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ШОТОКАН КАРАТЕ ДО НА ОБЕДИНЕНИТЕ 
НАЦИИ 

 

ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ 
 

Кумите 
Ката 

 
 Изменен  2008  година 

 
Колин Пут 

Главен съдия  SKDUN 
 

ЧАСТ A: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ 
 

ГЛАВА I – СЪДИЙСТВАНЕ 
 
 
Член 1: Съдии и Рефери 
Главен съдия, рефер, (Shushin), ъглови съдии, (Fukushin), Арбитър (Kansa) и Съдии на 
съдийската маса 

 
1) Главният съдия се назначава от Изпълнителния съвет (ExBo) на SKDUN. 
 
2) SKDUN ExBo, когато е необходимо, може да приеме други системи. 
 

Член 2: Задължения на Рефери  и Съдии 
Главният съдия, Реферът, ъгловите съдии и Арбитърът и съдиите на съдийската маса 
следва да имат предвид следните точки: 

 
1) Те трябва да бъдат обективни, безпристрастни и справедливи. 
 
2) Те трябва да се държат с достойнство и да покажат уважение към 
състезателите и другите официални лица. 
 
3) Движенията им, предприемани по време на срещата трябва да бъдат 
енергични, пъргави, отработени, бързи и точни и да създават отношение, 
подхождащо на едно официално лице на SKDUN. 
 
4) Реферът, ъгловите съдии, Арбитърът и съдиите на съдийската маса трябва да  
концентрират цялото си внимание в срещата, да наблюдават всеки състезател 
внимателно и отсъждат всяко действие на участниците правилно. По време на 
срещата те не трябва да разговарят с никой друг, освен с главния съдия, другите 
съдии и състезателите. 

 
Член 3: Права и задължения на главния съдия 
Главният Съдия: 
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1) има основната отговорност за решенията 
 
2) е отговорен за надзора срещата да се провежда в съответствие с тези правила 
за състезания, а при необичаен инцидент,  да основава решението си върху тези 
правила. 
3) назначава рефер, ъглови съдии, арбитър и съдии на съдийската маса преди 
мача. В случай че е необходимо да се замени един от тях по време на срещата, 
главният съдия трябва незабавно да прекрати срещата и избере заместник без 
загуба на време. 
 
4) Трябва да консултира винаги, когато Рефера има някакви трудности при 
вземането на решенията. 
 

Член 4: Права и задължения на Рефера 
Реферът има правомощия: 

 
1) Да води мачове, включително пускане и спиране. 
 
2) да обяви решението на съдийския състав. 
 
3) Да обясни, когато е необходимо основанията, въз основа на които са взети 
решения 
 
4) Да обявява нарушения. 
 
5) да издава предупреждения (преди, по време, след мач). 
 
6) Да взема други дисциплинарни мерки (да отхвърли или да спре един 
състезател от мач). 
 
7) Да получа съвети от ъгловите съдии. 
 
8) Да решава победата с мнозинство на базата на таблицата за решение 
(Приложение III). 
 
9) Да удължи продължителността на срещата. 

 
Член 5: Права и задължения на ъгловите съдии и огледалния съдия 
 
 1) Ъгловите Съдии имат право:  

 
а) Да подпомагат Рефера. 
 
б) да дават своето мнение по отношение на различни ситуации. 
 
в) Да сигнализират решението си относно провеждането и развитието на мачове 
с помощта на знамена, ръце и / или свирка. 
 
 г) да упражняват правото си на глас в решенията на срещата. 
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2) Съдиите внимателно наблюдават действията на участниците в обсега им на зрение. В 
следните случаи, те веднага трябва да сигнализират Рефера чрез свирката или флага 
правилно давайки становище. 

 
 а) Когато забележат травма или заболяване на някой от състезателите преди 
Реферът да го забележи. 
 б) Когато те видят действие, което според тях следва да се отсъди като Ипон 
или Waza-Ari. 
 
 в) Когато състезател е на път да извърши, или е извършил забранено действие и 

/ или техника. 
 
  г) Когато и двамата или един от участниците е излязъл от състезателното поле. 
 

 д) Във всички случаи, когато е необходимо да се привлече вниманието на 
Рефера. 

 
 3) Всеки съдия трябва непрекъснато да оценява спрямо върховите постижения на 
спортсменство на участниците и формира мнението си независимо. 

 
 4) Когато Рефера обяви "Хантей", всеки съдия трябва да даде становището си по 
предписания начин. В случай на различия в мненията между Реферът и съдиите по 
даден въпрос, съдията може, със съгласието на всеки от съдиите, да се противопостави 
на решението на Рефера. При всички случаи решението ще бъде взето от мнозинството. 
 
Член 6: Арбитър, Секретар, Времеизмервач, Говорител 
  
1) Трябва да бъдат назначени Секретар, Времеизмервач и Говорител на съдийската 
маса. 
  
2) Арбитърът (Kansa) отговаря за официалните резултати от срещата. 
 
 Член 7: Термини и жестове 
 
 Термините и жестовете, които се използват от Рефера и съдиите по време на срещата, 
са посочени в приложение I. 
 
 Член 8: Сигнали 
 
 1) сигналите, подавани със знамена и / или свирка от ъгловите съдии по време на мача, 
се съдържат в приложение II. 
 
