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СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК И ТЪЛКУВАНИЯ

Член 1. ЦЕЛ
Състезателният правилник има за цел да регламентира по справедлив и безпроблемен начин всички
въпроси, касаещи състезанията от всички нива, които се подкрепят и/или организират от Световната
федерация по Таекуондо (СФТ), континенталните съюзи и членуващите национални
федерации/асоциации, както и да обезпечи прилагането на стандартизирани правила.
(Тълкувание)

Целта на чл. 1 е да се постигне стандартизация на всички състезания по Таекуондо в световен мащаб. Състезания, които
не спазват фундаменталните принципи на този правилник, не могат да бъдат признати като състезания по Таекуондо.

Член 2. ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Състезателният правилник е в сила за всички състезания, които се подкрепят и/или организират от
Световната федерация по Таекуондо (СФТ), континенталните съюзи и членуващите национални
организации. Ако някоя членуваща национална организация (асоциация, федерация, съюз и т.н.)
желае да направи частично изменение на която и да било част от Състезателния правилник, тя първо
трябва да получи одобрението на Световната федерация по Таекуондо. В случай, че континентален
съюз и/или членуваща национална организация наруши Състезателния правилник на СФТ без
предварително одобрение от страна на СФТ, СФТ може – по собствено усмотрение – да не одобри
или да отмени въпросното международно състезание. В допълнение към това, Световната федерация
по Таекуондо може да предприеме допълнителни дисциплинарни мерки спрямо съответния
континентален съюз или национална организация.

2. Организационният комитет на състезанията, които се подкрепят от СФТ или за които СФТ е дала
своето разрешение е задължен да спазва Медицинския кодекс на СФТ.
(Обяснение #1)

Получаване на предварително одобрение:

Всяка асоциация (федерация), която иска да направи частично изменение на която и да било част от съществуващия
правилник, трябва да представи пред Световната федерация по Таекуондо съдържанието на желаното изменение, заедно
с обосновка на причините, поради които иска да го направи. Одобрение на всички промени в този правилник трябва да
бъде получено от Световната федерация по Таекуондо най-малко един месец преди насрочената дата на състезанието.
Световната федерация по Таекуондо може да прилага Състезателния правилник с частични изменения по време на
организирани от нея състезания с решение на Техническия делегат, след одобрение от страна на Президента.

Член 3. ИГРАЛНО ПОЛЕ
За провеждането на състезания по Таекуондо, които се подкрепят от Световната федерация по
Таекуондо, следва да се използва спортно съоръжение с капацитет най-малко 3000 седящи места.
Подовата повърхност следва да бъде с размери най-малко 40м х 60м и да предлага на публиката и на
състезателите оптимална аудио-визуална информация, в съответствие с указанията в Техническото
ръководство. Височината на спортното съоръжение следва да бъде най-малко 10м от пода до тавана.
Осветлението следва да бъде с интензитет най-малко 1500 лукса и най-много 1800 лукса, и да бъде
насочено към Игралното поле от най-горната част на помещението. Всички приготовления следва да
бъдат завършени най-малко два дни преди началото на състезанието и ще подлежат на одобрение от
страна на Техническия делегат.

Игралното поле трябва да бъде с размери 8м х 8м по метричната система. То трябва да бъде с равна
повърхност, без никакви пречещи издатини, и да бъде покрито с еластична, нехлъзгава настилка. Ако
е необходимо, Игралното поле може да бъде разположено и върху платформа с височина 1м от
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основата, като извън граничната линия наклонът трябва да бъде по-малък от 30°, за обезпечаване на
безопасността на състезателите.

1. Граници на Игралното поле

Площта с размери 8м х 8м се нарича Игрално поле и следва да бъде синя на цвят, а крайната
външна линия, опасваща Игралното поле, се нарича Гранична линия. Извън Граничната линия
настилката следва да бъде червена или жълта на цвят. Предната Гранична линия, разположена
непосредствено до позициите на Секретаря и на Лекаря, се нарича Гранична линия №1.
Останалите линии, в посока по часовниковата стрелка, се наричат съответно Гранична линия №2,
№3 и №4.

2. Обозначение на позициите

1) Позиция на Рефера

Позицията на Рефера следва да бъде обозначена на разстояние 1,5м назад от централната точка на
Игралното поле в посока към Гранична линия №3 и се нарича „Позиция на Рефера”.

2) Позиции на Страничните съдии

Позицията на 1ви съдия следва да бъде обозначена на разстояние 0,5м навън от ъгъла между
гранични линии №1 и №2. Позицията на 2ри съдия следва да бъде обозначена на разстояние 0,5м
навън от центъра на Гранична линия №3, с лице към централната точка на Игралното поле, а
позицията на 3ти съдия следва да бъде обозначена на разстояние 0,5м навън от ъгъла между
гранични линии №4 и №1.

3) Позиция на Секретаря

Позицията на Секретаря следва да бъде обозначена на 2м назад от Външната гранична линия №1
(намираща се навън от Гранична линия №1, във външния край на ивицата за безопасност), с лице
към Игралното поле и на 2м встрани от ъгъла между Гранична линия №1 и Гранична линия №2.

4) Позиция на Лекаря

Позицията на Лекаря следва да бъде обозначена на повече от 3м надясно от Външната гранична
линия (намираща се във външния край на ивицата за безопасност).

5) Позиции на състезателите

Позициите на състезателите следва да бъдат обозначени в две срещуположни точки, всяка на 1м
встрани от централната точка на Игралното поле, на 4м от Гранична линия №1 (позицията на
синия състезател - в посока към Гранична линия №2, а позицията на червения състезател – в
посока към Гранична линия №4).

6) Позиции на треньорите

Позициите на треньорите следва да бъдат обозначени на 1м назад от централната точка на
Външната гранична линия (намираща се във външния край на ивицата за безопасност) от страната
на всеки състезател. Треньорите нямат право да стават от стола си по време на рундовете
(единствено с изключение на случаите, когато искат преглед на видеозаписа) и нямат право да
напускат Зоната за треньора, с размери 1м х 1м, която указва разположението на позицията на
треньора. При нарушение на това правило, Реферът следва да даде наказание „Кьонг-го” на
съответния треньор.

7) Позиция на Пункта за проверка

Пунктът за проверка следва да бъде разположен в близост до входа към Игралното поле и служи
за проверка на защитната екипировка на състезателите.

(Обяснение #1)

Еластична настилка: Степента на еластичност и хлъзгавост на настилката трябва да бъде одобрена от Световната
федерация по Таекуондо преди състезанието.
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(Обяснение #2)

Размери на Игралното поле: Около Игралното поле следва да бъде осигурена ивица за безопасност с широчина най-малко
2м, съответно цялостните размери на всяко игрище следва да бъдат поне 12м x 12м или 14м x 14м.

Диаграма 1. Игрище

B-1~4 Гранични линии №1 до №4
J1~3 Странични съдии №1 до №3
R Рефер
C-R Треньор на червения състезател (Hong)
C-B Треньор на синия състезател (Chung)
DOC Отборен лекар
Doctor Дежурен лекар на игралното поле
Recorder Секретар
IVR Жури за преглед на видеозаписа
TD & CSB Технически делегат и Надзорен съвет за състезанието

(Обяснение #3)

Състезателна платформа: Платформата следва да бъде изградена в съответствие с приложената по-долу Диаграма 2.

Диаграма 2. Състезателна платформа
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Диаграма 3. Разположение при няколко игрални полета

(Обяснение #4)

Позициите на рефера и на състезателите следва да бъдат обозначени върху настилката в цвят, различен от този на
настилката.

(Обяснение #5)

Цвят: Цветовата схема на повърхността на настилката трябва да не позволява силно отражение на светлината, или да
уморява очите на състезателите или зрителите. Освен това, цветовата схема трябва да бъде съобразена с екипировката и
униформата на състезателите, и с повърхността на Игралното поле.

(Обяснение #6)

Пункт за проверка: На Пункта за проверка длъжностното лице проверява дали всички материали, които състезателят
носи, са одобрени от Световната федерация по Таекуондо и дали големината на защитната екипировка на състезателя
отговаря на неговото телосложение. Ако проверяващият прецени, че това не е така, състезателят ще трябва да я замени с
подходяща.

(Указание за ръководене на срещите #1)

Реферът трябва да бъде напълно наясно с измеренията на Игралното поле и тяхното приложение при ръководенето на
срещите, и трябва да използва цялата повърхност на Игралното поле, за да не допуска прекомерно накъсване на играта.

Член 4. СЪСТЕЗАТЕЛИ
1. Квалификация на състезателите. Всеки състезател трябва да:

1) принадлежи към националността на съответния участващ отбор.

2) е препоръчан от националната асоциация (федерация) по Таекуондо.

3) притежава сертификат за дан по Таекуондо, издаден от Kukkiwon или от Световната федерация
по Таекуондо.

4) има издаден лиценз за участие в международни състезания „WTF Global Athlete License (GAL)”

5) бъде на възраст най-малко 17 години в годината на провеждане на съответното състезание (при
Световно първенство по Таекуондо за младежи – да бъде на възраст от 15 до 17 години, а при
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Световно първенство по Таекуондо за кадети – да бъде на възраст от 12 до 14 години). Възможно
е възрастите за Младежките Олимпийски игри да са различни; те се определят с решение на МОК.

(Тълкувание)

При възрастовите ограничения се взема предвид годината, а не датата. Например, ако Световно първенството по
Таекуондо за младежи се провежда на 22 февруари 2010 г., в него имат право да участват състезателите, родени между 1
януари 1993 г. и 31 декември 1996 г.

2. Униформа и задължителна екипировка на състезателите

1) На състезанията, включени в Календара на събитията на СФТ, униформата и цялата
задължителна екипировка на състезателите, включително, но без да се ограничава до изрично
посоченото, състезателната настилка, системата за електронно отчитане (PSS), системата за
незабавен преглед на видеозаписа (IVR) и защитната екипировка, трябва да бъдат такива,
одобрени от СФТ.

2) Преди да излезе на Игралното поле, състезателят трябва да бъде екипиран с одобрени от
Световната федерация по Таекуондо: нагръдник, каска (шлем), мида, кори за предмишниците и
подбедриците, ръкавици, сензорни чорапи (в случай, че се използва електронен нагръдник (PSS))
и назъбник. Състезателят трябва да носи каската под лявата си мишница и да я постави върху
главата си при спазване на инструкциите на рефера преди началото на срещата.

3) Мидата и корите за предмишниците и подбедриците трябва да бъдат под униформата за
Таекуондо. Състезателят трябва да осигури изброената по-горе одобрена от СФТ защитна
екипировка, включително ръкавици и назъбник, за лична употреба. Не се позволява носенето на
никакви аксесоари върху главата, освен каската. Всички артикули с религиозно значение трябва
да се носят под каската и под добока, и по такъв начин, че да не могат да наранят или
възпрепятстват противниковия състезател.

4) Спецификациите на униформите (добоците) за състезанията по Таекуондо, защитната
екипировка и всички други видове екипировка ще се определят отделно.

5) Организационният комитет на състезания, подкрепяни от Световната федерация по Таекуондо
ще отговаря за подготовката на цялото оборудване, необходимо за провеждането на съответното
състезание. Ще се изисква предварително одобрение от страна на Световната федерация по
Таекуондо по отношение на броя на артикулите от необходимото оборудване, в съответствие с
Техническото ръководство. Организационният комитет следва да осигури, без заплащане,
оборудване за състезателите в помещението за загряване преди и по време на състезанието, при
поискване от страна на СФТ.

3. Изследвания за забранени субстанции

1) На състезанията по Таекуондо, организирани или одобрени от Световната федерация по
Таекуондо, е забранено всяко използване или приемане на каквито и да било лекарствени
препарати или химически вещества, които са описани в антидопинговите разпоредби на
Световната федерация по Таекуондо. При състезанията по Таекуондо в рамките на Олимпийските
игри и други игри, включващи различни спортове, ще се прилага Антидопинговия кодекс на
Световната антидопингова агенция (WADA).

2) Световната федерация по Таекуондо може да взема всякакви медицински проби, които сметне
за необходими, за да установи дали даден състезател не е нарушил това правило, като всеки
победител, който откаже да даде такива проби или за който се докаже, че е извършил такова
нарушение, се отстранява от крайното класиране, а резултатът му се прехвърля на следващия
състезател в класирането.

3) Организационният комитет отговаря за всички приготовления и провеждането на
медицинските изследвания.
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4) Клаузите на Антидопинговия устав на Световната федерация по Таекуондо се приемат като
част от разпоредбите.

(Обяснение #1)

Да принадлежи към националността на съответния участващ отбор:

Когато състезател представлява даден национален отбор, неговата националност се определя въз основа на поданството
му преди подаването на заявката за участие (т.е. коя страна е представлявал преди подаването на заявката за участие).
Проверката на поданството се извършва въз основа на паспорта.

