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“ÕIGE VÕI VÄÄR”
Vastuste lehel märgi “X” vastavasse kasti. Vastus küsimusele on tõene ainult kui teda saab õigeks pidada
kõikides situatsioonides; vastasel juhul on ta väär. Iga õige vastus annab ühe punkti.

1. Kombineeritud võistlusala suurus koos turvaalaga on 8 korda 8 meetrit.
2. Võistlejal on lubatud kanda kodumaa lippu või embleemi karate-gi jakil vasaku pool rinna kohal,
juhul, kui see ei ületa suurust 10 cm korda 10 cm.
3. Karate-gi piisav pikkus peab olema pikem kui kolm neljandikku reiepikkusest.
4. Karate-gi püksid peavad katma vähemalt kaks kolmandikku säärepikkusest.
5. Karate-gi jaki käised ei tohi olla pikemad kui randmeni ulatuvad.
6. Kui võistleja jakivarrukad on liiga pikad ja õige aja jooksul ei jõuta leida sobivat asendust
kimono jakile, võib referii lubada käiste sissepoole keeramist.
7. Võistleja võib kanda diskreetset juuksekummi või hobusesaba hoidjat juustes. Lindid, helmed ja
muud dekoratsioonid on keelatud.
8. Kõrvarõngad on lubatud, kui need on teibiga kinni kaetud.
9. Metallist hambaklambrid (breketid) on lubatud võistleja enda vastutusel kui selleks on loa
andnud Referii ja ametlik arst.
10. Võistlejad peavad matši alguses ja lõpus üksteisele korralikult kummardama.
11. Treener võib ringi ajal võistkonna järjekorda muuta.
12. Kui individuaalvõistluses on võistleja saanud vigastuse, võib treener ta teisega asendada juhul,
kui ta teavitab eelnevalt sellest Organiseerimiskomiteed.
13. Kui kahel tiimil on ühepalju võite, loetakse võitja selgitamiseks järgmisena kokku omandatud
punktid, arvestades nii võite kui ka kaotusi.
14. Kui kahel tiimil on ühepalju võite ja punkte, peetakse võitja selgitamiseks lisakohtumine.
15. Meeskonnavõistluse esimeses ringis lubatakse osalejatel võistelda vaid juhul, kui kõik tiimi
liikmed on kohal.
16. WKF peab lubama rahvusföderatsioonide poolt pakutud kaitsevarustust oma võistlustele.
17. Treener peab kogu võistluse jooksul kandma spordidressi ja nähtaval kohal hoidma ametlikku
identifitseerimiskaarti.
18. Meeste matšide kestus on 3 minutit, naistel, kadettidel ja juunioridel on 2 minutit.
19. Meeste matšide kestus medalite pärast on 3 minutit ja naistel on 2 minutit.
20. U21 meeste matšide kestus on alati 3 minutit ja naistel on 2 minutit.
21. U21 meeste matšide kestus medalite pärast on 4 minutit ja naistel on 3 minutit.
22. Jalalöök Jodanisse, mille Zanchin on veidi puudulik, on väärt Ipponit, kuna seda peetakse
tehniliselt raskeks tehnikaks.
23. Kiire chudan geri ja tsuki kombinatsiooni puhul, kui mõlemad sooritused on punktitehnikad, on

õige anda Ippon.
24. Seenioride matšides ei too kerge “kindapuudutus” kõrgisse tingimata kaasa hoiatuse või karistuse
juhul, kui tegelikku vigastust ei teki.
25. Jalalöök kubemesse ei too kaasa karistust, kui see ei olnud tahtlikult sooritatud.
26. Kategooria 1 ja kategooria 2 karistused ei kandu risti üle.
27. Chukoku on hoiatus, mida antakse esimese Kategooria 1 või Kategooria 2 rikkumise puhul.
28. Keikoku on hoiatus, millega antakse vastasele Yuko (1 punkt).
29. Kategooria 1 Keikoku antakse tavaliselt juhul, kui võistleja potentsiaalne võimalus võita on
vastase süü tõttu kergelt vähenenud.