2) звуковите сигнали, използвани от Рефера имат следното значение: 
 

 а) Дълъг/нормален + кратък/силен = Хантей. 
 

 б) Кратък / силен = команда за сваляне на флагове или табелките с оценки. 
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 Член 9: Решения 
 
 1) Когато Реферът обявява решение на базата на сигнали, дадени от ъгловите съдии, 
решението се урежда от правилата, дадени в приложение III. 
 
 2) Въпроси, свързани с решения не предвидени в тези правила се обсъждат между 
съдиите и постигнатото по този начин решение се отнася до главния съдия. Всички 
длъжностни лица ще бъдат уведомени за тези решения, както и официално съобщение 
ще бъде направено, ако е уместно. 

 

ГЛАВА II - Общи въпроси 
 
Член 1: Размери на състезателното поле (шиай-жо) 
 
1) Кумите: Размерът на състезателната площ трябва да бъде кавдрат с размери  8х8 
метра, с 1 метър зона за безопасност. Татами подове са за предпочитане. 
 
2) Ката: Размерът на зоната трябва да е достатъчно голям, така че участниците да са в 
състояние да изпълняват Ката без никакви пречки. Дървени подове са за предпочитане. 
 
3) Състезателната площ трябва да е оградена с линия. Кумите и Ката: виж Приложение 
IV 
 
 Член 2: Облекло и представяне 
 
 1) Участниците трябва да носят чисто, бяло и без надписи карате-ги. 
 
 2) В Кумите мачове и в Ката система знамена, един от участниците трябва, с цел 
идентификация, да завърже червен колан около кръста си и другият състезател, бял 
колан. 
 
 3) състезателят трябва да е с къси нокти и да не носи метални предмети или нещо 
подобно на тялото си, с което може да причини вреда на своя опонент. 
 
 4) на състезателите не е позволено да носят бандажи или поддържащи наглезенки и 
др.,  освен с разрешение на лекаря на турнира. 
 
 5) прилагат се следните правила за носенето на екипировка за защита: 

 а) ръкавици са задължителни в Кумите 
 
б) Протектори за подбедрицата и ходилото са забранени. 
 
в) Протектори за зъбите са задължителни в Кумите – за всички 
 
г) Протектори за слабините са задължителни при мъжете в Кумите 
 
д) Нагръдници са задължителни за дамите в Кумите 
 
е) очила не са позволени в Кумите 
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ж) Гладки, меки контактни лещи могат да се носят на собствен риск на 
състезателите  
 

6) Всички предпазни средства трябва да бъдат одобрени от SKDUN ExBo (вж. 
Приложение V). 
 
 Член 3: Официално облекло. 
 
 1) Реферите и съдиите трябва да носят официалната униформа, определена от SKDUN 
ExBo. Тази униформа трябва да се носи на всички турнири, курсове и изпити. 
Официалната униформа е както следва: 

 
 а) тъмно-син блейзър. 
   
б) бяла риза. 
 
в) вратовръзка на организацията. 

   
г) Светло сив панталон. 

   
д) тъмно сини или черни чорапи. 

   
е) черни обувки. 

 
 2) От участниците: 
            

 а) Участниците трябва да носят чисто, бяло и немаркирано карате-ги. 
 
  б) национална емблема може да бъде носена. 
 
  в) Жените могат да носят обикновена бяла тениска под горнището на карате-ги, 
 
  г) горнището, вързано в областта на талията с колан (Оби), трябва да бъде с 
обща дължина, че да покрие бедрата. 
 
           д) ръкавите на горнището трябва да достигат най-малко половината на 
предмишницата и не могат да бъдат навити. (Може да са навити навътре, без риск от 
нараняване) 
 
           е) панталона трябва да бъде достатъчен за покриване на най-малко две трети от 
пищяла. 
 
           ж) колан (Оби) трябва да бъде с обща дължина, която излиза около 15 
сантиметра от двете страни, след като е бил надлежно вързан около кръста. 
 
           з) Всеки състезател трябва да поддържа косата си чиста и подстригана на такава 
дължина, че да не пречи на нормалното протичане на срещата.(дългата коса трябва да 
бъде привързана така че да не се разпилява по време на участието). 
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            и) Hachimaki няма да бъдат допуснати. 
 
  к) Състезателите трябва да са с къси нокти и да не носят метални или други 
предмети, които могат да наранят техните опоненти. 
 
3) Треньори: 
 
Треньорът трябва по всяко време на турнира да е облечен с карате-ги или спортно 
облекло с идентификационен знак върху него. 
SKDUN-служителите или отговорника на турнира може да лишават от права всяко 
длъжностно лице или състезател, който не съответства на настоящия регламент. 
 
Член 4: Персонал 
 

1)Отговорник на турнира / комитет: 
 Отговорник на турнира се назначава от SKDUN ExBo. Той урежда провеждането и 
развитието на мачовете,  без да пречи на съдийските правила. Той се подпомага от 
персонал на турнира. 

 
 2): Лекар на турнира  
 Лекарят на турнира е назначен от SKDUN ExBo. Той урежда всички медицински 
въпроси по време на турнира. 
 
 3) Екип за Първа помощ: 
 Екипът за първа помощ трябва да бъде готов да действа в случай на злополука или 
заболяване, както и един лекар. 
 
