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Artikel 5. Vikt klasser 
 
 
[Nyligen tillagd 5.1] 

Artikel 5. Vikt klasser 
 
 
5.1 Kadett längd klasser klassificeras enligt 
följande. 

 

Kadett Damer Max. 
Vikt 

BMI 
(WHO) 

1,44cm & Under 43kg 20,74 

1,45 – 1,48 cm 45kg 20,54 

1,49 – 1,52 cm 48kg 20,78 

1,53 – 1,56 cm 51kg 20,96 

1,57 – 1,60 cm 53kg 20,70 

1,61 – 1,64 cm 56kg 20,82 

1,65 – 1,68 cm 59kg 20,90 

1,69 – 1,72 cm 61kg 20,62 

1,73 – 1,76 cm 64kg 20,66 

1,77cm & Över 75kg  
 

Kadett Herrar Max. 
Vikt 

BMI 
(WHO) 

1,48cm & Under  45kg 20,54 

1,49 – 1,52cm 48kg 20,78 

1,53 – 1,56 cm 51kg 20,96 

1,57 – 1,60 cm 53kg 20,70 

1,61 – 1,64 cm 56kg 20,82 

1,65 – 1,68 cm 59kg 20,90 

1,69 – 1,72 cm 61kg 20,62 

1,73 – 1,76 cm 64kg 20,66 

1,77 – 1,80 cm 67kg 20,68 

1,81 cm & Över 80kg  

Artikel 7. Tävlingens varaktighet 
 
[Nyligen tillagd 7.1.1] 

Artikel 7. Tävlingens varaktighet 
 
7.1.1 Bäst av tre (3) ronder, varaktigheten 
av matchen ska vara tre ronder bestående 
av två minuter med en en-minuts paus 
mellan ronder. Men, en 4:de rond som 
består av en minut kommer inte 
genomföras som en Golden round. Vid 
oavgjort i slutet av 3:de ronden, ska 
vinnaren beslutas av Artikel 15. 
 
 
 
   
 



Nuvarande Förslag 

Artikel 10. Förfarandet för tävlingen 
 
[Nyligen tillagd 10.4.7.1] 

Artikel 10. Förfarandet för tävlingen 
 
10.4.7.1 Bäst av tre (3) ronder, kommer 
domaren utse vinnaren av respektive rond. 
 
 
 

Artikel 12. Giltiga poäng 
 
12.2.3 Beslutet av teknikens giltighet, 
kraftskala, och/eller giltig kontakt med 
poängområdet ska göras av det elektroniska 
poängsystemet förutom slagtekniker. 
Besluten som PSS ger ska inte ifrågasättas 
med videogranskning (Video Replay).  
 
 
[Nyligen tillagd 12.4.1] 
 
 
 
 
[Nyligen tillagd förklaring #1] 

Artikel 12. Giltiga poäng 
 
12.2.3 Beslutet av teknikens giltighet, 
kraftskala, och/eller giltig kontakt med 
poängområdet ska göras av det elektroniska 
poängsystemet förutom slagtekniker. 
Besluten som PSS ger ska inte ifrågasättas 
med videogranskning (Video Replay) 
förutom huvudsparkar. 
 
12.4.1 Bäst av tre (3) ronder, 
matchresultatet ska vara summan av 
antalet vunna ronder utav de tre ronderna. 
 
 
(Förklaring #1) 
En bakåt spark (Dwichagi) är en typ av 
snurrspark teknik, huvudet och axeln 
måste rotera för att anses vara en bakåt 
spark (Dwichagi) och tilldelas med tekniska 
poäng: 
 
När tävlanden sparkar motståndaren med 
en bakåt spark (Dwichagi), utan tävlandens 
samtidiga rotation av huvud och axel, 
”bakåt spark” (Dwichagi) kommer inte 
räknas som en snurrspark. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deklarerar

Fastställande

Tilläggspoång
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Artikel 13. Poängsättning och publicering 
 
13.6 Om en domare ser att en tävlande 
vaggar, blöder eller blivit nedslagen av en 
spark mot huvudet, och börjar räkna, men 
sparken registrerades inte av PSS, domaren 
kan begära att IVR fattar beslutet om 
tilldelning eller inte tilldelning av poäng 
efter räkning.  

