
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kobudo România  

Regulamentele competiţiilor 



Regulamentul competiţiilor 

cu arme 

 
Art. 1. Scopul  
Aceste reguli au fost concepute cu scopul de a asigura 

imparţialitatea şi uniformitatea atât în metodele de arbitrare cât şi în 
cele de judecare a unei competiţii de Kobudo. 
 

Art. 2. Competiţiile oficiale  
Toate competiţiile organizate de la nivel de zonă în sus se vor 

numi competiţii oficiale. Pentru o competiţie oficială trebuie să existe 
un comitet de organizare. 
 

Art. 3. Oficialii competiţiei  
1. Preşedintele comitetului de organizare   
2. Adjunctul preşedintelui comitetului de organizare    
3. Membrii ai comitetului de organizare   
4. Corpul de arbitrii  
5. Asistenţă medicală   
6. Alţi oficiali  

 
Art. 4. Suprafaţa competiţională  
1. Dimensiunile suprafeţei de luptă sunt de 10 x 10 metri lungime, 

fiind acoperită cu saltele, sau parchet.   
2. Partea de interior având suprafaţa de 8 x 8 m constituie practic 

suprafaţa de luptă, restul fiind suprafaţa de siguranţă. Distincţia dintre 
cele două suprafeţe se face prin faptul că sunt de culori diferite, sau 
se marchează cu bandă adezivă.  
 

Art. 5. Combatanţii  
1. Combatanţii trebuie să fie echipaţi cu uniformă şi protecţii 

recunoscute de organizatori;   
2. Combatanţii trebuie să poarte cască de protecţie, protecţie 

dentară sau grilaj la cască, mânuşi Kobudo, tibiere, cochilie (băieţi), 
sau protecţii sâni (fete); 

3. Combatanţii pot utiliza opţional protecţii pentru antebraţe.  
 

Art. 6. Combatanţii pot purta ecusonul Kobudo România sau  
emblema clubului. 
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Art. 7. Este interzisă utilizarea de substanţe chimice  

anabolizante, droguri sau alte substanţe dopante de către sportivi. 
 

Art. 8. Categoriile competiţionale 
I. De vârstă: 
1. Copii:  
a. 6-7 ani; b. 8-9 ani; c. 10-11 ani; d. 12-13 ani; e. 14-15 ani;  
competiţii noncontact - semicontact  
2. Juniori:  
a. 16-17 ani;  
competiţii semicontact 
3. Seniori  
a. + 18 ani. 
competiţii full contact 

 
II. De greutate:  
A. Masculin:  
1. Categoria uşoară: -65 kg;   
2. Categoria mijlocie -75 kg;   
3. Categoria grea: -85 kg;   
4. Categoria supergrea +85 kg;  
competiţii full contact  

 
B. Feminin  
1. Categoria uşoară: -55 kg;   
2. Categoria mijlocie: -60 kg;   
3. Categoria grea: +60 kg;  
competiţii semicontact  

 
În caz de diferenţă de peste 5 kg între sportivi, se va constitui ad 

hoc o nouă categorie de greutate pentru aceeaşi categorie de vârstă. 
Sportivii care nu se încadrează la una din categoriile de vârstă sau 
greutate (nu se întruneşte numărul de sportivi pentru constituirea 
unei grupe competiţionale, etc) vor fi repartizaţi la categoria imediat 
următoare (de vârstă sau de greutate). Dacă diferenţa de greutate este 
mai mare de 10 kg faţă de categoria de vârstă la care este înscris, 
înscrierea se va face în funcţie de greutate, la cea mai apropiată 
categorie de greutate, nu de vârstă, cu menţiunea că nici un sportiv 
de la categoria copii nu poate lupta la juniori sau seniori; de 
asemenea, juniorii nu pot lupta la seniori. 
 

Art. 9. Clasificarea competiţiilor  
1. Competiţii individuale, la care participă competitori ai aceleiaşi  

categorii.  
2. Competiţii pe echipe având următorul sistem: (3+1 rezervă) –  

sistem open.  
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Art. 10. Durata luptei  
a. Copii: lupta se desfăşoară într-o repriză de 1 minut de luptă  

efectivă. În cazul în care scorul este egal, lupta se prelungeşte cu încă 
o repriză de 1 minut. Dacă şi în urma acestei reprize egalitatea 
continuă, arbitrii sunt obligaţi să desemneze un câştigător.   

b. Juniori, Seniori: lupta se desfăşoară într-o repriză de 2 minute  
de luptă efectivă. În cazul în care scorul este egal, lupta se 
prelungeşte cu încă o repriză de 1 minut. Dacă şi în urma acestei 
reprize egalitatea continuă, arbitrii sunt obligaţi să desemneze un 
câştigător.  