 4) Охрана/ прегради за татами. Контрол на състезатели, зрители, и треньори/водачи 
 

 Член 5: оборудване за състезание  
 
 Видовете, количество и употреба на оборудването, подготвено от домакина на 
турнира трябва да бъде както следва: 

 
 а) Знамена (червени и бели, 5 комплекта за Шиай-жо). 
 
 б) Табели с оценки (7 за Шиай-жо). 
 
 в) Контролните уреди за регистриране (листове за резултат, и формуляри за 
записване, писалки, калкулатори и т.н.), 
 
 г) червени и бели колани, 
 
 д) Хронометри и устройства за сигнализация на времето (гонг). 
 
 е) Където е необходимо, маркировъчна лепенка на пода за очертаване на Шиай-
жо / позиции и подходящо, безопасно татами. (особено за кумите) 
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Член 6: Протест срещу решение и преразглеждане на решението 
 Състезатели 

 
1) Участниците не могат лично да протестират срещу решението на съдиите. 
  

Треньори 
 
2) Само когато с дадено решение, взето от Рефера и съдиите се смята, че са 
нарушени правилника за състезания или съдийския правилник, треньорът на 
отбор, може да протестира пред главния съдия за решението веднага след като е 
било открито. 
 

 Главният съдия 
 

3) Когато той получи протест срещу решение от треньора на отбора, на който 
принадлежи състезателя, главният съдия прави преглед на жалбата, и може да поиска 
обяснение от Рефера и / или съдиите. Ако той установи, че решението е явно 
необосновано, той може да изиска съдиите да преразгледат решението си. 
Окончателното решение ще бъде дадено след одобрението на SKDUN ExBo. Преди 
треньорът да направи официален протест, той трябва да заплати  такса за протест от 20 
евро (или еквивалент). Таксата ще бъде върната, ако протестът се приеме. 
  
Победителят 

 
4) За да се намалят грешки, победителят от всеки мач трябва да потвърди 
победата си при арбитъра преди напускане на района.Отговорността за това е на 
състезателя. 

   
 Член 7: наранявания или инциденти по време на мач 
 
1) В случай на травма на състезател, Реферът трябва едновременно да спре срещата, 

да подпомогне увредения състезател и в същото време да извика доктора на 
турнира. Лечението на травмата не може значително да забави срещата. 
 

2) Когато един състезател, който страда от лека травма, но не и достатъчно сериозна, 
за да му се забрани участие, отказва да продължи срещата или иска разрешение да 
напусне срещата, той ще бъде обявен за губещ AKA / Широ "NO КИКЕН" AKA / 
Широ "NO KACHI". 
 

3) В случай на нараняване или наранявания по време на Кумите срещата по причини, 
неприписвани на другия състезател, водещи до невъзможност за продължаване или 
в случай, че двамата състезатели са ранени в същото време по причини, за които и 
двамата са отговорни, състезателя, който напуска срещата трябва да бъде обявен за 
губещ. В случай, че двамата състезатели се откажат и причините за нараняванията 
не са  някой от състезателите, срещата се решава с Хантей. 
 

4)  В случай, че един състезател се счита, че не може да продължи мача, поради 
травма или други физически причини, въз основа на препоръките на доктора на 
турнира, Реферът трябва да прекрати срещата и да спре ранения състезател от мача. 
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Ако щетите се отдадат на противника, той се обявява за победител. Ако травмата не 
е причинена от противника, той трябва да бъде обявен за губещ. 

5) Участник, който спечели  среща чрез дисквалификация на съперника си за 
причиняване на телесна повреда, не може да се бори отново в състезанието без 
разрешение на доктора на турнира. 
 

6)  Само лекаря на турнира може да взима решения по всички въпроси за наранявания 
и физическото състояние на състезателите. 

 

Член 8: Отказване 
 Състезател, който не е в състояние да продължи състезанието и / или участието, по 
причини, различни от телесна повреда или който иска разрешение да напусне срещата 
поради тези съображения, трябва да бъде обявен за губещ. 
 
Член 9: Други въпроси 
 
 1) В случай на ситуация, не предвидена в настоящите правила, или в случай че има 
съмнения относно приложимостта на тези правила в дадена ситуация, арбитър, съдии, 
рефери и главен съдия се консултират помежду си за намиране на решение. Всички 
длъжностни лица ще бъдат уведомени за тези решения, както и официално обявление 
ще бъде направено, ако е уместно. 
 
2) Всички Карате-ка, участници (това включва треньори, мениджъри или хора свързани 
с участникците), съдии и други длъжностни лица, трябва да следват Карате-До идеала 
за нравственост, искреност, усилие, етикет и самоконтрол. 
 
 3) Всяко поведение, което може да донесе вреди на репутацията на Карате До (това 
включва и това на треньор, мениджър или някой свързан с участника), може да доведе 
до наказание или отстраняване на състезател и / или отбор. На треньора ще се 
предостави конкретно място, в близост до татамито от отговорника на турнира. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЧАСТ Б: Кумите и Ката  Правила за Състезания 
 ГЛАВА I 

 
 ПРАВИЛАТА ЗА КУМИТЕ СРЕЩА 
 Член 1: Видове срещи 
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 Видовете срещи са, както следва: 
 
 1) Индивидуални срещи: 
 Индивидуалният мач се решава по методите "Shobu Ippon", "Shobu Nihon" или "Shobu 
Sanbon". 
 Например "Shobu Sanbon", среща с три точки  е мачът, където участниците се опитват 
да спечелят три пълни точки преди противника си в рамките на времето. 
 