Състезател, който е поданик на повече от една държава, може да представлява всяка от тях, по свой избор. След като,
обаче, състезателят вече е представлявал една държава на Олимпийски игри, Квалификационен турнир за Олимпийски
игри, континентални или регионални игри или в световен или регионален шампионат, признат от СФТ, той не може да
представлява друга държава преди да са изминали три (3) години от последният път, когато е представлявал предишната
държава. Този срок може да бъде намален или дори отменен, със съгласието на Националните олимпийски комитети и
СФТ. Във всеки един момент СФТ може да предприеме дисциплинарни мерки спрямо състезателя и неговата национална
федерация/асоциация в случай на нарушение по настоящия член, включително – но без да се ограничава до изрично
посоченото – чрез лишаване от завоюваните отличия.

(Обяснение #2)

Назъбник:

Цветът на назъбника се ограничава до бял или прозрачен. Задължението за носене на назъбник, обаче, може да бъде
оттеглено за състезател, за когото има поставена лекарска диагноза, при която носенето на назъбник може да доведе до
увреждане.

Член 5. ТЕГЛОВИ КАТЕГОРИИ
1. Тегловите категории се разделят на категории за мъже и категории за жени, както следва:

Категории за мъже Категории за жени

До 54 кг Не повече от 54 кг До 46 кг Не повече от 46 кг

До 58 кг Над 54 кг, но не повече от 58 кг До 49 кг Над 46 кг, но не повече от 49 кг

До 63 кг Над 58 кг, но не повече от 63 кг До 53 кг Над 49 кг, но не повече от 53 кг

До 68 кг Над 63 кг, но не повече от 68 кг До 57 кг Над 53 кг, но не повече от 57 кг

До 74 кг Над 68 кг, но не повече от 74 кг До 62 кг Над 57 кг, но не повече от 62 кг

До 80 кг Над 74 кг, но не повече от 80 кг До 67 кг Над 62 кг, но не повече от 67 кг

До 87 кг Над 80 кг, но не повече от 87 кг До 73 кг Над 67 кг, но не повече от 73 кг

Над 87 кг Над 87 кг Над 73 кг Над 73 кг

2. Тегловите категории за Олимпийските игри се разделят по следния начин:

Категории за мъже Категории за жени

До 58 кг Не повече от 58 кг До 49 кг Не повече от 49 кг

До 68 кг Над 58 кг, но не повече от 68 кг До 57 кг Над 49 кг, но не повече от 57 кг

До 80 кг Над 68 кг, но не повече от 80 кг До 67 кг Над 57 кг, но не повече от 67 кг

Над 80 кг Над 80 кг Над 67 кг Над 67 кг

3. Тегловите категории за Световните първенства по Таекуондо за младежи се разделят по следния
начин:
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Категории за младежи Категории за девойки

До 45 кг Не повече от 45 кг До 42 кг Не повече от 42 кг

До 48 кг Над 45 кг, но не повече от 48 кг До 44 кг Над 42 кг, но не повече от 44 кг

До 51 кг Над 48 кг, но не повече от 51 кг До 46 кг Над 44 кг, но не повече от 46 кг

До 55 кг Над 51 кг, но не повече от 55 кг До 49 кг Над 46 кг, но не повече от 49 кг

До 59 кг Над 55 кг, но не повече от 59 кг До 52 кг Над 49 кг, но не повече от 52 кг

До 63 кг Над 59 кг, но не повече от 63 кг До 55 кг Над 52 кг, но не повече от 55 кг

До 68 кг Над 63 кг, но не повече от 68 кг До 59 кг Над 55 кг, но не повече от 59 кг

До 73 кг Над 68 кг, но не повече от 73 кг До 63 кг Над 59 кг, но не повече от 63 кг

До 78 кг Над 73 кг, но не повече от 78 кг До 68 кг Над 63 кг, но не повече от 68 кг

Над 78 кг Над 78 кг Над 68 кг Над 68 кг

4. Тегловите категории за Младежките Олимпийски игри се разделят по следния начин:

Категории за младежи Категории за девойки

До 48 кг Не повече от 48 кг До 44 кг Не повече от 44 кг

До 55 кг Над 48 кг, но не повече от 55 кг До 49 кг Над 44 кг, но не повече от 49 кг

До 63 кг Над 55 кг, но не повече от 63 кг До 55 кг Над 49 кг, но не повече от 55 кг

До 73 кг Над 63 кг, но не повече от 73 кг До 63 кг Над 55 кг, но не повече от 63 кг

Над 73 кг Над 73 кг Над 63 кг Над 63 кг

5. Тегловите категории за Световните първенства по Таекуондо за кадети се разделят по следния
начин:

Категории за младежи Категории за девойки

До 33 кг Не повече от 33 кг До 29 кг Не повече от 29 кг

До 37 кг Над 33 кг, но не повече от 37 кг До 33 кг Над 29 кг, но не повече от 33 кг

До 41 кг Над 37 кг, но не повече от 41 кг До 37 кг Над 33 кг, но не повече от 37 кг

До 45 кг Над 41 кг, но не повече от 45 кг До 41 кг Над 37 кг, но не повече от 41 кг

До 49 кг Над 45 кг, но не повече от 49 кг До 44 кг Над 41 кг, но не повече от 44 кг

До 53 кг Над 49 кг, но не повече от 53 кг До 47 кг Над 44 кг, но не повече от 47 кг

До 57 кг Над 53 кг, но не повече от 57 кг До 51 кг Над 47 кг, но не повече от 51 кг

До 61 кг Над 57 кг, но не повече от 61 кг До 55 кг Над 51 кг, но не повече от 55 кг

До 65 кг Над 61 кг, но не повече от 65 кг До 59 кг Над 55 кг, но не повече от 59 кг

Над 65 кг Над 65 кг Над 59 кг Над 59 кг

(Тълкувание)

1. Състезанията по Таекуондо се решават, в рамките на правилника, посредством пряк физически контакт и силови
сблъсъци между състезателите. Разпределението в теглови категории е възприето, за да се намали влиянието на
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относителните фактори, неравномерно разпределени между състезателите, и да се гарантира безопасността им, както и за
да се създадат равни условия за размяна на техники.

2. Разделението на мъжете и жените в отделни категории, при което мъжете се състезават срещу мъже, а жените срещу
жени, е фундаментално правило.

3. Тегловите категории за Олимпийските игри се определят в сътрудничество с Международния олимпийски комитет.

(Обяснение #1)

Не повече от:

Тегловите категории се отчитат до един знак след запетаята. Например, за „не повече от 50 кг“ се приема показание до
50.0 кг, а за 50.1 кг се приема, че надхвърля допустимия толеранс и следователно води до дисквалификация.

(Обяснение #2)

Над:

За показание над 50.00 кг се зачита такова от 50.1 кг, а 50.0 кг се смята за недостатъчно и води до дисквалификация.

Член 6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
1. Състезанията се разделят по следния начин:

1) Индивидуални състезания: Индивидуалните състезания по принцип се провеждат между
състезатели в една и съща теглова категория. В случай на необходимост, може да се пристъпи към
обединяване на съседни теглови категории. Никой състезател няма право да участва в повече от
една (1) теглова категория в рамките на едно състезание.

2) Отборни състезания: Състезания между отбори

(1) Пет (5) състезателя, разделени според теглото си в следните категории:

Категории за мъже Категории за жени

До 54 кг Не повече от 54 кг До 47 кг Не повече от 47 кг

До 63 кг Над 54 кг, но не повече от 63 кг До 54 кг Над 47 кг, но не повече от 54 кг

До 72 кг Над 63 кг, но не повече от 72 кг До 61 кг Над 54 кг, но не повече от 61 кг

До 82 кг Над 72 кг, но не повече от 82 кг До 68 кг Над 61 кг, но не повече от 68 кг

Над 82 кг Над 82 кг Над 68 кг Над 68 кг

(2) Осем (8) състезателя, разделени в теглови категории.

(3) Четири (4) състезателя, разделени в теглови категории (Обединяване на осемте теглови
категории в четири теглови категории чрез сливане на съседни категории)

(4) 1 теглова категория, обхващаща определен теглови обхват, когато форматът на състезанието
предвижда динамична смяна на състезатели

2. Системите за провеждане на състезанията се разделят по следния начин:

1) Система с пряка елиминация

2) Кръгова система

3. Състезанията по Таекуондо в рамките на Олимпийските игри се провеждат по система за
индивидуално съревнование между участниците, включваща комбинация от пряка елиминация и
репешажи.

4. Всички състезания от международно ниво, признати от Световната федерация по Таекуондо, се
формират при участието на поне 4 страни и не по-малко от 4 състезателя във всяка теглова
категория, като резултатите в категориите с по-малко от 4 състезателя не могат да бъдат признати за
официални.
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5. Световната верига „Таекуондо гран при” на СФТ ще бъде организирана въз основа на последната
утвърдена процедура, използвана за организирането на последното „Таекуондо гран при”.
(Тълкувание)

1. При турнирната система, съревнованието е индивидуално. Отборното класиране, обаче, може да се определи и въз
основа на сбора от индивидуалните класирания, като се използва метода на общия точков сбор.

* Точкова система

Отборното класиране се съставя въз основа на общия брой на събраните точки, определени съгласно следните указания:

- По една (1) начална точка за всеки състезател, който е излязъл на Игралното поле след като успешно е преминал през
официалното премерване.

- По една (1) точка за всяка победа (включително чрез служебно преминаване в следващия кръг)

- Допълнителни седем (7) точки за всеки златен медал

- Допълнителни три (3) точки за всеки сребърен медал

- Допълнителна една (1) точка за всеки бронзов медал

- В случай, че повече от два (2) отбора са с равен резултат, класирането се решава въз основа на: 1) броя на златните,
сребърните и бронзовите медали, завоювани от отбора, в този ред; 2) броя на участвалите състезатели, и 3) по-високия
брой точки в по-тежки теглови категории.

2. При отборната система, изходът от всяко отборно състезание се определя от индивидуалните резултати.

(Обяснение #1)

Обединяване на тегловите категории:

При обединяване на категории следва да се използват олимпийските теглови категории.

(Обяснение #2)

Формат с осем теглови категории:

При отборно състезание с осем теглови категории, отборът, победител в пет или повече категории, се приема за
победител. В случай, че изходът от срещата между отборите не може да се определи, защото резултатът е равен (четири
на четири), всеки отбор определя по един представител, който да участва в допълнителна решаваща среща. При този
формат не се допуска смяна на състезатели.

(Тълкувание)

3. При горепосочения формат, ако преди провеждането на всички срещи единият отбор постигне превес като спечели
повече от половината, по принцип и останалите срещи би трябвало да се проведат. Ако загубилият отбор желае да се
откаже от оставащите срещи, резултатът следва да се бъде записан като загуба поради дисквалификация, а натрупаните
от този отбор точки да не се вземат предвид за класирането.

(Тълкувание)

4. Отборните шампионати за световната купа на СФТ ще се организират въз основа на последната утвърдена процедура,
използвана за организирането на последния Отборен шампионат за световната купа.

Член 7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРЕЩИТЕ
Срещите са с продължителност три рунда по две минути, с една минута почивка между рундовете. В
случай на равен резултат след завършването на 3-ти рунд, се провежда 4-ти допълнителен двуминутен
рунд по правилото за внезапна смърт (златна точка), след едноминутна почивка след края на 3-ти

рунд.

Продължителността на рундовете може да бъде намалена на 1 минута х 3 рунда, 1:30 мин. х 3 рунда,
или 2 минути х 2 рунда, по решение на Техническия делегат за съответното състезание.

Член 8. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ
1. Тегленето на жребия следва да се проведе един ден или два дни преди началото на състезанието, в
присъствието на длъжностни лица от Световната федерация по Таекуондо и представители на
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държавите участнички. Методът за провеждане на жребия и поредността на тегленето се определят
от Техническия делегат.

2. При отсъствие на представители на някоя от държавите участнички, Техническият делегат
извършва тегленето или определя длъжностно лице, което да извърши тегленето, от нейно име.

3. Определен брой състезатели могат да бъдат поставени в схемата на състезанието въз основа на
тяхната позиция в Световната ранглиста на СФТ. Подробни указания следва да бъдат заложени в
разпоредбата а Световната ранглиста.

Член 9. ПРЕМЕРВАНЕ
1. Премерването на състезателите за деня на участие следва да бъде проведено в деня преди
състезателния.

2. По време на премерването, мъжете следва да носят долно бельо, а жените – долно бельо и сутиен.
В случай, че състезателят желае това, обаче, премерването може да се проведе и на голо.