30. Kategooria 1 Hansoku-Chui on kohaldatav otse, pärast hoiatust või päras Keikokut.
31. Hansoku-Chui antakse juhul, kui võistleja potentsiaalne võimalus võita on vastase süü tõttu
tõsiselt vähenenud.
32. Chukoku, Keikoku ja Hansoku-Chui on karistused.
33. Chukoku, Keikoku ja Hansoku-Chui on hoiatused.
34. Hansokut kohaldatakse tõsiste reeglite rikkumiste puhul.
35. Shikkakut võib kohaldada ainult pärast eelnevat hoiatust.
36. Kui võistleja käitub pahatahtlikult, on õige karistus Shikkaku ja mitte Hansoku.
37. Kui võistleja käitub pahatahtlikult, on õige karistus Hansoku.
38. Võistlejat võib karistada Shikkakuga, kui treener või mittevõistlev delegatsiooni liige käitub
Karate-do au ja väärikust halvustavalt.
39. Shikkaku puhul peab sellest avalikult teatama.
40. Shikkaku ulatuse üle otsustab Referii paneel.
41. Punkti andmise üle otsustamiseks on viis kriteeriumi.
42. Ai-uchi tähendab, et kaks efektiivset tehnikat sooritati üheaegselt.
43. Kui kaks kohtunikku näitavad Ipponit Aka-le ja ülejäänud kaks Ipponit Aole, annab referii
punktid mõlemale.
44. Kui pärast Yamet ei näita kolm kohtunikku midagi ning neljas kohtunik näitab Ipponit Ao, annab
referii punkti.
45. Hantei puhul on Referiil otsustav hääl.
46. Võistkondlikus võistluses kanduvad matšis matši käigus antud hoiatused ja karistused edasi
lisamatši.
47. Kui Aka sooritab punktitehnika sel ajal, kui Ao astub matši alalt välja, võib anda nii punkti kui ka
2. kategooria hoiatuse.
48. Kui võistleja on füüsiliselt heidetud matšialalt välja, antakse Jogai.
49. Artikkel 10 kohaselt juhul, kui võistleja, kes kukub, heidetakse või lüüakse pikali ja ei tõuse kohe
oma jalgadele, annab Referii ajamõõtjale märku 10 sekundi lugemiseks puhudes vilet.
50. Kümne sekundi reegli kohaselt juhul peatab Ajamõõtja kella kui võistleja seisab täielikult püsti ja
kohtunik tõstab oma käe.
51. Iga võistleja, kes kukub, heidetakse või lüüakse maha ja ei tõuse oma jalgadele kümne sekundi
jooksul, ei saa automaatselt enam sel võistlusel edasi võistelda.
52. Kui kaks võistlejat vigastavad üksteist samal ajal ja ei ole võimelised matši jätkama, siis võidab
matši see võistleja, kel on rohkem punkte.
53. Võistleja, kes sooritab punktitehnika ja väljub võistlusalalt enne kui Referii jõuab öelda “Yame”
ei saa karistuseks Jogai.
54. Võistlejatele ei saa anda hoiatusi ega karistusi pärast matši lõppu tähistavat ajasignaali lõppu.
55. Juunioride võistlusel antakse hoiatus või karistus iga tehnika eest näkku, pähe või kaela, mis
põhjustab vigastuse, v.a. juhul, kui see oli vigastatu enda süül.

56. Kadettide võistlusel on jalalöögid Jodanisse lubatud, kui tegemist on vaid kerge puudutusega ja
vigastust ei teki.
57. Juunioride ja täiskasvanute võistlusel on lubatud kerge nahapuude käega Jodan ja suurem
tolerants on jalalöökide suhtes Jodan piirkonda.
58. Võistlejal ei lubata jätkata kui ta võidab matši läbi Kategooria 1 Hansoku juba teist korda.
59. Võistleja võib protesti esitada matši järelvaatajale, kui on tehtud administratiivne viga.
60. Kui võistleja heidetakse ohutult ja vigastuseta, peaks Referii andma 2-3 sekundit aega punkti
soorituse üritamiseks.