 
    Art. 11. Tragerea la sorţi  
    Are loc după cântărire şi se efectuează cu cel mult o zi înaintea 

desfăşurării competiţiei în prezenţa oficialităţilor organizaţiei şi a 
reprezentaţilor participanţilor. Tragerea la sorţi se efectuează 
începând cu categoria uşoară şi încheind cu categoria supergrea.  

    Oficialii prezenţi la tragerea la sorţi vor efectua procedura şi în 
numele celor absenţi.  

 
   Art. 12. Cântărirea  
   1.Fiecare participant trebuie să aibă viza medicală în legitimaţia  

sportivă şi asigurare medicală împotriva accidentărilor. După ce sunt 
verificate viza medicală şi asigurarea, sportivul va fi examinat 
obligatoriu de către medicul competiţiei. Cu aprobarea acestuia, 
sportivul îşi poate face cântărirea.  

  2.Sportivii vor fi cântăriţi cu cel mult o zi înaintea începerii 
competiţiei (cu minimul necesar pe ei). Timpul de cântărire va fi fixat 
de comitetul de organizare.   

  3.Cântărirea se efectuează o singură dată, însă se mai poate 
acorda o cântărire oficială, în funcţie de timpul limită acordat pentru 
cântar. Nu se efectuează cântăriri de control neoficiale pe cântarul 
oficial.  
      4.Cântărirea participanţilor este condusă de o comisie formată din:  

a.  Un arbitru; 
b. Un membu al comitetului de organizare; 

  c. Un consemnator. 
 Antrenorul poate fi prezent, dar el nu trebuie să tulbure cântărirea. 
 
Art. 13. Costumul şi echipamentul de protecţie  
În timpul unei lupte, sportivul trebuie să poarte în mod obligatoriu 

echipamentul de protecţie menţionat anterior.  
Culorile protecţiilor vor fi următoarele: un luptător protecţii de 

culoare roşie, celălalt luptător protecţii de culoare neagră sau 
albastră.  
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Art. 14. Alte prevederi  
1. Juriul (un arbitru de centru, doi arbitrii de colţ şi un arbitru 

principal) unei competiţii trebuie să se concentreze doar asupra 
competiţiei şi să nu vorbească cu alte persoane. Arbitrii trebuie să 
rămână pe locurile desemnate, mai puţin când au permisiunea de la 
arbitrul de centru să-şi părăsească locurile.  

2. Luptătorul se va familiariza cu regulile competiţiei şi va adopta 
o atitudine serioasă în concurs.  

3. Un concurent va respecta şi va da ascultare deciziilor arbitrilor  
(juriului). Orice contestaţie va fi depusă în faţa şefului arbitrilor 
împreună cu o taxă de 10 euro (plata se face în lei la cursul oficial 
BNR). Contestaţia se poate depune într-un interval de timp de 
maximum 15 minute de la încheierea meciului. Contestaţia poate fi 
depusă doar de către antrenorul respectivului luptător, sau de către 
delegatul sportiv al clubului din care face parte. 

4. Antrenorul luptătorului va rămâne pe locul stabilit şi va păstra 
tot timpul o atitudine decentă. 
 

Art. 15. Procedurile luptei 
I. Chemarea luptătorilor 
Numele luptătorilor va fi anunţat înainte de începerea luptei. 
Luptătorul care nu se va prezenta timp de un minut după 

anunţarea luptei va fi considerat ca retras. 
Luptătorii vor urma chemarea şi gesturile arbitrului de centru 

(pentru a începe lupta sau pentru a se opri). 
II. Deplasarea în suprafaţa de luptă şi ieşirea 
1. Participanţii şi antrenorii vor fi conduşi într-un loc destinat lor. Un 

participant va intra în suprafaţa de luptă la semnul arbitrului de centru.  
2. După încheierea meciului, competitorii şi antrenorii vor părăsi 

locurile unde au stat pe acelaşi drum pe care au intrat. 
III. Controlul fizic şi al echipamentului 
După ce luptătorii au intrat în spaţiul de luptă, arbitrul de centru 

va efectua inspecţia fizică şi a echipamentului. Aceştia vor trebui să 
nu manifeste vreun semn de protest la control şi de asemenea, să nu 
deţină asupra lor materiale ce pot cauza rănirea celuilalt sportiv. 

