjų kolegija
Smūgių skaičiuotojai
Laiko prižiūrėtojai
Rezultatų prižiūrėtojai
Pranešėjai
Gydytojai su medikų komanda

6.2 str. WAKO atstovas
WAKO atstovas turi atstovauti visuose WAKO Pasaulio ir Žemyniniuose čempionatuose ir/ar
Pasaulio, Žemyninėse ar Regioninėse taurėse. Atstovu turnyre gali būti WAKO Prezidentas ar
WAKO Vykdomosios Tarybos narys. Jis yra atsakingas už tai, kad visi čempionatai ar taurės
vyktų pagal WAKO taisykles ir, kad visi rezultatai būtų oficialūs WAKO rezultatai. Kiekvienam
čempionatui ar taurei WAKO Taryba ar WAKO Prezidentas pasirenka WAKO Atstovą.
6.3 str. Tatami sportų/Ringo sportų Teisėjų Komitetai
WAKO esame sukūrę du Teisėjų Komitetus: vieną Tatami sportui ir kitą ringo sportui.
Kiekvieno Komiteto pirmininkaujantysis yra atsakingas už Vyriausiojo teisėjo paskyrimą
tatamiams ar ringams, kartu su Vyriausiu teisėju išdėstant įvairius teisėjus ir teisėjų kolegijas
tatamiams ir ringams. Su kiekvienu Vyriausiuoju teisėju jis patikrina tatamius, ringus, teisėjų
stalų įrangą, teisėjų uniformas ir jis tvirtina varžybų pradžią. Jis padalins burtų traukimo lapus
teisėjų stalui ir surinks juos po varžybų. Jis yra svėrimosi prižiūrėtojas. Jis yra atsakingas už
sudaryti burtų traukimo sąrašus (kartu su administratoriumi) ir tiktai jis gali daryti pataisas
oficialiuose burtų traukimo sąrašuose. Jis bus vyriausias teisėjas protestų metu. Jo sprendimai dėl
protestų privalės būti vykdomi.
Teisėjų komitetai yra paskirti WAKO Tarybos ar Direktorių Tarybos ir galios 4 metus, nebent
WAKO Vykdomoji Taryba nuspręs kitaip.
6.4 str. Turnyro komitetas/kompiuteristas
Administratorius yra atsakingas rinkti visą registracijas medžiagą ir duomenis į kompiuterį, kad
paruoštų burtų traukimo sąrašus. Kartu su Turnyro komitetu jis daro burtų traukimo sąrašus ir
perduoda juos teisėjų stalams. Jis renka baigtus pildyti burtų traukimo sąrašus po varžybų ir
perkelia rezultatus į kompiuterį. Tuomet jis surašo oficialų čempionato ar taurės raportą ir
perduoda jį visiems nacionalinių komandų atstovams. Jei čempionato rėmėjas negali paskirti
atsakingo asmens administravimui, tuomet WAKO Taryba ar WAKO Prezidentas paskirs
atitinkamą asmenį.
6.5 str. Vyriausieji teisėjai (Organizatorius /Stebėtojas)
Vyriausieji teisėjai (paskirti Tatami sportų/ringo sportų Pirmininko) besikeičiantys
organizatoriaus ar stebėtoje vaidmenyse ir atsakingi už varžybų įprastas procedūras tatami ar
ringuose. Jie paskirs teisėjus kiekvienai rungčiai pagal jų tautybes ir patirtį bei gerbdami
neutralumo taisykles. Jie yra atsakingi už teisingą burtų traukimo sąrašo kompiliaciją su jo
rezultatais ir burtų traukimo sąrašo pabaigoje privalo pasirašyti ir atiduoti jį kompiuteristui. Jei
kartais kiltų protestas, jie turi laikytis procedūrų ir įvykdyti pirmo lygio sprendimą. Jei
protestuojantysis yra nepatenkintas jų sprendimu, Vyriausieji teisėjai aiškinsis visas protesto
detales su Techniniu direktoriumi. Vadovaujantieji teisėjai vadovauja kitiems teisėjams ir gali
keisti tų teisėjų sprendimą tik tuomet, jei buvo įvykdyta „esminė klaida“.