2) Отборни срещи: 

 
а) Броят на лицата, съставящи отбора (мъже и жени) трябва да бъде или 3 + 1 
резерва, или 5 + 1 резерва. Отбор има право да участва само, когато се състои от 
най-малко двама / трима състезатели. 
 
б) Преди всяка отборна среща, представител на отбора трябва да предаде на 
съдийската маса, официален формуляр деклариращ  имената и реда на излизане 
на членовете на отбора. Редът за излизане може да се променя всеки кръг, но 
след предаване на формуляра, не може да бъде променян повече. Използването 
на резерва представлява промяна в реда за излизане. 
 
 в) срещите между отделните членове на всеки отбор се провеждат в 
предварително определен ред. 
 
 г) победителят в отборната среща се решава въз основа на тези индивидуални 
срещи. 
 
 д) Критериите за определяне на победителя в отборната среща, на базата на 
броя на победителите в отделните мачове, са както следва (в низходящ ред на 
важност): 
1 - Брой победи. 
2 - Брой на Ippon и Awasewaza победи 
3 - Допълнителна среща. 
 Когато двата отбора са равни при методите на решение по-горе, решението се 
взема въз основа на резултатите от допълнителна среща (Енчо Сен), проведена 
между представители на борещите се отбори. В случай че този допълнителен 
мач завърши наравно, се дава продължение (Сай Енчо Сен). При 
продълженията, Енчо Сен и Сай Енчо Сен, се пренасят всички точки и 
наказания от редовната среща. Третото /последно/ продължение ще се реши от 
първия резултат (внезапна смърт Sakidori shobu / Sai shiai). Ако все още няма 
резултат, победителят се определя със съдийско решение. 
 

 
 Член 2: Начало, спиране и край на мачове 
 
1) Начало: в началото на срещата Кумите Реферът стои на външния ръб на зоната на 
срещата. От лявата и дясната му страна стоят съдиите. След официалната размяна на 
поклони от състезателите и Съдийския Комитет (Shomen Ni Rei - Otagai Ni Rei), 
Реферът прави стъпка напред. Мачът трябва да започне с обявяване от страна на рефера 
на  "Shobu ****** Hajime". 
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 2) Спиране: като обяви "Yame" Реферът спира временно срещата и състезателите се 
връщат обратно на своите позиции. При възобновяване на срещата, Реферът обявява 
"Tsuzukete Hajime". 
 

 а) Времеизмервачът дава звукови сигнали с гонг или звънец, които посочват 
Atoshibaraku, 30 секунди до края, (един сигнал) и край на времето (два сигнала). 
 
3) Край: след спиране на срещата, Реферът трябва да прекрати мача, като обяви "Yame 
Soremade". След официалната размяна на поклони от състезателите и Съдийския 
Комитет (Otagai Ni Rei - Shomen Ni Rei), мачът се счита за завършил. 
 
 Член 3: Продължителност на мача 
 
 Продължителността на срещата е 2 минути (реално време) и 3 минути за финалите 
/мъже и жени/. 
 Преди турнира SKDUN ExBo може да промени продължителността на мачовете. 
 
 Член 4: Продължения 
 
1) В случай на равенство в индивидуална среща ще има продължение (Енчо-Сен). 
Всички точки или наказания се пренасят в продължението. 
 
2) В случай на ново равенство се дава по-нататъшно продължение (Сай Енчо-Сен). 
Всички точки или наказания се пренасят в продължението. 
 
3) Четвъртото продължение ще се реши от първия резултат (внезапна смърт) (sakidori 
shobu / Sai Sai Shiai). 
 
4) Ако все още няма резултат, трябва да се вземе съдийско решение въз основа на 
срещата и продължението. 
 
  
Член 5: Победа или загуба 
 
 Победа или поражение, се обявяват въз основа на: 
 

а) Резултат 
 
б) победи с решение 
 
в) Поражения, поради фал 
 
г) Дисквалификация 
 
д) Отказване. 
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 Член 6: Зони за точкуване  
1)зоните за точкуване се ограничават до следните: 

 
а) Глава 
 
б) лице 
 
в) врат 
 
г) Корем 
 
д) гърди 
 
е) страна 
 
ж) гръб (с изключение на раменете). 
 

 2) Ефективна техника, изпълнена едновременно със сигнала за изтичане на времето се 
отчита в резултата. Ефективна атака, изпълнена след сигнала за край на времето, не се 
признава като такива, нито следва да представлява база за решение. 
 