IV. Protocolul în competiţii 
Când au fost introduşi sportivii, ei vor lua poziţia de drepţi şi vor 

executa salutul spre public, spre arbitrul de centru şi spre adversar. 
V. Startul şi sfârşitul luptei 
1. La începutul luptei, arbitrul de centru va da startul prin 

comanda “Luptă!”, iar la sfârşitul luptei se va anunţa oprirea prin 
comanda “Stop!”.  
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2. Când arbitrul de centru spune “Stop!”, ambele părţi vor înceta 

orice acţiune şi vor păşi în spate.  
3. În timpul luptei, când un luptător este notat de arbitru, cealălalt 

luptător trebuie să stea pe partea opusă faţă de arbitrul de centru.  
4. Luptătorul poate cere “time-out” prin ridicarea mâinii drepte la 

verticală numai în cazul în care are probleme cu echipamentul sau 
este accidentat.  

5. Înaintea anunţării sfârşitului luptei, participantul nu va părăsi 
suprafaţa de luptă (exceptând cazul unei leziuni). El nu-şi va scoate 
protecţiile.  

6. După sfârşitul luptei, combatanţii îşi vor relua poziţiile faţă în 
faţă, se vor saluta la comanda arbitrului, după care se vor întoarce 
spre juriu şi vor aştepta în picioare declararea deciziei.  

7. Arbitrul de centru declară învingătorul prin ridicarea braţului  
acestuia.  

8. După declararea învingătorului, cei doi luptători se salută 
reciproc, salută arbitrul de centru, salută publicul, după care părăsesc 
suprafaţa de luptă, prin locul pe unde au intrat.  
 

Art. 16. Tehnici şi zone de lovire permise 
I. Tehnici permise 
1. Metode de atac şi apărare cu armele din Kobudo, precum şi 

loviturile de picior în zonele permise. 
II. Zone de lovire permise 
1. Includ capul, trunchiul şi picioarele. 
 
Art. 17. Tehnici nepermise şi zone interzise lovirii 
I. Tehnicile nepermise sunt: 
a. Orice procedeu tehnic de lovire perpendicular pe coloana 

vertebrală (cu armă sau cu membrele);  
b. Orice procedeu tehnic de lovire a zonei cervicale;  
c. Orice procedeu tehnic de lovire cu arma, cu mâna deschisă 

sau cu degetele la nivelul gâtului; 
d. Lovirea adversarului căzut din autodezechilibrare;  
e. Lovirea adversarului la sol;  
f. Lovituri cu capul, cotul, genunchiul şi braţul;  
g. Utilizarea procedeelor tehnice de lovire cu braţele. 
II. Zone interzise lovirii: 
a. Ochii;  
b. Zona cervicală;  
c. Gâtul;  
d. Zona genitală;  
e. Articulţiile.  
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Art. 18. Acte prohibite 
I. Penalizarea actelor prohibite va fi anunţată de către arbitrul de  

centru. 
II. În cazul în care sunt comise simultan mai multe acte prohibite, 

va fi aplicată penalizarea cea mai gravă. 
III. Penalizarea actelor prohibite se împarte în: 
 
a. Avertizare 
Se acordă în următoarele cazuri: 
1. Pasivitate în luptă mai mult de 8 secunde;  
2. Evitarea luptei prin întoarcerea cu spatele către adversar;  
3. Atitudini lipsite de spiritul artelor marţiale;  
4. Atitudine necorespunzătoare sau prea zgomotoasă din partea  

antrenorului;  
5. Simularea unei accidentări.  
Avertizarea este un mijloc de atenţionare fără influenţarea  

punctajului. 
 
b. Penalizarea (cartonaş de culoare galbenă)  
Se acordă în următoarele cazuri:  
1. Continuarea atacului după comanda arbitrului;  
2. Atacul dur cu braţul asupra feţei sau capului adversarului;  
3. Lovirea intenţionată a zonelor interzise;  
4. Cererea unui “time-out” fals;  
5. Nerespectarea deciziei arbitrului;  
6. Pierderea sau aruncarea protecţiilor ca scop într-o luptă;  
7. Folosirea metodelor interzise de atac;  
8. Ieşirea din suprafaţa de luptă fără acordul arbitrului de centru; 
9. Vorbirea în timpul meciului;  
10 Lipsa de “fair-play”;  
11. Pasivitate pentru alte 8 secunde, după primul avertisment. 
Penalizarea constă în scăderea unui punct. 
 
