WUKF Rotation Team Kumite 2010

KUMITE TEAM ROTATION
Tato disciplína je možná v následujících kategoriích:
• Děti 9 až 10 let
• Děti 11 a 12 let
• Děti 13 a 14 let
• DOROSTENCI 15 až 17 let
• SENIOŘI 18 až 35 let
• Veteráni 36 let a starší
Pravidla jsou stejná jako pro SHOBU SANBON jednotlivců, ale s určitými rozdíly.
SOUTĚŽNÍ SYSTÉM
Doba zápasu je 6 minut nepřerušovaného času. Tým se skládá ze 3 závodníků a 1
náhradníka ve stejné věkové kategorie.
Trenér může kdykoli během zápasu vystřídat závodníka, který bude soutěžit. Závodník, který
již byl vystřídán, se může v průběhu zápasu na požádání znovu kdykoli vrátit do boje ve
stejném kole. V průběhu zápasu je možné provést tolik vystřídání závodníků, kolik uzná
trenér za vhodné.
Každý tým může mít pouze jednoho náhradníka, který může nastoupit za zraněného
závodníka pokud si tak vyžádá trenér. Tato výměna závodníků může být provedena až
v následujícím kole.
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BODY
Počet získaných bodů během zápasu není limitován. Zápas bude zastaven po uplynutí 6
minut. Každý tým může získat tolik bodů kolik jsou schopni jeho členové vybojovat.
Nicméně, jestliže jeden z týmů dosáhne převahy 6 bodů (ippony nebo wazari), bude
prohlášen vítězem.
V případě remízy po 6 minutách, tým, který získal více ipponů bude prohlášen vítězem.
Pokud shoda přetrvává, bude následovat 2 minutové prodloužení a tým, který získá první
bod bude prohlášen za vítěze (náhlá smrt).
Trenéři týmů vyberou jednoho závodníka, který zahájí prodloužení. Tento závodník může být
vystřídán po začátku prodloužení. Pokud shoda přetrvává, bude následovat HANTEI, které
rozhodne o vítězi zápasu.
Tresty uložené v řádném čase se převádějí do prodloužení.
Vystřídání závodníků
Během 6 minut zápasu, mohou trenéři vystřídání své 3 závodníky tolikrát, kolikrát si budou
přát. Závodník, který má být vystřídán, musí mít veškeré chrániče a musí být připraven na
pokyn rozhodčího.
Trenéři se posadí na židle umístěné vedle zapisovatele zápasu KANSA (arbitra). Pokud
chtějí vystřídat závodníka, musí požádat zapisovatele zápasu KANSA signálem „TIME!“
nebo „CHANGE!“. Zapisovatel zápasu KANSA uvědomí pomocí píšťalky hlavního
rozhodčího, aby přerušil zápas z důvodu střídání závodníků.
Pokud rozhodčí umožní střídání závodníka, musí být vystřídán maximálně do 3 sekund.
Z tohoto důvodu musí být všichni 3 členové týmu stále připraveni nastoupit do zápasu.
Po vystřídání závodníka musí soupeř bojovat minimálně dalších 15 sekund, než může také na
jeho straně dojít k vystřídání. Oba závodníci nemohou být vystřídáni ve stejnou dobu. Pokud
k tomu dojde, tým, který toto pravidlo porušil, bude diskvalifikován.
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Pro zachování týmového ducha je nutné, aby každý závodník bojoval alespoň jednou
během stanovené doby zápasu (6 minut).
Tresty
Tresty, které obdrží závodník týmu, se ve stejném kole během zápasu mezi závodníky
přenášejí a sčítají nehledě na jejich střídání.
za JOGAI (vystoupení ze zápasové plochy), nevhodné chování a nepřiměřený kontakt
budou uloženy sankce.
Příklad: Je-li závodník penalizován Chui za nepřiměřený kontakt, závodník, který přichází na
tatami jako střídající, bude mít automaticky trest Chui předchozího závodníka a případné
sankce, které mu budou uděleny, se k tomuto trestu přičtou. Toto platí pro všechna střídání.
JOGAI
První vystoupení z tatami bude penalizováno s upozorněním JOGAI ICHI
Druhé vystoupení z tatami bude penalizováno s upozorněním JOGAI NI
Třetí vystoupení z tatami bude penalizováno JOGAI Chui
Čtvrté vystoupení z tatami bude penalizováno JOGAI HANSOKU a bude znamenat
diskvalifikaci celého týmu.
Pokud je závodník penalizován HANSOKU za špatné chování nebo nadměrný kontakt, je
celý tým diskvalifikován.
SHIKKAKU
Pokud je závodník penalizován SHIKKAKU, celý tým bude vyloučen z turnaje.
Před uplatněním penalizace SHIKKAKU musí být toho konzultováno s hlavním rozhodčím
turnaje.
Pro rozhodování zápasů se využije zrcadlový systém postavení rozhodčích.
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