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KUMITE REEGLID 

 

 

 

ARITKKEL 1:  KUMITE VÕISTLUSALA  

 
1. Võistlusala peab olema tasane ja ohutu. 

2. Võistlusala on WKF nõuetele vastavate mattidega täidetud ruut, mille küljepikkus on kaheksa 

meetrit, sellele lisandub täiendavalt turvaala, mille suurus igas küljes on kaks meetrit. Lisaks 

turvaalale on selle ümber kahe-meetrine ohutusala. 

3. Referii kohta tähistab poolemeetrine joon, mis on tõmmatud kahe meetri kaugusele võistlusala 

keskelt mõõtes. 

4. Referii joonega täisnurga all on tõmmatud kaks paralleelset ühe meetri pikkust võistlejate kohta 

tähistavat joont. Joonte vahe on kolm meetrit, (poolteist meetrit võistlusala keskelt mõõtes). 

5. Kohtunikud istuvad turvaalal nurkades. Referii võib liikuda igal poole ümber tatami, kaasa arvatud 

turva-ala, kus kohtunikud istuvad. Kõik kohtunikud on varustatud punase ja sinise lipuga. 

6. Matši Järelvaataja istub turvaalast väljas, Referiist tagapool vasakul või paremal ning ta on 

varustatud punase lipu või märgiga ning vilega. 

7. Punktide Järelvaataja istub ametliku sekretariaadilaua ääres Punktimärkija ja Ajavõtja vahel. 

8. Treenerid istuvad turvaalast väljaspool vastaval pool tatamit näoga sekretariaadilaua poole. Kui 

tatamiala on kõrgemal, siis paigutatakse treenerid väljapoole tõstetud ala.  

9. Tatami ääres olev ühemeetriala peab olema teistest mattidest eri värvi. 

 

 

SELGITUS: 

I. Turvaala ümber oleval alal ühe meetri raadiuses ei tohi olla reklaamplakateid, seinu, sambaid 

jms. 

II. Võistlustel kasutatavad matid ei tohi põrandaga kokkupuutepunktis olla libedad ning ei tohi 

tekitada pealmisel poolel tugevat hõõrdumist. Matid peaksid olema õhemad kui džuudomatid, 

et liikumine ei oleks takistatud. Referii peab kindlaks tegema, et matid võistluse käigus ei liigu, 

sest mativahede teke võib tekitada vigastusi ja seega kujutada endast ohtu. Matid peavad 

olema WKF poolt heakskiidetud kujundusega. 

 

ARTIKKEL 2:  AMETLIK RIIETUS  

1. Võistlejad ja nende treenerid peavad kandma allpool toodud ametlikku riietust. 

2. Kohtunike Kogul on õigus tagandada võistlusest iga ametiisik või võistleja, kes regulatsioonile ei 

allu. 
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KOHTUNIKUD 

1. Referiid ja Kohtunikud peavad kandma Kohtunike Kogu poolt ette nähtud ametlikku riietust. See 

kohustus kehtib kõikidel võistlustel ja seminaridel. 

2. Ametlik riietus on järgmine: 

 Ühe nööbireaga mariinsinine pintsak kahe hõbenööbiga. 

 Valge lühikeste varrukatega särk. 

 Ametlik lips, ilma lipsunõelata. 

 Ilma mustrita helehallid mansettideta püksid (vt lisa 11). 

 Mustrita tumesinised või mustad sokid ja mustad paelteta ja kinnitusteta kingad. 

 Naiskohtunikel on õigus kanda juukseklambrit. 

VÕISTLEJAD 

1. Võistlejad peavad kandma valget triipudeta karatekimonot. Kimono vasaku rinnal on riigi 

embleem või lipp maksimaalse suurusega 12 cm  8 cm (vt. lisa 9). Samuti võivad kimonol olla 

kimonotootjat tähistavad originaalsildid. Täiendavalt võib korraldav komitee anda võistlejatele 

eristusnumbrid, mida tuleb kanda kimonojaki selja peal. Üks võistlejatest peab kandma punast ja 

teine sinist vööd, mille laius peab olema umbes viis sentimeetrit ja mille pikkus peab olema piisav, 

et mõlemale poole sõlme jääks viisteist sentimeetrit. Vöödel ei tohi olla isiklikke tikandeid ega 

reklaame peale tootja sildi.  

2. Vaatamata eelmisele punktile, on korraldaval komiteel õigus ametlike sponsorite teatavate 

kaubamärkide või siltide asetamisele kimonotele. 

3. Kimonojakk peab peale vöö peale panemist olema vähemalt puusi katva pikkusega, kuid mitte 

pikem kui kolm neljandikku reiepikkusest. Naistel on lubatud kimonojaki all kanda valget T-särki. 

4. Jakivarrukas maksimumpikkuses ei tohi ulatuda üle randme ja ei tohi olla lühem kui pool 

käsivarre pikkusest. Jakivarrukad ei tohi olla üleskeeratud. 

5. Püksid peavad katma vähemalt kaks kolmandiku säärepikkusest ja ei tohi ulatuda üle kontsuluu 

ning ei tohi olla üles keeratud. 

6. Võistlejate juuksed peavad olema puhtad ja lõigatud sellise pikkuseni, mis ei sega sujuvat 

võistluse kulgu. Hachimaki (peaside) ei ole lubatud. Referiil on õigus võistleja võistlusest 

kõrvaldada, kui ta leiab, et võistleja juuksed ei ole puhtad, või piisavalt lühikesed. Ei ole lubatud 

kanda ei juukselõkse ega metallist juukseklambreid. Ripatsid, lindid jms dekoratsioonid on 

keelatud. Diskreetne juuksekumm või hobusesaba hoidja on lubatud. 

7. Võistlejail peavad olema küüned lühikeseks lõigatud. Metallist või muust materjalist esemete, mis 

võivad vastast vigastada, kandmine on keelatud. Metallist hambaklambrite kandmine peab olema 

heakskiidetud võistluse arsti ja peakohtuniku poolt, kusjuures võistlejal on täielik vastutus 

võimalikes vigastustes. 

8. Kohustuslikud kaitsed on:  

8.1 WKF poolt heakskiidetud käekaitsed – ühel võistlejal punased, teisel sinised. 

8.2. Hambakaitse 

8.3. WKF poolt heakskiidetud kehakaitse (kõikidel sportlastel) ning lisaks naistel rinnakaitse 

8.4. WKF poolt heakskiidetud säärekaitsed ühel võistlejal punased, teisel sinised. 



5 

VERSIOON  8.0.  JAANUAR  2013 

8.5. WKF poolt heakskiidetud jalakaitsed (“futid”) – ühel võistlejal punased, teisel sinised. 

8.6. Kadettidel on lisaks eelmainitule kohustulik WKF-i poole heakskiidetud tüüpi näomask. 

 

Kubemekaitsed ei ole kohustuslikud, kuid kui neid kasutatakse, peavad nad olema WKF poolt 

heakskiidetud tüüpi.  

9. Prillid on keelatud. Pehmed kontaktläätsed on võistleja oma vastutusel lubatud. 

10. Keelatud on kanda riietust või kaitseid, millel puudub WKF heakskiit.  

11. Kõik kaitsed peavad olema sarnased WKF poolt ettekirjutatuga. 

12. Matši Järelvaataja (Kansa) ülesandeks on kontrollida, et võistlejad kannavad lubatud varustust. 

(Kontinentaalse Ühenduse, Rahvusvahelistel või kohaliku föderatsiooni võistlustel tuleb märkida, 

et WKF-i poolt heakskiidetud varustust tuleb aktsepteerida ning seda ei saa keelata). 

13. Sidemete ja elastiksidemete kasutamine on lubatud vaid juhul, kui selleks on olemas võistluste 

peakohtuniku ja arsti luba. 

 

TREENERID 

1. Treener peab kogu võistluse ajal kandma ametlikku dressi ja nähtavas kohas ametlikku 

identifitseerimisekaarti. 

 

 

SELGITUS: 

I. Võistleja võib kanda vaid ühte vööd korraga. See on AKA-l punane ja AO-l sinine. Võistleja ei 

kanna matši  ajal tasetnäitavat vööd. 

II. Hambakaitsed peavad olema parajad. 

III. Kui võistleja ilmub võitlusalale mittevastavas riietuses või vahenditega, siis ei 

diskvalifitseerita teda kohe, vaid antakse üks minut aega, et korrastada end või leida 

vahendid, mis vastavad nõuetele. 

IV. Kohtunikud võivad olla võistlustel ilma pintsakuteta, kui sellega nõustub Kohtunike kogu 

(Referee Council).  

 

 

ARTIKKEL 3:  KUMITEVÕISTLUSE K ORR ALDUS  

 
1. Karatevõistlus võib hõlmata nii kumite kui kata võistlust. Kumitevõistlus võib omakorda jaguneda 

meeskondlikeks ja individuaalvõistluseks. Individuaalvõistluse võib jagada kaalukategooriateks ja 

absoluutkaaluks. Kaalugrupid jagunevad kohtumisteks, (mõiste on kasutusel ka meeskonna-

võistlusel). 

2. Ühtki võistlejat ei tohi üksteisega individuaalvõistlusel asendada. 

3. Individuaalvõistlejad või meeskonnad, kes ei ilmu kutsungi korral võistlusplatsile, 

diskvalifitseeritakse (KIKEN) selles kategoorias. Võistkondlikes matšides mittetoimunud ringi 

eest märgitakse võitja kasuks punktiseisuks 8:0. 



6 

VERSION  8.0  JAANUAR  2013 

 

4. Meeskond koosneb seitsmest liikmest, kellest ühes ringis võistleb viis, naiskonnas on liikmeid 

neli, ringis võistleb kolm. 

5. Kõik võistlejad on võistkonna liikmed. Fikseeritud reservi ei ole. 

6. Enne igat matši peab tiimi esindaja andma sekretariaadilauda ametlikul vormil võistkonna nime ja 

võitlusjärjekorra. Osalised valitakse kõigi seitsme või nelja liikme seast. Võistlejate tatamile 

mineku kord võib muutuda iga ringi eel sellest ette teatades. Kui see on sekretariaadilauda 

esitatud, ei tohi seda enne ringi lõppu muuta. 

7. Võistkond diskvalifitseeritakse, kui selle liikmed või treener muudavad võistkonna koosseisu või 

võitlusjärjekorda, ilma sellest ringi eel kirjalikult teatamata. 

8. Võistkondlikes matšides, kus võistleja kaotab läbi Hansoku või Shikkaku, saab kokkuvõttes 0 

punkti ja selle matši eest märgitakse võitja kasuks punktiseis 8:0. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Ring on võistluse väiksem osa, mille eesmärgiks on finalistide välja selgitamine. Brasiilia 

Karika süsteemis langeb igas ringis välja viiskümmend protsenti võistlejaist, kes selles kaalus 

üles antud. Selles kontekstis kasutatakse ringi nii finalistide selgitamisel kui ka lohutusringis. 

Turniiritabelis võistlevad igas ringis korra kõik võistlejad. 

II. Võistlejate nimede kasutamine võib tekitada probleeme välja kutsumistel ja identifitseerimisel, 

seega on soovitatav numbrite kasutamine. 

III. Enne ringi algust toimuval võistkonna ülesrivistamisel tulevad välja need võistlejad, kes selles 

ringis võistlevad. Reservis olevad võistlejad ja treener istuvad tatami kõrval. 

IV. Selleks, et võistelda võistkonna kumites, peab meeste võistkonna koosseisus olema vähemalt 

kolm osalejat ning naistel kaks. Võistkond, kellel on sellest arvust vähem osalejaid, kaotab 

matši (Kiken). 

V. Võistlusjärjekorra avalduse võib esitada treener või selleks valitud võistkonna liige. Kui 

esitaja on treener, peab ta end sellena selgesti identifitseerima, vastasel korral on õigus 

järjekorra vastuvõtmisest keelduda. Järjekorra nimekirjas peavad olema maa või klubi nimi, 

selleks ringiks antud vöö värv ja tiimi liikmete võitlusjärjekord. Võistlejatel peab olema kirjas 

nii nimi kui ka number, kui sellel võistlusel on numbrid antud. Avaldus peab olema 

allkirjastatud kas treeneri või selleks volitatud isiku poolt. 

VI. Treenerid peavad esitama oma ja võistleja /võistkonna akrediteeringu sekretariaadilauda. 

Treener peab istuma selle määratud toolil ning mitte segama sujuvat matši kulgu ei sõnade 

ega tegudega. 