c. Eliminare (cartonaş roşu)  
Se acordă în următoarele cazuri: 
1. Aplicarea în mod repetat a tehnicilor prohibite;  
2. Fapte grave, lipsite de sportivitate şi “fair-play”;  
3. Luptătorul care răneşte intenţionat adversarul sau comite o  

greşeală serioasă va fi descalificat din meci şi din întrega competiţie;  
4. Dacă luptătorul este avertizat a treia oară pentru pasivitate;   
5. La cel de-al doilea cartonaş galben.  
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Art. 19. Metode de punctare 
a. Nunchaku  
b. Pentru competiţia de hambo vezi Anexa 1 
 
I. Victoria absolută  
Se acordă în următoarele cazuri:  
1. Un luptător va învinge dacă adversarul este K.O. printr-o 

lovitură pe o parte validă şi rămâne jos pentru 10 secunde, sau se 
ridică, dar cu o stare de conştienţă anormală (seniori);   

2. În caz de diferenţă mare de tehnică între cei doi luptători: când 
unul şi-a pierdut clar abilitatea de a lupta, arbitrul de centru poate, cu 
acordul arbitrilor, să proclame “Victorie prin superioritate tehnică”.  
  

II. Victoria prin abandon   
1. Un luptător va fi privit ca abandonând, dacă nu apare după ce 

numele său a fost strigat de trei ori de pe lista de chemări întocmită 
pentru competiţie, sau dacă el a părăsit suprafaţa de luptă fără 
permisiune după strigarea listei;   

2. În timpul meciului, antrenorul se poate ridica şi semnala 
abandonul prin aruncarea prosopului în suprafaţa de luptă, 
semnalând aprobarea sa pentru încetarea luptei;  

3. În timpul meciului, luptătorul poate obţine un abandon datorită 
leziunilor sau altor motive prin ridicarea mâinii şi comunicarea 
abandonului către arbitrul de centru.  
 

III. Victoria la puncte 
Luptătorul care obţine cele mai multe puncte la încheierea 

meciului este declarat învingător. 
Sistemul de acordare a punctelor este următorul: 
A. Se acordă 3 puncte în următoarele situaţii: 
1. Orice tehnică ce loveşte capul (fruntea, creştetul, părţile 

laterale), executată cu piciorul;  
2. Dezarmarea adversarului sau scăparea armei de către acesta. 
B. Se acordă 1 punct în următoarele situaţii: 
1. Orice tehnică ce loveşte cu arma: capul, trunchiul sau 

membrele inferioare;  
2. Orice tehnică de picior aplicată trunchiul sau membrelor 

inferioare. 
C. Nu se acordă nici un punct în următoarele situaţii:  
1. Dacă ambii luptători se lovesc simultan sau succesiv;  
2. Când acţiunea se efectuează după semnalul “Stop!”, dat de 

arbitrul de centru;  
3.Orice tehnică efectuată în blocajul adversarului;  
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4. Tehnicile neclare şi loviturile neevidente (moi) în zonele 

permise (cu excepţia copiilor, juniorilor şi senioarelor - în competiţiile 
de tip non-contact sau semi-contact).  
 

Art. 20. Suspendarea luptei  
Arbitrul de centru va suspenda lupta în oricare din următoarele 

cazuri: 
1. Un luptător a căzut, sau a ieşit din suprafaţa de luptă;  
2. Un luptător este notat, avertizat sau penalizat pentru o 

greşeală;  
3. Un luptător este rănit;  
4. Luptătorii sunt blocaţi într-o luptă confuză mai mult de 5 

secunde; 
5. La semnalizarea unuia din arbitrii de margine, sau a unui 

oficial al competiţiei;  
6. Lupta este întreruptă de factori obiectivi, cum ar fi probleme  

de iluminare, spaţiu, înrăutăţirea condiţiilor atmosferice, etc.  
 
Art. 21. Metode de înregistrare 
Arbitrii de margine, urmând criteriile pentru scor, vor nota 

punctele câştigate şi numărul de greşeli comise de fiecare luptător. La 
sfârşitul fiecărui meci, vor introduce scorul fiecăruia într-un scor final. 
 