Muzikos formose ir aerokikbokse Vyriausiasis teisėjas duos signalą varžovams pradėti
pasirodymą ir koordinuos kitų teisėjų darbą.
Čempionatų ar taurių Teisėjų komiteto Pirmininkas paskirs Vyriausiąjį teisėją iš labiausiai
patyrusių teisėjų tarpo, kurie atvyko su savomis nacionalinėmis komandomis.
6.6 str. Teisėjas/Teisėjai/Smūgių skaičiuotojas/Laiko ir rezultatų prižiūrėtojas
Teisėjų, smūgių skaičiuotojų, laiko ir rezultatų prižiūrėtojų pareigos yra aprašytos Tatami sportų
Bendrų taisyklių skyriuose ar Ringo sportų Bendrose taisyklėse.
6.7 str. Pranešėjas
Jis kviečia kovotojus į kovos vietą. Pirmiausia jis kviečia kovotoją į raudonąjį kampą, o tada
kovotoją į mėlynąjį kampą. Čempionatuose ir taurėse pranešėjas taip pat visada kviečia kovotojus
į tolesnes varžybas, kad jie pradėtų ruoštis. Jei kovotojas nepasirodo pakvietus jį tris kartus,
pranešėjas lieps laiko prižiūrėtojui pradėti skaičiuoti laiką. Jei kovotojas nepasirodys per 2
minutes, pranešėjas tai praneš teisėjui ir tuomet pranešėjas paskelbs, jog varžybas laimėjo kitas
kovotojas prieš tą oponentą („lengva pergalė“).
Muzikos formų ir aerokikbokso varžybose jis garsiai skaitys kiekvieno teisėjo paskirtus taškus.
Laiko prižiūrėtojas bus paskirtas Vyriausiojo teisėjo arba rėmėjo.
6.8 str. Gydytojas su medikų komanda
Gydytojas turi būti pasirengęs nedelsiant pasirodyti, jei jį šaukia teisėjas. Jei teisėjas jo nekviečia,
jam draudžiama įžengti į tatami ar ringą. Medikų komanda turi turėti pakankamai instrumentų,
reikmenų ir pakankamą medikų skaičių komandoje bei technikus tam, kad jie suteiktų greitą ir
kvalifikuotą pagalbą kovos vietoje. Gydytojai turi turėti patirties specifinių kikbokso sužeidimų
gydyme.
Rėmėjas yra atsakingas už tinkamą gydytojų komandos kartu su greitąja pagalbą suradimą.
WAKO medicininės procedūros ir saugos gairės turi būti sekančios.
6.9 str. Organizacinis komitetas
KOMITETAS:
WAKO Direktorių Taryba turi išsirinkti Organizacinį komitetą. Komitetas turi susidėti
mažiausiai iš trijų (3) narių. Komiteto vadovas turi būti žinomas kaip Turnyro direktorius. Yra
svarbu, kad visi grupės nariai kalbėtų angliškai.
Komitetas pirmiausia susitinka Pasaulio taurėse ir/ar Žemyniniame/Pasaulio čempionatuose.
Jeigu reikia, jie gali surengti ir kitus susitikimus, bet būtina susitikti ir per renginius/turnyrus.
Kitu metu jie bendrauja laiškais ar telefonu.
ATSAKOMYBĖ:
• Jie yra atsakingi už drausmę turnyro metu.
• Jie bus atsakingi už visus Vyriausiuosius teisėjus ir jų darbuotojus kovos vietoje per visą
renginį.
• Jie privalės būti atsakingi už visą raštvedybą, administracinius reikalus ir pranešimus,
liečiančius rezultatus ir nusiskundimus.
• Jie glaudžiai bendradarbiaus su Teisėjų komitetu ir Techniniu komitetu, padės rengti
teisėjų apmokymų seminarus.
• Jie kartu su rėmėju rūpinsis renginiu/parama/turnyru ir žiūrės, kad viskas būtų
suorganizuota pagal WAKO taisykles. Bet koks nukrypimas nuo taisyklių turi būti
Komiteto ar Direktorių tarybos iki galo išaiškintas.

•
•
•

Jie rūpinsis oficialiais pasvėrimais ar teisėjų/teisėjų kolegijos paskyrimais, kurie apsiims
tos veiklos.
Jie turės atsiskaityti Direktorių tarybai ir WAKO prezidentui.
Jie reguliuos protestus ir nukreips juos Direktorių tarybai. Jų sprendimai arba Direktorių
tarybos sprendimai – bus galutiniai.