3. Премерването следва да се проведе еднократно; на състезателите, обаче, които не са отговаряли на
изискванията при първото премерване, се дава право на още едно премерване в рамките на
отреденото за процедурата време.

4. За да не се стига до дисквалификация по време на официалното премерване, на разположение на
състезателите трябва да бъде предоставена везна за предварително премерване, идентична на
официалната, която да бъде поставена в залата за провеждане на състезанието, или на мястото,
където са настанени участниците.
(Обяснение #1)

- Състезателите за деня на състезанието:

Това са състезателите, които присъстват в списъка за участие за деня на състезанието, изготвен от организационния
комитет или от Световната федерация по Таекуондо.

- Денят преди съответното състезание:

Времето за провеждане на премерването се определя от организационния комитет и следва да бъде съобщено на
участниците на срещата на водачите на отбори. Максималната продължителност на премерването следва да бъде два
часа.

(Обяснение #2)

За премерването на жените следва да бъде осигурено отделно място, а длъжностните лица, които отговарят за
провеждането на премерването следва да бъдат жени.

(Обяснение #3)

- Дисквалификация по време на официалното премерване:

Когато даден състезател бъде дисквалифициран при официалното премерване, отборът му не получава точка за участие.

(Обяснение #4)

Везна, идентична на официалната:

Везната за пробно премерване трябва да бъде от същия вид и да бъде калибрирана по същия начин като официалната
везна. Тези факти трябва да бъдат проверени преди състезанието от организационния комитет.

Член 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ
1. Повикване на състезателите

Имената на състезателите се обявяват три (3) пъти от длъжностните лица, отговарящи за
обявяването, като първото повикване трябва да бъде тридесет (30) минути преди насроченото начало
на срещата.

2. Физически преглед и проверка на екипировката
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След като бъдат повикани, състезателите трябва да преминат през физически преглед и проверка на
екипировката на официалния Пункт за проверка от определен от Световната федерация по
Таекуондо Проверяващ. Всеки състезател е длъжен да премине през такава проверка и не трябва да
носи никакви материали, които могат да доведат до нараняване на другия състезател.

3. Излизане на Игралното поле

След проверката, състезателят отива до Зоната за треньора с един треньор и един отборен лекар или
физиотерапевт (ако има такъв).

4. Процедура преди началото и след края на срещата

1) Преди началото на срещата, Реферът повиква състезателите с командата „Чънг, Хонг“. И
двамата състезатели излизат на Игралното поле, като всеки носи каската си под лявата си
мишница. Когато даден състезател отсъства или присъства в Зоната за треньора без да е напълно
екипиран с цялата изисквана екипировка, вкл. протектори, униформа и т.н., до момента, когато
Реферът обяви „Чънг, Хонг“, се приема, че той се е отказал от участие и Реферът обявява неговия
противник за победител.

2) Състезателите застават с лице един към друг и се покланят при команда от Рефера „Ча-рьот”
(Застани мирно) и „Кьонг-йе” (Поклони се). Поклонът се изпълнява от естествената изправена
стойка „Ча-рьот” чрез навеждане на тялото в кръста под ъгъл повече от 30° и на главата под ъгъл
повече от 45°. След поклона, състезателите слагат каските си.

3) Реферът дава начало на срещата с командите „Джун-би” (Готови) и „Ши-джак” (Започни).

4) Всеки рунд на срещата започва с обявяване на „Ши-джак” (Започни) и завършва с обявяване на
„Къ-ман” (Край) от Рефера. Дори ако Реферът не е обявил „Къ-ман”, срещата ще се смята за
приключила в момента на изтичане на определеното време.

5) След края на последния рунд, състезателите застават в съответните си позиции, с лице един към
друг. Състезателите свалят каските си и при команда от Рефера „Ча-рьот, Кьонг-йе” се покланят
един на друг, след което изчакват в изправена позиция Реферът да обяви победителя.

6) Реферът обявява победителя с вдигане на ръката си от страната на победителя.

7) Състезателите се оттеглят.

5. Процедура за провеждане на срещите при отборно състезание

1) Двата отбора застават в редица с лице един към друг, подредени според документите на отбора,
от Позицията на състезателя към Гранична линия №1.

2) Преди началото и след края на срещите се спазва същата процедура като в т.4 от настоящия
член.

3) Двата отбора напускат Игралното поле и застават отстрани, в определената за това зона, за
срещата на всеки състезател.

4) Веднага след края на последната среща, двата отбора се строяват един срещу друг върху
Игралното поле.

5) Реферът обявява отбора победител с вдигане на ръката си от страната на отбора победител.
(Обяснение #1)

Отборен лекар или физиотерапевт:

При подаването на заявките за длъжностни лица към отборите, следва да се представят копия от приложимите и уместни
разрешителни за отборен лекар или физиотерапевт, написани на английски език. След проверка се издават специални
акредитации за такива отборни лекари или физиотерапевти. Само длъжностни лица, които са получили надлежна
акредитация ще имат право да излизат на Игралното поле заедно с треньора.

(Указание за провеждане на срещите)
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Когато се използват електронни нагръдници (PSS), Реферът проверява дали електронната система и носените от двамата
състезатели сензорни чорапи функционират според изискванията. Може, обаче, да се вземе решение тази процедура да не
се изпълнява – за да се спести време и да се ускори провеждане на състезанието.

Член 11. ПОЗВОЛЕНИ ТЕХНИКИ И ЗОНИ ЗА НАНАСЯНЕ НА УДАРИ
1. Позволени техники

1) Техники с юмрук: нанасяне на удар с плътно свит юмрук

2) Техники със стъпалото на крака: нанасяне на удар с техники, при които като ударна повърхност
се използва която и да било част на крака под глезенната кост (т.е. стъпалото)

2. Позволени зони за нанасяне на удари

1) Торс: позволено е използването на техники с юмрук и техники с крак за нанасяне на удари по
покритата от нагръдника площ. Нанасянето на такива удари по гръбначния стълб е забранено.

2) Глава: областта над ключицата. Разрешено е използването само на техники със стъпалото на
крака.

(Обяснение #1)

Терминът „техника с юмрук“ означава силен удар с юмрук по позволената зона за нанасяне на такива удари (покритата
от нагръдника площ) с предната част на плътно свит юмрук, при разтваряне на удрящата ръка.

(Обяснение #2)

Техники със стъпалото на крака: Разрешени са всички ударни техники, при които като ударна повърхност се използва
частта от крака под глезенната кост (т.е. стъпалото), а всички други ударни техники, при които се използва част от крака
над глезенната кост, т.е. част от пищялната кост или коляното, не са разрешени. При използване на електронни
нагръдници (PSS), разположението на сензорите върху сензорните чорапи се определя от СФТ.

(Обяснение #3)

Торс: Позволената зона за нанасяне на удари обхваща покритата от нагръдника площ между подмишницата и таза.
Следователно, всеки състезател следва да носи такъв нагръдник, който отговаря на правилата за големината на
нагръдниците за неговата теглова категория, както и на телосложението му. Принципно състезателите в една и съща
теглова категория трябва да носят един и същи размер нагръдник. Техническият делегат на СФТ би могъл, в
изключителни случаи, да определи различен подход.

Член 12. ВАЛИДНИ ТОЧКИ
1. Зони за отбелязване на точки

1) Тяло: площта от нагръдника, оцветена в синьо или червено

2) Глава: областта над ключицата (т.е. цялата глава, включително двете уши и задната част на
главата)

2. Точки се присъждат за точно и силно нанасяне на позволени техники по зоните за отбелязване на
точки по тялото и за точно нанасяне на позволени техники по главата.

3. Валидните точки се разделят по следния начин:

1) Една (1) точка за нанасяне на валиден удар по нагръдника

2) Две (2) точки за нанасяне на валиден ритник със завъртане по нагръдника

3) Три (3) точки за нанасяне на валиден ритник по главата

4) Четири (4) точки за нанасяне на валиден ритник със завъртане по главата

4. Резултатът от срещата представлява сборът на точките от трите рунда.

5. Анулиране на точки: Когато състезател осъществи атака и отбележи точка(и) с помощта на
забранени действия, отбелязаните точки следва да бъдат анулирани.
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(Обяснение #1)

Точно:

Това означава правилно изпълнена позволена техника, която осъществява пълен контакт с противника, в границите на
съответната позволена зона за нанасяне на удари.

(Обяснение #2)

Силно:

а. При използване на нагръдници без електронни сензори: Смята се, че е приложена достатъчно сила, когато тялото на
противника бъде рязко изместено под въздействието на удара.

б. При използване на нагръдници с електронно отчитане на точки (PSS): Силата на удара се измерва от електронния
сензор на нагръдника, като нивото на силата, при което се отчитат точки, е специфично за тегловата категория и пола на
състезателите.

(Указания за провеждане на срещите)

Когато която и да било част от стъпалото докосне главата на противниковия състезател, това се приема за достатъчно за
отбелязване на валидни точки.

(Указания за провеждане на срещите)

Когато състезател изпадне в нокдаун поради позволена атака на противника с валидна(и) точка(и), Реферът трябва първо
да провери състоянието на състезателя и да реши дали да започне отброяване или не. Ако Реферът прецени, че
състезателят не може да продължи срещата, Реферът може да спре срещата и да обяви другия състезател за победител
чрез нокаут. Когато състезател изпадне в нокдаун поради позволена атака на противника без да е(са) регистрирана(и)
валидна(и) точка(и), Реферът следва или да продължи срещата след като провери състоянието на състезателя, или да
предприеме действията, предвидени в Член 18 „Процедура при нокдаун”. Критерият за „нокдаун” е дефиниран в Член 17.

(Обяснение #3)

Анулиране на точки: Като правило точките, които са постигнати посредством непозволени техники или действия не
могат да бъдат валидни. В такива случаи, Реферът трябва да анулира точката(ите) със съответния жест и да обяви
подходящо наказание.

(Указание за провеждане на срещите)

В горепосочената ситуация, Реферът следва незабавно да обяви „Каль-йо” и първо да анулира точката(ите) със
съответния жест и след това да обяви подходящо наказание.

Член 13. РЕГИСТРИРАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА
1. Валидните точки следва да бъдат незабавно регистрирани и оповестявани.

2. При използване на нагръдници без електронни сензори, валидните точки следва да бъдат
незабавно регистрирани от всеки Страничен съдия чрез електронния инструмент за регистриране на
точки, или върху съдийския лист. Точките, регистрирани чрез електронния инструмент за
регистриране на точки, се оповестяват незабавно.

3. Когато се използват нагръдници с електронно отчитане на точки (PSS):

1) Валидните точки, отбелязани с удар по торса, се регистрират автоматично от трансмитера в
електронния нагръдник. При нанасяне на валиден ритник със завъртане по нагръдника, „валидна
точка“ се регистрира автоматично от трансмитера в електронния нагръдник, а в същото време
„валидно завъртане“ се регистрира от Страничните съдии.

2) Валидните точки, отбелязани с удар с крак по главата или с удар с юмрук по тялото, се
регистрират от всеки Страничен съдия чрез електронния инструмент за регистриране на точки,
или върху съдийския лист. При валиден ритник със завъртане по главата Страничните съдии
регистрират и валидни точки, и „валидно завъртане”.

4. Валидни са тези точки, които са отбелязани от поне двама от тримата Странични съдии.
(Тълкувание)



16

Системите за електронно отчитане на точки (PSS) трябва да отговарят на всички изисквания на Световната федерация по
Таекуондо за осигуряване на ефективно отчитане на точките и за гарантиране на справедлив изход на срещите.

(Тълкувание)

Принцип на този правилник е, че точките се присъждат незабавно. Този принцип трябва да бъде спазван, независимо
какъв метод за регистриране на точките се използва.

(Обяснение #1)

Точките се регистрират незабавно: Незабавно регистриране на точките означава присъждане на точките непосредствено
след нанасянето на техниката, за която се полагат точки. Точки, присъдени след изминаването на известно време, не
могат да бъдат считани за валидни.

(Обяснение #2)

Незабавно регистриране и оповестяване: Всяка точка, присъдена от Страничните съдии, следва да бъде незабавно
регистрирана и оповестена върху таблото с резултата.

(Обяснение #3)

При използване на нагръдници без електронни сензори: Всички точки се присъждат съгласно личната преценка на всеки
Страничен съдия. Трябва да бъде осигурено оборудване, което позволява незабавното извеждане на отбелязаната(ите)
точка(и) върху таблото с резултата. Когато, обаче, не е осигурено електронно оборудване за оповестяване на резултата,
точките следва да бъдат незабавно регистрирани върху съдийските листове и оповестявани в края на рунда.