VII. Kui kaardis on viga, ja selle tõttu võistleb vale võistleja, siis tulemusest hoolimata, on selle 

matsi tulemus tühine ja ei kehti. Sellisete olukordade vähendamiseks peab iga võistluse võitja 

enne alalt lahkumist oma võitu sekretariaadi laua juures kinnitama. 

 



7 

VERSIOON  8.0.  JAANUAR  2013 

ARTIKKEL 4:  KOHTUNIKEPANEEL  

 
1. Kohtunikepaneeli kuuluvad igas matšis üks Referii (SHUSHIN), neli kohtunikku (FUKUSHIN) ja 

üks matši järelvaataja (KANSA). 

2. Referii ja kohtunikud ei tohi olla kumagi võistleja rahvusest. 

3. Lisaks nimetatakse ajavõtjad, väljakutsujad, punktimärkijad ja punktide ülevaatajad. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Kumite matši alguses seisab Referii võitlusväljaku välisservas. Referiist vasakul seisavad 1 ja 

2 kohtunik ja paremal seisavad 3 ja 4 kohtunik. 

II. Pärast ametlikku kummarduste vahetamist kohtunike ja võistlejate vahel, astub Referii sammu 

tagasi, kohtunikud pöörduvad sisse ja kummardavad, siis lähevad kõik kohtunikud oma 

kohtadele. 

III. Kui kogu vahetatakse kohtunikke, välja arvatud matši järelvaataja, siis lahkuvad kohtunikud 

astuvad ühe sammu edasi, keeravad end sisse tuleva paneeli poole, kohtunikud kummarduvad 

üksteisele ja lahkuvad kohtunikud väljuvad koos võitlusalalt. 

IV. Kui vahetub üks kohtunikest, siis sissetulev kohtunik läheb väljamineva kohtuniku juurde, nad 

kummardavad ja vahetavad kohad. 

V. Võistkondlikes matšides võib, juhul kui kõikidel kohtunikel on nõutav kvalifikatsioon, iga matši 

järel kohtunike järjekorda muuta („ringelda“). 

 

 

ARTIKKEL 5:  MATŠI KESTUS  

 

1. Täiskasvanud meestel on matši kestuseks kolm minutit (nii individuaal- kui ka 

meeskonnavõistlusel) ning matšidel medalite pärast (1.-3. kohtad) neli minutit. Naistel on matši 

kestuseks kaks minutit (nii individuaal- kui ka meeskonnavõistlusel) ning matšidel medalite pärast 

(1.-3. Kohad)  kolm minutit. Alla 21-aastaste kategoorias on matši aeg meestel 3 minutit ja naistel 

2 minutit ilma eranditeta. Juunioridel ja kadettidel on matši aeg kaks minutit. 

2. Ajavõtmine algab kui referii annab võistluse algamiseks märku ja peatub iga kord kui referii 

hüüab “YAME”. 

3. Ajavõtja annab signaale selgelt kuulda oleva gongi või vile abil, märku antakse kui kohtumise 

lõpuni on jäänud 10 sekundit ja kui kohtumise aeg on läbi. Viimane tähistab matši lõppu. 

 

ARTIKKEL 6:  PUNKTID  

 
1. Punktid on järgnevad: 
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a) IPPON  Kolm punkti 

b) WAZA-ARI Kaks punkti 

c) YUKO  Üks punkt 

 

2. Punkt antakse, kui on sooritatud tehnika, milles esinevad kõik järgnevad kriteeriumid: 

a) Hea vorm 

b) Sportlik suhtumine 

c) Jõuline sooritus 

d) Valmisolek (ZANSHIN) 

e) Hea ajastus 

f) Õige distants 

3. IPPON antakse järgmiste tehnikate eest: 

a) Jalaga pähe löögid (jodan geri) 

b) Igasugune punktitehnika, mis tabab maasolevat (heidetud või kukkunud) vastast. 

4. WAZA-ARI antakse järgmiste tehnikate eest: 

a) Jalalöögid kehasse (chudan geri) 

5. YUKO antakse järgmiste tehnikate eest: 

a) Chudan või jodan tsuki 

b) Chudan või jodan uchi. 

6. Lubatud rünnakupiirkonnad on järgmised: 

a) Pea 

b) Nägu 

c) Kael 

d) Kõht 

e) Rind 

f) Selg 

g) Külg 

7. Kui löögitehnika sooritatakse ühel ajal matšilõppu tähistava kellaga, loetakse see kehtivaks. Kui 

löök on sooritatud pärast Yamet, ei anta punkti ja see võib kaasa tuua karistuse. 

8. Ükski tehnika ei saa kaasa tuua punkti, kui võistleja ei ole võitlusalas. Kui üks võistlejaist sooritab 

tehnika olles veel võistlusalas ja enne kui kohtunik jõuab Yame hüüda, loetakse tehnika 

sooritatuks. 

SELGITUS: 

 

Selleks, et punkti saada, peab rünnak olema sooritatud lubatud rünnaku piirkonda ning tehnika peab 

olema kontrollitud ning vastama kõigile kuuele paragrahvis 2 kirjeldatud kriteeriumitele. 

 

Punktid Tehnilised kriteeriumid 
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Ippon 

(3 punkti) 

antakse: 

1. Jodan jalalöögid. Jodan piirkonda kuuluvad nägu, pea ja kael. 

2. Igasugune löögitehnika, mis tehakse pärast vastase lubatud heidet, viimase 

kukkumist matile või mistahes muul moel mitte püsti seismist. 
  

Waza-ari 

(2 punkti) 

antakse: 

1. Chudan jalalöögid. Chudan piirkonda kuuluvad kõht, rind, selg ja külg. 

  

Yuko 

(1 punkt) 

antakse: 

1. Igasugune löök (tsuki) mistahes lubatud 7 rünnakupiirkonda. 

2. Igasugune vibutuslöök (uchi) mistahes lubatud 7 rünnakupiirkonda. 

 

I. Heited, mille sooritamisel ei hoita vastast kinni, on sooritatud kõrgemalt kui puusakõrguselt 

või ohtlikult, on keelatud ja võivad kaasa tuua karistuse. Erandiks on tavalised jalavõtted, mis 

ei eelda, et vastase kukkumist tuleks toetada (de ashi barai, ko uchi gari, kani waza) jne. 

pärast heite sooritamist peab referii andma tehnika sooritamiseks kaks sekundit. 

II. Kui võistleja libastub, kaotab tasakaalu või kukub maha oma tegevuse tulemusena ning 

seejärel vastane teeb rünnaku, saab tünnaku tegija selle eest IPPONi. 

III. Tehnika on sooritatud hea vormiga, kui selle omadused näitavad võimalikku efektiivsust 

sooritada karates tunnustatud tehnika. 

IV. Sportlik suhtumine on hea vormi osa ja näitab mittevaenulikku suhtumist koos tugeva 

kontsentreerumisega löögi sooritamise ajal. 

V. Jõuline sooritus viitab jõule ja kiirusele tehnika sooritamisel ja selget tahet tehnika lõplikult 

sooritada. 

VI. Zanshin on kriteerium, mis jäetakse tihti täitmata. Selle korral jätkab võistleja 

võitlusvalmidust ka pärast tehnika sooritust, seal hulgas säilitatakse täielik kontsentratsioon 

ja valmisolek vastase võimalikuks rünnakuks. Võistleja ei keera pead tehnika sooritamise ajal 

ära ja on näoga vastase poole ka pärast tehnika sooritamist. 

VII. Hea ajastus tähendab, et tehnika sooritatakse ajal, kui sel on suurim võimalus lõplikuks 

sooritamiseks. 

VIII. Õige distants samuti tähendab, et tehnika sooritatakse kauguselt, mil sel suurim potentsiaalne 

efekt. Seega, kiiresti eemalduva vastase suunas sooritatud tehnika potentsiaalne efektiivsus on 

vähenenud.  

IX. Distantsi valikul tuleb arvestada, et õigeks distantsiks loetakse teatud löökide puhul ka lööki, 

mille tabamiskoht jääb tegeliku naha puutepunkti ja 5 cm vahele (näkkulöökide puhul) Siiski 

tuleb arvestada, et teised kriteeriumid peavad olema täidetud. Kadettide ja juunioride puhul ei 

ole kätega kontakt näkku lubatud, jalaga on aga lubatud õrn näopuude; punkti saamiseks 

piisab ka kuni 10-cm suurusest kaugusest jodan sihtmärgist. (18.a. ja vanemate puhul jääb see 

5 cm juurde). 

X. Kõlbmatu tehnika on kõlbmatu tehnika — hoolimata kuidas ja kuhu see on sooritatud. 

Tehnika, mis ei sooritatud hea vormi nõudeid täites ei anna punkti. 
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XI. Tehnika, mis tabab allapoole vööd, võib anda punkti, kui jääb kubemest kõrgemale. Kael on 

löögipiirkond, samuti kõri, kuid kontakt kõriga ei ole lubatud, punkti võib anda löögi eest, mis 

on korralikult sooritatud, kui mitte puutega. 

XII. Tehnika mis tabab ülalpool õlavart võib anda punkti. Õla piirkond, mille tabamine ei anna 

punkti on käsivarre ülemine osa koos rangluuga. 

XIII. Ajavõtja matšilõpu signaal lõpetab selle matši tehnikasooritamise võimalused, kuigi Referii ei 

pruugi matši kohe lõpetada. Ajavõtja signaal ei tähenda seda, et karistust ei saaks kohaldada. 

Karistust saab kohaldada Referii paneeli poolt kuni võistlejate võistlusalast lahkumiseni. 

Kohtunikekogu, Distsiplinaarkomisjon ja Õiguskomisjon saab karistusi kohaldada ka pärast 

seda. 

XIV. Kui kaks võistlejat tabavad üksteist üheaegselt, ei ole seega täidetud kriteeriumi „hea ajastus“ 

ning õige otsus oleks mitte punkti selle eest anda. Sellegipoolest võivad mõlemad võistlejad 

saada punkti, kui nende poolt on kaks kohtunikku ning punktisooritus toimus enne „yamet“ ja 

ajasignaali. 

XV. Kui võistleja sooritab mitu punktitehnikat enne kui matš peatatakse, antakse rünnaku 

sooritajale kõrgema väärtusega punkt sõltumata tehnikate sooritamise järjekorrast. Näiteks 

rünnates järjest jalaga ja seejärel käega, antakse punkt jalalöögi eest, sest selle eest saab 

rohkem punkte. 

 

 

ARTIKKEL 7:  OTSUSTAMISE KRITEERI UMID 

 
Matši tulemus on selgunud, kui üks võistlejatest saavutab selge ülekaalu kaheksa punktilise eduga, 

omab aja lõppedes suuremat punkti arvu, loetakse võitjaks HANTEI-ga või vastasele antakse 

HANSOKU, SHIKKAKU või KIKEN. 

1. Ükski individuaalmatš ei saa lõppeda viigiga. Ainult meeskondlikus võistluses kui matš lõpeb 

võrdse punktiarvuga, või ilma punktideta, kuulutab Referii välja viigi (HIKIWAKE). 

2. Individuaalmatsidel, kui pärast täisaega ei ole punkti või on võrdne arv punkte, langetatakse 

üheskoos otsus nelja kohtuniku ja referii hääletuse teel.  Otsus, mis on kohustuslik ja ühe võistleja 

kasuks tehakse, tehakse lähtudes järgnevast: 

a) Võistlejate poolt ülesnäidatud suhtumine, võitlusvaim ja tugevus. 

b) Taktikaline ja tehniline üleolek. 

c) Ühe võistleja poolt ülesnäidatud suurem rünnakute arv. 

3. Võitja meeskonnavõistluses on tiim, millel on rohkem võite. Kui kahel tiimil on ühepalju võite, 

loetakse võitjaks see tiim, millel rohkem punkte, võttes arvesse nii võidud kui ka kaotused. 

Maksimaalne punktide vahe, mida matšides arvestatakse, on kaheksa. 

4. Kui kahel tiimil on ühepalju võite ja kaotusi, peetakse otsustav matš. Kui selle matši tulemuseks 

on viik, tuleb lisamatš. Mõlemad võistkonnad võivad välja panna ühe võistleja sõltumata sellest, 
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kas ta on juba võistelnud või mitte. Kui lisamatš ei selgita välja võitjat punktide järgi, langetatakse 

otsus HANTEI nii nagu individuaalmatši puhul. Viimasega selgub ka võitja meeskond. 