Artikel 13. Poängsättning och publicering 
 
13.6 Om en domare ser att en tävlande 
vaggar, en hård träff mot huvudet, en 
spark mot ögonen, blöder eller blivit 
nedslagen av en spark mot huvudet, och 
börjar räkna, men sparken registrerades 
inte av PSS, domaren eller coachen kan 
måste begära att IVR fattar beslutet om 
tilldelning eller inte tilldelning av poäng 
efter räkning.  
 
 

Artikel 14. Förbjudna handlingar & påföljder 
 
14.4 Förbjudna handlingar 
 
14.4.1.5 Att lyfta benet för att blockera, 
eller/ och sparka på motståndarens ben för 
att hindra motståndarens sparkattack, eller 
att lyfta benet eller sparka i luften i mer än 
3 sekunder för att hindra motståndarens 
potentiella attackerande rörelser, eller en 
spark som siktades under midjehöjden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4.1.11 Attackera PSS-västen med sidan 
eller botten av foten med knäet utpekat i 
clinch-position.   
 
 

Artikel 14. Förbjudna handlingar & påföljder 
 
14.4 Förbjudna handlingar 
 
14.4.1.5 Att lyfta benet för att blockera, 
eller/ och sparka på motståndarens ben för 
att hindra motståndarens sparkattack, eller 
att lyfta benet eller sparka i luften i mer än 
3 sekunder för att hindra motståndarens 
potentiella attackerande rörelser, eller en 
spark som siktades under midjehöjden. 
Följande beaktas som förbjudna 
handlingar:  

a) Lyfta benet för att blockera 
b) Sparka på motståndarens ben för 

att hindra motståndarens 
sparkattack 

c) Sparken var siktad under midjehöjd 
d) Att lyfta benet över midjehöjd och 

sparka i luften tre (3) gånger eller 
fler 

e) Att lyfta benet eller sparka i luften i 
mer än tre (3) sekunder för att 
hindra motståndarens potentiella 
attacker 

 
14.4.1.11 Attackera PSS-västen med sidan 
eller botten av foten med knäet utpekat i 
clinch-position.   
Attackera PSS-västen vid sidan eller 
undersidan av foten i clinch-position.  
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14.4.1.12 Vid dåligt uppförande av tävlande 
eller coach 

a) Följer inte domarens befallning eller 
beslut 

b) Olämpligt protesterande beteende 
till domarnas beslut 

c) Olämpliga försök att störa eller 
påverka matchresultatet 

d) Provocera eller förolämpa 
motståndaren eller coachen 

e) Icke ackrediterad läkare eller andra 
tjänstemän som befunnits sitta i 
läkarens plats 

f) Andra allvarliga missförhållanden 
eller osportsligt beteende från 
tävlande eller coach 

 
 
[Nyligen tillagd 14.4.1.12] 
 
 
 
 
[Nyligen tillagd 14.7.1] 
 
 
 
 
 
(Förklaring #1) 
 
ii) Ramla ner: 
”Gam-jeom” skall ges ut för att ramla ner. 
Men, om en tävlande ramlar ner på grund 
av motståndarens förbjudna handlingar 
”Gam-jeom” ska inte ges ut till den som 
ramlat, utan varningen ska ges till 
motståndaren. Om båda tävlanden ramlar 
ner till följd av oavsiktlig kollision, ska ingen 
varning ges ut.  
 
 
 

 
 
14.4.1.12 -> förflyttas till 14.4.1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4.1.12 Attackera bakhuvudet på PSS-
hjälmen i clinch-position 
 
 
 
14.7.1 Bäst av tre (3) ronder, när en tävlande 
tar emot fyra (4) ”Gam-jeom” i en rond, 
förklaras motståndaren till vinnare av den 
ronden. 
 
 

(Förklaring #1) 
 
ii) Ramla ner: 
”Gam-jeom” skall ges ut för att ramla ner. 
Men, om en tävlande ramlar ner på grund 
av motståndarens förbjudna handlingar 
”Gam-jeom” ska inte ges ut till den som 
ramlat, utan varningen ska ges till 
motståndaren. Om båda tävlanden ramlar 
ner till följd av oavsiktlig kollision, eller om 
en tävlande som fått en poäng med en 
snurrspark faller ner, ska ingen varning ges 
ut.  
 
 
 

Team representanter

Falla ner
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iii) Undviker eller fördröjer matchen: 
 
     b)  Vända ryggen för att undvika 
motståndarens attack bör straffas eftersom 
det uttrycker bristen på en anda av rättvist 
spel och kan orsaka allvarlig skada.  
 