 3) Jogai: техники изпълнени извън очертанията на Шиай-жо, са невалидни. Въпреки 
това, ако състезател изпълни такава техника, до като е в границите на зоната на 
срещата, тя се счита за валидна. Моментът, в който се обявява "Yame"  е полезен за 
определяне на това дали има Jogai. Пример: Ако “Ака” изпълни успешна техника и 
веднага след това излезе, Yame трябва да се даде в момента на оценката. Излизането в 
този случай е извън игралното време и не може да се наказва. 
 Ако техниката на “Ака” е неуспешна, няма да се даде Yame и ще бъде отбелязан Jogai. 
Ако Shiro излезе непосредствено след успешната атака на Ака,  Yame се дава за 
оценката на Ака и Jogai на Широ няма да бъде записан. Ако Shiro излезе, или е излязъл 
когато Ака отбелязва резултат ( Ака остава в зоната), тогава се дават и двете: точка за 
Ака и Jogai санкция на Широ. 
 
 4) Техники за оценка със същата стойност едновременно изпълнени от двамата 
състезатели не трябва да получат (Aiuchi). Рядка ситуация - Една от техниките винаги 
превъзхожда другата. 
 
 Член 7: Критерии за вземане на решение Ипон и Waza-Ari 
 
1) Ипон се дава въз основа на следните изисквания: 
 Когато точна и мощна техника, която се признава като решаваща, се изпълни в  
призната за точкуване зона при следните условия: 
 

а) добра форма 
 

б) Добро отношение 
 
в) Силно и енергично 
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г) Zanshin 
 
д) Правилен тайминг 
 
е) правилна дистанция. 
 

2) ефективни техники, изпълнени при следните условия, се считат за Ипон: 
 

а) При атака с перфектен тайминг, когато противникът започва да се движи към 
нападателя. 
 

б) В случаите, когато атаката се изпълнява веднага, след като противника е 
дебалансиран от нападателя. 
 
в) При комбинация от последователни успешни и ефективни атаки. 

 
г) За комбинирана употреба на ефективни  tsuki и гери техники. 
 
д) За комбинирана употреба на ефективни tsuki / гери и наге техники. 
 
е) Когато противникът е загубил бойния си дух и е обърнал гръб към нападателя 
(mubobi). 
 
ж) Ефективни атаки, доставени в незащитени части на противника. 
 

 3) Waza-Ari се дава за техника почти сравнима с тази, необходима за Ипон. Съдийския 
екип трябва да търси Ипон на първо място и само след това да дава Waza-Ari. 
 
 Член 8: Критерии за вземане на решение (Хантей) 
 
1) В отсъствието на победа по резултат или поражение, поради дисквалификация, 

(Hansoku) или отказване (КИКЕН) по време на редовното време на срещата, се 
взема решение (Хантей) въз основа на следните съображения: 
 

а) наличието или отсъствието на Waza-aris/Ippons. 
 
б) Независимо дали е имало предупреждения. 
 
в) Броят на излизанията извън зоната на срещата. 
 
г) високи постижения в бойната нагласа и отношение. 
 
д) възможности и умения. 
 
е) степента на сила и боен дух. 
 
ж) Броят на атакуващите движения. 
 
з)  високи постижения в използваната стратегия. 
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и) Честна игра. 
 

 2) В случай, че един състезател вкара най-малко едно Waza-Ari повече от противника 
си, той автоматично ще бъде обявен за победител (Kachi). 
 
3) В случай, че един състезател има присъдени най-малко едно Waza-Ari и едно Чуи 

повече от противника си, трябва да се изиска Хантей. Решението може да доведе до 
Kachi за състезателя с едно Waza-Ari повече или до Hikiwake. 
 

Член 9: Забранени действия и техники 
 
 Следните действия и техники са забранени: 
 1) Неконтролирана атаки. 
 
2) техники, които правят прекомерен контакт, като се вземе предвид атакуваната 

област за точкуване. 
 

3) Aтаките към горните и долните крайници. 
 

4) Tехники с отворена ръка към лицето, Empi Uchi, Hiza Geri и Atama Uchi. 
  

5) атаки в слабините. 
 

6) Атаките към тазобедрената става, коленните стави, ходилото и подбедрицата. 
 

7) Хващане (освен ако не е последвано веднага от техника), клинч или ненужен 
телесен контакт с противника. 
  

8) опасни хвърляния. 
 

9) загуба на време. 
 

10) неспортсменско поведение, като словесни злоупотреби, провокация или ненужни 
думи. 
 

11) Всяко поведение, което може да донесе вреди на репутацията на Карате (това 
включва треньори, мениджър и всеки, свързан със състезателите). 
 

12) Липсата на загриженост за собствената безопасност на състезателя (Mubobi). 
 

13) неуважителни и ненужни действия са строго забранени. 
 

14) действия и реакции на преувеличаване (т.е. симулиране на травма) са забранени и 
се наказват. 
  

Член 10: Наказания и дисквалификация 
  
1) Когато един състезател е на път да извърши, или вече е извършил забранено 
действие, Реферът издава предупреждение или обявява санкция. 
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2) Когато един състезател избягва боя, Реферът трябва да издаде предупреждение, или 
да обяви санкция. 
 
3) В случай, че състезател показва липса на загриженост за собствената си сигурност 
Реферът издава предупреждение, и /или/ обявява санкция. 
 
4) В случай, че състезател, след като веднъж е бил предупреден, повтаря подобни 
актове или действия, нарушаващи за правилата, Реферът може да обяви загуба за 
сметка на вече направени наказания. 
 
5) Когато състезател извърши действие, попадащо в някой от следните случаи,  

 
Реферът обявява поражение на дадения състезател: (Shikkaku) 
 

а) невъзможност да се подчиняват на заповедите на Рефера. 
 