(Обяснение #4)

При използване на система за електронно отчитане на точки (PSS): Добавя се една (1) точка ако трансмитерът потвърди
валидна точка, а Страничните съдии не дадат точката за „валидно завъртане“. В случай, че трансмитерът не потвърди
валидна точка, не се следва да се регистрира точка дори ако Страничните съдии потвърдят „валидно завъртане“.

(Указание за провеждане на срещите)

Страничните съдии са длъжни да спазват принципа за незабавно регистриране на точките, независимо каква система се
използва за това. Присъждането на точка в края на рунда представлява нарушение на това правило.

Член 14. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ И НАКАЗАНИЯ
1. Наказанията за всички забранени действия се обявяват от Рефера.

2. Наказанията се разделят на „Кьонг-го” (Официално предупреждение) и „Гам-джом” (Наказателна
точка).

3. Две официални предупреждения „Кьонг-го” се смятат като добавяне на една (1) точка към
резултата на противниковия състезател.

4.  „Гам-джом” се смята като добавяне на една (1) допълнителна точка към резултата на
противниковия състезател.

5. Забранени действия:

1) Забранени действия, които се наказват с „Кьонг-го”:

а. Преминаване на Граничната линия

б. Избягване или забавяне на срещата (пасивна игра)

в. Падане

г. Хващане, задържане или бутане на противника

д. Нанасяне на удар под кръста

е. Нанасяне на удар с глава или с коляно

ж. Нанасяне на удар с ръка по която и да било част от главата на противника

з. Неприлични коментари или непристойно поведение от страна на състезателя или на треньора
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и. Вдигане на коляно за избягване на валидна атака или за възпрепятстване на разгръщането на
атака

2) Забранени действия, които се наказват с „Гам-джом”:

а. Атака по противника след „Каль-йо”

б. Атака по паднал противник

в. Събаряне на противника чрез захващане или закачане на атакуващия му крак във въздуха или
чрез избутване на противника с ръка

г. Умишлено нанасяне на удар с ръка по която и да било част от главата на противника

д. Умишлено нанасяне на удар под кръста

е. Прекъсване на развоя на срещата от страна на състезателя или на треньора

ж. Особено груби коментари или крайно поведение от страна на състезателя или на треньора

з. Умишлено избягване на срещата (умишлена пасивна игра)

и. Когато се използват нагръдници с електронно отчитане на точки (PSS), преди всеки рунд от
срещата Реферът следва да проверява дали не са правени някакви опити за манипулиране на
системата за регистриране на точки и/или за увеличаване на чувствителността на сензорните
чорапи, или какъвто и да било друг метод, от страна на състезателя. В случай, че Реферът
установи преднамерена манипулация, той има право да накаже с „Гам-джом” провинилия се
състезател, а също и да го обяви за губещ поради наказания – в зависимост от степента на
сериозност на нарушението.

6. Когато състезател преднамерено откаже да спазва Състезателния правилник или да изпълни
команда на Рефера, Реферът може да го обяви за губещ поради дисквалификация след една (1)
минута.

7. Когато състезател получи осем (8) официални предупреждения „Кьонг-го” или четири (4)
наказателни точки „Гам-джом“, или при натрупване на каквато и да било комбинация от
предупреждения „Кьонг-го“ и наказания „Гам-джом“ на обща стойност от четири наказателни точки,
Реферът обявява съответния състезател за губещ поради наказания.

8. В Член 14.7 наказанията – „Кьонг-го” и „Гам-джом” – участват в общия резултат от трите рунда.

9. Когато Реферът временно прекъсне срещата за да обяви „Кьонг-го” или „Гам-джом”, отчитането
на игровото време следва да бъде спряно от момента, в който Реферът обяви „Ши-ган” до момента, в
който обяви „Ке-сок" за продължаване на срещата.
(Тълкувание)

Забранените действия и наказанията са въведени за да изпълняват следните задачи:

1. Защита на състезателите;

2. Постигане на справедливо провеждане на срещите;

3. Насърчаване на изпълнението на подходящи или идеални техники.

(Обяснение #1)

Две официални предупреждения „Кьонг-го” се смятат като добавяне на една (1) точка към резултата на противниковия
състезател. Последното нечетно официално предупреждение „Кьонг-го”, обаче, не оказва никакво влияние върху крайния
резултат.

Всеки две (2) официални предупреждения „Кьонг-го” се смятат като една допълнителна точка към резултата на
противниковия състезател, независимо дали са наложени за едни и същи или за различни провинения, и независимо в кой
рунд са наложени.

(Обяснение #2)

Забранени действия, които се наказват с „Кьонг-го”
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а. Преминаване на Граничната линия

Официално предупреждение „Кьонг-го” се дава от Рефера когато и двата крака на даден състезател преминат Граничната
линия. Не се дава „Кьонг-го” ако състезателят преминава Граничната линия в резултат от забранени действия на
противника.

б. Избягване или забавяне на срещата (пасивна игра)

Това действие е свързано с умишлена пасивност без намерение за атакуващи действия. Наказание се налага, когато даден
състезател продължително избягва активен контакт. Реферът, обаче, трябва да прави разлика между умишлено избягване
на контакт и тактическа защита и не следва да санкционира действия които по същество представляват тактическа
защита. Ако и двамата състезатели остават пасивни след пет (5) секунди, Реферът дава сигнал за по-активна игра с
командата „Файт“ (от англ. „fight”). Дава се официално предупреждение „Кьонг-го”: и на двамата състезатели ако в
рамките на 10 секунди след командата никой от тях не е проявил активност, или на този състезател, който се е
придвижил назад от първоначалната позиция в рамките на 10 секунди след командата.

Обръщане на гръб за избягване на атака на противника следва да бъде наказвано, тъй като показва отсъствие на духа на
„феър плей” и може да доведе до сериозно нараняване. Същото наказание се предвижда и за избягване на атака на
противника чрез навеждане под нивото на кръста или приклякване.

„Симулация на нараняване“ означава преувеличаване на нараняване или показване на болка в част от тялото, която не е
била ударена, за да се представят действията на противника като нарушение; също така - преувеличаване на болката, за
да изтече повече от игровото време. В такъв случай, Реферът следва да покаже на състезателя, че трябва да продължи
срещата, два пъти с интервал от пет (5) секунди между тях, след което да наложи на състезателя наказание „Кьонг-го”,
освен ако той не изпълни указанието на Рефера.

„Кьонг-го” следва да се дава и на състезател, който поиска от Рефера да прекъсне срещата по някаква причина (например
за да намести защитната си екипировка) или за да укаже на треньора си да поиска преглед на видеозаписа.

в. Падане

В случай на умишлено падане се дава официално предупреждение „Кьонг-го”. Ако състезател падне в резултат от
забранени действия на неговия противник, падналият състезател не се наказва с „Кьонг-го”; вместо това се неговия
противник, заради забранените действия, които е извършил. В случай на падане в резултат от случаен контакт с
противника, на падналия състезател следва да се даде официално предупреждение „Кьонг-го” само за повтарящо се
(рецидивно) падане. За неумишлено падане по време на размяна на техники не следва да се дава наказание.

г. Хващане, задържане или бутане на противника

‘Хващане’ представлява захващане с ръце на която и да било част от тялото, униформата или защитната екипировка на
противника. То включва и хващане на крака или ходилото, или закачването им върху предмишницата.

‘Задържане’ представлява натискане на рамото на противника с ръка или обхващане на тялото на противника с ръка или
ръце с намерение да се ограничи свободата му на движение. Ако по време на срещата ръцете преминат отвъд рамото или
подмишницата на противника с гореспоменатото намерение, трябва да бъде наложено наказание.

‘Бутане’ представлява нарушаване на баланса на противника за постигане на предимство при атака, или избутване на
противника, за да се попречи на нормалното изпълнение на неговите техники, или бутане с длан, лакът, рамо, тяло или
глава и т.н.

д. Нанасяне на удар под кръста

Това действие се отнася за умишлена атака по която и да било част от тялото под кръста. Когато атаката под кръста е по
вина на потърпевшия или когато се е получила при размяна на техники, не се дава наказание. Тази точка се прилага и при
силно ритане или настъпване по която и да било част от бедрото, коляното или подбедрицата, което е предназначено да
попречи на техниката на противника.

е. Нанасяне на удар с глава или с коляно

Тази подточка се отнася до умишлени удари по противника с глава или с коляно от близка дистанция. Когато, обаче, удар
с коляно се е получил в някоя от следните две ситуации, той не подлежи на наказание по тази точка:

- Когато противникът влезе рязко в момента на изпълнение на ритник;
- Когато действието е непреднамерено или е в резултат от несъответствие на дистанцията при изпълнението на

атаката.

ж. Нанасяне на удар с ръка по която и да било част от главата на противника

Тази подточка обхваща удари по главата на противника с ръка (юмрук), китка, предмишница или лакът. Неизбежни
действия, обаче, породени от проявена небрежност от страна на противника, като например прекомерно навеждане на
главата или невнимателно обръщане на тялото, не подлежат на наказание по тази подточка.
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з. Неприлични коментари или непристойно поведение от страна на състезателя или на треньора

В този случай „непристойно поведение” представлява физически действия или отношение, които са неприемливи от
страна на състезател или треньор в качеството им на спортисти-аматьори или Таекуондисти. Следва по-подробно
описание на такива действия:

- Всички действия, които възпрепятстват провеждането на срещата;
- Всяко действие или поведение, което представлява остра критика срещу решение на Рефера или срещу

ръководенето на срещата посредством непозволени методи;
- Физическо или вербално поведение, което обижда противниковия състезател или треньор;
- Шумно или прекомерно участие на треньора в срещата;
- Ненужни или нежелателни действия по отношение на състезателния процес, или поведение по отношение на

самата среща, които излизат извън рамките на нормалното и приемливото.

** Тази подточка следва да се тълкува във връзка с подточка 5.2).„ж” от ‘Забранени действия, които се наказват с „Гам-
джом”’ в зависимост от степента на непристойност и умисъл на действието. В по-тежките случаи се прилага подточка „е”
и наказанието е „Гам-джом”, а в по-леките случаи се прилага настоящата подточка 5.1)."з" и наказанието е „Кьонг-го".
Въпреки това, в случай на неколкократно повтаряне на по-леки случаи, може да се наложи по-тежкото наказание – това
по т.5.2). „ж“. Разграничаването между горните два случая става изцяло по преценка на Рефера. Когато състезателят или
треньорът извършат нарушение по тази подточка по време на почивката между рундовете, Реферът може веднага да
обяви наказанието и то ще се зачита към резултата от следващия рунд.

Ако треньорът напусне Зоната за треньора с размери 1м х 1м по време на срещата или ако не спазва изискването да бъде
в седнало положение по време на рундовете, неговият състезател подлежи на наказание с „Кьонг-го“.

и. Вдигането на коляно за избягване на валидна атака или за възпрепятстване на разгръщането на атака представлява
забранено действие, което подлежи на наказание с „Кьонг-го“.

(Обяснение #3)

Забранени действия, които се наказват с „Гам-джом”:

а. Атака по противника след „Каль-йо”

Това действие е изключително опасно поради високата вероятност да бъде наранен противника. Опасността произтича от
следното:
- След „Каль-йо” противникът може временно да е в беззащитно състояние.
- Въздействието на всяка техника, която попадне върху състезателя след „Каль-йо”, е по-голямо. Този вид агресивни

действия спрямо друг състезател не отговарят на духа на състезанията по Таекуондо. В този смисъл, всяка умишлена
атака срещу противника след „Каль-йо” следва да се наказва, независимо от степента на контакт. „Гам-джом” следва
да се дава и на състезател, който заплашва да нанесе удар по противника след „Каль-йо".

б. Атака по паднал противник

Това действие е изключително опасно поради високата вероятност да бъде наранен противника. Опасността произтича от
следното:
- Падналият противник временно се намира в беззащитно състояние.
- Въздействието на всяка техника, която попадне върху паднал противник, ще бъде по-голямо поради положението на

потърпевшия. Този вид агресивни действия спрямо паднал противник не отговарят на духа на Таекуондо и
следователно не са допустими по време на състезания по Таекуондо. В този смисъл, всяка умишлена атака по паднал
противник следва да се наказва, независимо от степента на контакт. „Гам-джом” следва да се дава и на състезател,
който заплашва да нанесе удар по паднал противник.

в. Събаряне на противника чрез захващане или закачане на атакуващия му крак във въздуха или чрез бутане на
противника с ръка, или всяко действие, предназначено да попречи на атаката на противника чрез захващане на крака му
във въздуха или чрез избутване с ръка.

г. Умишлено нанасяне на удар с ръка по която и да било част от главата на противника

С „Гам-джом” се наказва състезател, който, според личната преценка на Рефера, е извършил някое от следните действия:
- Когато началната точка на атаката с юмрук е била над рамото.
- Когато атаката с юмрук е изпълнена нагоре.
- Когато атаката е изпълнена в близка дистанция с цел да причини нараняване, без да е част от размяна на техники.