61. Kui kohtunikud näevad punkti, annavad nad sellest lippudega märku.
62. Sidemete kasutamine on lubatud, kui seda on lubanud ametlik arst.
63. Iga matši referii paneel koosneb ühest referiist, neljast kohtunikust ja ühest matši järelvaatajast.
64. Kui pärast matši algust selgub, et üks võistlejatest ei kanna hambakaitset, ta diskvalifitseeritakse.
65. Referii annab kõiki käsklusi ja teeb teatavaks kõik teavitused.
66. Kui kaks kohtunikku annavad märku sama võistleja punktist, võib Referii ka mitte peatada matši,
kui tema arvates kohtunikud eksivad.
67. Kui kolm kohtunikku annavad märku AKA punktist, peab Referii peatama matši, isegi kui tema
arvates kohtunikud eksivad.
68. Kui kaks või enam kohtunikku annavad märku sama võistleja punktist, peab Referii peatama
matši.
69. Kohtumise ajavõtt algab, kui Referii annab alguseks märku ja lõpeb, kui Referii hüüab “Yame”
või aeg otsa saab.
70. Kumitematši referiipaneel koosneb referiist, neljast kohtunikust, matši järelvaatajas ja
punktilugejast.
71. Kui võistleja libastub ja kukub ning tema peal sooritatakse kohe punktitehnika, antakse selle eest
tehnika sooritajale IPPON.
72. Vastase tasakaalust väljaviimise ja JODAN TSUKI tehnika tema peal sooritamise eest antakse
WAZA-ARI.
73. Kui referii ei kuule lõpuaja signaali, puhub matši järelvaataja vilet.
74. Hästi kontrollitud küünarnukilöök (EMPI UCHI), mis vastab kõigile kuuele kriteeriumile, on
punktitehnika.
75. Individuaalvõistluses võistlejale, kes loobub matšist, kuulutatakse välja Kiken ning vastase
punktidele liidetakse 8 punkti.
76. Valvelolek või ZANSHIN on jätkuv võitluseks valmisolek, mis kestab ka pärast punktitehnika
sooritamist.
77. Kombineeritud käetehnikate eest, millest igaüks on punkti vääriline, peaks anda WAZA-ARI.
78. Võistleja, kes on võitlusala sees, võib sooritada punktitehnikaid võistleja peal, kes on väljaspool
võitlusala.
79. ATOSHI BARAKU tähendab “10 sekundit on jäänud matši aega”.
80. ATOSHI BARAKU tähendab “20 sekundit on jäänud matši aega”.
81. Kõri kerge puudutamine on lubatud vaid täiskasvanute võistlusel.
82. Kui matši lõpus ei ole punkte, annab Referii korralduse Hantei.
83. Liigset kontakti pärast korduvat ebaõnnestunud blokeerimist loetakse MUBOBIks.
84. Võistlejat võib karistada liialdamise eest, isegi kui ei esine vigastust.
85. Üle õla heited nagu seoi nage, kata guruma, jne on lubatud ainult kui võistleja hoiab heidetavast
kahe käega kinni, et tagada tema ohutu maandumine.
86. Kategooria 2 keikokut ei saa anda enne, kui chukoku on eelnevalt juba antud.
87. Kui referii paneel on teinud otsuse, mis on vastuolus võistluste reeglitega, puhul matši

järelvaataja kohe oma vilet.
88. Matš võib jätkuda, kui mõlemad võistlejad on maas.
89. Võistkondlikus võistluses ei ole lisamatši.
90. Kui Referii tahab nõu pidada kohtunikega, liigse kontakti karistuse andmise pärast, võib ta
nendega lühidalt rääkida samal ajal, kui Arst tegeleb vigastatud võistlejaga.
91. Kadettide võistlusel võib punkti anda ainult väga kerge kontakti eest maski pihta.
92. Altpoolt pihta haaramine ja heitmine on lubatud vaid juhul, kui heitja hoiab vastasest kinni nii, et
ta saaks ohutult maanduda.