 
 
[Nyligen tillagd f)] 
 
 
 
 
iv) Greppar eller puttar motståndaren: 
Det här inkluderar att greppa tag i vilken del 
som helst av motståndarens kropp, dobok 
eller skyddsutrustning med händerna. Det 
omfattar även handlingen att greppa tag i 
foten eller benet eller kroka benet med 
underarmen.  
För knuff, ska följande handlingar bestraffas 

a) Knuffa motståndaren utanför 
gränslinjen 

b) Knuffa motståndaren på ett sätt 
som förhindrar sparkrörelse eller 
normal utförande av attackrörelse 

 
iii) Undviker eller fördröjer matchen:  
 
     b)  Vända ryggen och röra sig bort för att 
undvika motståndarens attack bör straffas 
eftersom det uttrycker bristen på en anda 
av rättvist spel och kan orsaka allvarlig 
skada. 
 
 
f)”Gam-jeom” ges ut när en tävlande rör 
sig tre (3) följande steg på varandra bakåt 
eller i sidled utan tekniskt ingrepp. 
 
 
iv) Greppar eller puttar motståndaren: 
Det här inkluderar att greppa tag i vilken del 
som helst av motståndarens kropp, dobok 
eller skyddsutrustning med händerna. Det 
omfattar även handlingen att greppa tag i 
foten eller benet eller kroka benet med 
underarmen.  
För knuff, ska följande handlingar bestraffas 

a) Knuffa motståndaren utanför 
gränslinjen 

b) Knuffa motståndaren på ett sätt 
som förhindrar sparkrörelse eller 
normal utförande av attackrörelse 

a) Detta inkluderar att greppa tag i 
vilken del som helst av 
motståndarens kropp, dobok eller 
skyddsutrustning med händerna. 
Det omfattar även handlingen att 
greppa tag i foten eller benet eller 
kroka benet med underarmen. För 
knuff, ska följande handlingar 
bestraffas 
- Knuffa motståndaren utanför 

gränslinjen 
- Knuffa motståndaren på ett sätt 

som förhindrar sparkrörelse 
eller normal utförande av 
attackrörelse 
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b) Tävlande ska separeras efter 

domarens "fight"-kommando i 
clinch-position, om dem inte 
separeras inom fem (5) sekunder, 
Gam-jeom tilldelas den passiva 
tävlanden eller till båda tävlanden. 

 
Gam-jeom ges till den tävlande som 
greppar tag, håller eller korsar armarna 
runt motståndarens kropp i clinch-position 
 
 

Artikel 15. Golden points & beslut om överlägsenhet  
 

[Nyligen tillagd 15.5]  

Artikel 15. Golden points & beslut om överlägsenhet   

 
15.5 Bäst av tre (3) ronder, i händelse av 
oavgjort resultat efter avslutad tredje 
rond, ska vinnaren avgöras av 
överlägsenhet baserat på följande 
kriterier: 
15.5.1 Totala poäng samlade i alla tre (3) 
ronder. 
15.5.2 Om det totala antalet poäng är lika, 
flest poäng gjorda genom snurrspark i alla 
tre (3) ronder. 
15.5.3 Om den tekniska poängen är 
densamma som i artikel 15.5.2, den 
tävlande som fick mindre antal Gam-jeom 
under alla tre (3) ronder.  
15.5.4 Om de tre ovanstående kriterierna 
är densamma, domarna ska bestämma 
överlägsenhet baserat på innehållet i den 
tredje (3) ronden. 
 

Artikel 16. Beslut 
 
[Nyligen tillagd förklaring #8]  

Artikel 16. Beslut 
 
(Förklaring #8) 
Bäst av tre (3) ronder, beslutet ska följa 
förfarandet i artikel: 
16.1. Win by Referee Stops Contest (RSC) 
      2. Win by final score (PTF) 
      5. Win by superiority (SUP) 
      6. Win by withdrawal (WDR) 
      7. Win by disqualification (DSQ) 
      9. Win by disqualification for 
unsportsmanlike behavior (DQB)  
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i). När det gäller Artikel 16.2. Vinst med 
slutresultat (PTF), matchpoängen ska vara 
ska vara summan av antalet vunna ronder 
av de tre ronderna.  
 
ii) När det gäller Artikel 16.3. Vinst på 
poäng (PTG), i händelse av tolv (12) 
poängskillnad mellan två tävlande per 
omgång, ska domaren stoppa matchen och 
utse vinnaren med point gap för 
motsvarande rond. Point gap för 
motsvarande omgång ska inte tillämpas i 
semi-finaler & finaler för seniorer.  
 