5. Meeskonnavõistluse korral, kui tiim saavutab ringis piisavalt võite, et võita kogu kohtumist, 

loetakse tiim võitjaks ilma täiendavaid matše pidamata. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. HANTEI korral läheb referii mati äärde ja hüüab “HANTEI”, millele järgneb kahekordne 

lühike vile. Kohtunikud näitavad oma arvamust oma lippudega ja referii näitab oma arvamuse 

tõstes oma käe eelistatud võistleja poole. Referii annab lühikese vilesignaali, näitamaks 

hääletuse lõppu, naaseb oma kohale ja kuulutab välja otsuse. 

 

 

ARTIKKEL 8:  KEELATUD KÄITUMINE  

 
Keelatud käitumine on jagatud kaheks kategooriaks: kategooria 1 ja kategooria 2. 

 

KATEGOORIA 1. 

 

1. Liialdatud kontaktiga tehnikad, mis jätavad rünnakualale nähtava jälje, samuti tehnikad, mis 

tabavad kõri. 

2. Rünnakud kätesse, jalgadesse, kubemesse või labajalgadesse. 

3. Rünnakud lahtise käega näo suunas. 

4. Ohtlikud ja keelatud heitetehnikad. 

 

KATEGOORIA 2. 

 

1. Vigastuse teesklemine või sellega liialdamine 

2. Võitlusalast väljaminekud (JOGAI), mis ei ole põhjustanud vastane. 

3. Enesekahjustamine sellise käitumisega, mis võimaldab vastasel endale vigastust tekitada, 

samuti juhud, kui ei suudeta säilitada enda kaitse (MUBOBI). 

4. Võitlusest hoidumine, kui see takistab vastast punktitehnikat sooritamast. 

5. Passiivsus – mitte üritades võidelda. 

6. Klammerdumine, maadlemine, tõukamine või haaramine, kui sellele ei järgne tegelikku 

rünnakukatset. 

7. Tehnikad, mis oma loomuse poolest on vastasele ohtlikud, kuivõrd ei ole võimalik neid 

täielikult kontrollida, samuti ohtlikud ja kontrollimatud rünnakud, olenemata, kas need 

tabavad või mitte. 

8. Rünnakud pea, põlvede või küünarnukkidega. 

9. Vastasega rääkimine, ergutamine, Referii korralduste mittetäitmine, ebaviisakas käitumine 

Referii paneeli või sekretariaadi suhtes, samuti muu etiketi rikkumine. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Karatevõistlus on sport ning seetõttu on mõned ohtlikumad tehnikad keelatud ja ülejäänud 

peavad olema täielikult kontrollitud. Treenitud võistlejad võivad vastu võtta suhteliselt 

tugevaid lööke lihaselistesse aladesse, nagu kõhupiirkond, kuid pea, näo, kaela, kubeme ja 
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liigeste piirkonnad on löökidele väga vastuvõtlikud, selle tõttu iga löök, mis põhjustab 

vigastuse, saab karistatud, välja arvatud, kui selle põhjustas vigastatu. Võistleja peab 

sooritama kõik tehnikad hea vormi ja kontrolliga, kui see nii ei toimu, tuleb olenemata 

kasutatud tehnikast kohaldada karistust. Eriti hoolas peab olema kadettide ja juunioride 

võistlusel. 

 

NÄOKONTAKT — SEENIORID 

II. Seenioritel on lubatud pähe kerge puutega löögid, kui need on kerged, kontrollitud ja ei tekita 

vigastust (v.a. kõri ei tohi üldse puudutada). Kui löök oli referii meelest liiga tugev, kuid ei 

vähendanud vastase võitlusvõimet ja võimalust võita, kohaldatakse hoiatust (CHUKOKU). 

Samade tingimuste kordumine toob kaasa karistuse KEIKOKU. Kolmas üleastumine saab 

karistatud HANSOKU CHUI-GA. Järgmine üleastumine toob kaasa diskvalifikatsiooni 

HANSOKU. 

 

NÄOKONTAKT — KADETID JA JUUNIORID 

III.  Kõik näkku kaela, ja pähe löögid peavad olema täielikult kontrollitud, s.t. ei tohi puudet olla. 

Igasugune kontakt nagu paragrahvis II kirjeldatud, olgugi mistahes kerge, peab karistatud 

saama. Jalalöögi puhul eelnimetatud piirkondades on lubatud vaid kerge kontakt. Suurema 

kontakti eest kui „nahapuude“ tuleb anda hoiatus või karistus, v.a. saaja süül (Mubobi). 

 

IV. Vigastatud võistleja peab olema referii vaatluse all. Otsustuse andmisega pisut ootamine 

annab võimaluse vigastuste ilmnemiseks, mis ei pruugi kohe näha olla (ninaverejooks). Samuti 

annab selline viivitus võimaluse võistleja poolt vigastusega liialdamise avaldumiseks. 

Vigastusega liialdamine võib avalduda näiteks tugeva puhumisena läbi vigastatud ninasõõrme 

või nina tugev hõõrumine.  

V. Varem saadud vigastuse tõttu võivad avalduda sümptomid, mis ei ole proportsioonis matšis 

esinenud kontaktiga. Kui on tegemist oletatava liigse kontaktiga, tuleb otsustuse tegemise 

juures eelnevaid vigastusi arvesse võtta. Võib juhtuda, et tegeliku kerge kontakti tõttu muutub 

võistleja varem kogetud tugeva kontakti tõttu võitlusvõimetuks. Seetõttu peaks Tatamivanem 

tutvuma võistlejate kaartidega, et teha kindlaks võitlusvõimelisus ja teatama Referiile, kui 

võistleja on saanud varasema vigastuse. 

VI. Võistlejaid, kes liialdavad kerge kontaktiga, ootuses, et referii karistab vastast, tuleb koheselt 

hoiatada või karistada. 

VII. Vigastuse teesklemine on tõsine reeglite rikkumine. Sellise käitumise korral on kohane 

karistus SHIKKAKU, mida kohaldatakse juhul, kui võistleja teeskleb vigastust, ja on olemas 

arsti kinnitus, et tegelikku vigastust ei ole.  

VIII. Kui liialdatakse olemasoleva vigastusega, loetakse seda kergemaks üleastumiseks ja 

kohaldatakse minimaalselt karistusega HANSOKU CHUI. Tõsisem teesklemine nagu 

vaarumine ja maha kukkumine või korduvalt tõusmine-kukkuminejne või saada karistuse 

HANSOKU, sõltuvalt rikkumise tõsidusest. 

IX. Kui võistleja saab SHIKKAKU vigastuse teesklemise tõttu, eemaldatakse ta koheselt 

võistlusalast ja antakse üle meditsiinikomisjonile, kes korraldab kohese võistleja läbivaatuse. 

Komisjon esitab läbivaatuse kohta ekspertiisi enne võistluse lõppu. Meditsiinikomisjon esitab 

oma raporti enne võistluse lõppu Kohtunikekomisjonile. Võistlejaid, kes teesklevad vigastust, 
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võidakse karistada maksimaalsel määral kuni eluaegse võistlusekeeluni korduvate rikkumiste 

eest. 

X. Kõri on väga õrn piirkond ning kõrikontakti karistatakse ka kõige kergema kontakti korral, 

välja arvatud, kui see esile kutsutud vigastatu poolt. 

XI. Heitetehnikad jagunevad kaheks. Esiteks tavapärased karate jalavõtmisetehnikad, nagu de 

ashi barai, ko uchi gari, etc., kus vastane viiakse tasakaalust välja, ilma temast kinni hoidmata 

ja teiseks need, mis eeldavad eelnevat vastasest kinnihoidmist. Sellised tehnikad eeldavad 

eelnevat rünnakut või seda, et rünnakukatse teeb vastane. Raskuskese peab olema allpool 

puusa ja vastast tuleb toestada kuni matini jõudmiseni, et kindlustada ohutu maandumine. 

Keelatud on heited üle õla ja kõrgemalt kui puusa kõrguselt (n: Seoi nage, kata guruma). 

Samuti on keelatu ka nn ennastohverdavad heited (n: tomoe nage, sumi gaeshi). Samuti on 

keelatud haarata vastasel altpoolt vööd ning viimast üles tõstes heita või lihtsalt jalad alt ära 

tõmmata. Kui vigastus tuleb heite tagajärjena otsustab referii paneel, kas kohaldada karistust. 

XII. Lahtise käe tehnikad näo suunas on ohu tõttu vastase nägemisele keelatud. 

XIII. JOGAI viitab olukorrale, kus vastase jalg või muu kehaosa puudutab maad väljaspool 

võitlusala, erandiks on juhud, kui võistleja on välja lükatud või tõugatud. Juba esimese JOGAI 

esinemise järgi tuleb anda hoiatus. JOGAI definitsioon ei ole enam „korduv väljaminek“, vaid 

„väljaminek mitte vastase tõttu“. 

XIV. “YAME” hüüdmise hetk on oluline määramaks, kas Jogai ilmnes. Kui võistleja sooritab 

tehnika ja siis astub koheselt võitlusalast välja, peaks Yame järgnema koheselt tehnika 

sooritamisele, seega ilmnes väljaastumine väljaspool matši aega ja võistlejat ei karistata alast 

välja astumise eest ning ta saab rünnaku eest punkti. Kui tehnika ei olnud punktivääriline, ei 

järgne ka Yamet, ning üleastumist karistatakse. 

XV. Kui Ao astub välja kohe pärast Aka sooritatud punktitehnikat saab Aka punkti ja üleastumist 

ei karistata. Kui Ao astub välja ja Aka sooritab punktitehnika ise võitlusalas olles, saab Aka 

punkti ja Ao karistuse. 

XVI. On oluline mõista, et „võitluse vältimine“ viitab olukorrale, kus võistleja üritab võtta 

võimaluse vastaselt punkti saamiseks aega raiskava tegevuse kaudu. Võistlejat, kes korduvalt 

taganeb vasturünnakuta, klammerdub vastasesse või astub võistlusalast välja, eelistades 

saada JOGAI-d vastase punktile ning ja seega ei anna vastasele võimalust tehnika 

sooritamiseks, tuleb hoiatada või karistada. Kui selline käitumine ilmneb rohkem kui kümme 

sekundit enne matsi lõppu, tuleb selle eest hoiatus CHUKOKU anda. Kui selline käitumine 

ilmneb kümme sekundit enne matši lõppu, tuleb sellist käitumist karistada vähemalt 

HANSOKU-CHUIga. Siiski tuleb Referiil kindlaks teha, et võistleja ei tagane, vastasesse 

hoolimatu või ohtliku käitumise tõttu, mis peaks kaasa tooma ründaja karistamise. 

XVII. Passiivsus viitab olukorrale, kus üks või mõlemad võistlejad ei ürita vahetada tehnikaid pika 

aja jooksul. 

XVIII. Näide MUBOBI kohta on juhtum, kui võistleja sooritab rünnaku, pööramata tähelepanu 

enesekaitsele. Mõned võistlejad sooritavad käega pikki tagakäega rünnakuid ja jätavad 

selletõttu enda kaitseta. Sellised rünnakud on MUBOBI näited ja ei saa olla punktitehnikad. 

Samuti on Mubobi näited juhud, kus peale edukat rünnakut lastakse käed alla ja pööratakse 

nägu referii poole. Kui sellisele käitumisele järgneb vigastus, tuleb see lugeda vigastatu süüks 

ning Referii karistab teda 2. kategooria karistusega ning võib tühistada karistuse vastasele. 
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XIX. Igasugune lugupidamatu käitumine ametliku delegatsiooni iga liikme poolt võib kaasa tuua 

võistleja diskvalifitseerimise, samuti terve tiimi või võistkonna tagandamise võistluselt. 
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ARTIKKEL 9:  KARISTUSED  

 

CHUKOKU: Kohaldatakse üleastuja väikese eksimuse või esimese üleastumise 

korral (hoiatus). 

 

KEIKOKU: Seda karistust kohaldatakse väikese üleastumise korral, kui varem on 

hoiatus antud, või üleastumise korral, mis ei ole piisavalt tõsine, et 

kohaldada HANSOKU-CHUI-d. 

 

HANSOKU-CHUI: See karistus antakse juhul, kui võistlejale on juba antud KEIKOKU, 

samuti võib anda koheselt üleastumise puhul, mis ei ole nii tõsine, et 

kohaldada HANSOKU-t. 

 

HANSOKU: Kohaldatakse väga tõsise üleastumise puhul või siis, kui on juba 

kohaldatud HANSOKU-CHUId. Tagajärjeks on võistleja 

diskvalifitseerimine. Kui tegu meeskonnavõistlusega, saab võitja 

kaheksa punkti ja vastase skoor nullitakse. 