д. Умишлено нанасяне на удар под кръста
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е. Прекъсване на развоя на срещата от страна на състезателя или треньора

Това включва следните случаи:
- Когато треньорът напусне определената Позиция на треньора по време на срещата, с което наруши нейното

протичане, или умишлено напусне Игралното поле.
- Когато треньорът обикаля Състезателната площ с цел да наруши развоя на срещата или да протестира срещу решение

на Рефера.
- Когато треньорът или състезателят заплашва съдиите или поставя под въпрос техния авторитет.
- Когато треньорът или състезателят протестира по недопустим начин и прекъсва развоя на срещата.

Когато състезателят или треньорът извърши нарушение по тази подточка по време на почивката между рундовете,
Реферът може веднага да обяви наказанието и то ще се зачита към резултата от следващия рунд.

ж. Особено груби коментари или крайно поведение от страна на състезателя или на треньора

Вж. подточка 5.1).„з” от „Забранени действия, които се наказват с „Кьонг-го““

з. Умишлено избягване на срещата (умишлена пасивна игра)

Когато състезател умишлено обърне гръб и се отдалечи от противника си, за да не му позволи да го атакува, Реферът
следва да накаже умишлено избягващият срещата състезател с „Гам-джом“. Ако Реферът прецени, че действието показва
очевидно отсъствие на духа на „феър плей“ и на благоприличие, след края на срещата Реферът може да подаде оплакване
до Техническия делегат за евентуални допълнителни санкции срещу провинилия се състезател.

(Обяснение #4)

Реферът може да обяви състезател за губещ поради дисквалификация. Реферът може да обяви даден състезател за губещ
дори и без да е натрупал осем (8) официални предупреждения „Кьонг-го“ или четири (4) наказателни точки „Гам-джом”
когато състезателят или треньорът пренебрегва или нарушава основните принципи на поведение при състезанията по
Таекуондо, или фундаменталните принципи на Състезателния правилник, или указанията на Рефера. По-конкретно, ако
състезател показва намерение да наранява или ако извърши грубо нарушение въпреки предупрежденията на Рефера, той
следва незабавно да бъде обявен за губещ поради дисквалификация.

(Обяснение #5)

Когато даден състезател получи осем (8) официални предупреждения „Кьонг-го“ или четири (4) наказателни точки „Гам-
джом”, той автоматично се обявява за губещ. В такъв случай Реферът обявява другия състезател за победител.

Член 15. ВНЕЗАПНА СМЪРТ (ЗЛАТНА ТОЧКА) И РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО
1. В случай, че победителят не може да бъде определен след 3 рунда, се провежда 4-ти рунд.

2. Когато срещата продължи с 4-ти рунд, всички точки и наказания, натрупани през първите три (3)
рунда, се анулират и победителят се излъчва само въз основа на резултата от 4-тия рунд.

3. Първият състезател, който отбележи точка в допълнителния (4-ти) рунд, се обявява за победител.

4. В случай, че нито единият от състезателите не успее да отбележи точка до края на 4-ти рунд,
победителят се определя от членовете на съдийския екип въз основа на показаното превъзходството,
единствено в рамките на 4-и рунд.

5. Когато съдийският екип се състои от 4 души (1 Рефер и 3 Странични съдии) и техните гласове са
разделени поравно (2:2), Реферът има право на определящ глас, с който се взема окончателното
решение.
(Обяснение #1)

Решението за превъзходство се взема въз основа на инициативата, показана по време на 4-ти рунд. Инициативата
представлява техническо превъзходство над противника посредством агресивно водене на срещата, по-голям брой
изпълнени техники, използване на по-трудни и по-сложни техники, и демонстриране на по-добро състезателно
поведение.

(Обяснение #2)

В случай, че единият състезател успешно нанесе ритник по главата преди противникът му да нанесе ритник по тялото, а в
системата бъде регистриран по-късно настъпилият ритник по тялото, треньорът на състезателя, нанесъл ритника по
главата може да поиска преглед на видеозаписа. Ако журито за преглед прецени, че ритникът по главата е валиден и по-
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бърз от ритника по тялото, реферът следва да анулира точката(ите), отбелязана(и) чрез ритника по тялото и да обяви за
победител състезателя, нанесъл ритника по главата.

(Указания за провеждане на срещите)

Процедурата за вземане на решение за превъзходство е следната:
1) Преди началото на срещата, всички членове на съдийския екип вземат със себе си Талон за определяне на
превъзходството.
2) Когато се стигне до вземане на решение за превъзходство, Реферът обявява командата „У-се-гирок” (Отбележете
превъзходството).
3) При горната команда на Рефера, Страничните съдии отбелязват победителя върху Талона за определяне на
превъзходството в рамките на 10 секунди, след което поставят подписа си и предават Талона на Рефера.
4) Реферът събира всички Талони за определяне на превъзходството, регистрира крайния резултат, и след това обявява
победителя.
5) След като обяви победителя, Реферът предава Талоните на Техническия делегат на Световната федерация по
Таекуондо.

Член 16. РЕШЕНИЯ
1. Победа с нокаут (KO)

2. Победа поради прекратяване на срещата от Рефера (RSC)

3. Победа по точки (краен резултат) (PTF)

4. Победа чрез достигане на точкова разлика (PTG)

5. Победа чрез внезапна смърт (златна точка) (SDP)

6. Победа чрез решение за превъзходство (SUP)

7. Победа поради отказване (WDR)

8. Победа поради дисквалификация (DSQ)

9. Победа поради наказания (PUN)
(Обяснение #1)

Победа с нокаут:

Реферът обявява този резултат, когато състезател е изпаднал в нокдаун в резултат от получен удар с позволена техника и
не показва намерение да продължи срещата до отброяването на „Йъ-доль”. Когато Реферът прецени, че състезателят не е
способен да продължи срещата, той може да обяви този резултат и преди изтичането на 10 секунди.

(Обяснение #2)

Победа поради прекратяване на срещата от Рефера:

Ако по преценката на Рефера или на официалния Лекар даден състезател не може да продължи, дори след една минута за
възстановяване, или когато даден състезател не зачита командата на Рефера да продължи, Реферът следва да спре
срещата и да обяви другия състезател за победител.

(Обяснение #3)

Победа чрез достигане на точкова разлика:

Ако между точките на двамата състезатели при завършването на 2-ри рунд има разлика от 12 точки, и/или ако такава
разлика бъде достигната в който и да било момент от 3-ти рунд, Реферът трябва да спре срещата и да обяви за победител
състезателя с по-високия резултат.

(Обяснение #4)

Победа поради отказване:

Победителят се определя поради отказване на противника.
- Когато даден състезател се оттегли от срещата поради нараняване или по други причини.
- Когато даден състезател не продължи срещата след времето за почивка или не се отзове на повикването за
започване на срещата.
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- Когато треньорът хвърли кърпа на Игралното поле, с което да покаже, че иска прекратяване на срещата.

(Обяснение #5)

Победа поради дисквалификация:

До този резултат се стига, когато даден състезател не влезе в рамките на заявената категория при премерването или
когато даден състезател загуби статута си на състезател преди началото на състезанието.

(1) В случай, че състезател не е преминал успешно премерването или не се е явил на него след като жребият вече е
изтеглен: Резултатът следва да бъде отразен в състезателните списъци, а информацията следва да бъде предадена на
техническите сътрудници и на всички лица, за които въпросът е от значение. За такава среща не се назначава
съдийски екип. Противникът на състезател, който не е преминал успешно премерването или не се е явил на него, не е
нужно да излиза на Игралното поле.

(2) В случай, че състезател успешно е преминал премерването, но не се яви в Зоната за треньора при повикването за
срещата: Назначеният за срещата Рефер и противниковият състезател следва да изчакат на своите позиции докато
Реферът не обяви противниковия състезател за победител в срещата. Подробно описание на процедурата е
представено в член 10, точка 4.1).

(Обяснение #6)

Победа поради наказания:

Този резултат се обявява от Рефера след натрупването на осем (8) официални предупреждения „Кьонг-го“ или четири (4)
наказателни точки „Гам-джом“ или комбинация от двата вида наказания на обща стойност от минус четири (-4) точки
съгласно чл. 14.7 на Състезателния правилник, или с решение на Рефера съгласно чл. 14.6.

Член 17. НОКДАУН
1. Когато произволна част от тялото, различна от основата на ходилото, докосне земята в резултат от
силата на пласираната от противника техника.

2. Когато състезател е зашеметен и не показва намерение или способност да продължи срещата.

3. Когато Реферът прецени, че срещата не може да продължи поради силата на понесена позволена
техника.
(Обяснение #1)

Нокдаун:

Това е ситуация, при която състезател е повален на земята или е зашеметен или не реагира адекватно на изискванията на
срещата в резултат от понесен удар. Дори при отсъствие на такива признаци, Реферът може да изтълкува като нокдаун
ситуация, при която в резултат от осъществен контакт продължаването на срещата е опасно, или при която безопасността
на даден състезател е под въпрос.

Член 18. ПРОЦЕДУРА ПРИ НОКДАУН
1. Когато състезател изпадне в нокдаун в резултат от позволена атака на неговия противник, Реферът
следва да предприеме следните мерки:

1) Реферът трябва да отстрани атакуващия състезател от изпадналия в нокдаун състезател като
обяви „Каль-йо” (Прекъсни/Раздели се).

2) Реферът трябва да отброи на изпадналия в нокдаун състезател високо на глас от „Ха-на” (едно)
до „Йоль” (десет) през една секунда, като указва изминаването на времето чрез жестове с ръце.
3) Ако докато Реферът брои, изпадналият в нокдаун състезател се изправи и изрази желание да
продължи срещата, Реферът трябва да продължи да брои до „Йъ-доль” (осем), за да даде
възможност на състезателя да се възстанови. Тогава Реферът трябва да прецени дали състезателят
се е възстановил и ако това е така, да продължи срещата като обяви „Ке-сок” (Продължи).

4) Когато състезателят, който е изпаднал в нокдаун, не покаже намерение да продължи срещата до
отброяването на „Йъ-доль” (осем), Реферът следва да обяви другия състезател за победител с
нокаут.
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5) Броенето трябва да продължи дори и след края на рунда или след изтичането на игровото време
на срещата.

6) В случай, че и двамата състезатели изпаднат в нокдаун, Реферът трябва да продължи броенето,
докато единият от състезателите се възстанови в достатъчна степен.

7) Когато и двамата състезатели не успеят да се възстановят до отброяване до „Йоль”,
победителят се определя въз основа на резултата от срещата преди настъпването на нокдауна.

8) Когато Реферът прецени, че даден състезател не може да продължи срещата, Реферът може да
определи победителя и без броене или по време на броенето.

2. Процедури след края на срещата

На състезател, който не е могъл да продължи срещата в резултат от сериозно нараняване, независимо
по коя част от тялото, не се позволява да се състезава през следващите тридесет (30) дни, освен с
разрешение от Председателя на медицинската комисия на СФТ след представяне на писмено
становище от лекар, определен от съответната национална асоциация/федерация.
(Обяснение #1)

Отстраняване на атакуващия състезател

В тази ситуация противникът трябва да се върне на своята позиция (позицията за съответния цвят състезател); ако, обаче,
изпадналият в нокдаун състезател се намира върху или в близост до тази позиция, противникът му трябва да изчака до
Граничната линия пред стола на треньора си.

(Указание за провеждане на срещите)

Реферът трябва да бъде в постоянна готовност за внезапно възникване на ситуация с нокдаун или зашеметяване, която
обикновено се характеризира със силен, плътно попаднал удар.

(Обяснение #2)

В случай, че изпадналият в нокдаун състезател се изправи и изрази намерение да продължи срещата докато Реферът
брои:

Основната цел на броенето е да се защити състезателя. Дори ако той изрази желание да продължи срещата преди Реферът
да е отброил до осем, Реферът трябва да продължи да брои до „Йъ-доль” (осем) преди да продължи срещата.
Отброяването до „Йъ-доль” е задължително и не може да бъде променяно от Рефера.

* Отброяване от едно до десет: „Ха-на”, „Дуль”, „Сет”, „Нет”, „Да-сот”, „Йъ-сот”, „Иль-гоб”, „Йъ-доль”, „А-
хоб”, „Йоль”.

(Обяснение #3)

След това Реферът трябва да прецени дали състезателят се е възстановил и, ако това е така, да продължи срещата като
обяви „Ке-сок”:

Реферът трябва да се увери в способността на състезателя да продължи докато отброи до осем. Окончателното
потвърждаване на състоянието на състезателя след отброяването до осем е само формално и Реферът не трябва ненужно
дълго да забавя продължаването на срещата.