Artikel 21. Videogranskning (Instant Video Replay) 

 

21.1 Om det finns en invändning mot en 
dom från domarna under matchen, kan 
coachen från ett lag göra en begäran till 
mitt domaren om en omedelbar granskning 
av videouppspelningen. Coachen kan 
endast begära en omedelbar granskning av 
videouppspelningen för följande: 

i) Straff mot motståndaren vid 
exempel fall eller att korsa 
gränslinjen eller attackera efter 
”Kal-yeo” eller attackera 
motståndaren som fallit ner. 

ii) Tekniskt poäng 
iii) Eventuella varningar mot egen 

tävlande  
iv) Eventuella mekaniskt fel eller fel i 

tidshanteringen 
v) När domaren glömde att 

ogiltigförklara poäng(en) efter att 
”Gam-jeom” gavs för förbjuden 
handling  

vi) Fel identifiering av tävlande som 
anfaller med näven av domaren 

 
[Nyligen tillagd vii)] 
 
 
 
 

Artikel 21. Videogranskning (Instant Video Replay) 

 
21.1 Om det finns en invändning mot en 
dom från domarna under matchen, kan 
coachen från ett lag göra en begäran till 
mitt domaren om en omedelbar granskning 
av videouppspelningen. Coachen kan 
endast begära en omedelbar granskning av 
videouppspelningen för följande: 
 

i) Straff mot motståndaren vid 
exempel fall eller att korsa 
gränslinjen eller attackera efter ”Kal-
yeo” eller attackera motståndaren 
som fallit ner. 

ii) Tekniskt poäng 
iii) Eventuella varningar mot egen 

tävlande  
iv) Eventuella mekaniskt fel eller fel i 

tidshanteringen 
v) När domaren glömde att 

ogiltigförklara poäng(en) efter att 
”Gam-jeom” gavs för förbjuden 
handling  

vi) Fel identifiering av tävlande som 
anfaller med näven av domaren  

vii) Spark mot huvudet som inte 
registrerats  

ska vara (upprepning)

matchdomaren

mekaniska

mekaniska
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21.2 När coachen överklagar kommer 
mittdomaren att gå fram till coachen och 
frågar om orsaken till överklagandet. Något 
överklagande ska inte vara tillåtet på några 
poäng som uppnåtts genom fot- eller 
knytnävsattack på västen eller fot- och 
knytnävsattack på PSS västen och PSS 
hjälmen. Om PSS hjälmen inte används, 
coachen kan begära omedelbar 
videogransking för huvudspark. 
Omfattningen av omedelbar 
videouppspelningsbegäran är begränsad till 
en enda åtgärd som har inträffat inom fem 
(5) sekunder från det ögonblick som 
coachen begärt videogranskning. När 
coachen tar upp sitt blåa eller röda kort för 
att begära omedelbar videogranskning, 
kommer det anses att coachen har använt 
sitt tilldelade överklagande under alla 
omständigheter såvida domarmötet 
tillfredsställer coachen.  

 
 
21.2 När coachen överklagar kommer 
mittdomaren att gå fram till coachen och 
frågar om orsaken till överklagandet. Något 
överklagande ska inte vara tillåtet på några 
poäng som uppnåtts genom fot- eller 
knytnävsattack på västen eller fot- och 
knytnävsattack på PSS västen och PSS 
hjälmen. Om PSS hjälmen inte används, 
coachen kan begära omedelbar 
videogransking för huvudspark oavsett om 
PSS hjälmen används. Omfattningen av 
omedelbar videouppspelningsbegäran är 
begränsad till en enda åtgärd som har 
inträffat inom fem (5) sekunder från det 
ögonblick som coachen begärt 
videogranskning. När coachen tar upp sitt 
blåa eller röda kort för att begära 
omedelbar videogranskning, kommer det 
anses att coachen har använt sitt tilldelade 
överklagande under alla omständigheter 
såvida domarmötet tillfredsställer coachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

matchdomaren

matchdomaren

överklagandet går igenom.