Art. 22. Câştigătorul şi învinsul 
Rezultatul fiecărui meci va fi decis în acord cu decizia dată de 

cei doi arbitrii de colţ şi a celui principal. 
 

Art. 23. Juriul 
1. Pot fi arbitrii de Kobudo persoanele care au experienţă de mai 

mulţi ani în conducerea competiţiilor şi care au obţinut Certificatul de 
Arbitru de Kobudo (categoria B-margine sau A-centru).  

2. Îndatoririle arbitrilor sunt:  
a. Controlul global şi supravegherea atentă a spaţiului de luptă;  
b. Confirmarea deciziilor;  
c. Evaluarea corectă;  
d. Imparţialitate.  

 
Art. 24. Înregistratorul 
Acesta trebuie să înregistreze durata meciului, durata timpului 

din afara luptei şi întreruperile, să înregistreze şi să facă publice 
scorul şi penalităţile. 
 
 
 
          10 



Art. 25. Contestaţia 
1. Compunerea comisiei de contestaţii: 
a. Pot face parte din această comisie membrii în Biroul Federal 

sau alte persoane cu suficientă experienţă în Kobudo, recomandate 
de către preşedintele Kobudo România. Comisia de contestaţii este 
compusă dintr-un preşedinte şi doi membri.  

b. Preşedintele şi membrii comisiei sunt numiţi de preşedintele  
Kobudo România.  

2. Responsabilităţi: 
Comisia de contestaţii va verifica corectitudinea hotărârii de 

acordare a deciziei în cazul unei contestaţii şi va lua măsuri 
disciplinare asupra oficialilor care au greşit sau au avut un 
comportament ilegal, rezultatele înaintându-se Biroului Federal. 

3. Procedura de contestaţie: 
a. În cazul unei obiecţii asupra hotărârii, antrenorul depune o  

cerere de reevaluare a deciziei, împreună cu taxa prevăzută în acest 
scop, Comisiei de contestaţii în maximum 15 minute de la încheierea 
luptei; 

b. Deliberarea reevaluării va avea loc după excluderea membrilor 
de aceeaşi parte implicată în contestaţie, iar rezoluţia va fi deliberată 
prin majoritate de voturi;  

c. Membrii Comisiei de contestaţii vor putea chema juriul şi 
arbitrii oficiali pentru confirmarea rezultatului;  

d. Rezoluţia Comisiei de contestaţii va fi aplicată definitiv şi fără  
apel;  

e. Pentru toate deliberările cu privire la contestaţii va fi prevăzută 
aparatură audio-video.  
 

Art. 26. Echipamentul arbitrilor 
A. Arbitrii sunt îmbrăcaţi în cămaşă albă, pantaloni negri, având 

în picioare espadrile negre.  
B. Arbitrii au în dotare următoarele:  
1. Cartonaşe colorate (galben şi roşu). Dimensiunea acestora 

este de 8x11 cm; 
2. Două cronometre (unul de rezervă);  
3. Fişe de arbitraj, foi de represaj, clikere, gong, etc.  

 
Art. 27. Cheltuielile de arbitraj 
1. Arbitrii invitaţi la o competiţie (care se desfăşoară în alt oraş 

decât cel în care îşi au domiciliul) au dreptul la decontarea integrală a 
cheltuielilor de transport.  

2. Organizatorii au obligaţia de a asigura cazarea arbitrilor din 
provincie, dacă prezenţa acestora este necesară mai mult de 12 ore în 
oraşul în care are loc competiţia.  
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Art. 28. Gesturile arbitrului de centru 
1. Chemarea luptătorilor pe suprafaţa de luptă se va face prin  

întinderea braţelor la nivelul umerilor cu palmele în sus indicând 
părţile combatante şi îndoirea antebraţelor la un unghi de 90 de grade.  

2. Semnalul de salut se face de către arbitrul de centru astfel:  
a. Către arbitrul principal şi public prin ducerea braţelor înainte, 

paralele, cu palmele în jos, indicând direcţia de salut;  
b. Către arbitrul de centru prin indicarea propriei persoane prin 

apropierea palmelor de piept;  
c. Salutul între sportivi se comandă prin ridicarea braţelor la 

nivelul umerilor cu palmele în sus şi îndoirea antebraţelor până când 
acestea ajung faţă în faţă la nivelul pieptului. 