(Обяснение #4)

Когато даден състезател, който е изпаднал в нокдаун, не може да покаже намерение да продължи срещата до
отброяването на „Йъ-доль”, Реферът следва да обяви другия състезател за победител с нокаут, след като отброи до
„Йоль”:

Състезателят показва намерение да продължи срещата като застане в бойна стойка със свити юмруци и покаже със жест,
че е готов да продължи. Ако състезателят не може да покаже този жест за готовност до отброяването на „Йъ-доль”,
Реферът трябва да обяви другия състезател за победител, след като първо преброи „А-хоб” и „Йоль”. Изразяване на
намерение за продължаване на срещата след отброяването на „Йъ-доль” не може да се смята за валидно. Дори ако
състезателят покаже намерение да продължи срещата до отброяването на „Йъ-доль”, Реферът може да продължи да брои
и може да обяви срещата за приключила ако прецени, че състезателят не е в състояние да продължи срещата.

(Обяснение #5)

Когато състезател е понесъл силен удар и е изпаднал в нокдаун, като неговото състояние изглежда сериозно, Реферът
може временно да отложи броенето и да поиска лекарска помощ, или да поиска лекарска помощ докато брои.
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(Указания за провеждане на срещите)

а. Реферът не трябва да отделя допълнително време след отброяването на „Йъ-доль”, за да се увери дали състезателят се е
възстановил, поради факта, че не е успял да установи състоянието на състезателя по време на броенето.

б. Когато състезателят явно се е възстановил преди отброяването на „Йъ-доль” и показва намерение да продължи,
Реферът може ясно да установи състоянието на състезателя, и въпреки това срещата не може да продължи незабавно
поради нуждата от лекарска помощ, Реферът трябва да продължи срещата като обяви „Ке-ши” и да пристъпи към
изпълнение на процедурите, предвидени в чл. 19.

Член 19. ПРОЦЕДУРИ ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕЩАТА
Когато срещата трябва да бъде спряна поради нараняване на единия или на двамата състезатели,
Реферът следва да предприеме описаните по-долу мерки. В случай, че ситуацията налага временно
прекъсване на срещата по причини, различни от нараняване, Реферът следва да обяви „Ши-ган”
(Временно прекъсване) и след това да продължи срещата като обяви „Ке-сок” (Продължи):

1. Реферът трябва временно да прекъсне срещата като обяви „Каль-йо”, и да нареди на Секретаря
временно да прекъсне отчитането на времето като обяви „Ке-ши” (Временно прекъсване за лекарска
помощ).

2. Реферът трябва да даде възможност на състезателя да получи първа помощ в рамките на една
минута - от отборния лекар или, при отсъствие на такъв, от официалния лекар.

3. Ако състезателят не покаже намерение да продължи срещата след една минута, дори и в случай на
леко нараняване, Реферът трябва да го обяви за загубил.

4. В случай, че подновяването на срещата след една минута е невъзможно, ако провинилият се
състезател е причинил нараняването чрез забранено действие, което се наказва с „Гам-джом”, той
следва да бъде обявен за загубил.

5. В случай, че и двамата състезатели са получили наранявания и не могат да продължат срещата
след една минута, победителят следва да бъде определен въз основа на отбелязаните преди
възникването на нараняванията точки.

6. Когато прецени, че здравето на даден състезател е застрашено поради загуба на съзнание или
изпадане във видимо опасно състояние в резултат от нокдаун, Реферът трябва незабавно да прекъсне
срещата и да разпореди оказване на лекарска помощ от страна на официалния лекар или от
Председателя на медицинската комисия на СФТ. Ако прецени, че нараняването е в резултат от
забранено действие, което се наказва с „Гам-джом”, Реферът следва да обяви за загубил състезателя,
който го е причинил. Ако нараняването не е причинено от забранено действие, което се наказва с
„Гам-джом”, Реферът следва да обяви победителя въз основа на резултата от срещата преди
прекъсването. Реферът следва да поиска от състезателя да продължи срещата ако Председателят на
медицинската комисия на СФТ или официалният лекар потвърди, че нараняването не е сериозно и
срещата може да продължи. Получилият нараняването състезател може да бъде обявен за загубил
поради прекратяване на срещата от Рефера (RSC) ако откаже да продължи срещата въпреки
становището на Председателя на медицинската комисия на СФТ или официалния лекар.

However, the referee shall ask the injured contestant to continue the contest if the WTF Medical
Chairperson or commission doctor confirms that injury is not significant and the contest can be continued.
The injured contestant may be declared as loser by RSC if he/she refuses to continue the contest despite the
advice from the WTF Medical Chairperson or commission doctor.
(Обяснение #1)

Когато Реферът прецени, че срещата не може да продължи поради нараняване или друга спешна ситуация, той може да
вземе следните мерки:

1) Ако ситуацията е критична, например ако състезател е загубил съзнание или е получил сериозно нараняване и
времето е от първостепенно значение, Реферът трябва незабавно да разпореди оказване на лекарска помощ и да прекрати
срещата. В този случай изходът от срещата се решава по следния начин:
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- Състезателят, който е причинил нараняването, следва да бъде обявен за загубил ако нараняването е в резултат от
забранено действие, което се наказва с „Гам-джом”.

- Пострадалият състезател следва да бъде обявен за загубил ако изходът от срещата е в резултат от позволено
действие или от случаен, неизбежен контакт.

- Ако изходът от срещата не е свързан с нейното съдържание, победителят следва да бъде определен въз основа на
резултата от срещата преди нейното прекъсване. Ако прекъсването се получи преди края на първия рунд, срещата
следва да бъде обявена за недействителна.

2) Когато нараняването не е сериозно, състезателят може да получи необходимата лекарска помощ в рамките на една
минута от обявяването на „Ке-ши”.

- Позволение за лекарска помощ: Когато Реферът прецени, че е необходима лекарска помощ, той може да нареди
оказване на такава помощ от страна на официалния Лекар.

- Нареждане за продължаване на срещата: Реферът решава, след консултация с официалния Лекар, дали
състезателят може да продължи срещата или не. Реферът може, по всяко време, да нареди на състезателя да продължи
срещата в рамките на една минута. Реферът може да обяви за загубил всеки състезател, който не изпълни нареждането
му да продължи срещата.

- Докато състезателят получава лекарска помощ или се възстановява, 40 секунди след обявяването на „Ке-ши”
Реферът започва да обявява на висок глас напредването на времето, през интервал от пет секунди. Когато
състезателят не може да се върне на своята позиция до края на едната минута, следва да бъде обявен резултата от
срещата.

- След обявяването на „Ке-ши”, времето от една минута трябва да се спазва стриктно, независимо дали официалният
Лекар е бил на разположение. Когато, обаче, се налага намесата на Лекаря, а той не е на разположение, или са
необходими допълнителни манипулации, отчитането на полагаемата се една минута може да бъде временно спряно
по решение на Рефера.

- Ако продължаването на срещата е невъзможно след една минута, решението за срещата се взема съгласно
подточка 1) от настоящото Обяснение # 1.

3) Ако и двамата състезатели са получили наранявания, които не им позволяват да продължат срещата след една минута,
или ако възникнат спешни обстоятелства, резултатът от срещата се решава въз основа на следните критерии:

- Ако изходът от срещата е в резултат от действие на единия състезател, което подлежи на наказание „Гам-джом”,
този състезател се смята за загубил.

- Ако изходът от срещата не е свързан със забранено действие, което подлежи на наказание „Гам-джом”, изходът от
срещата се определя въз основа на резултата на срещата в момента на прекъсването й. Ако, обаче, прекъсването на
срещата се получи преди края на първия рунд, срещата следва да бъде обявена за недействителна, а организационният
комитет следва да определи подходящо време за преиграване на срещата.

- Ако изходът от срещата е в резултат от забранени действия, подлежащи на наказание „Гам-джом”, от страна и на
двамата състезатели, тогава и двамата състезатели се смятат за загубили. Приема се, че състезател, който не може да
вземе участие в преиграването на срещата, се е оттеглил.

(Обяснение #2)

При ситуации, които налагат прекъсване на срещата и излизат извън рамките на описаните по-горе процедури, трябва да
се реагира по следните начини:

1) Когато прекъсването на срещата се налага от обстоятелства, които не се поддават на контрол, Реферът трябва да
обяви временно прекъсване на срещата и да следва указанията на организационния комитет.

2) Ако срещата бъде прекъсната след края на втория рунд, победителят се определя въз основа на резултата от срещата в
момента на прекъсването й.

3) Ако срещата бъде прекъсната преди завършването на втория рунд, по принцип следва да бъде организирано
преиграване на срещата, в три пълни рунда.

(Указание за провеждане на срещите)

Реферът трябва да повика Председателя на медицинската комисия на СФТ или официалния лекар за втори път за 1-
минутна интервенция и да поиска становище от Председателя на медицинската комисия на СФТ или официалния лекар
за това дали получилият нараняване състезател може да продължи срещата или не.
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Член 20. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
1. Технически делегат (ТД)

1) Квалификация: Председателят на Техническата комисия на СФТ ще изпълнява ролята на ТД за
подкрепяните от СФТ шампионати, с изключение на Световните шампионати по форма (пумсе) на
СФТ и Световните пара-шампионати на СФТ. При отсъствие на Председателя на Техническата
комисия на СФТ, Президентът на СФТ може да назначи ТД по препоръка на Генералния секретар
на СФТ.

2) Роли: ТД отговаря за надлежното прилагане на Състезателния правилник на СФТ и изпълнява
ролята на председател при срещата на водачите на отбори и при тегленето на жребия. ТД одобрява
резултата от тегленето на жребия, премерването на състезателите и съревнованията преди те да
бъдат обявени за официални. ТД има право да взема окончателни решения относно игралните
полета и общи технически въпроси, свързани със съревнованията, в консултация с Надзорния
съвет за състезанието. ТД взема окончателни решения относно всички въпроси, свързани със
съревнованията, които не са установени в Състезателния правилник. ТД изпълнява ролята на
Председател на Надзорния съвет за състезанието.

2. Членове на Надзорния съвет за състезанието (НСС)

1) Квалификация: Членовете на НСС се назначават от Президента на СФТ, по препоръка на
Генералния секретар, измежду хората със значителен опит и познания за състезанията по
Таекуондо.

2) Състав: За подкрепяните от СФТ шампионати, НСС се състои от един Председател и не повече
от 6 члена. Председателите или членовете на Комисията по игрите на СФТ, Съдийската комисия
на СФТ, Медицинската комисия на СФТ и Комитета на състезателите към СФТ следва да бъдат
включени като членове на НСС като част от служебните им задължения. Ако е необходимо, обаче,
съставът на НСС може да бъде допълнително оформен от Президента.

3) Роли: НСС подпомага ТД по въпросите, свързани със съревнованията и техниките, и отговаря
за провеждането на съревнованията съгласно утвърдения график. НСС оценява работата на
длъжностните лица в Журитата за преглед и съдийските екипи. Едновременно с това, по време на
състезанието НСС изпълнява функцията на Извънредна комисия по санкциите по свързаните с
управлението на състезанието въпроси.

3. Жури за преглед (на видеозаписите) (ЖП)

1) Квалификация: ЖП се назначава от Президента на СФТ по препоръка на Председателя на
съдийската комисия на СФТ (главния съдия) измежду международните рефери с квалификация
„S” или „1-ва“ категория.

2) Състав: На всяко игрално поле се зачислява по един (1) Рецензент (ЖП) и един (1) помощник-
рецензент.

3) Роли: Функцията на ЖП е да преглежда видеозаписите и да уведомява Рефера за взетото
решение в рамките на една (1) минута.

4. Съдийски състав

1) Квалификация: притежатели на Международен сертификат за рефер, регистрирани от
Световната федерация по Таекуондо.

2) Задължения на Рефера (Р):

(1) Реферът контролира срещата.

(2) Реферът обявява „Ши-джак”, „Къ-ман”, „Каль-йо”, „Ке-сок”, „Ке-ши”, „Ши-ган“,
победителя и загубилия, официалните предупреждения, наказателните точки, и оттеглянето от
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срещата. Всички обявявания от страна на Рефера следва да се правят след потвърждаване на
резултатите.

(3) Реферът има право да взема самостоятелни решения, в съответствие с утвърдените правила.

(4) По принцип, Реферът не присъжда точки. Ако, обаче, един от Страничните съдии вдигне
ръка заради неотчитане на отбелязана(и) точка(и), Реферът следва да свика кратко съвещание
на съдийския екип. Ако се установи, че двама от Страничните съдии искат промяна на
решението, Реферът трябва да приеме това и да коригира решението (в случая с 1 Рефер + 3
Странични съдии). Ако гласовете на Страничните съдии са разделени поравно (в случая с 1
Рефер + 2 Странични съдии), Реферът има право на определящ глас, с който се взема
окончателното решение за това дали да се отчете(ат) точка(и) или не.