б) Ако състезател е превъзбуден до такава степен, че Рефера да сметне, че е 
заплаха за противника. 
 
 в) Ако деянието или действията на един състезател се считат за зловредни, 
умишлено нарушаващи правилата, които ги забраняват. 
 
 г) други актове, за които се счита, че нарушават правилника на срещата. 
 

 6) предупрежденията и санкциите са следните: 
 

а) Частно предупреждение: Atenai (без наказание, Keikoku). 
 
б) Официално предупреждение: Chui. 
 
в) Дисквалификация: Hansoku. (”Make” - Загуба) 
 

 7) Ако състезател непрекъснато излиза извън очертанията на шиай-жо: Jogai. 
 
Взема се  под внимание дали състезателя умишлено избягва битката чрез излизане или 
е принуден да напусне очертанията /избутан/. 
 
            а) След първото излизане на състезателя трябва да се даде лично 
предупреждение (Jogai keikoku). 
 

б) след второто излизане, състезателя трябва да получи официално 
предупреждение (Jogai Chui). 
 

в) След третото излизане, състезателят ще бъде дисквалифициран (Jogai 
Hansoku). 

 
8) Непристойно поведение на хора, свързани със състезател, като треньор, мениджър, 
поддръжници, и др може да доведе до дисквалификация на състезателя и / или отбора. 
 
 



15 
 

 
 
9) Няма натрупване на наказания чрез: 
 

 а) Atenai, Чуй, Hansoku. 
 
 б) Jogai, Jogai Chui, Jogai Hansoku. 
 

10) Санкциите трябва да бъдат придружени от увеличаване на тежестта на наложеното 
наказание (с изключение на Atenai). 
 
11) Не се присъжда точка, ако състезател нарани противника си, дори ако повредата е 
само много малка. 
 

ГЛАВА II - ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО КАТА 
 

Член 1: Видове срещи 
 
 1) Видовете срещи са, както следва: 
 

а) Индивидуални срещи. 
   

б) Отборни срещи. 
 

  
2) Системата на Индивидуалните срещи и Отборните срещи, е следната: 
 Точкова система(Tensu Hoshiki): точки се присъждат на всеки участник и / или отбор 
поотделно.Точките се присъждат независимо между AKA и SHIRO, като това не е 
състезание между тях двамата, а се оценява техното индивидуално изпълнение като 
цяло и накрая се сравняват с резултатите на всички състезатели в жребия.  В случай че 
двама състезатели се състезават едновременно първо се ивестяват точките на Ака, 
после на Широ.Обяснение: Обърнете внимание отново че това не е среща между Ака 
и Широ, а индивидуално изпълнение което трябва да бъде оценено според правилника, 
вземайки предвид основните критерии при  изпълнение на ката. Победител ще бъде 
този с най-висок общ резултат.  
3) Броят на лицата, съставящи отбор са 3 + 1 резерва. 
 
4) Системата може да бъде променена от SKDUN ExBo (на Флаг система Kohaku 
Hoshiki) 
 
 Член 2: Решение на срещата 
 
 1) решение на срещата се извършва от комисия от съдии: един рефер и четири или 
шест ъглови съдии. 
 
 2) Всички мачове се извършват изключително под ръководството на рефера. 
 
 Член 3: Начало и край на мачовете 
1) Начало.- Tokui Kata 
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а) Когато е поканен от съдията, участника(ците), веднага влиза в зоната на 
срещата, покланя се на рефера и обявява името на Ката, която ще изпълни ясно на 
съдиите. 
 

б) Рефера ясно повтаря името на Ката. 
 

в) участника (ците), след това започва изпълнението, като при завършване, се 
връща в първоначалното си положение и изчаква решението на съдиите. 
 2) Край. 
 

а) При завършване на Ката, Реферът извиква (Хантей) за решенията на ъгловите 
съдии. Веднага Реферът и ъгловите съдии вдигат табелките с оценки (едновременно) с 
техните решения. Говорителят обявява резултатите на Рефера и всички ъглови съдии 
ясно на секретаря. 
 

б) секретаря записва обявения резултат в специален за целта формуляр, и 
изчислява крайния резултат, както следва: от седем (пет) получени резултати, най-
високата и най-ниска оценка се заличават, а останалите пет (три) оценки се събират. 
 

в) Говорителя трябва ясно да обяви общия брой точки (сбора от точки). 
 

г) След обявяване на решението,участника (ците), се покланят към рефера и 
напускат зоната на срещата. 

 
 Член 4: Видове Ката 

 
SHITEI - ниска степен задължителни Ката по съдийски избор 
 
SENTEI - висша степен Ката по съдийски избор 
 
TOKUI – Ката по избор на състезателите 
 
Индивидуални и отборни срещи. 
 

а) първи кръг (Резултат: 5.0 - 7.0),  16-те най-високо оценени състезатели 
минават в следващия кръг. Участникът (ците) трябва да изпълнят по разписание Шитей 
/ Sentеi Ката. Изборът трябва да бъде съобщен предварително, за да се регистрира на 
официалния лист. Ако има по-малко от шестнадесет състезатели в първия кръг, този 
кръг може да бъде пропуснат, в този случай става състезание в два кръга. 
  