 

SHIKKAKU: Tähendab diskvalifitseerimist kogu võistlusest. SHIKKAKU ulatuse 

määramisel tuleb konsulteerida Kohtunike Koguga. SHIKKAKUt 

võidakse kohaldada, kui võistleja ei pea kinni Referii korraldustest, 

käitub pahatahtlikult või sooritab Karate-do head nime või au solvava 

teo, samuti kui isiku teod solvavad võistluste vaimu. Tiimi matšides 

saab SHIKKAKU kohaldamisel vastane kaheksa punkti kaotaja nulli. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. On olemas kolm hoiatuse astet: CHUKOKU, KEIKOU ja HANSOKU CHUI. Hoiatus on 

teade, mida antakse võistlejale edasi näitamaks, et viimase tegevus on reeglitega vastuolus, 

kuid mitte veel andes karitust. 

II. On olemas kaht karistuse astet: HANSOKU ja SHIKKAKU, milledega diskvalifitseeritakse 

võistleja kas matšist (HANSOKU) või kogu võistluselt (SHIKKAKU) võimalusega pikendada 

seda ka pikemaks ajaks. 

III. Kategooria 1 ja Kategooria 2 karistused ei ristu. 

 

IV. Reeglite rikkumise eest võib koheselt kohaldada hoiatust. Kui sama kategooria rikkumine 

esineb veelkord, tuleb kohaldada järgneva raskusastmega karistust. Ei ole võimalik anda 

liigse kontakti eest mitut sama astmega hoiatust. 

 

V. CHUKOKUt (hoiatus) antakse, kui esineb selge reeglite rikkumine, mis ei too kaasa võistleja 

võidupotentsiaali langust (kohtunikepaneeli hinnangul) 

 

VI. KEIKOKUt võidakse kohaldada koheselt, ilma eelneva hoiatuseta. KEIKOKU on tavaliselt 

kohaldatav, kui võistleja võidupotentsiaal on vastase süü tõttu kergelt vähenenud (kohtunike 

hinnangul. 

 

VII. HANSOKU CHUId on soovitatav karistus, ja seda võidakse koheselt kohaldada, juhul, kui 

võistleja võiduvõimalused on tõsiselt vähenenud vastase süül (kohtunike hinnangul). 



16 

VERSION  8.0  JAANUAR  2013 

 

 

VIII. HANSOKUt võib kohaldada koheselt või kumulatiivselt. Kohaldatakse, kui võistleja 

võiduvõimalus on vastase süü tõttu vähenenud praktiliselt nullini (kohtunike hinnangul). 

 

IX. Igast võistlejast, kellele on antud HANSOKU vigastuse tekitamise eest, teatatakse Kohtunike 

Kogule, juhul, kui referii paneel ja Tatamivanem leiavad, et võistleja on käitunud hoolimatult 

ja ohtlikult ja tal ei leita olevat piisavat kontrollivõimet oma löökide üle, et võistluses edasi 

osaleda. Kohtunike Kogu otsustab, kas lubada võistlejal võistlusel edasi osaleda. 

 

X. SHIKKAKU võidakse kohaldada ilma igasuguse hoiatuseta. Võistleja ei pea selle saamiseks 

midagi tegema, piisab, kui treener või muu võistkonna liige käitub viisil, mis haavab karate 

au. Kui Referii arvab, et võistleja käitub pahatahtlikult, kuigi vigastusi ei ole tekitatud, on 

korrektne karistus Shikkaku ja mitte Hansoku. 

 

XI. Shikkaku otsus tuleb avalikult välja kuulutada. 

 

 

 

ARTIKKEL 10:  VIGASTUSED JA ÕNNETU SED 

 
1. Võistlejale või meeskonnale antakse KIKEN, või kuulutatakse kaotajaks, kui ta ei ilmu üleskutse 

peale võistlusalale, on võimetu jätkama matši, või on võistlusalalt lahkunud või sealt eemaldatud 

referii käsul. Võistlusalalt lahkumiseks loetakse ka lahkumist vigastuse tõttu, mida ei ole 

põhjustanud vastane. 

 

2. Kui mõlemad võistlejad vigastavad teineteist, või on eelnevalt saadud vigastuse mõjude tõttu 

kuulutatud võistluse arsti poolt võimetuteks võistlust jätkama, siis loetakse võitjaks rohkem 

punkte koguda jõudnud võistlejat. Kui punktiarvud on võrdsed, siis otsustatakse võitja hääletuse 

(HANTEI) teel. Võistkondlikes matšides kuulutab Referii välja viigi (HIKIWAKE). Kui selline 

olukord peaks tekkima võistkondliku lisamatši ajal, siis selgu võitja hääletusega (HANTEI). 

 

3. Kui võistluse arst on võistleja vigastuse tõttu kuulutanud võimetuks matši jätkama, siis ei saa see 

võistleja enam samal võistlusel võistelda. 

 

4. Vigastatud võistleja, kes võidab matši läbi vastase diskvalifikatsiooni vigastuse tekitamise tõttu, ei 

tohi ilma võistluse arsti loata selles võistluses osavõtmist jätkata. Juhul, kui ta jätkab võistlust ning 

teda vigastatakse jälle, võib ta küll selle matši vastase diskvalifikatsiooni läbi võita, kuid ei tohi 

enam seda kumitevõistlust jätkata. 

 

5. Kui võistleja saab vigastuse, siis peab referii kohe matši seiskama ning kutsuma arsti. Ainult arstil 

on õigus vigastusi diagnoosida ja ravida. 

 

6. Iga võistleja, saab matši käigus vigastada ning vajab arstiabi, saab selleks 3 minutit aega. Kui ravi 

ei jõua lõpule 3 minutiga, otsustab Referii, kas võistleja on võimeline võistlust jätkama või mitte 

(vt. artikkel 13, paragrahv 9d) või pikendatakse arstiabi aega. 
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7. Iga võistleja, kes kukub, või keda heidetakse või lüüakse pikali, ning kes ei ole suuteline 10 

sekundi jooksul uuesti jalule tõusma, kuulutatakse võimetuks võistlust jätkama ning selle 

kumitevõistluse piires ta enam võistelda ei tohi. Kui võistleja kukub, heidetakse või lüüakse 

pikali, ning ei tõuse kohe uuesti jalule, annab referii ajaarvestajale vilesignaaliga märku 10 

sekundi loenduse alustamiseks. Pärast igat 10-sekundi loendust tuleb kutsuda arst ning lasta 

võistleja üle vaadata. Ajaarvestaja peatab loenduse, kui referii tõstab käe. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Kui arst kuulutab võistleja võimetuks võistlust jätkama, siis tuleb kanda vastav info ka 

võistleja kaardile. Võimetuse määr peab olema ka teistele referiipaneelidele arusaadav. 

II. Võistleja võib võita matši läbi vastase diskvalifitseerimise seoses mitmekordse väiksemate 1. 

kategooria vigastuste tekitamisega, võitja ei pea selleks saama tõsist vigastust. Samas, teine 

samasugune võit viib igal juhul võistleja eemaldamiseni, seda ka juhul, kui ta füüsiliselt oleks 

võimeline jätkama. 

III. Referii peaks kutsuma arsti juhul, kui võistleja on vigastatud ja vajab arstiabi tõstes oma käe 

ja kõva häälega öeldes „doktor“. 

IV. Kui on võimalik, siis peaks vigastatud võistleja saatma tatamilt ära arsti juurde. 

V. Arst on kohustatud andma nõuandeid ainult selle konkreetse vigastatud võistleja korrektse 

meditsiinilise hoole koha pealt. 

VI. 10 sekundi loenduse pidamise jaoks peab olema eraldi ajaarvestaja. 7 sekundi möödudes 

annab too vastava helisignaali; 10 sekundi möödudes lõpusignaali. Kell pannakse käima 

ainult Referii märguande peale. Ajaarvestaja peatab kella, kui võistleja on püsti tõusnud ning 

Referii oma käe tõstnud. 

VII. Referiipaneel määrab võitja HANSOKU, KIKEN-i või SHIKKAKU baasil sõltuvalt olukorrast. 

VIII. Meeskonnamatšis saab vastasmeeskond 8 punkti, kui meeskonna liikmele määratakse KIKEN; 

vastaste puntkisumma nullitakse. 

 

 

ARTIKKEL 11:  AMETLIK PROTEST  

 
1. Kohtunikpaneeli poole ei tohi keegi kohtuniku otsust puudutava protestiga pöörduda. 

2. Kui mingi kohtuniku tegevus näib olevat reeglitevastane, siis ainukesena tohib sellekohast protesti 

esitada föderatsiooni president või tema ametlik esindaja. 

3. Protest peab olema kirjalikus vormis ning esitatud kohe peale protestitava matši lõppu. 

Ainukeseks erandiks on protestid seoses administratiivvigadega, millede puhul tuleb koheselt 

pöörduda Tatamivanema poole. 

4. Protest peab olema esitatud apellatsioonikohtule, mis seejärel jooksvas korras vaatab selle läbi 

ning uurib asjaolusid, mis viisid protestitava otsuseni. Peale kõigi kättesaadavate faktide kaalumist 

annab apellatsioonikohus välja raporti ning võib ette võtta vajalikke meetmeid. 



18 

VERSION  8.0  JAANUAR  2013 

 

5. Iga reeglite rakendamisega seotud protest peab olema esitatud kirjalikus vormis, olema 

allkirjastatud meeskonna ametliku esindaja või võistleja(te) poolt, ning vastama WKF poolt 

kehtestatud reeglitele. 

6. Protest koos WKF poolt paika pandud protestimistasuga peab olema esitatud apellatsioonikohtu 

esindajale. 

 

 

7. Apellatsioonikohtu liikmed 

Apellatsioonikohus koosneb kolmest Kohtunike Komitee poolt määratud liikmest. Kaks liiget ei või 

olla samast Föderatsioonist. Kohtunike komitee peaks määrama ka kolm lisaliiget, kes tegevusse 

astuvad, kui põhiliikmed on tegevusvõimetud (n sama rahvuse või suguluse tõttu). 

8. Protestide hindamise protsess  

Protesti saaja vastutada on Apellatsioonikohtu kokku kutsumine ja protesti deposiitsumma Laekurile 

üle andmine. 

Kui Apellatsioonikohus on kokku kutsutud, teeb see vajaliku uurimistöö, mida protesti rahuldamiseks 

või hülgamiseks. Igaüks neist kolmest liikmest on kohustatud andma oma otsuse protesti kehtivuse 

kohta. Sellest hoidumine ei ole lubatud. 

9. Tagasi lükatud protestid 

Kui leitakse, et protest on kehtetu, määrab Apellatsioonikohus ühe oma liikmetest protestijale otsuse 

teatamiseks, märkides originaaldokumendile sõna “DECLINED” ning allkirjastades kõikide kohtu 

liikmete poolt ja seejärel andma protesti Laekurile, kes selle omakorda Peasekretärile edastab. 

10. Rahuldatud protestid 

Kui protest rahuldatakse, teeb Apellatsioonikohus koostööd Organiseerimiskomiteega ja Kohtunike 

Komiteega võttes kasutusele sellised meetmed, mida saab praktiliselt teha antud situatsiooni 

lahendamiseks, sealhulgas: 

 Reeglitega vastuolus olevate otsuste umber pööramiseks 

 Mõjusfääris matšide tühistamine enne probleemi tekkimist 

 Selliste matšide ümbertegemine, mida intsident mõjutas 

 Kohtunikekogule soovituse andmine, millega süüdi olevate kohtunike vastu võetakse ette 

sanktsioonid või antakse hinnangud 

Apellatsioonikohtul lasub vastutus selle eest, et protestide menetlemisel hoitaks end vaos ning 

kasutataks kainet mõistust, sest ette võetavad toimingud võivad oluliselt segada sündmuste ajakava 

Eelringide ümbertegemine on viimane võimalus, mida hea tulemuse saamiseks teha. 

Rahuldatud protesti puhul määrab Apellatsioonikohus ühe oma liikmetest protestijale otsuse 

teatamiseks, märkides originaaldokumendile sõna “RAHULDATUD”, tagastama protestijale 

Deposiitsumma, allkirjastades kõikide kohtu liikmete poolt ja seejärel andma protesti Laekurile, kes 

selle omakorda Peasekretärile edastab. 
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11. Intsidentide aruanne 

Eelkirjeldatud intsidendile järgnevalt koguneb Apellatsioonikohus taas ning koostab intsidenti kohta 

aruande, kus tuuakse välja põhjendus protesti rahuldamiseks või tagasi lükkamiseks. Selle kõik 

liikmed peavad alla kirjutama ning see edastatakse easekretärile. 