93. Kadetid võivad keelduda näomaski kandmisest meditsiinilistel põhjustel.
94. Võistlejale, kel on kategooria 2 HANSOKU CHUI ja seejärel liialdab kerge kontakti mõjudega,
antakse HANSOKU.
95. HANSOKU CHUI antakse vigastuse teesklemise eest.
96. HANSOKU CHUI antakse esimese vigastusega liialdamise eest.
97. Kui pärast yamet näitavad YUKOt Aole ning üks kohtunik YUKO AKAle, võib referii anda
punkti AKAle.
98. Võistlejale võib anda otse HANSOKU vigastuse mõjude liialdamise pärast.
99. Tehnika, olgugi et efektiivne, mida sooritatakse pärast käsklust matš peatada, ei ole punkti väärt
ning võib lõppeda karistusega vea sooritajale.
100.
Kadettide matšidel on lubatud jodan jalalöökidel toimuda kerge nahapuude, kui ei esine
vigastust.
101.
Enne matši algust peaks tatami mänedžer uurima võistleja meditsiinilist kaarti.
102.
Kui kaartides on viga ning valed võistlejad võistlevad, ei saa seda hiljem enam muuta.
103.
Lõpusignaaliga samal ajal sooritatud efektiivne tehnika on kehtiv.
104.
Kui võistleja on vigastatud ja seda loetakse enda süüks (MUBOBI), loobub referii paneel
vastasele karistuse andmisest.
105.
Treenerid peavad esitama oma akrediteeringu sekretariaadilauda enne igat matši.
106.
Yuko antakse käelöökide eest selga.
107.
Matši järelvaataja või paluda Referiid peatada matš kui ta on näinud Jogaid, mida
kohtunikud ei pannud tähele.
108.
Võistlejale, kes ei täida Referii korraldusi, antakse Hansoku.
109.
Võistlejale, kes ei täida Referii korraldusi, antakse Shikkaku.
110.
Tatami mänedžer annab Referiile korralduse peatada matš, kui ta näeb vastuolu võistluste
reeglitega.
111.
Kui kombinatsioonis esimene tehnika on väärt Yukot ja teine karistust, siis peaks andma
mõlemad.
112.
Kui võistleja libastub, kukub või kuidagi teistmoodi pikali kehaga põrandal ning vastane
sooritab tema peal punkti, antakse selle eest talle IPPON.
113.
Punkti ei ole võimalik saada põrandal lamades.
114.
Võistlejale, kel ei ole WKFi heakskiidetud varustust, antakse üks minut aega vahetada
õige vastu.
115.
Võistleja, kes saab viga kumite võistlusel ning eemaldatakse 10 sekundi reegli pärast, ei
või osaleda enam kata võistlusel.
116.
Võistleja, kelle Arst on lugenud võitlusvõimetuks, ei saa enam sel võistlusel uuesti
osaleda.
117.
Kui võistleja käitub halvasti võistlusalas pärast matši lõppu, saab Referii talle ikka anda
Shikkaku.
118.
Matši järelvaatajal on Shikkaku üle otsustamisel hääleõigus.

119.
Kui meeste võistkondlikes matšides üks võistkond võidab 3 matši, siis on sellest hetkes
alates kohtumine lõppenud.
120.
Kui naiste võistkondlikes matšides üks võistkond võidab 2 matši, siis on sellest hetkes
alates kohtumine lõppenud.
121.
Kui võistlejad haaravad üksteisest kinni ning sellele ei järgne kohest tehnikat või heidet,
siis hüüab Referii “Yame.
122.
Kui kohtunik ei ole kindel, kas tehnika tegelikult ka rünnaku sihtmärki tabas, ei peaks ta
mingit märguannet näitama.
123.
Võistleja, kes saab hakkama Karatedo au ja väärikust kahjustava teoga, antakse Hansoku.
124.
Kui võistleja tegevust loetakse ohtlikuks ja ta sihilikult rikub keelatud käitumist
puudutavaid reegleid, karistatakse teda Shikkakuga.