б) Втори кръг (Резултат: 6.0 - 8.0): от 16 състезатели, 8 ще преминат за финал. 
Участникът (ците) трябва да изпълнят по разписание Шитей / Sentei Ката. 
Изборът трябва да бъде обявен, за да се регистрира на официалния лист. 
 
 в) Трети кръг (Финал) (Резултат: 7.0 - 9.0): Участникът (ците) може да 
изпълнява неговите / техните Токуи Ката. Ката във Финала трябва да е различна 
от Kata изпълнена в 1-ва и 2-ри кръг. Изборът трябва да бъде съобщен 
предварително, за да се регистрира на официалния лист. 
 



17 
 

г) Всички резултати от предишните кръгове няма да бъдат добавени за крайния 
резултат: всеки кръг ще бъдат разглеждан и оценяван отделно. 
 
 е) В случай на равенство в някой кръг, минималната(най-ниската) оценка от 
останалите 3 или 5 точки ще бъде добавена към общата стойност на този кръг. 
Ако равенството продължи, максималната(най-високата) оценка от останалите 3 
или 5 точки се добавя към сборния резултат за този кръг. В случай на 
продължаващо равенство, участниците трябва да изпълнят по-нататъшна Ката, 
която не е изпълнявана от състезателите в този кръг. Ако все още няма 
победител, решението трябва да се вземе от съдийската комисия (на базата на 
последната изпълнена Ката). 
 

Член 5: Критерии за вземане на решение. 
 
 В Ката срещата, всяко изпълнение няма да се счита просто за добро или лошо, а ще се 
отсъжда според основните елементи на всяка база на преценка въз основа на два 
различни критерия: 
 
1) Основни характеристики: следните основни точки трябва да присъстват във всяко 
изпълнение на Ката: 
 

а) последователност на Ката. 
 
 

б) контрол на силата. 
 

в) контрол на напрежението и отпускането. 
 

г) контрол на скоростта и ритъм. 
 

д) Посока на движенията. 
 

е) разбиране на техниката в Ката. 
 

ж) церемония. 
 

з) Embusen. 
 

и) Поглед. 
 

к) позиции. 
 

к) координация. 
 

л) стабилност и баланс. 
 

м) съвършенство. 
 

н) Хармония. 
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о) Паузи. 
 

п) Kiai. 
 

р) дишане. 
 

с) концентрация. 
 

и) Дух. 
 
2) Напреднало изпълнение. Съдиите ще отбележат специфичните точки и степента на 
трудност на изпълняваните Ката. Решението ще се основава на: 
 

а) усвояването на техниките от състезателя. 
 

б) Степента на трудност и риска при изпълнението на Ката. 
 

в) Будо отношението на състезателя. 
 
 Член 6: минус точки и дисквалификация 
  
1) минус точки. Отнемат се точки в следните случаи: 
 

а) За моментно колебание на гладкото протичане на Ката бързо отстранено, 0.1, 
се изважда от крайния резултат. 
  
б) за моментна, но забележима пауза 0.2 пункта трябва да бъдат извадени. 
 
в) за моментен лек дисбаланс и бързо възстановяване, 0.1 - 0.2 точки следва да 
бъдат приспаднати. 
 

2) Дисквалификация: 
 

а) Ако състезател изпълнява неправилна Ката. 
 

б) Ако Ката е вариант. 
 

в) Ако състезателя спре Ката. 
 

г) Ако състезател загуби равновесие напълно и / или падне. 
 
д) Ако по време на изпълнение коланът падне. 
 
е ) Ако напусне/напуснат игралното поле (jogai) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ І 

 
Терминология 
Термини, значение, начин за сигнализация:  
 

 Shobu Ippon / Nihon/  Sanbon Hajime  - Начало на срещата. Реферът застава на 
линията и обявява началото.  

 Shobu Hajime  - Начало на продължението на срещата. Реферът застава на 
линията и обявява началото. 

 Atoshi Baraku  - 30 секунди преди изтичане на времето. Аудио сигнал се подава 
от времеизмервача и се повтаря от Рефера. 

 Yame  - Временно спиране на срещата. Времеизмервача спира времето, след 
като Реферът е спрял срещата.  

 Tsuzukete Hajime  - Продължаване на срещата. Реферът стъпва назад в Zenkutsu 
dachi (позиция) и с длана сочещи към състезателите подновява срещата, 
изговаряйки командата. 

 Soremade  - Край на срещата. Реферът спира срещата и обявява край изпъвайки 
ръка между двамата състезатели. 

 Motonoichi  - Реферът подрежда състезателите на правилните им места на 
състезателното поле, ако са ги объркали.  

 Fukushin Shugo  - Извикване на ъгловите съдии. Реферът ги свиква на 
съвещание с длани сочещи към него. 

 Hantei  - Реферът иска решение от ъгловите съдии, като свирва със свирката. 
Ъгловите съдии обявяват своето решение чрез сигнализация с флагчета.  

 Ippon  - Реферът изпъва ръката си по-високо от нивото на рамото си, по посока 
на засужилия състезател и обявява решението.  

 Waza-ari  - Реферът насочва ръката си надолу, по посока на заслужилия 
състезател и обявява решението си.  