12. Õigused ja piirangud 

Apellatsioonikohtu otsus on lõplik ning seda saab tühistada vaid Täitevkomitee otsusega. 

Apellatsioonikohus ei saa määrata sanktsioone või karistusi. Nende ülesanne on anda edasi otsus 

protesti kohta ning uurida vajalikke tegevusi Kohtunikekogu poolt ning võtta kasutusele vajalikud 

abinõud iga reeglitega vastuolus oleva kohtunike tegevuse joonde ajamiseks. 
 
 

 

SELGITUS: 

 

I. Protest peab sisaldama võistlejate ja referiipaneeli liikmete nimesid ning täpset ja detailset 

protestitava situatsiooni kirjeldust. Kaebust paikapandud reeglite või standardite kohta ei 

arvestata protestina. Protestija peab olema suuteline oma sõnu tõestama.. 

II. Apellatsioonikohus vaatab protesti läbi ning uurib protesti toetuseks saadetud 

tõendusmaterjali. Apellatsioonikohus võib samuti protesti paikapidavuse objektiivse 

hindamise eesmärgil vaadata võistluse videot ning küsitleda töös olnud ametnikke. 

III. Kui apellatsioonikohus loeb protesti kehtivaks, siis võetakse ette vastavaid meetmeid. Lisaks 

sellele võetakse ette meetmeid, takistamaks sarnaste probleemide taastekkimist tulevastel 

võistlustel. Protestitasu tagastatakse WKF kassa poolt. 

IV. Kui apellatsioonikohus loeb protesti kehtetuks, siis protest lükatakse tagasi ning protestitasu 

ei tagastata. 

V. Ametliku protesti esitamine ei tohi takistada edasiste matšide läbiviimist. Arbiteri ülesandeks 

on kontrollida, et matši läbiviimine vastab võistlusreeglitele. 

VI. Kui matši toimumise ajal avastatakse administratiivne viga, siis võib treener teavitada sellest 

otse Tatamivanemat, kes omakorda teatab referiile. 

 

 

ARTIKKEL 12:  ÕIGUSED J A KOHUSTUSE D 

 

KOHTUNIKE KOGU 

Kohtunikekogu õigused ja kohustused on järgmised: 

1. Kohustus seista hea võistluse korrektse läbiviimise eest, konsulteerides Organiseerimiskomiteega 

võistlusala korralduse, vahendite muretsemise ja kasutamise, ohutusmeetmete jms. suhtes. 

2. Kohustus palgata ametisse ja rakendada tatamivanemaid ning võtta ette adekvaatseid meetmeid 

nende poolt probleemide avastamise korral. 

3. Õigus juhtida ja koordineerida kohtunike tööd ja üldist sooritust. 

4. Õigus vajadusel nimetada ametisse asendusametnikke. 
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5. Õigus võtta vastu lõplik otsus võistluse käigus tekkinud tehnilist laadi küsimustes, mille kohta 

reeglites midagi otse öeldud pole. 

 

TATAMIVANEM 

Tatamivanema õigused ja kohustused on järgmised: 

1. Õigus ametisse määrata, delegeerida ning juhatada kohtunikke tema kontrolli all olevatel 

võistlusaladel. 

2. Kohustus kontrollida tema juhtimise all olevatel võistlusaladel töötavate kohtunike tööd ning 

tagada, et ametisse nimetatud inimesed oma tööga ka hakkama saaksid. 

3. Õigus anda referiile märku peatada matš, kui arbiiter on signaliseerinud võistlusreeglite 

rikkumisest. 

4. Kohustus peale igat võistlust koostada kirjalik tema alluvuses töötanud ametnike tööd hindav 

aruanne ning esitada see koos võimalike omapoolsete soovitustega referiipaneelile. 

 

REFERII 

Referii õigused on järgmised: 

1. Viia matši läbi seda alustades, peatades ja lõpetades. 

2. Anda punkte tuginedes kohtunike otsusele. 

3. Peatada matši kui Referii hinnangul on toimunud punktisooritus, tehtud viga või võistlejate 

turvalisuse tagamiseks. 

4. Paluda kinnitust kohtunike otsuse kohta juhtumitel, kus referii arvates on alust kohtunikel oma 

arvamus hoiatuse või karitust kohta ümber vaadata 

5. Kohustus vajadusel seletada referiipaneelile, tatamivanemale või apellatsioonikohtule oma otsuse 

tegemise põhjuseid. 

6. Õigus anda karistusi ning hoiatusi matši ajal ning enne ja pärast seda. 

7. Kohustus oma otsuses arvestada kohtunike arvamusi. 

8. Õigus kuulutada välja lisamatš (võistkonnavõistluses). 

9. Kohustus viia läbi kohtunikepaneeli hääletus (HANTEI) ning kuulutada välja tulemused. 

10. Kuulutada välja viik. 

11. Kuulutada välja võitja. 

12. Referii võim laieneb peale võistlusala ka selle vahetule ümbrusele. 

13. Kohustus anda kõiki käske ning kuulutada kõiki teateid. 

 

KOHTUNIKUD (FUKUSHIN) 

Kohtunike õigused on järgmised: 

1. Näidata lipuga punkte, hoiatusi ja karistusi. 

2. Osaleda otsuse tegemise hääletuses 

 

Kohtunikud peavad jälgima hoolega võistlejaid ning andma referiile märku, kui: 

a) nähakse punkte; 

b) võistleja on kasutanud keelatud tehnikaid või teinud keelatud toiminguid; 

c) võistleja ilmutab haiguse või vigastuse märke; 

d) üks võistleja või mõlemad neist on liikunud väljapoole võistlusala (JOGAI); 

e) on mingi muu situatsioon, mis nõuab referii tähelepanu. 

 

MATŠI JÄRELVAATAJA 

Matši järelvaataja (KANSA) assisteerib Tatamivanemat, jälgides toimuvat matši. Juhul, kui kohtunike 

või referii otsus ei ole kooskõlas võistlusreeglitega, peab arbiter koheselt tõstma punase lipu või märgi 

ning andma helisignaali. Seejärel peab Tatamivanem tegema referiile korralduse matš peatada ning 
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viga parandada. Kõik matši käigus toimuv peab kantama matši ametlikku toimikusse ning peab saama 

KANSA heakskiidu. Enne iga matši algust kontrollib Arbiiter võistlejaid, kas nad vastavad nõutavat 

varustust. 

 

PUNKTILUGEMISE JÄRELVAATAJA 

Punktilugemise järelvaataja peab oma arvet referii poolt antud punktide üle ning samal ajal juhendab 

ajaarvestajate ja punktilugejate tööd. 

 

 

SELGITUS: 

I. Kui kaks või enam kohtunikku annavad sama märguande või näitavad punkte samale 

võistlejale, siis peatab referii matši ning teeb teatavaks vastava otsuse. Kui referii ei peata 

matši, siis peab Matši järelvaataja tõstma punase lipu või märgi ning andma helisignaali. 

II. Kui kaks kohtunikku annavad sama märguande või näitavad punkte samale võistlejale, siis 

peab referii peatama matši ning välja kuulutama kohtunike otsuse. 

III. Kui Referii peatab matši mingil muul põhjusel (mitte punkti andmiseks), hüüab ta  “YAME” 

ning peatab kohtumise vastava käesignaaliga. Kohtunikud annavad siis oma lippudega märku 

oma arvamusest ning Referii teeb selle põhjal enamuse otsuse. 

IV. Kahe/kahe otsuse puhul annab Referii punktid, hoiatused või karistused mõlemale võistlejale. 

V. Kui ühel võistleja poolt signaliseerivad punkti, hoiatust või karistust rohkem kui üks kohtunik 

ning see on erinev, siis läheb arvesse madalam punkt, hoiatus või karistus, kui ei ole enamuse 

toetust punkti, hoiatuse või karistuse poolt. 

VI. Kui kohtunike enamuse otsuse vahel erimeelsus, siis läheb arvesse enamuse otsus, mis on 

tähtsam kui madalama punkti arvestamise otsus. 

VII. HANTEI korral on Referiil ja igal kohtunikul üks hääl. 

VIII. Matši järelvaataja ülesanne on hea seista selle eest, et matš viidaks läbi võistlusreeglite 

kohaselt. Ta ei ole lisakohtunik; tal ei ole hääletusel häält ega kohtunike õiguseid 

otsustamisel, näiteks küsimuses, kas oli punkte andev tehnika, või kas oli JOGAI. Tema ainuke 

vastutus on protseduuri korrektsus. 

IX. Juhul, kui referii ei kuule aja lõppemise signaali, vilistab punktilugemise järelvaataja oma 

vilet. 

X. Referiipaneelil on peale matši kohustus seletada oma otsuse tagamaid ainult tatamivanemale, 

Kohtunike kogule või apellatsioonikohtule. Kellelegi teisele nad seletusi ei anna. 

 

 

ARTIKKEL 13:  MATŠI ALUSTAMINE,  PE ATAMINE JA LÕPETAMIN E 

 
1. Mõisted ja žestid, mida referii ja kohtunikud matši ajal kasutavad, on määratletud lisades 1 ja 2. 

2. Pärast seda, kui Referiipaneel on oma koha sisse võtnud ning võistlejad on kummarduse 

vahetanud, hüüab referii: “SHOBU HAJIME!”, ning matš algab. 
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3. Referii peatab matši, hüüdes: “YAME!”. Vajadusel käsutab referii ka võistlejad oma esialgsetele 

positsioonidele (MOTO NO ICHI). 

4. Referii pöördub tagasi oma kohale ning kohtunikud annavad oma otsusest signaaliga märku. 

Juhul, kui on vaja anda punkte, siis määratleb referii kõigepealt võistleja (AKA või AO), seejärel 

rünnatud ala (CHUDAN või JODAN), tehnika (TSUKI, UCHI või KERI) ning siis antud 

punktiarvu kindlaksmääratud žestiga. Peale seda käivitab referii taas matši, hüüdes: 

“TSUZUKETE HAJIME!”. 

5. Kui üks võistlejatest on saanud matši käigus teise ees 8-punktise edumaa, siis hüüab referii: 

“YAME!”, ning käsutab võistlejad tagasi nende algpositsioonidele, pöördudes ka ise oma kohale 

tagasi. Seejärel kuulutab referii välja võitja, tõstes võitjapoolse käe ning teatades: “AO (AKA) NO 

KACHI”. See tähistab ühtlasi ka matši lõppu. 

6. Kui matšile eraldatud aeg saab läbi, siis kuulutab referii välja võitja punktiarvu põhjal, tõstes 

võitjapoolse käe ning teatades: “AO (AKA) NO KACHI”. See tähistab ühtlasi ka matši lõppu. 

7. Kui matšile eraldatud aeg saab läbi, kui võistlejate punktiarvud on võrdsed, siis hüüab referii: 

“YAME!”, ning pöördub oma kohale tagasi. Seejärel kuulutab referii välja JANTEI. 

8. Referii hüüab: “YAME!” ja peatab ajutiselt matši, kui 

a. vähemalt üks võistlejatest on liikunud võistlusalalt välja; 

b. ta annab käsu võistleja(te)le kohendama gi-d või kaitsevahendeid; 

c. üks võistlejatest on rikkunud reegleid; 

d. vähemalt üks võistlejatest ei saa vigastuse, haiguse või muu põhjuse tõttu matši 

jätkata. Referii otsustab matši jätkumise, kuulanud ära võistluste arsti arvamuse; 

e. üks võistlejaist haarab teisest, kuid ei soorita 2 sekundi jooksul tehnikat või heidet; 

f. kui vähemalt üks võistlejaist kukub või heidetakse, kuid resultatiivseid tehnikaid ei 

sooritata 2 sekundi jooksul pärast seda; 

g. kui mõlemad võistlejad haaravad üksteisest kinni ning ei ürita heita või punkti saada 2 

sekundi jooksul; 

h. kui mõlemad võistlejad seisavad üksteisega rinnutsi ning ei ürita heita või punkti 

saada 2 sekundi jooksul; 

i. mõlemad võistlejad on pikali pärast kukkumist või heitekatset ning maadlevad; 

j. kui nähakse ühe võistleja punkti või viga kahe või enama kohtuniku poolt; 

k. kui Referii arvates on olnud punktisooritus või rikkumine, või on vaja matš peatada 

turvalisuse põhjusel. 

l. Tatamivanem annab selleks käsu. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Matši alguses kutsub referii võistlejad nende algpositsioonidele; kui võistleja tuleb 

võistlusalale enneaegselt, tuleb ta sealt minema saata. Võistlejad peavad vahetama sügava 

kummarduse, kuna kiire noogutus on nii ebapiisav kui ka ebaviisakas. Referii võib võistlejaid 

käsutada kummardama lisas 2 toodud liigutusega, kui ei toimu vabatahtlikku kummardamist. 
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II. Matši taaskäivitamisel peab referii kontrollima, et võistlejad on oma joontel ning rahulikud. 