(5) В случай на равенство в резултата или на среща без отбелязани точки, решението за
превъзходство се взема от всички членове на съдийския екип след края на четирите (4) рунда, в
съответствие с чл. 15.

3) Задължения на Страничните съдии (СС):

(1) Страничните съдии регистрират отбелязаните валидни точки непосредствено след тяхното
възникване.

(2) Когато Реферът поиска това от тях, Страничните съдии открито изказват своето мнение.

4) Задължения на Техническия асистент (ТА):

(1) Техническият асистент постоянно следи таблото с резултата по време на срещите - дали
точките, наказанията и игралното време правилно са изобразени върху таблото и незабавно
уведомява Рефера ако има някакъв проблем в това отношение.

(2) ТА уведомява Рефера за стартирането или спирането на срещите, в тясно сътрудничество с
Оператора на системата за отчитане.

(3) ТА ръчно записва всички точки, наказания и резултати от незабавен преглед на видеозаписа
(IVR) върху своя формуляр.

5) Състав на съдийските екипи за всяко игрално поле - съдийските екипи се състоят от един (1)
Рефер и трима (3) Странични съдии.

5) Назначаване на съдийските екипи

(1) Назначаването на Реферите и Страничните съдии се извършва след като бъде определена
схемата на състезанието.

(2) Реферите и Страничните съдии със същата националност като тази на единия от
състезателите не следва да бъдат назначавани за такава среща. Въпреки това, може да се прави
изключение за Страничните съдии, в случай че броят на хората в съдийския екип е
недостатъчен.

6) Отговорност за отсъжданията: Решенията на Реферите и Страничните съдии са окончателни; за
тях те отговарят пред Надзорния съвет за състезанието.

7) Униформи

(1) Реферите и Страничните съдии следва да носят униформа, определена от Световната
федерация по Таекуондо.

(2) Реферите и Страничните съдии не могат да внасят или изнасят на или от Игралното поле
каквито и да било материали, които могат да окажат влияние върху срещата. Ако е необходимо,
използването на мобилни телефони от членовете на съдийските екипи в рамките на
състезателната площадка може да бъде ограничено.
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8) Секретари (оператори на системата за отчитане): Секретарят управлява игровото време и
прекъсванията, и освен това отбелязва и оповестява присъдените точки и/или наказания.

(Тълкувание)

Квалификацията, задълженията, организацията и т.н. на членовете на съдийския състав са подробно разгледани в Устава
на СФТ относно администрирането на международните рефери, който се приема за определящ документ по тези въпроси.

(Тълкувание)

ТД може да подмени или накаже длъжностни лица от съдийския състав, в консултация с НСС, в случай на неправилно
разпределение, или ако се прецени, че някой от членовете на съдийския състав нееднократно е допуснал несправедливо
отсъждане или неоправдани грешки.

(Указания за провеждането на срещите)

Ако в дадена ситуация всеки Страничен съдия присъди различен резултат за позволена атака по главата (например: един
Страничен съдия дава една точка, друг дава три точки, а трети не присъжда точки), при което не се регистрира нито една
валидна точка, или в случай, че Секретарят (Операторът) допусне грешка при отмерването на времето или при
отбелязването на точки или наказания, всеки от членовете на съдийския екип може да обърне внимание върху грешката и
да поиска потвърждение от останалите членове на съдийския екип. В такава ситуация Реферът следва да спре срещата
като обяви "Ши-ган" (Временно прекъсване) и да събере Страничните съдии, за да чуе тяхното становище. След
обсъждането, Реферът трябва да оповести взетото решение. Ако някой от треньорите иска преглед на видеозаписа за
същия случай, за който някой от Страничните съдии иска събиране на съдийския екип, Реферът следва първо да събере
Страничните съдии преди да приеме искането на треньора. Ако при съдийското обсъждане се определи коригиране на
решението, треньорът следва да остане седнал без да използва правото си за преглед на видеозаписа. Този член се
прилага и в случай, че Реферът направи грешка при преценката си за настъпване на нокдаун – тогава всеки от
Страничните съдии може да изкаже различно мнение докато Реферът отброи до „Сет“ (три) или „Нет“ (четири).

Член 21. НЕЗАБАВЕН ПРЕГЛЕД НА ВИДЕОЗАПИСА
1. При възникване на възражение срещу решение на съдийския екип по време на среща, треньорът на
отбора може да поиска от Рефера незабавен преглед на видеозаписа.

2. Когато треньорът отправи искане за преглед на видеозаписа, Реферът отива при треньора и пита
каква е причината за искането. Обхватът на исканията за преглед на видеозаписа се ограничава до:
грешки на Рефера при прилагането на Състезателния правилник, точките, които се отбелязват от
Страничните съдии, и наказанията. Не може да се иска незабавен преглед на видеозаписа за точки,
които се отбелязват чрез атака със стъпалото на крака или с юмрук по нагръдника, независимо дали
се използват електронни нагръдници (PSS) или не; единственото изключение са техническите точки,
които се дават за успешна атака със завъртане по нагръдника при използване на електронни
нагръдници (PSS). Обхватът на искането за незабавен преглед на видеозаписа се ограничава до само
едно действие, което се е случило в рамките на пет (5) секунди от момента, в който треньорът е
поискал преглед на записа. След като веднъж треньорът е вдигнал своята синя или червена карта, за
да поиска незабавен преглед на видеозаписа, се приема, че той е използвал своето право да иска
такъв преглед, независимо от обстоятелствата.

3. Реферът поисква от Журито за преглед да извърши незабавен преглед на видеозаписа. Един от
Рецензентите (ЖП), който не е от същата националност като нито един от състезателите, преглежда
видеозаписа.

4. След завършването на прегледа на видеозаписа, Журито за преглед уведомява Рефера за
окончателното решение в рамките на една (1) минута след получаването на искането за преглед на
видеозаписа.

5. Всеки треньор има право на едно (1) искане за незабавен преглед на видеозаписа за една среща.
Ако искането бъде удовлетворено и оспорваният въпрос бъде коригиран, треньорът запазва правото
да иска преглед на видеозаписа през текущата среща.

6. В хода на едно (1) състезание, няма ограничение за общия брой на исканията за преглед, които
даден треньор има право да отправи за един състезател. Ако, обаче, бъдат отхвърлени определен
брой искания за преглед за конкретен състезател, треньорът му ще загуби правото да отправя по-
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нататъшни искания за преглед на видеозаписа. В зависимост от големината и нивото на
състезанието, Техническият делегат може да определи квота за броя на исканията за преглед за
състезанието между едно (1) и три (3).

7. Решението на Журито за преглед е окончателно; не се приемат каквито и да било по-нататъшни
искания по време на срещата или протести след края на срещата.

8. В случай на явна грешка на съдийския екип, свързана с идентифицирането на състезател или със
системата за отчитане на точки, всеки от членовете на съдийския екип може да поиска
преразглеждане и коригиране на решението във всеки момент от срещата. След излизането на
съдийския екип от игралното поле, вече никой няма право да иска преразглеждане или промяна на
решението.

9. В случай на положителен резултат от разглеждането на възражението, Надзорният съвет за
състезанието извършва проверка на срещата в края на състезателния ден и, ако е необходимо,
предприема дисциплинарни мерки срещу съответните членове на съдийския екип, ръководил
срещата.

10. В последните 10 секунди от 3-тия рунд и във всеки момент по време на рунда по правилото за
„вензапна смърт” (златна точка), всеки от Страничните съдии може да поиска преразглеждане и
поправяне на грешка в резултата - в случай, че треньорът на съответния състезател е загубил правото
си за протест.

11. При състезания, където няма осигурена система за незабавен преглед на видеозаписи, се прилага
следната процедура за обработване на възражения:

1) В случай на възражение срещу съдийско отсъждане, в рамките на 10 минути от края на
съответната среща официален делегат на отбора трябва да подаде пред Арбитражния съвет
(Надзорния съвет за състезанието) искане за преразглеждане на решение (официално възражение),
заедно с невъзстановима такса в размер на 200 USD.

2) Провежда се разискване за преоценка, като се изключват членовете със същата националност
като тази на участващите състезатели, което приключва с приемане на решение с мнозинство.

3) Членовете на Арбитражния съвет (Надзорния съвет за състезанието) могат да повикат
съдийския екип за потвърждаване на събитията.

4) Решението на Арбитражния съвет (Надзорния съвет за състезанието) е окончателно и не се
предвижда никаква по-нататъшна форма на обжалване.

5) Процедурите по разискването се провеждат по следния начин:

а. Треньор или водач на отбор от протестиращата нация прави кратко устно представяне на
въпроса пред Арбитражния съвет в подкрепа на своята позиция. Дава се възможност на
треньора или водача на отбора от ответната нация за кратко опровержение.

б. След като бъде разгледано официалното възражение, то трябва да бъде класифицирано като
„Приемливо” или „Неприемливо”.

в. Ако е необходимо, Съветът може да изслуша мнението на Рефера или Страничните съдии.

г. Ако е необходимо, Съветът може да прегледа веществените доказателства за решението,
като например писмени данни или видеозапис.

д. След разискване, Съветът провежда тайно гласуване, и приема решение с мнозинство.

е. Председателят съставя доклад, в който документира изхода от разискването и огласява
публично взетото решение.

ж. Последващи процедури след вземането на решението:
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i. Грешки при определяне на резултата от срещата, грешки при изчисляване на резултата от
срещата, или погрешно установяване на самоличността на състезател, водят до промяна на
решението.

ii. Грешка при прилагането на правилника: Когато Съветът прецени, че Реферът е направил
явна грешка при прилагането на Състезателния правилник, последствията от грешката
следва да бъдат коригирани, а Реферът – наказан.

iii.Грешки при преценката на фактите: Когато Съветът прецени, че е налице явна грешка при
преценката на фактите, като например силата на удара, сериозността на определено действие
или поведение, наличието на умисъл, времето на извършване на дадено действие спрямо
дадено отсъждане или място, не следва промяна на решението, а длъжностните лице, за
които се установи, че са допуснали грешката, подлежат на наказание.

Член 22. САНКЦИИ
1. Президентът или Генералният секретар на Световната федерация по Таекуондо или Техническият
делегат може да поиска свикване на Извънредната комисия по санкциите за разглеждане на случай,
при който даден треньор или състезател и/или какъвто и да било член на съответната национална
федерация/асоциация е извършил някое от следните действия:

1) Възпрепятстване на ръководенето на срещата.

2) Подтикване на публиката към непристойни действия или разпространяване на неверни слухове.

2. Извънредната комисия по санкциите може да призове засегнатото лице за потвърждаване на
обстоятелствата.

3. Когато прецени, че въпросът е основателно повдигнат, Извънредната комисия по санкциите го
разглежда и налага дисциплинарни наказания с незабавно действие. Резултатът от разискването се
обявява публично и по-късно се докладва в писмен вид на Президента и/или на Генералния секретар
на СФТ, заедно с изложение на приложимите факти и обосновка на взетото решение.

4. Решението за дисциплинарни действия варира в зависимост от сериозността на нарушението.
Следните наказания могат да се дават на състезатели, на официални лица от отборите, на официални
лица от националната федерация/асоциация и на самата национална федерация/асоциация.

- Предупреждение

- Дисквалификация от състезанието

5. Решение за дисквалификация от състезанието автоматично води до забрана за участие в следващия
шампионат, организиран от СФТ.

6. Извънредната комисия по санкциите може да препоръча на СФТ допълнителни дисциплинарни
действия, включително парична глоба, дългосрочно спиране на правата за участие в състезания и
суспендиране на съответната национална федерация/асоциация.

7. Дисциплинарните действия, предприети от Извънредната комисия по санкциите, могат да се
обжалват в писмен вид до Президента или Генералния секретар или Техническия делегат в рамките
на 24 от обявяването на санкциите.

8. В случай на обжалване, Президентът или Генералният секретар (при отсъствие на Президента)
следва да формира Експертна група, която да разгледа значимостта на санкцията и да отговори на
жалбата. Експертната група трябва да отговори в рамките на 12 часа от получаването на жалбата.
Решението на Експертната група е окончателно и не се предвижда никаква по-нататъшна форма на
обжалване в рамките на СФТ.

9. Членовете на Експертната група се определят от Президента или Генералния секретар (при
отсъствие на Президента) сред членовете на Съвета на СФТ или Президентите на националните
федерации/асоциации, членуващи в СФТ.
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(Тълкувание #1)

„Възпрепятстване на ръководенето на състезанието” се отнася за форми на поведение, които включват (но без да се
ограничават до изрично посоченото) агресивно или неуместно поведение спрямо което и да било от длъжностните лица,
отказ да бъде напуснато игралното поле след края на срещата, хвърляне на каквито и да било материали и/или каквото и
да било оборудване и др.