  Awasete Ипон - Две Waza-Ari, признати като Waza-Ari + Waza-Ari = Ипон. 
оценяват се като един Ипон. 

 Aiuchi - Едновременни техники. Не се дават точки. Реферът събира юмруци 
пред гърдите си и обявява. 

 Hikiwake - наравно. Реферът протяга двете ръце встрани и надолу с дланите 
нагоре и обявява. 

 Aka (Shiro) No Kachi - победата на червен (бял). Реферът косо повдига ръката 
към страната на победителя. 

 Encho-sen - Удължаване на срещата. Реферът рестартира мача с командата 
"Shobu Hajime". 

 Torimasen - Не е приемливо за точка. Жест като Hikiwake, но ръцете завършват 
с дланите надолу. 

 Atenai / Keikoku - Частно предупреждение. 
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  Chui  - Официално предупреждение. Реферът посочва с показалец към краката 
на нарушителя под ъгъл от 45 градуса и обявява. 

 Hansoku - Фал / Дисквалификация. Реферът посочва с показалец към лицето на 
извършителя и обявява hansoku, а след това обявява победа за противника. 

 Jogai – Съзнателно излизане от Шиай-жо. Реферът посочва с показалец под 45 
градусов ъгъл към границата на състезателното поле от страната на 
нарушителя. 

 Ukete Imasu – Техниката е блокирана. Отворена ръка докосва лакета на другата 
ръка. 

 Nukete Imasu – Техниката е пропуснала целта. Затворена ръка преминава пред 
тялото. 

 Yowai – Техниката е твърде слаба. Отворена ръка низходящо надолу. 
 Hayai - По-бърз / първи отбелязва точка. Отворена ръка докосва дланта на 

другата ръка с пръсти. 
 Maai - Лошо разстояние. Техника извън обхват, ръцете са разположени 

отворени с длани една към друга успоредно на пода. 
 Mubobi - Предупреждение за липса на загриженост за собствената си 

безопасност. Реферът сочи с показалец във въздуха при 60 - градусов ъгъл към 
страната на нарушителя и обявява. Може също да се даде точка за другия 
състезател. 

 Kiken – Отказал се. Реферът сочи с показалец към състезателя и обявява SHIRO 
(Ака) NO KIKEN, AKA (Shiro) NO KACHI 

  Shikkaku - Дисквалификация от турнира. Реферът сочи с показалец първо към лицето 
на нарушителя, а след това назад и извън състезателното поле. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Приложение II: 
Съдийски и реферски сигнали /снимки/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 
Таблица за оценяване 

 
SHIRO (AKA) NO KACHI или HIKIWAKE  
 
Когато се изиска от съдиите да определят победител, гласовете на ъгловите съдии и на 
рефера имат еднаква тежест на оценяване. 
 
S = Shiro 
A = Aka 
X =Draw 

 1)         S         S         S         S                     Победа за Shiro  

 2)         S         S         S         A                     Победа за Shiro 

 3)         S         S         S         X                     Победа за Shiro 

 4)         S         S         X         X                     Победа за Shiro или равен, в зависимост от 
решението на главния съдия. 

 5)         A         A         A         A                     Победа за Aka  

 6)         A         A         A         S                     Победа за Aka 

 7)         A         A         A         X                     Победа за Aka 

 8)         A         A         X         X                     Победа за Aka или равен, в зависимост от 
решението на главния съдия. 

 9)         X         X         X         X                    Равенство 

 10)       A         X         X         S                     Равенство 

 11)      A         A         S         S                     Равенство, повбеда за Shiro или победа за Aka, 
в зависимост от решението на главния съдия. 

 12)      S         X         X         X                     Равенство 

 13)      A         X         X         X                     Равенство 

 14)      S         S         A         X                     Победа за Shiro или равенство, в зависимост 
от решението на главния съдия. 

 15)      A         A         S         X         Победа за Aka или равенство, в зависимост от 
решението на главния съдия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІV 
 

Игрално поле 
 

Обезопасената зона трябва да бъде на разстояние най-малко 1 метър около очертанията 
на игралното поле – Shiai-jo. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 
Екипировка 

 
Протектори за ръце:  

Протекторите трябва да са облечени с плат или гладка кожа. Пръстите трябва да 

са открити, като максималната допустима дебелина на протектора е 2см.  

 

Протектор за зъбите: 

Тряба да се бели или прозрачни.(задължителни са за всички в кумите) 
 

Протектор за слабините: 

Трябва да е направен от пластмаса или естесвена кожа. Метални материали не са 

позволени. 

 

Протектори за гърдите:  

Трябва да предпазват гърдите, както и страничната част на гръдния кош, не само 

бюста.  

 

Забележка: Очила не е разрешено да се носят, контактните лещи са допустими. 
Всякакви украси и декоративни бижута са забранени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VІ 
 

Знаци за оценяване 
 

Следните знаци са международно признати символи, които служат да се оценяват 
точките и наказанията в състезанията.  
 

   IPPON – една точка 

 WAZA-ARI – половин точка 

 WIN - победа 

 LOSE - загуба 

 DRAW - равен 

 
Предупреждения и наказания: 
HC = Hansoku Chui, H = Hansoku Make 
 
MC = Mubobi Chui, J = Jogai 
 
JC = Jogai Chui  
 
 
 
 
 
 
 

 