Võistlejad, kes ei seisa rahulikult, tuleb enne matši taaskäivitamist vaigistada, kuid referii 

peab hea seisma selle eest, et matš saaks käima minimaalse võimaliku ajaga. 

III. Võistlejad kummardavad üksteisele iga matši alguses ja lõpus. 

 

ARTIKKEL 14:  MUUDATUSED  

 

Antud reegleid on õigus muuta vaid WKF Spordikomiteel WKF Juhtivkomitee heakskiidul. 
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KATA REEGLID 

 

 

ARTIKKEL 1:  KATA VÕISTLUSALA  

 
1. Võistlusala peab olema tasane ja ohutu. 

2. Võistlusala peab olema piisava suurusega võimaldamaks sooritada segamatult katat. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Kata korralikuks sooritamiseks on vajalik sile ja kindel põrand. Tavaliselt kõlbab selleks ka kumite 
mattidega pind. 

 

 

ARTIKKEL 2:  AMETLIK RIIETUS  

 
1. Võistlejad ja kohtunikud peavad kandma ametlikku riietust, nagu kirjeldatud kumite osas 

punkt 2. 

2. Iga isik, kes nende reeglite vastu eksib, võidakse eemaldada võistlustelt. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Gi ülemist osa ei tohi kata sooritamise ajaks ära võtta. 
II. Võistlejatele, kes ei vasta riietusnõuetele, antakse 1 minut aega enda korrastamiseks. 

 

 

 

ARTIKKEL 3:  KATAVÕISTLUSE KORRAL DUS  

 
1. Katavõistlus toimub nii individuaalsena kui võistkondlikuna. Võistkond koosneb kolmest 

võistlejast (kõik samast soost – seega kas meeskond või naiskond). Individuaalne katavõistlus 

toimub eraldi meestele ja naistele. 

 

2. Võistluses kasutatakse väljakukkumissüsteemi (repêchage’ga ehk lohutusringidega). 

3. Võistlejad võivad sooritada mistahes traditsioonilist karate katat, välja arvatud relvadega 

(kobudo).  
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4. Võistleja karatestiili poolsed muudatused on lubatud. 

5. Enne igat ringi teatatakse sekretariaadilauda esitatava kata nimi.  

6. Võistlejad peavad igas ringis esitama erineva kata. Ühtegi katat ei tohi korrata. 

7. Võistkondliku kata medalimatšides esitavad võistkonnad kata vabal valikul. Pärast kata esitamist 

demonstreerivad nad kata mõtet (BUNKAI), selleks on ette nähtud aega kuus minutit. Ametlik 

ajamõõtja paneb stopperi käima siis, kui võistkonna liikmed astuvad tatamile ning paneb seisma, 

kui nad kummardavad bunkai lõpus. Võistkond, kes ületab seda ettenähtud 6 minuti ajalimiiti, 

diskvalifitseeritakse. Traditsiooniliste, abistavate relvade ning lisariiete kasutamine pole lubatud. 

 

 

SELGITUS: 

 

1. Vajalike katade arv ja tüüp sõltub osalejate arvust. Tühjad kohad lähevad arvesse vastastena. 

 
Võistlejad või võistkonnad Vajalik tehtavate katade arv 

65-128 7 

33-64 6 

17-32 5 

9-16 4 

5-8 3 

4 2 

 

 

 

 

ARTIKKEL 4:  KOHTUNIKE PANEEL  

 
1. Kohtunikekogu koosneb viiest kohtunikust, kelle määrab enne igat matši kata Kohtunike 

Komitee või tatamivanem. 

2. Katakohtunikud ei tohi olla samast rahvusest kummagi võistlejaga. 

3. Lisaks kohtunikele määratakse appi punktilugejad ja teadustajad. 

 

 

SELGITUS: 

 

I. Kata peakohtunik istub võistlusala eesserva keskel, näoga võistlejate poole. Ülejäänud neli 

kohtunikku istuvad nurkades. 

II. Kõigil viiel on käes punane ja sinine lipp või kui kasutatakse elektroonilist tablood, siis 

sisendterminaal. 
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ARTIKKEL 5:  OTSUSTAMISE KRITEERI UMID 

 
HINDAMINE 

 

Võistleja või võistkonna soorituse hindamisel teevad kohtunikud otsuse järgmise 4 

põhikriteeriumi alusel: vastavus, tehniline sooritus, sportlik sooritus ja tehniline keerukus. 

 

Kõik neli põhikriteeriumi on võrdväärse kaaluga kata soorituse hindamisel. 

 

Bunkaid tuleb hinnata samaväärse tähtsusega kui katat ennast. 

 

Kata esitus Bunkai (võistkondade medalimatšides) 

1. vastavus 

skeemile ja koolkonna standardile 
1. vastavus 

katas tehtud tegelikele liigutustele 

2. Tehniline sooritus 

a. asendid 

b. tehnikad 

c. ülemineku liikumised 

d. ajastamine/sünkroniseerimine 

e. õige hingamine 

f. fokusseerimine (kime) 

2. Tehniline sooritus 

a. asendid 

b. tehnikad 

c. ülemineku liikumised 

d. ajastamine 

e. kontroll 

f. fokusseerimine (kime) 

3. Sportlik sooritus 

a. jõud 

b. kiirus 

c. tasakaal 

d. rütm 

3. Sportlik sooritus 

a. jõud 

b. kiirus 

c. tasakaal 

d. ajastus 

4. Tehniline keerukus 

kata keerukusaste 
4. Tehniline keerukus 

Sooritatud liigutuste keerukus 

 

 

Võistlejat või võistkonda võib diskvalifitseerida järgmistel juhtudel: 

1. Vale kata esitamine või vale kata nime teatamine. 

2. Selgelt märgatav mitmesekundiline peatus kata soorituse ajal.  

3. Kohtunike funktsioonide segamine (näiteks kohtuniku liikuma sundimine talle 

kontaktiulatusse lähenedes) 

4. Kata soorituse ajal kukub vöö pealt ära. 

5. Kata koos bunkaiga kestab üle 6 minuti. 

6. Peakohtuniku juhtnööride mittetäitmine või muu mittekohane käitumine. 

 

VEAD 

 

a) Väike tasakaalu kaotus 

b) Liigutuse valel või mittetäielikul viisil sooritamine (kummardust loetakse selles mõttes näiteks 

kata liigutuseks), näiteks bloki mittetäielik sooritamine või käelöögi mööda suunamine. 

c) Mittesünkroonne liikumine, näiteks tehnika sooritamine enne kui keha liikumine on lõpuni 

viidud või võistkondliku kata puhul mittesamaaegne liikumine. 
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d) Kuuldavate märguannete kasutamine (kaasaarvatud teised isikud ning võistkonna liikmed), 

samuti teatraalsus nagu jalgade trampimine, kimono, rinna või käiste plaksutamine või 

ebasobilik väljahingamine. 

e) Ajaviitmine, kaasaarvatud pikendatud marssimine, liigne kummardamine või pikendatud paus 

enne kata alustamist. 

f) Kontrolli puudumisest põhjustatud vigastus Bunkai ajal. 

 

SELGITUS: 

I. Kata ei ole tants või teatrietendus, ta peab arvestama traditsiooniliste väärtustega. See peab 

olema usutav ja reaalne võistlus ning näitama kontsentratsiooni, jõudu ja tehnikate mõju. See 

peab demonstreerima tugevust, jõudu ja kiirust, aga ka ilu, rütmi ja tasakaalu. 

II. Team-katas peavad kõik kolm võistkonna liiget alustama katat näoga samas suunas ja 

peakohtuniku poole. 

III. Võistkonnaliikmed peavad näitama kata esituses oskust kõikides aspektides ning sünkroonsust. 

IV. Kohtunikud peavad otsustamisel arvesse võtma lisakäske, nagu näiteks käsklus esituse 

alustamiseks ja lõpetamiseks, jalgadega trampimine, rinna, käte või gi plaksutamine, karategi 

ja ebasobiv väljahingamine. 

V. See on võistleja või treeneri ülesanne kontrollida, kas tehtav kata sobib selleks ringiks ning et 

see oleks sekretariaadilauas kirjas. 

 

 

ARTIKKEL 6:  MATŠIDE KULG 

 
1. Iga matši alguses ja nimepidi kutsumise peale rivistuvad mõlemad võistlejad, kusjuures ühel 

on peal punane vöö (AKA) ja teisel sinine (AO) võistlusala eesservas näoga peakohtuniku 

poole, Kõigepealt tehakse kummardus kohtunike poole ja seejärel üksteisele. AO asub siis 

sammu tagasi võistlusalalt välja ning jääb oma korda ootama ja AKA läheb kata alustamise 

kohale ala keskel. Võistleja ütleb selgelt välja kata nime ning alustab. Kata lõpetamisel lahkub 

AKA platsilt ning AO teeb oma soorituse. Pärast AO katat astuvad mõlemad võistlejad platsi 

eesservale ning jäävad ootama kohtunike otsust. 

2. Kui kata ei ole reeglitepärane või esineb mingi muu korrapäratus, võib peakohtunik teised 

kohtunikud kokku kutsuda, et ühiselt otsus teha. 

3. Kui võistleja diskvalifitseeritakse, ristab peakohtunik lipud ja toob lipud tagasi. 

4. Pärast mõlemat kata esitust seisavad võistlejad kõrvuti ühel joonel. Peakohtunik annab lippude 

tõstmiseks kahetoonilise vilega märku (HANTEI), mispeale kohtunikud langetavad oma 

otsuse. 

5. Võidab kas AKA või AO. Viik pole lubatav. Võistleja, kes saab enamuse häältest, 

kuulutatakse võitjaks. 

6. Võistlejad kummardavad üksteisele, siis kohtunikele ning lahkuvad võistlusalalt. 

 

SELGITUS: 
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I. Kata alustamise koht on võistlusala kesk (piki-)joonel 

II. Lippude kasutamisel annab peakohtunik otsuse näitamiseks märku (HANTEI) ja puhul kaks 

korda lühidalt vilet. Kohtunikud tõstavad lipud samaaegselt. Andes piisavalt aega (umbes 5 

sekundit), et lipud üle lugeda ja võitja selgitada, lastakse lipud alla pärastühte lühikest vilet. 

III. Kui vastane ei ilmu kutsel võistlema, kuulutab peakohtunik välja KIKEN ja kohale ilmunud 

võistleja saab automaatselt võidu ilma, et ta peaks üldse katat sooritama. Sel juhul võib võitja 

selleks ringiks mõeldud katat sooritada järgmises ringis. 
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LISA 1 :  TERMINOLOOGI A 

 
 

 

SHOBU HAJIME 

 

 

Kohtumise algus 

 

Pärast hüüdmist astub Referii sammu tagasi 

 

 

ATOSHI BARAKU 

 

Jäänud on vähe aega 

 

Ajavõtja poolt antav kuuldav signaal, mis antakse 

10 sekundit enne kohtumise lõppu, selle järel ütleb 

Referii “Atoshi Baraku”. 

 

 

YAME 

 

Stopp 

 

Kohtumise lõpp või katkestus. Selle ütlemisega 

teeb Referii käega kiire ülevalt alla liigutuse 

 

 

MOTO NO ICHI 

 

Algsetele kohtadele 

 

Võistlejad ja Referii naasevad oma 

stardipositsioonidele 

 

 

TSUZUKETE 

 

Jätkake võitlust 

 

Võistluse jätkamine, kui on ilmnenud mõni 

ootamatu seisak 

 

TSUZUKETE HAJIME 

 

Võitlust alga 

 

Referii seisab ettepoole astes öeldes ”Tsuzukete” 

viib ta käed laiali peopesad suunatud väljapoole. 

Öeldes “Hajime” keerab pihud sisse poole ja viib 

käed kiiresti kokku astudes samal ajal sammu 

tagasi. 