(Обяснение #1)

Извънредна комисия по санкциите: Процедурата по разискване на санкциите отговаря на процедурата при Арбитража, а
подробните правила при санкциите отговарят на разпоредбите за санкциониране.

Член 23. НЕУРЕДЕНИ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ПРАВИЛНИК ВЪПРОСИ
При възникване на въпроси, които не са уредени в Правилника, те следва да се разрешават по
следните начини:

1. Въпросите, свързани със съревнованията, се решават с консенсус от Съдийския екип на
съответната среща.

2. Въпросите, които не са свързани с конкретна среща от състезанието, като например технически
въпроси, въпроси по провеждане на състезанието, и др., се разрешават от Техническия делегат.

3. Организационният комитет следва да подготви записващи видеокамери на всяко Игрално поле за
записване и запазване на развоя на срещите.
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ЖЕСТОВЕ НА РЕФЕРА

1. Повикване на състезателите

1) Вдигнете двете ръце, свити в лактите и прибрани в юмруци, с палци върху средните пръсти и
разтворени показалци, стигащи до височината на ушите.

2) Разтворете ръцете надолу една след друга, като посочите последователно позицията на „Чънг”
(Синия състезател) с десния показалец и след това позицията на „Хонг” (Червения състезател) с
левия показалец.
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2. „Ча-рьот” / „Кьонг-йе” / „Сложи каските“

1) Вдигнете двете ръце, свити в лактите, с прибрани палци и насочени една към друга отворени
длани, стигащи до височината на веждите. Дръжте ръцете от двете страни на тялото под 45
градуса и, като дадете устна команда „Ча-рьот”,

2) Сведете двете ръце отпред до средата на торса, точно под гръдната кост, с дланите надолу, и
дайте устна команда „Кьонг-йе”. Поддържайте един юмрук разстояние между върховете на
пръстите и между ръцете и тялото.

3) След устната команда „Кьонг-йе“, дайте сигнала „сложи каските“ по следния начин: вдигнете
двете ръце, свити под 45 градуса и с отворени длани на височина на главата.
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3. „Джун-би” (Готови)

1) Свийте дясната ръка нагоре под 45 градуса докато юмрука достигне до височината на дясното
ухо.

2) Разтворете пръстите на дясната ръка, като в същото време я разгъвате надолу до средата на
торса, точно под гръдната кост, заставайки в стойка „Уен-абкуби” (стъпка напред с левия крак), и
дайте устна команда „Джун-би”.

* При тези действия, лявата ръка стои до тялото, леко присвита в юмрук.
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4. „Ши-джак” (Започни)

1) От позицията за „Джун-би” заемете стойка „Бом-соги” с изтегляне на левия крак назад, с ръце
отворени под ъгъл от 45 градуса от раменете и с отворени длани.

2) С бързо движение поставете двете ръце пред гърдите, с длани насочени една към друга и
отдалечени на разстояние 25 см, и дайте устна команда „Ши-джак”.
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(отпред) (отстрани)

5. „Каль-йо” / „Къ-ман” (Прекъсни / Край)

Разтворете дясната си ръка, с отворена длан, надолу до средата на торса, точно под гръдната кост,
като заемете стойка „Уен-абсоги” и дадете устна команда „Каль-йо” / „Къ-ман”.
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6. „Ке-сок” (Продължи)

Заемете позиция „Уен-абсоги“, свийте дясната ръка нагоре докато върховете на пръстите застанат
близо до дясното ухо и дайте гласова команда „Ке-сок”.
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7. Край на рунда

1) След като обявите „Каль-йо“ / „Къ-ман“ в края на рунда, вдигнете двете си ръце, свити в
юмруци, на височина до средата на торса, точно под гръдната кост, след което

2) разгънете дясната ръка в посока към треньора на „Чънг“ (синия състезател), а лявата ръка – в
посока към треньора на „Хонг“ (червения състезател), под ъгъл от 180 градуса, с отворени длани,
насочени към всяка от двете страни, съответно към „Чънг“ и „Хонг“.
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8. Край на срещата

След обявяването на „Каль-йо“ / „Къ-ман“ в края на срещата, дайте гласова команда:

1) „Ча-рьот“ и след това

2) дайте сигнала „свали каските“ и после

3) дайте гласова команда „Кьонг-йе“.

Сигналите ще бъдат същите като при (2. „Ча-рьот” / „Кьонг-йе” / „Сложи каските“).
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9. Обявяване на победителя

1) В случай, че „Чънг” е победител,

2) Вдигнете дясната си ръка, свита в юмрук, до средата на торса си, точно под гръдната кост, и
после

3) Разтворете нагоре дясната си ръка под ъгъл от 45 градуса, с разтворена нагоре длан, и обявете
„Чънг-санг”.

* Докато извършвате тези действия, лявата ръка стои до тялото, леко присвита в юмрук.

* В случай, че „Хонг” е победител, следвайте същата процедура като използвате лявата ръка и
обявите „Хонг-санг“.
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10. „У-се-гирок“ (Отбелязване на превъзходство)

В случай, че и след края на 4-ти рунд, проведен по правилото за златна точка, не е излъчен
победител, 1) Реферът прави две стъпки назад, първо с левия крак, а след това с десния, 2) поставя
левия крак до десния в позиция „ча-рьот“ и дава гласова команда „У-се-гирок“.
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11. „Ке-ши” (Временно спиране за лекарска помощ)

От свито положение, разтворете дясната си ръка надолу под вътрешен ъгъл от 135 градуса,
посочвайки с показалец към позицията на Секретаря (Оператора), и дайте гласова команда „Ке-
ши“.
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12. „Ши-ган” (Временно спиране по друга причина)

Кръстосайте показалците на двете ръце (като левият е отвън) на височината на долния край на
носа, обърнати към позицията на Секретаря, и дайте гласова команда „Ши-ган“.
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13. Броене

Започвайки с отпусната лява ръка, поставете палеца на дясната си ръка до лявото си рамо. Бройте
от „Ха-на” (1) до „Да-сот“ (5) като разтваряте пръстите си един по един, започвайки от палеца на
дясната ръка, на интервали от една секунда. Когато достигнете „Да-сот“ (5), обърнете дланта си
към състезателя. Повторете същата процедура с лявата ръка като започнете с палеца и от дясното
рамо и, с разтваряне на лявата ръка, продължете да броите от „Я-сот“ (6) до „Йоль“ (10). Когато
достигнете „Йоль“ (10), обърнете отворената си длан към състезателя.

(Броенето следва да се изпълнява в близост до лицето на засегнатия състезател, за да е сигурно, че
той може да чуе/види броенето на Рефера, както и че Реферът може да провери състоянието на
състезателя.)
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14. Повикване на Страничните съдии за съвещание на съдийския екип

В случай, че един или повече от Страничните съдии е вдигнал ръка от своята седяща позиция,
централният рефер следва да свика съвещание на съдийския екип. За да сигнализирате за свикване
на съвещание на съдийския екип, разтворете навън двете си ръце, с отворени длани, под ъгъл от
135 градуса, и след това приберете и двете ръце до средата на торса, точно под гръдната кост.
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15. Повикване на Лекаря

Ако Реферът прецени, че даден състезател е застрашен и има нужда от лекарска помощ, Реферът
следва незабавно да разтвори дясната си ръка и след това да я прибере до височината на дясното
си ухо и да извика „Доктор, доктор!“
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16. Обявяване на „Кьонг-го” (Официално предупреждение)

1) Поставете дясната си ръка, свита в юмрук и с разтворен показалец, до дясното си ухо.

2) Разтворете дясната си ръка под ъгъл от 45 градуса, посочвайки челото на провинилия се
състезател, и дайте гласова команда „Чънг” или „Хонг”.

3) Поставете дясната си ръка, свита в юмрук и с разтворен показалец, до лявото си рамо, след
което

4) Разтворете ръката, посочвайки тялото на провинилия се състезател и обявете "Кьонг-го”.
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17. Обявяване на „Гам-джом” (Наказателна точка)

1) Поставете дясната си ръка, свита в юмрук и с разтворен показалец, до дясното си ухо.

2) Разтворете дясната си ръка под ъгъл от 45 градуса, посочвайки с показалец челото на
провинилия се състезател и дайте гласова команда съответно „Чънг” или „Хонг”.

3) Застанете в стойка „Ча-рьот”, след което вдигнете десния си юмрук вертикално нагоре, с
разтворен показалец, и обявете „Гам-джом”.



49

18. Анулиране на отбелязани точки

Този жест се отнася към чл. 12.5 от Състезателния правилник, който предвижда анулиране на
точките, отбелязани непосредствено след командата „Каль-йо”.

1) В стойка „Ча-рьот”, вдигнете дясната си длан на 20 см пред челото си.

2) Изтеглете дясната длан хоризонтално отдясно наляво на ширината на раменете и после обратно
до началната позиция, за да анулирате отбелязаната(ите) точка(и).

* След сигнала, показан на снимка 2-3, обявете „Ши-ган”, чрез жест и гласова команда в посока
към Секретаря, и после обявете наказанието за съответния състезател. Отчитането на времето
продължава от момента на обявяване на „Ке-сок” след оповестяването на наказанието.
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19. Обявяване на искане за незабавен преглед на видеозаписа

По искане от страна на треньор, Реферът следва да обяви „искане за незабавен преглед на
видеозаписа“. Вдигнете дясната си ръка на височина точно над главата си, докато държите картата
за право на преглед на видеозаписа, получена от треньора, след което погледнете към позицията
на Журито за преглед и дайте гласова команда „Чънг“ или „Хонг“ „Видио риплей“ (от англ. Video
Replay).
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20. Обявяване на точки след незабавен преглед на видеозаписа

В случай, че са присъдени точки при прегледа на видеозаписа, обърнете се към Секретаря и
вдигнете дясната си ръка до височината на главата си, както е показано на горните снимки, след
което дайте гласова команда „Чънг“ или „Хонг“: „Иль-джом“ / „И-джом“ / „Сам-джом“ / „Са-
Джом“ (съответно за добавяне на 1 / 2 / 3 / 4 точки).
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21. Анулиране на точки след незабавен преглед на видеозаписа

В случай, че точка или точки подлежат на анулиране след незабавен преглед на видеозаписа,
обърнете се към Секретаря и вдигнете дясната си ръка до височината на главата си, показвайки
колко точки следва да се анулират, и дайте гласова команда „Чънг“ или „Хонг“: „Иль-джом“ / „И-
джом“ / „Сам-джом“ / „Са-Джом“ (съответно за анулиране на 1 / 2 / 3 / 4 точки), след което
изпълнете процедурата за анулиране на точки, представена в т. 18 по-горе.
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22. Обявяване на „Кьонг-го“ след незабавен преглед на видеозаписа

В случай, че „Кьонг-го“ подлежи на обявяване след незабавен преглед на видеозаписа, обърнете се
към Секретаря и следвайте същата процедура както в т.16 („Обявяване на „Кьонг-го” (Официално
предупреждение)“)  по-горе.
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23. Анулиране на „Кьонг-го“ след незабавен преглед на видеозаписа

В случай, че „Кьонг-го“ подлежи на анулиране след незабавен преглед на видеозаписа, обърнете
се към Секретаря и дайте гласова команда „Чънг” или „Хонг”: „Кьонг-го“, след което изпълнете
същата процедура за анулиране на точки както в т.18 („Анулиране на отбелязани точки“) по-горе.
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24. Обявяване на „Гам-джом“ след незабавен преглед на видеозаписа

В случай, че „Гам-джом“ подлежи на обявяване след незабавен преглед на видеозаписа, обърнете
се към Секретаря и следвайте същата процедура както в т.17 („Обявяване на „Гам-джом”
(Наказателна точка)“) по-горе.
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25. Анулиране на „Гам-джом“ след незабавен преглед на записа.

В случай, че „Гам-джом“ подлежи на анулиране след незабавен преглед на видеозаписа, обърнете
се към Секретаря и дайте гласова команда „Чънг” или „Хонг” „Гам-джом“, след което изпълнете
същата процедура за анулиране на точки както в т.18 („Анулиране на отбелязани точки“) по-горе.
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26. Приемане на причината за искането на треньор за незабавен преглед на видеозаписа

Реферът отива до позицията на треньора и учтиво взема картата даваща право на незабавен
преглед на видеозаписа.
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27. Отхвърляне на поисканата от треньор причина за незабавен преглед на видеозаписа

Реферът се връща до Позицията на Рефера и поставя картата за искане на незабавен преглед на
видеозаписа в джоба на ризата си, след което продължава срещата.