125.
Kui Referii peatab matši, kuna ta nägi punkti ja neli kohtunikku ei anna mingit
märguannet, siis võib Referii anda punkti.
126.
Kui on selge vastuolu reeglitega, peatab matši järelvaataja matši ning instrueerib Referiid
viga parandama.
127.
Kui kaks kohtunikku näitavad Yukot Akale ja üks Waza-Arit Aole ning Referii tahab
anda Waza-Ari Aole, peaks ta küsima neljanda kohtuniku arvamust.
128.
Kui HANTEI ajal näitavad kolm kohtunikku võitu Akale ja üks Aole ning Referii tahab
anda võidu ka Aole, peab ta andma võidu Akale.
129.
Kui kohtunik näeb Jogaid, peaks ta vastava lipuga koputama maas ning näitama
kategooria 2 üleastumist.
130.
Kui üks kohtunik näitab punkti Aole, peab Referii peatama matši.
131.
Kui võistleja ei tõuse üles 10 sekundi jooksul, kuulutab Referii välja “Kiken” ja “Kachi”
vastasele.
132.
Kui võistleja heidetakse maha ja ta maandub osaliselt väljaspool võistlusala, hüüab
Referii viivitamatult “Yame.”
133.
Kõikidel juhtudel, kui on alustatud 10 sekundi lugemist, palutakse Arstil uurida võistlejat.
134.
Võistlejat peaks uurima väljaspool tatamit.
135.
Täidesaatev Komitee võib lubada heakskiidu saanud sponsorite reklaami kandmist
karate-gil.
136.
Hambakaitsmed on kohustuslikud kõikidele kumite võistlejatele.
137.
Pärast heidet annab Referii maksimaalselt 2 sekundit aega punktitehnika sooritamiseks.
138.
Kui võistleja sooritab punktitehnika tugeva jalalöögiga ning tõukab vastase alast välja,
peaks Referii andma lööjale Waza-ari ja vastasele kategooria 2 hoiatuse Jogai eest.
139.
Kui ametlik protest on sisse antud, peab järgnevad matšid edasi lükkama kuni protesti
tulemuse selgumiseni.
140.
Iga kohtunik istub tatami nurgas ohutusalal.
141.
Kui Referii ignoreerib kaht või enama kohtuniku punktimärguannet, puhul matši
järelvaataja oma vilet.
142.
Kui Referii annab punkti tehnika eest, mis põhjustas vigastuse, peaks matši järelvaataja
andma märku matši peatamiseks.
143.
Kui Referii ei kuule aja lõpu signaali, peaks Punktilugeja puhuma oma vilet.
144.
Kui võistlejat heidetakse reeglitekohaselt, libastub, kukub või kuidagi teisiti ei ole jalul
ning tema peal sooritatakse kohe punktitehnika, antakse selle eest tehnika sooritajale IPPON.
145.
Kui Referii tahab anda Shikkakut, kutsub ta kohtunikud kokku lühikeseks aruteluks.
146.
Kui võistleja saab matši käigus vigastada ja vajab meditsiinilist abi, antakse talle selleks
aega 3 minutit, pärast seda otsustab Referii, kas võistleja kuulutatakse võimetuks võistlust

jätkama või antakse talle rohkem aega.
147.
Võistlejat, kes väljub võistlusalalt (Jogai) vähem kui 10 sekundit enne matši lõppu,
karistatakse vähemalt Keikokuga.
148.
Selleks et parandada valel võistlejale antud punkti peaks Referii pöörduma võistleja
poole, kellele ta ekslikult punkti andis ning tegema märguande Torimasen, seejärel andma
vastasele.
149.
Kui võistleja sooritab eduka punktitehnika Chudan Geriga ning seejärel kogemata lööb
käega vastast näkku, põhjustades kerge vigastuse, tuleks talle anda Waza-ari ja hoiatus.
150.
Kui vigastatud võistleja on saanud arstiabi ja ametliku Arsti sõnul saab võistelda edasi, ei
saa Referii mööda minna Arsti otsusest.
151.