 

 

SHUGO 

 

Kohtunikude kutse 

 

Referii kutsub kohtunikud kokku kohtumise 

lõppedes või Shikkaku soovitamiseks 

 

HANTEI 

 

Otsus 

 

Referii palub otsustada. Peale lühikest vile signaali 

näitavad kohtunikud oma otsust lipuga ja Referii 

kasutades oma käsi. 

 

 

HIKIWAKE 

 

Viik 

 

Kui hantei otsus on viik, ristab Referii oma käed, 

siis viib need laiali 

 

TORIMASEN 

 

Ei ole punktisooritust 

 

Referii ristab oma käed, siis viib need külgedele 

peopesad allpool. 

 

 

AKA (AO) NO KACHI 

 

Punane(sinine) on võitja 

 

Referii tõstab käe võitja pool küljel üles 

 

AKA (AO) IPPON 

 

Punane (sinine) saab kolm 

punkti 

 

 

Referii tõstab käe 45 kraadise nurga all võitja 

poole. 

 

 

AKA (AO) WAZA-ARI 

 

Punane (sinine) saab kaks 

punkti 

 

Referii tõstab oma käe 90 kraadise nurga all 

punktisaaja poolel 

 

 

AKA (AO) YUKO 

 

Punane (sinine) saab ühe 

punkti.  

 

Referii näitab seda tõstes käe 45 kraadi nurga all 

küljele 

 

 

CHUKOKU 

 

Esimene hoiatus. Kasutatakse 

nii Kategooria 1 kui ka 

kategooria 2 juures. 

 

Kategooria 1 hoiatust näitab Referii ristates oma 

käsivarred eksinud võistleja poole. Kategooria 2 

hoiatuse korral tõstetakse eksinu poolne käsi 

küünarnukist kõverdatult ja nimetissõrm üleval. 
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KEIKOKU 

 

Teine või tõsisem hoiatus 

 

 

Referii näitab kõigepealt Kategooria, siis suunab 

oma nimetissõrmega maha 45 kraadise nurga all 

eksinud võistleja suunas 

 

 

HANSOKU-CHUI 

 

Kolmas või tõsisem hoiatus 

kui keikoku 

 

 

 

Referii näitab kõigepealt kategooria, see järel 

nimetissõrmega täisnurga all eksinud võistleja 

suunas. 

 

 

HANSOKU 

 

Diskvalifikatsioon 

 

Referii näitab kõigepealt kategooria ja seejärel 

ülevalt 45 kraadise nurga all eksinu suhtes, seejärel 

teadustab vastase võidu. 

 

 

JOGAI 

 

Võitlusalalt välja minek 

 

Referii osutab nimetissõrmega maha eksinud 

võistleja poolel näitamaks, et võistleja läks alalt 

välja. 

 

 

SHIKKAKU 

 

 

Diskvalifikatsioon “Lahku 

võistlusplatsilt” 

 

Referii osutab nimetissõrme ülevalt 45 kraadise 

nurga all eksija suunas ja teatab kõva häälega “Aka 

(Shiro) Shikkaku!” Seejärel teatab vastase võitu. 

 

 

KIKEN 

 

Võitlusvõimetus 

 

Referii osutab 45 kraadise nurga all võistleja joone 

suunas 

 

MUBOBI 

 

Eneseohustamine 

Referii puudutab oma nägu siis keerab oma käe 

nurga all edasi astub tagaasi ja näitab kohtunikele, 

et võistleja ohustab ise ennast. 
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LISA 2 :  KOHTUNIKU MÄ RGUANDED 

 

 

 

 

REFERII MÄRGUANDED 

 

 

 

 

 

SHOMEN-NI-REI  

 Referii sirutab käed ette peopesadega samas suunas. 

 

 

 

 
 

 

 

OTAGAI-NI-REI 

 Referii annab võistlejatele märku üksteisele 

kummardamiseks. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SHOBU HAJIME 

 “Alustage kohtumist” 

 Pärast ütlemist astub Referii sammu tagasi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

YAME 
 “Stopp” 

 Kohtumise katkestus või lõpp, Öeldes astub Referii 

kiiresti ette ja viib käe kiiresti ülalt alla 
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TSUZUKETE HAJIME 
 “edasist võitlust alusta 

 Öeldes “Tsuzukete” astub tagasi ja viib käed laiali 

peopesad eemale suunatud Öeldes “Hajime” viib käed 

kiiresti kokku ja astub samal ajal tagasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

YUKO (1 punkt) 
 Referii näitab käega alt 45 kraadise nurgaga punktisaaja 

poole. 

 

 

 
 

 

 

 

WAZA-ARI (kaks punkti) 

 Referii tõstab käe punktisaaja poole õla kõrgusele 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

IPPON (kolm punktis) 

 Referii tõstab käe ülevalt 45 kraadise nurga alla 

punktisaaja poolsel küljel 
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Eelmine otsus tühistatud 

 Referii pöörab vastava võistleja poole, tõstab käed 

rinnale risti teeb seejärel raiuva liigutuse, peopesad all, 

näitamaks et eelmine otsus on tühistatud. 

 

 

 

 
 

 

 

 

KACHI (Võit) 

 Matši või kohtumise lõpus võitja näitamine “Aka (või 

AO) No Kachi” – Referii sirutab oma käe üles 45-

kraadise nurga all võitja poolel. 

 

 

 
 

 

 

 

KIKEN 

 “Võitlusvõimetus” 

 Referii osutab oma nimetissõrmega eemaldatava võistleja 

poolsele joonele ja kuulutab vastase võitjaks 

 

 

 
 

 

 

 

SHIKKAKU 
 “Diskvalifikatsioon, lahku tatamilt  

 Referii osutab nimetissõrmega 45 kraadise nurga all 

ülevalt, eksinu poole, seejärel osutab sõrmega tatamilt 

välja ja teatab: “Aka (Ao) Shikkaku!” Seejärel kuulutab 

vastase võitjaks. 
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HIKIWAKE 
 “Viik” 

 Hante viigilise tulemuse korral ristab Referii käed 

rinnal ja viib need siis alla peopesad joonega 

paralleelsed 

 

 

 

 
 

 

 

 

KATEGOORIA 1 ÜLEASTUMINE 

 Referii ristab lahtised käed randme kohal eksinu poolsel 

küljel 

 

 

 
 

 

 

 

KATEGOORIA 2 ÜLEASTUMINE 

 Referii tõstab küünarnukist kõverdatud käe eksinu poolsel 

küljel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHUKOKU 

 Kategooria 1 hoiatust näitab Referii ristates oma 

käsivarred eksinud võistleja poole. Kategooria 2 hoiatuse 

korral tõstetakse eksinu poolne käsi küünarnukist 

kõverdatult ja nimetissõrm üleval. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

KEIKOKU 

Referii näitab kategooriat (1.või 2.), seejärel osutab 

oma nimetissõrmega alt 45 kraadise nurga all eksinu  

suunas 
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HANSOKU CHUI 
 Referii näitab kategooria, seejärel näitab 

nimetissõrmega täisnurga all eksinu suunas 

 

 

 
 

 

 

 

 

HANSOKU 
 “Diskvalifikatsioon” 

 Referii näitab kategooria ja osutab siis nimetissõrmega 45 

kraadise nurga all eksinu poole ja kuulutab vastase 

võitjaks 

 

 

 
 

 

 

 

 

PASSIIVSUS 
   

 Referii keerutab üht rusikat ümber teise, et näidata 2. 

Kategooria rikkumist. 

 

 

 

 
 

 

 

 

TORIMASEN 
 “Tehnika ei olnud punktivääriline” 

 Referii ristab käed, teeb raiuva liigutuse, peopesad 

allpool. Kui Referii kasutab seda märguannet ja selle järel 

palun umber mõelda, tähendab see, et tehnika ei vastanud 

kõigile 6-le nõutavale kriteeriumile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIKA BLOKEERITI VÕI EI TABANUD 

 Referii asetab lahtise käe teisele käele näidates 

kohtunikele, et tehnika ei tabanud, või blokeeriti. 
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TEHNIKA EI TABANUD  
Referii liigutab rusikas kätt vöö kohal näitamaks kohtunikele, et 

tehnika ei tabanud. 

 

 

 
 

 

 

 

LIIGA TUGEV KONTAKT 

 Referii näitab kohtunikele, et on kasutatud liiga tugevat 

kontakti või muud Kategooria 1 rikkumist. 

 

 

 
 

 

 

 

TEESKLEMINE VÕI VIGASTUSEGA LIIALDAMINE 

 Referii hoiab mõlemad käed näo ees näitamaks 

Kategooria 2 üleastumist. 

 

 

 

 

JOGAI 
 “Võitlusalast välja minek” 

 Referii osutab nimetissõrmega tatamijoonele, tehes seda 

väljamineja poolsel küljel 

 

 

 

 
 

 

 

 
MUBOBI (enda ohustamine) 

 Referii puudutab lahtise käega nägu toob selle siis nurga 

all ette ja liigutab näo ees edasi tagasi, näitamaks 

kohtunikele, et tegu oli mubobiga. 
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VÕITLUSE VÄLTIMINE 

 Referii teeb maha suunatud nimetissõrmega ringikujulisi 

liigutusi näitamaks Kategooria 2 üleastumist. 

 
 

 

 

EBAVAJALIK HAARAMINE, MAADLEMINE VÕI  

LÜKKAMINE ILMA TEHNIKATA 

 Referii hoiab mõlemad rusikad õla kõrgusel või teeb 

lükkava liigutuse lahtiste kätega näitamaks kohtunikele 

Kategooria 2 üleastumist. 

      

           

 

                 
 

 

 

OHTLIKUD JA KONTROLLIMATA RÜNNAKUD 

 Referii viib rusikas käe oma peast mööda näitamaks 

kohtunikele Kategooria 2 üleastumist. 

 
 

 

 

RÜNNAK PEA, PÕLVEDE VÕI KÜÜNARNUKKIDEGA 

 Referii katsub oma otsmikku, põlve või küünarnukki 

lahtise käega näitamaks kohtunikele Kategooria 2 

üleastumist. 

         
 

 

 

VASTASE ERGUTAMINE VÕI TEMAGA RÄÄKIMINE 

JA EBAVIISAKAS KÄITUMINE 

 Referii paneb oma nimetissõrme huultele näitamaks 

kohtunikele Kategooria 2 üleastumist. 
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SHUGO 
 “Kohtunikud, kogunege!” 

 Kohtunikud kutsutakse kokku pärast kohtumise lõppu või 

shikkaku soovitamiseks. 
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KOHTUNIKE LIPUMÄRGUANDED 

 

 
 

YUKO 
 

 
 

WAZA-ARI 

 

 
 

IPPON 

 

 

 
 

VIGA 

Vea hoiatus. Vastavat lippu lehvitatakse ringis ja näidatakse 

seejärel vastav kategooria 

 

 

 

 

 
 

KATEGOORIA 1 RIKKUMINE 

Lipud ristatakse ja sirutatakse käed eksinu poole 

 

 

 
 

KATEGOORIA 2 RIKKUMINE 

 

 

 
 

KATEGOORIA 2 RIKKUMINE 

Kohtunik painutab käe küünarnukist eksinud võistleja 

poolse lipuga 
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JOGAI 

Kohtunik koputab vastava lipuga vastu maad. 

 

 

 

 
KEIKOKU 

 

 

 

 
HANSOKU CHUI 

 

 

 

 
HANSOKU 

 

 

        
TORIMASEN 

 

 

 

 
PASSIIVSUS 

Lipud tõstetakse rinna kõrgusele ja asetatakse teineteisele. 
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 LISA 3 :  TEGUTSEMISJ U HISED KOHTUNIKELE 

 

 

See lisa on mõeldud abiks referiidele ja kohtunikele juhul, kui reeglitest ei saa otsest vastust  

 

 

LIIGNE KONTAKT 

Kui võistleja sooritab punktitehnika ja seejärel kohe liigse kontaktiga tehnika, ei anna Referii talle 

punkti, vaid hoopis 1. kategooria hoiatuse või karistuse (v.a. oma süül). 

 

LIIGNE KONTAKT JA LIIALDAMINE  

Karate on võitluskunst ja võistlejatelt oodatakse kõrget käitumise standardit. Ei ole vastu võetav, kui 

võistlejad pärast kerge löögi saamist hõõruvad oma nägu, jalutavad või vaaruvad ringi, kössitavad või 

tirivad suust oma hambakaitsmed või muul moel teesklevad, et kontakt oli liigatugev selleks, et 

Referiid veenda vastasele suuremat karistust andma. Selline käitumine on sohi tegemine ning alandab 

meie sporti – seda tuleks kiirelt karistada. 