3. Începerea luptei este semnalizată prin comanda “În gardă!”. 
La această comandă luptătorii iau poziţii de gardă faţă în faţă. Arbitrul 
se află în gardă la mijlocul distanţei dintre doi luptători, cu faţa către 
masa oficială. Semnalul de începere efectivă a luptei este dat de către 
arbitrul de centru printr-o lovitură de pumn înainte şi comanda verbală 
“Luptă!”.  

4. Încetarea luptei se face prin comanda verbală “Stop!” şi 
înaintarea arbitrului de centru, care întinde mâna orizontal cu palma 
verticală, corespunzătoare piciorului avansat, între combatanţi.  

5. Semnalizarea situaţiilor neclare, în care nu s-a punctat se 
semnalizează de către arbitru, prin forfecarea braţelor în plan 
orizontal, la nivel mediu.  

6. Numărarea sportivilor aflaţi în dificultate se face până la 10, de 
către arbitrul de centru care stă la o distanţă de aproximativ 1 metru, 
în faţa celui aflat în dificultate. Pentru a număra, arbitrul ţine palmele 
strânse, cu dosul pumnului în exterior, la nivelul pieptului şi simultan 
cu rostirea cifrei se indică numărul şi se indică prin desfacerea 
degetelor, astfel încât să fie observat foarte clar.  

7. Toate tehnicile de trei puncte vor fi semnalizate de arbitrul de 
centru prin oprirea luptei, indicarea sportivului prin întinderea braţului 
la nivelul umărului, cu palma în sus şi ridicarea celuilalt braţ pe 
verticală indicând trei puncte.  

8. Indicarea învingătorului meciului se face de către arbitrul de 
centru după acordarea deciziei finale prin ridicarea mâinii acestuia.  

9.  După decizie se execută aceleaşi saluturi, către arbitrul  
principal şi public, către arbitrul de centru şi între sportivi, apoi 
aceştia îşi dau mâna şi ies din suprafaţa de luptă prin acelaşi loc pe 
unde au intrat, salutând suprafaţa de luptă. 
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Anexa 1 
Punctajul în competiţia de hambo 
 
I. Victoria absolută 
Se acordă în următoarele cazuri: 
1. Un luptător va învinge dacă adversarul este K.O. printr-o 

lovitură pe o parte validă şi rămâne jos pentru 10 secunde, sau se 
ridică, dar cu o stare de conştienţă anormală.  

2. În caz de diferenţă mare de tehnică între cei doi luptători; când 
unul şi-a pierdut clar abilitatea de a lupta, arbitrul de centru poate, cu 
acordul celorlalţi arbitri să proclame “Victorie prin superioritate 
tehnică”.  
 

II. Victoria prin abandon  
1.  Un luptător va fi privit ca abandonând, dacă nu apare după ce 

numele său a fost strigat de trei ori de pe lista de chemări întocmită 
pentru competiţie, sau dacă el a părăsit suprafaţa de luptă fără 
permisiune după strigarea listei.  

2.  În timpul meciului antrenorul se poate ridica şi semnala 
abandonul prin aruncarea prosopului în suprafaţa de luptă, 
semnalând aprobarea sa pentru încetarea luptei. 

3. În timpul meciului, luptătorul poate obţine un abandon datorită 
leziunilor sau altor motive prin ridicarea mâinii şi comunicarea 
abandonului către arbitrul de centru. 

 
III. Victoria la puncte 
Luptătorul care obţine cele mai multe puncte la încheierea 

meciului este declarat învingător. 
Sistemul de acordare a punctelor este următorul: 
A. Se acordă 3 puncte în următoarele situaţii: 
1. Orice tehnică care loveşte capul (fruntea, creştetul, părţile  

laterale) executată cu piciorul;  
2. Dezarmarea adversarului sau scăparea armei de către acesta. 
B. Se acordă 2 puncte în următoarele situaţii: 
1. Lovirea cu bastonul a părţilor laterale ale trunchiului (cuprinse 

între centură şi subsuară). 
C. Se acordă 1 punct în următoarele situaţii: 
1. Orice tehnică ce loveşte cu arma: trunchiul sau membrele 

inferioare (mai puţin zonele menţionate anterior); 
2. Orice tehnică de picior aplicată trunchiului sau membrelor  

inferioare. 
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D. Este interzisă lovirea capului cu arma (primul atac se 

penalizează cu acordarea cartonaş galben, al doilea cu acordarea 
caronaşului roşu şi descalificarea luptătorului). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamentul competiţiilor 

de semicontact 

 
Art. 1. Scopul 
Aceste reguli au fost concepute cu scopul de a asigura 

imparţialitatea şi uniformitatea atât în metodele de arbitrare cât şi în 
cele de judecare a unei competiţii de Kobudo. 
 