Referii võib peatada matši isegi kui kohtunikud märku ei anna.
152.
Kui matš on peatatud ja neli kohtunikku näitavad erinevaid märguandeid annab Referii
Torimasen ja jätkab matši.
153.
“Võitluse vältimine” viitab olukorrale, kus võistleja üritab takistada vastasele punkti
saamise võimalust raisates aega.
154.
Kui võistkondlikus võistluses lisamatšis kaks võistlejat vigastavad üksteist ja ei ole
võimelised jätkama ning punktid on võrdsed, selgitatakse võitja välja Hanteiga.
155.
Kui võistkondlikus võistluses kaks võistlejat vigastavad üksteist ja ei ole võimelised
jätkama ning punktid on võrdsed, kuulutab Referii välja Hikiwake.
156.
Kui matši lõpuni on jäänud vähem kui 10 sekundit ja kaotav võistleja, üritades
meeleheitlikult viigistada, läheb alast välja (Jogai), karistatakse teda vähemalt Kategooria 2
Hansoku-Chuiga.
157.
Tehnikate, mis tabavad allpool vööd, eest ei saa anda punkti.
158.
Tehnikate, mis tabavad abaluud, eest saab anda punkti.
159.
Kui Aka kogemata lööb jalaga Aole puusa ja Ao ei saa matši jätkata, siis Aole antakse
Kiken.
160.
Kui võistleja on hingeldab ilmnähtavalt, peaks Referii matši peatama selleks, et anda talle
hingetõmbeaega.
161.
Võistleja, kes saavutab selge 8-punktilise edu, kuulutatakse võitjaks.
162.
Kui aeg saab otsa, kuulutatakse võitjaks võistleja, kel on rohkem punkte.
163.
Võistlejat, kes haarab oma vastasest ilma katseta sooritada punktitehnikat kahe sekundi
jooksul ning kui matši lõpuni on jäänud vähem kui 10 sekundit, karistatakse vähemalt Hansoku
Chuiga.
164.
Kui võistkondlikes matšides peaks võistleja saama Hansoku, siis nende skoor nullitakse
ja vastase punktisummaks pannakse 8 punkti.
165.
Kui võistkondlikes matšides peaks võistleja saama Kikeni, siis nende skoor nullitakse ja
vastase punktisummaks pannakse 8 punkti.
166.
Kui võistkondlikes matšides peaks võistleja saama Shikkaku, siis nende skoor nullitakse
ja vastase punktisummaks pannakse 8 punkti.
167.
Mubobi eest antakse hoiatus või karistus ainult juhul, kui võistleja saab pihta või
vigastada läbi oma ettevaatamatuse tõttu.
168.
Võistleja, kes saab pihta oma süül, ning liialdab mõjudega, peaks saama hoiatuse või
karistuse MUBOBI või liialdamise eest, kuid mitte mõlemat.
169.
Kui võistleja sooritab hea chudan jalalöögi ja vastane püüab jala kinni, ei saa anda selle
eest lööjale punkti.
170.
Võistleja sooritab hea jodan jalalöögi, mis vastab kõigile 6 punkti kriteeriumile. Vastane
tõstab käed blokeerimiseks üles ning oma käsi tabab kergelt enda nägu; Referii võib anda Ipponi,

kuna jalalöök ei olnud efektiivselt blokeeritud.
171.
Meeskond või võistelda ka vaid kahe võistlejaga.
172.
Heakskiidetud WKF-i reklaam asub karate-gi vasaku käise peal.
173.
Rahvusföderatsioonid ei tohi panna reklaami võistleja karate-gile.
174.
Kumitevõistleja, kes saab Kikeni, ei tohi osaleda enam sel võistlusel.
175.
Lisakohtumist kasutatakse ainult võistkondlikes matšides.
176.
Kui Referii annab võistlejale kategooria 2 hoiatuse või karistuse Mubobi eest, saab
vastane kergema kategooria 1 karistuse kui tavaliselt.
177.
Naiskond võib võistelda vaid kahe võistlejaga.
178.