Kui võistleja püüab näidata, et teda rünnati liigse kontaktiga ja kohtunikud otsustavad, et antud 

tehnika oli kontrollitud ning vastas kõigile kuuele punkti kriteeriumile, saab vastane punkti eest 

tehnika ning näitleja 2. kategooria hoiatuse (tuleb meeles pidada, et tõsised vigastuse teesklused  

võivad lõppeda Shikakku-ga.) Tõsisem situatsioon on, kui võistleja saab tugevama löögi ning kukub 

põrandale, seejärel vahepeal üles tõustest (et 10 sekundi lugemist peatada) ning jälle maha kukkudes. 

Referii ja kohtunikud peavad meeles pidama, et jodan geri on väärt 3 punkti ning kuna võistkondade 

ja üksikvõistlejad, kes saavad medalite eest finantsilist tasu, suurendab kiustust laskuda ebaeetilisse 

käitumisse. On tähtis seda ära tunda ning anda selle eest vastavaid karistusi. 

 

MUBOBI 

Mubobi hoiatus või karistus antakse võistlejale, kes vigastab end omal süül läbi hoolimatuse. Seda 

võib põhjustada näiteks vastasele selja pööramine, pika ja madala gyaku tsukiga ründamine kaitsmata 

vastase jodan vasturünnakut, enne Referii käsklust “Yame” võitluse lõpetamine, oma kaitse ja 

tähelepanu alla laskmine vastase löökide peale. Artikli 8 selgitus nr XV ütleb: 

Kui leitakse, et ründaja saab rünnakul viga oma süü tõttu, karistab Referii teda 2. kategooria 

karistusega ning võib tühistada karistuse vastasele. 

Võistleja, kes saab löögi pihta omal süül ning liialdab sihilikult selle mõjuga selleks, et kohtunik 

vastasest karistaks, võib ise saada hoiatuse või karistuse Mubobi eest ning lisaks veel karistuse 

liialdamise pärast, kuna reegleid on rikutud korduvalt. 

Tuleb märkida, et ükskõik millistel põhjustel, liiga tugeva kontaktiga rünnak ei saa anda punkti. 

 

ZANSHIN 

Zanshini all mõistetakse pidevat pühendumist matšile, mil võistleja säilitab täieliku keskendumise, 

jälgimise ning teadlikkuse vastase rünnakute potentsiaali kohta. Mõned võistlejad pööravad oma keha 

pärast punktitehnikat osaliselt ära, kui ikkagi jälgivad veel vastest ning on valmis edasi võitlema. 

Kohtunikud peavad olema suutelised eristama jätkuvat valmiduse olekut ning situatsiooni, kus 

võistleja on ära pööranud, lõpetanud kaitse ning seega tegelikult lõpetanud võitlemise. 

 

CHUDAN JALALÖÖGI PÜÜDMINE 

Kas kohtunikud peaksid andma punkti võistlejale, kes sooritab punkti chudan jalalöögiga ning vastane 

püüab jala kinni enne, kui see jõuab jala tagasi tõmmata?  
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Juhul kui jalaga löönud võistleja säilitab ZANSHINi ei ole põhjust, miks selline tehnika ei peaks 

punkti andma. Loomulikult peab see vastama nõutud kuuele kriteeriumile. Lõppude lõpuks ka ju kahe 

pea-aegu sama-aegse gyaku tsuki puhul tavaliselt antakse punkt sellele, kelle tehnika esimesena 

vastasele maandus, kuigi mõlema võistleja tehnika võis olla efektiivne. Teoreetiliselt tegelikus 

võitlusolukorras täisjõuga look muudaks vastase võitlusvõimetuks ning seejärel jalga ei saaks enam 

haarata.. Sobilik kontroll, rünnaku piirkond ning vastavus kuuele kriteeriumile on otsustavad faktorid 

kas anda punkti või mitte. 

 

HEITED JA VIGASTUSED 

Kuna vastasest kinni haaramine ja heitmine on teatud oludes lubatud, siis on treenerite kohus 

kindlustada nende võistlejate kukkumistehnikate treenimine ja nende kasutamise oskamine. 

Võistleja, kes üritab teha heitetehnikat, peab järgima artiklite 6 ja 8 selgitusi. Kui võistleja heidab 

vastest järgides kõiki vajalikke nõudeid ning heidetav saab viga oma oskamatuse tõttu kukkuda, 

loetakse vigastatud süüdi olevaks ning heitjat ei tohi karistada. Enese põhjustatud trauma võib 

juhtuda, kui heidetav ukemi asemel sirutab käe ette ning maandub küünarnukil või käel või tõmbab 

haarates heitja endale peale.  

Potentsiaalselt ohtlik olukord tekib, kui võistleja haarab vastaselt mõlemast jalast, et teda seljale heita. 

Artikkel 8 selgitus X ütleb “…ja vastasest tuleb kinni hoida kogu heitetehnika ajal, et vastane saaks 

korralikult kukkuda. ”Kuna sellise tehnika puhul on raske tagada heidetava kindel maandumine, võib 

selline heide langeda keelatud heidete kategooriasse. 

 

KUKKUNUD VÕISTLEJA PEAL PUNKTI SAAMINE 

Kui võistleja heidetakse või ta pühitakse jalgadelt ning netema kehal sooritatakse punktitehnika ajal, 

mil tema ülakeha on tatamil, saab selle eest IPPONi. 

Kui punktitehnika sooritatakse ajal, mil vastane olles on kukkumas, võtavad kohtunikud arvesse 

kukkumise suunda, sest eemale kukkuva vastane  peal sooritatud tehnika loetakse ebaefektiivseks ja 

sell eest punkti ei saa. 

Kui võistleja ülakeha ei ole tatamil ajal, kui sooritatakse efektiivne punktitehnika, siis antakse punkte 

nii nagu Artiklis 6. Seepärast antakse punkte kukkuva, põlvitava, istuva, hüppava või mistahes muu 

situatsiooni eest, kus vastase ülakeha pole tatamil, järgnevalt: 

1. Jodan jalalöögid, kolm punkti (IPPON) 

2. Chudan jalalöögid, kaks punkti (WAZA-ARI) 

3. Tsuki ja Uchi, üks punkt (YUKO) 

MÄRGUANNETE PROTSEDUURID 

 

Kui Referii otsustab peatada matši, annab ta käskluse “YAME” ning peatab kohtumise vastava 

signaaliga. Kohtunikud langetavad oma lipud ning jäävad ootama Referii arvamust. Kui Referii 

naaseb oma positsioonile, näitab ta põhjuse matši peatamiseks vastavate märguannetega. Kohtunikud 

annavad siis oma lippudega märku oma arvamusest ning Referii teeb selle põhjal enamuse otsuse. 

Kuna Referii on ainus, kes saab võistlusalal ringi liikuda, otseselt läheneda võistlejatele, rääkida 
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arstiga, peavad kohtunikud tõsiselt arvesse võtma seda, mida Referii neile näitab enne oma lõpiku 

otsuse tegemist, kuna ümbermõtlemine enam ei ole lubatud. 

Olukordades, kus on enam kui üks põhjus matši peatamiseks, tegeleb Referii igaühega neist 

järjekorras. Näiteks – üks võistleja on saanud punkti ning vastane on sooritanud liiga tugeva 

kontaktiga tehnika või sama võistleja on saanud MUBOBI ja liialdamise vigastuse näitamisel. 

EI OLE MÄRGUANDEID PÄRAST „YAME“t? Kui ükski kohtunik pärast matši peatamist ei anna 

mingit märguannet, kas Referii võib anda punkti või määrata karistust? 

Artiklik 12 selgituste peatükk III väidab: „Kuigi, kui matš peatatakse, jääb valitsema enamuse otsus“. 

Kuna kohtunikud ei näinud midagi, ei paku nab abi millegi toetamisel, sellepärast on Referii ise 

enamus.Selline olukord võib tekkida, kui võistlejad on tatami ääres Referii silme all ning kus 

kohtunikel ei ole hea vaadet olukorrale. Sellegipoolest peab Referii olema väga kindel enne sellises 

olukorras punkti või karistuse andmist.  

JOGAI 

Kohtunikud peavad meeles pidama, et näidates JOGAId tuleb vastava lipuga maas koputada. Kui 

Referii peatab matši ning läheb algpositsioonile peavad nad näitama 2. kategooria rikkumist. 

REEGLITE RIKKUMISE MÄRGUANNE 

Kategooria 1 üleastumiste näitamiseks peaksid kohtunikud kõigepealt tegema vastavat värvi lipuga 

ringikujulisi liigutusi ning seejärel ristama lipud sirutatud kätega vastava võistleja poole (vasakule 

AKA, punane lipp on peal ja paremale AO, sinine lipp on peal). See annab Referiile võimaluse selgelt 

näha, millise võistleja kohta käib rikkumise märguanne. 



44 

VERSIOON  8.0  JAANUAR  2013 

 

LISA 4 :  PUNKTILUGEJ A MÄRGID  

 

 

 

 Ippon Kolm punkti 

 Waza-Ari Kaks punkti 

 Yuko Üks punkt 

   

 
 

Kachi Võitja 

 Make Kaotaja 

 Hikiwake Viik 

   

C1W Kategooria 1 Viga — Warning Hoiatus 

C1K Kategooria 1 Viga — Keikoku  

C1HC Kategooria 1 Viga — Hansoku Chui  

C1H Kategooria 1 Viga — Hansoku Diskvalifitseerimine 

   

C2W Kategooria 2 Viga — Warning  

C2K Kategooria 2 Viga — Keikoku  

C2HC Kategooria 2 Viga — Hansoku Chui  

C2H Kategooria 2 Viga — Hansoku Diskvalifitseerimine 

   

KK Kiken Kaotus loobumisega 

   

S Shikkaku Tõsine diskvalifitseerimine 
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LISA 5 :  KUMITE VÕIST LUSALA PLAAN  
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LISA 6 :  KATA VÕISTLU SALA PLAAN  
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LISA 9 :  KARATE-GI  

 
 

 

 



LISA 10:  MAAILMA MEI STRIVÕISTLUSTE TINGIMUSED JA K ATEGO ORIAD 

W O R L D  K A R AT E  F E D E R AT I O N  
MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSTE KORRALDUS JA KATEGOORIAD (uuendatud juunis 2010) 

KADETID,  JUUNIORID ja U21 SEENIORID 

ÜLDINE KATEGOORIAD ÜLDINE KATEGOORIAD 

 KADETID JUUNIORID   

Võistlus kestab 4 
päeva 

Ind. kata (vanus 14-15.a.) Ind. kata (vanus 16-17.a.) Võistlus kestab 5 päeva 
Võistkondlikud alad 
peetakse pärast 
individuaalseid 

Ind. kata 
(vanus 16+ a.) 

Ind. kumite (vanus 14-
15.a.) 

Ind. kumite (vanus 16-17.a.) Ind. kumite 
(vanus 18+ a.) 

Poisid Tüdrukud Poisid Tüdrukud Mehed Naised 

Igast riigist max 1 
võistleja kategoorias 

-52 kg -47 kg -55 kg -48 kg Igast riigist max 1 võistleja 
kategoorias 

-60 kg -50 kg 

-57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg 

-63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg 

Loosimisel ei panda 
kokku eelmise korra 
esinelikut 

-70 kg  -76 kg +59 kg -84kg -68 kg 

+70 kg  +76 kg  Loosimisel ei panda kokku 
eelmise korra esinelikut 

+84 kg +68 kg 

Ind. kata (vanus 14-17.a.) Pause ei peeta. Kohtunike 
ja ametnike toitlustuseks 
on eraldi ala ajakavaga. 

Team kata 
(vanus 16+ a.) 

Võistlus peetakse 5 
või 6 tatamil, 
sõltuvalt ruumi 
võimalustest 

Poisid Tüdrukud Võistlus peetakse 4 reas 
asetseval tatamil  

Mehed Naised 

   Kumite matšid kestavad 2 
min naistel ja 3 min 
meestel. Finaalis ja 
poolfinaalis 3 min naistel ja 
4 min meestel 

Team kumite 
(vanus 18+ a.) 

   Mehed Naised 

Kumite matšid 
kestavad 2 minutit 
kõikidel juhtudel 

    

   Team kata bunkai 
sooritatakse finaalis ja 
poolfinaalis 

 

10 13  16 
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LISA 11 :  REFERIIDE JA KOHTUNIKE PÜKSTEVÄ RVI JUHEND  

 


