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ناحيه گردن از منظقه مجاز امتياز حذف و چنانچه ضربه دقيقاً به ناحيه گردن اصابت نمايد ،  -1

 اين ضربه پس از يك دقيقه نتواند نمي شود ليكن چنانچه مبارز بر اثرامتياز در نظر گرفته 

 . بازنده خواهد شد  مبارزه را ادامه دهد ،

و اقدام به شمارش نمايد ليكن به صورت اصابت نمايد و سرداور اعالم ناك دان چنانچه ضربه  -2

د و درخواست استعالم نيز نكند ، سرداور مي تواند از كارت ننماينت نمره اي را ثبت قضا

اين اقدام بدون توجه به اينكه كوچ ها ( ست بازبيني فيلم نمايد اويدئوي خود استفاده و درخو

 ) اشند يا خير انجام مي شود كارت ويدئو داشته ب

 . امتياز منفي ارتقاء يافته است  5تعداد خطاها به  -3

در مورد خطاي لي لي كردن بازيكن ، چنانچه بازيكن پاي ضربه زننده را باال آورد و بيش از سه  -4

 . يد جريمه كيونگو تعلق خواهد گرفتننمازدن ثانيه در هوا معلق نگه دارد و اقدامي براي ضربه 

وارد افتادن بازيكن داراي جريمه است به استثناي موارد مورد خطاي به زمين افتادن همه در م -5

 : ذيل 

افتادن بازيكن بر اثر خطاي بازيكن مقابل باشد كه در اينصورت بازيكن مقصر جريمه مي ) الف 

 . شود 

تند در اين نمايند و هم زمان هر دو با هم به زمين بيف چنانچه هر دو بازيكن با هم تصادم )ب 

  هر دو بازيكن را به ادامه بازي فرا ) ابطال  حركت دست براي عالمت(اور با ابطال حالت سرد

 . مي خواند 

 . در صورتيكه بازيكن ناك دان شود ) ج 

تماس حاصل نموده باشد و بازيكن اقدام به حمله  بدن  بازيكن ، با زمينچنانچه هر نقطه از  - 6

 . يونگو اعالم خواهد شد نمايد ولي ضربه نزند خطاي ك

  STAND UP قانون فراخوان بازيكن به ادامه بازي  -7

چنانچه بازيكن به دليل آسيب ديدگي به زمين بيفتد سرداور اعتقادي به آسيب ديدگي  •

 . نداشته باشد سه بار و در فواصل سه ثانيه  وي را به ادامه بازي فرا مي خواند 

چنانچه بازيكن تا سومين اعالم داور بلند شده و به بازي ادامه دهد سرداور با اعالم كي  •

 . سوك مسابقه را ادامه خواهد داد 



چنانچه بازيكن تا سومين فراخوان سرداور با  تاخير بلند شده و به مسابقه ادامه دهد  •

 . سرداور ابتدا جريمه كيونگو را اعالم و دستور كي سوك خواهد داد 

چنانچه مبارز پس از فراخوان سوم تمايلي به ادامه بازي نشان ندهد سرداور وي را بازنده  •

 . خواهد كرد 

الزم به ذكر است چنانچه سرداور در خالل فراخوان متوجه آسيب ديدگي مبارز شود مي  •

براي بازيكن در نظر را تواند با اعالم كي شي دكتر را دعوت كرده و وقت استراحت پزشكي 

 . رد بگي

مبارز مي تواند از كوچ درخواست ارائه كارت بازبيني ويدئو نمايد به شرطي كه اختالل در روند  -8

 . مسابقه ايجاد نشود 

 . بازيكن در راند چهارم براساس معيارهاي زير بعنوان فرد برتر انتخاب مي شود  -9

 .  براساس تعداد ضربات فاقد امتياز فرد برتر را مشخص مي نمايد   PSS سيستم •

چنانچه در آيتم باال برابر بودند تعداد اخطار كسب شده در طول مسابقه مالك انتخاب فرد  •

كيونگو كسب كرده در مقابل كسي كه سه  بعنوان مثال كسي كه دو( واهد بود برترخ

 ) كيونگو كسب كرده فرد برتر خواهد بود 

 .  درصورت برابري در شرايط فوق قانون قبلي معيار برتري خواهد بود •

د سرداور مي تواند ننماينا ثبت در مورد امتياز چرخشي چنانچه داوران كنار نمره اي ر -10

 . استعالم نمايد  قطع وبازي را 

 . امتياز در شرايط ذيل توسط سرداور باطل مي شود  -11

 كسب امتياز پس از كاليو  )الف 

 كسب امتياز با خطا ) ب 

  كسب امتياز بيرون از خط حد ) ج 