6.10 str. Tarptautinis teisėjas/Teisėjų seminarai ir registracija
Ruošdamasis Pasaulio/Žemyniniam ar Taurės čempionatams, Komitetas organizuoja seminarus,
kad įsitikintų, jog teisėjai yra kaip įmanoma geriausiai apmokyti.
Siųsdama pakvietimo į čempionatus laiškus, WAKO prirašys dar ir papildomą žinutę dėl visų
teisėjų ir visų reikalavimų jų pasiruošimui.
Seminarų organizavimas bus sekantis:
• Visi teisėjai turi turėti atnaujintų taisyklių kopiją, kuri bus naudojama seminaro metu.
• Testavimas užtikrins, kad visi teisėjai bent minimaliai kalba angliškai. Teisėjai gaus
atitinkamus balus ir bus suskirstyti į kategorijas, pagal jų patirtį ir kalbos sugebėjimus.
• Seminare bus nagrinėjamas kiekvienas kikbokso stilius ir taisyklės, kurie bus naudojami per
turnyrus.
• Komitetas turi užtikrinti, kad visi teisėjai dėvėtų tokias pačias uniformas, nes tai yra svarbi
WAKO įvaizdžio dalis.
• Seminaras vyksta tokia tvarka:
• Žodinė įžanga ir paaiškinimai
• Pagrindinių dalykų paaiškinimai žodžiu, dėl kurių dažniausiai kyla visiems teisėjams
kyla problemos
• Bet kokia video medžiagos prezentacija, aiškinanti situaciją
• Praktinis mokymas, naudojant kovotojus ir veiksmus
• Rezultatų lentelių naudojimas ir/ar skaitmeninės sistemos aiškinimas.
• Testai/egzaminai raštu
Registracija
• Visi teisėjai yra užregistruojami ir teikia taškus per čempionatus bei WAKO patvirtintus
tarptautinius renginius.
• Geriausieji teisėjai bus pakviesti kaip oficialūs teisėjai, kurie dalyvaus čempionatuose.
• Teisėjai gaus licenzijas pagal tai kaip pasirodys čempionatuose.
6.11 str. Medicinos, Sveikatos ir Antidopingo komitetas
KOMITETAS:
Komitetas turi bent tris (3) narius. Jo lyderis savo iniciatyva organizuoja darbus komitete. Yra
svarbu, kad grupės nariai kalbėtų angliškai.
Komitetas susitinka prieš Pasaulio taures ir/ar Žemyninius/Pasaulio čempionatus. Jeigu reikia jie
rengia ir kitus susitikimus, bet būtinai susitinka per renginius/turnyrus.
ATSAKOMYBĖ:
• Jie yra atsakingi, kad per turnyrus/čempionatus medikai ir jų komanda laikytųsi visų
saugos taisyklių.
• Jie kartu su Direktorių taryba ir/ar čempionato rėmėju turi užtikrinti, kad būtų
supažindinta su antidopingo taisyklėmis ir tikrinti ar dopingas tikrinimo testai yra atlikti.
• Jie turi užtikrinti, kad WAKO dirba efektyviai su svorio mažinimo problemomis.
• Komitetas dirba kartu su Direktorių taryba ir rengia jai ataskaitas.

•

Komitetas turi teisę atšaukti kovų pradžią, jei svėrimosi procedūros atliekamos prieš pat
įprastų varžybų pradžią arba jei svėrimasis buvo atidėtas, o kovotojai nebuvo apie tai
laiku informuoti.

6.12 str. Techninis komitetas
KOMITETAS:
Komitetas turi mažiausiai tris (3) narius. Jo lyderis savo iniciatyva organizuoja darbus komitete.
Yra svarbu, kad grupės nariai kalbėtų angliškai.
Komitetas susitinka prieš Pasaulio taures ir/ar Žemyninius/Pasaulio čempionatus. Jeigu reikia jie
rengia ir kitus susitikimus, bet būtinai susitinka per renginius/turnyrus.
ATSAKOMYBĖ:
• Pagerinti esamą WAKO programą
• Pagerinti šiuo metu esančią WAKO rangavimo sistemą
• Patarti Tarybai dėl galimų taisyklių/nuostatų pagerinimų tiek tatami, tiek ringo sportuose
• Teikti techninę pagalbą WAKO regionams tam, kad jie pagerintų savo meistriškumą
• Yra atsakingi už visą saugios kovojimo įrangos patvirtinimą, kurį tiekia rėmėjai.
Komitetas taip pat yra atsakingas už kovų vietų tikrinimą per čempionatą, kad būtų
garantuota aukščiausia kokybė.
6.13 str. Svarbi dalis visai WAKO teisėjų kolegijai
Visiems teisėjams ir teisėjų kolegijai esantiems turnyre (kurie tuo metu dirba ir kurie ne)
neleidžiama būti jų komandos/šalies treneriais ar bet kokiu kitu būdu būti šališkiems (pvz.: šaukti
ar judėti kaip treneriui ar gerbėjui). Jiems taip pat per tą patį čempionatą NELEIDŽIAMA
pasikeisti vaidmenimis iš teisėjų kolegijos į trenerį.
Taip pat WAKO reikalauja, kad teisėjai bent minimaliai per čempionatus kalbėtų angliškai.
Svarbu
Tam, kad būtų lengviau skaityti tekstą kartais yra naudojami tik vyriškosios giminės įvardžiai.
Tačiau visa informacija, liečianti asmenis aprašoma abejomis giminėmis.