Referii ei tohi kummagi võistlejaga olla samast rahvusest, kuigi üks kohtunikest võib seda
olla juhul, kui mõlemad treenerid on sellega nõus.
179.
Matši järelvaataja rivistub üles koos Referii ja kohtunikega.
180.
Treenerid istuvad väljaspool ohutusala vastaval pool näoga sekretariaadilaua poole.
181.
Matši järelvaataja istub sekretariaadilaua vasakul küljel.
182.
Võistkondlikes matšides ringleb Paneel iga kohtumise vahepeal – eeldusel, et kõigil on
olemas vajalik litsents.
183.
Võistkondlikes matšides ringleb Paneel iga kohtumise vahepeal ainult medali matšide
puhul.
184.
Referii võib ringi liikuda terve tatami ulatuses kaasa arvatud ohutusalad.
185.
Naisvõistlejad peavad kandma rinnakaitset.
186.
Naisvõistlejad ei pea kandma rinnakaitset kui neil juba kehakaitse on olemas.
187.
Punane ja sinine vöö peavad olema ilma isiklike tikanditeta või markeeringuteta.
188.
Isiklikke tikandeid või markeeringuid tohib kasutada vaid katavõistlusel.
189.
Võistlejad peavad kandma valget karate-gid ilma triipudeta, äärispaelteta ja isiklike
tikanditeta.
190.
Isiklike tikanditega Karate-gi on lubatud vaid medalimatšides.
191.
Selleks, et anta punkte, hoiatusi või karistusi, peab Referiil olema vähemalt kahe
kohtuniku sama märguanne.
192.
Kui kaks kohtunikku näitavad vastandlikku arvamust ülejäänud kahe ühesuguse
arvamuse vastu, otsustab tulemuse Referii.
193.
Kui kaks kohtunikku näitavad punkti ja teised kaks hoiatust samale võistlejale, küsib
Referii tatami mänedžeri käest nõu.
194.
Kohtunikud ei saa näidata punkti või hoiatust enne kui Referii peatab matši.
195.
Enne punkti, hoiatuse või karistuse andmist ootab Referii alati kohtunike arvamust.
196.
Kui kaks lippu sama võistleja poolt näitavad erinevat punkte, rakendub madalam
punktiskoor.
197.
Kui kaks lippu sama võistleja poolt näitavad erinevat punkte, rakendub kõrgeim
punktiskoor.
198.
Kui kaks lippu sama võistleja poolt näitavad erinevat punkte, näitab Referii Torimasen.
199.
Kui võistleja sooritab rohkem kui ühe järjestikuse punktitehnika enne Yamet, peavad
kohtunikud näitama kõrgema väärtusega punkti, sõltumata millised järjekorras tehnikad sooritati.
200.
Kui võistkondlikes matšides pärast lisamatši ei ole punkte või on punktid võrdsed,
otsustatakse matši tulemus Hanteiga.
201.
Jogai ilmneb, kui võistleja väljub võistlusalast ja seda ei põhjusta vastane.
202.
Minimaalne karistus ära jooksmise, võistluse vältimise ja ajaraiskamise ees Atoshi
Baraku ajal on Hansoku Chui.

203.
Passiivsus on kategooria 2 keelatud käitumine.
204.
Passiivsus on kategooria 1 keelatud käitumine.
205.
Kui võistlejad ei võitle enam kui 25 sekundi jooksul, peatab Referii matši ja annab
kategooria 2 hoiatuse passiivsuse eest.
206.
Yuko tähendab ühte punkti.
207.
Waza-ari tähendab kahte punkti.
208.
Ippon tähendab kolme punkti.
209.
See on matši järelvaataja ülesanne kontrollida enne igat matši või kohtumist võistlejate
varustuse vastavust lubatule.
210.
See on tatami mänedžeri ülesanne kontrollida enne igat matši või kohtumist võistlejate
varustuse vastavust lubatule.
211.
Treenerid peavad esitama oma enda ja oma võistkonna akreditatsiooni sekretariaadilauda.
212.
Waza-ari antakse chudan jalalöökide eest.
213.
Yuko antakse igasuguse Tsuki või Uchi eest mistahes 7 rünnakupiirkonda.
214.
Ippon antakse Jodan geri eest või punktitehnika eest, mis tabab vastast, kes on kukkunud,
heidetud või kuidagi teisiti mitte jalgadel.
215.
Individuaalsed matšid võivad lõppeda viigiga.
216.
Üks otsustamise kriteerium on taktikaline üleolek ja võitlejate poole näidatud tehnikad.
217.
Kategoorias 1 on neli ja kategoorias 2 kaheksa keelatud käitumist.
218.
Simuleeritud rünnakud peaga, põlvedega või küünarnukkidega on Kategooria 1
rikkumine.
219.
Keikoku antakse tavaliselt juhul, kui võistleja potentsiaal võita on tõsiselt langenud
vastase süül.
220.
Delegatsiooni peatreener võib protestida kohtunike otsuse vastu Referii paneelile.
221.
Kumite tatami kaks matti pööratakse punase poolega üles ühe meetri kauguselt
keskkohast võistlejate vahelise vahemaa tekitamiseks.
222.
Karategi paelaed peavad olema kinni sõlmitud.
223.
Karategi ilma paelteta ei ole lubatud.
224.
Individuaalvõistluses võib pärast loosimist üht võistlejat asendada teise võistlejaga.
225.
Finaalides peavad meestreenerid kandma tumedat ülikonda, särki ja lipsu.
226.
Finaalides võivad naistreenerid valida tumedates toonides kas kleidi, pükskostüümi või
kombinatsiooni pintsakust ja seelikust.
227.
Finaalides ei või naissoost treenerid kanda religioosset peakatet.
228.
Lohutusringides, kui on vaja varustuse värvi vahetada, on võistlejatel õigus matšide vahel
valmistumiseks aega kuni viis minutit.
229.
Võistlejatel ei ole õigust matšide vahel puhkuseks, mis on matši kestvusega sama
pikkusega.
230.
Hoiatust passiivsuse eest ei saa anda vähem kui 10 sekundit enne matšiaja lõppu.
231.
Hoiatust passiivsuse eest saab anda vähem kui 10 sekundit enne matšiaja lõppu.
232.
Vastasest kahe käega kinni haaramine on lubatud vaid juhul, kui sooritatakse mahaviimist
pärast kinnipüütud vastase jalalööki.
233.
Vastase käest või gi-st ühe käega haaramine on lubatud vaid juhul, kui sellele järgneb
kohene mahaviimise või löögitehnika.
234.
Vastasest kahe käega kinnihaaramine ei ole matši ajal lunagi lubatud.

235.
Tatami Mänedžeri ülesanne on määrata videokorduse paneeli liikmed.
236.
Matši Järelvaataja ülesanne on määrata videokorduse paneeli liikmed.
237.
Küljekohtunikud näitavad omal initsiatiivil ainult nähtud punkte ning väljaastumisi.
238.
Küljekohtunikud võivad enne Yamet näidata ka kategooria 1 märguannet.
239.
Küljekohtunikud näitavad oma hinnangut Referii poolt näidatud hoiatuste ja karistuste
kohta.
240.
Küljekohtunikud võivad näidata kategooria 2 hoiatust kui võistleja on astunud
võistlusalalt välja.
241.
Referii hüüab Yame võistleja haarab vastasest ning ei soorita kohest lööki või heidet.
242.
Referii hüüab Yame kui üks või mõlemad võistlejatest kukuvad või neid heidetakse ning
kumbki võistlejatest ei suuda koheselt punktilööki sooritada.
243.
Kui võistleja haarab vastasest kinni, annab Referii mõned sekundid võistlejale aega heite
või mõne muu tehnika sooritamiseks.
244.
Referii hüüab Yame kui mõlemad võistlejad seisavad rinnakuti ilma kohese ürituseta
heiteks või muuks tehnikaks.
245.
Referii saab peatad matši ja anda punkti ilma äärekohtunike arvamuseta.