Art. 2. Competiţiile oficiale 
Toate competiţiile organizate de la nivel de zonă în sus se vor 

numi “competiţii oficiale”. Pentru o competiţie oficială trebuie să 
existe un comitet de organizare. 
 

Art. 3. Oficialii competiţiei 
1. Preşedintele comitetului de organizare;  
2. Adjunctul preşedintelui comitetului de organizare;  
3. Membrii ai comitetului de organizare;  
4. Corpul de arbitrii;  
5. Asistenţă medicală;  
6. Alţi oficiali.  
 
Art. 4. Suprafaţa competiţională 
1. Dimensiunile suprafeţei de luptă sunt de 10 x 10 m lungime, 

fiind acoperită cu saltele, sau parchet.  
2. Partea de interior având suprafaţa de 8 x 8 m constituie practic 

suprafaţa de luptă, restul fiind suprafaţa de siguranţă. Distincţia dintre 
cele două suprafeţe se face prin faptul că sunt de culori diferite, sau 
se marchează cu bandă adezivă.  
 

Art. 5. Combatanţii  
1. Combatanţii trebuie să fie echipaţi cu uniformă şi protecţii 

recunoscute de organizatori;   
   2. Combatanţii trebuie să poarte cască de protecţie, protecţie 

dentară sau grilaj la cască, mânuşi Kobudo, tibiere, cochilie (băieţi), 
sau protecţii sâni (fete).  
 

Art. 6. Combatanţii pot purta ecusonul Kobudo România sau  
emblema clubului. 
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Art. 7. Este interzisă utilizarea de substanţe chimice 

ananbolizante, droguri sau alte substanţe dopante de către sportivi. 
 

Art. 8. Categoriile competiţionale 
I. De vârstă: 
1.  Copii:  
a. 6-7 ani; b. 8-9 ani; c. 10-11 ani; d. 12-13 ani; e. 14-15 ani;  
competiţii noncontact - semicontact  
2.  Juniori:  
a. 16-17 ani;  
competiţii semicontact 
3. Seniori:  
a. + 18 ani. 
competiţii full contact 

 
II. De greutate:  
A. Masculin:  
1.  Categoria uşoară: -65 kg;   
2.  Categoria mijlocie -75 kg;   
3. Categoria grea: -85 kg;   
4. Categoria supergrea +85 kg;  
competiţii full contact  

 
B. Feminin  
1. Categoria uşoară: -55 kg;   
2. Categoria mijlocie: -60 kg;   
3. Categoria grea: +60 kg;  
competiţii semicontact  
În caz de diferenţă de peste 5 kg între sportivi, se va constitui ad 

hoc o nouă categorie de greutate pentru aceeaşi categorie de vârstă. 
Sportivii care nu se încadrează la una din categoriile de vârstă sau 
greutate (nu se întruneşte numărul de sportivi pentru constituirea 
unei grupe competiţionale, etc) vor fi repartizaţi la categoria imediat 
următoare (de vârstă sau de greutate). Dacă diferenţa de greutate este 
mai mare de 10 kg faţă de categoria de vârstă la care este înscris, 
înscrierea se va face în funcţie de greutate, la cea mai apropiată 
categorie de greutate, nu de vârstă, cu menţiunea că nici un sportiv 
de la categoria copii nu poate lupta la juniori sau seniori; de 
asemenea, juniorii nu pot lupta la seniori. 

 
Art. 9. Clasificarea competiţiilor  
1. Competiţii individuale, la care participă competitori ai aceleiaşi  

categorii; 
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2. Competiţii individuale open – fără limită de greutate; 
3. Competiţii pe echipe având următorul sistem: (3+1 rezervă) –  

sistem open.  
 

Art. 10. Durata luptei  
a. Copii: lupta se desfăşoară într-o repriză de 1 minut de luptă  

efectivă. În cazul în care scorul este egal, lupta se prelungeşte cu încă 
o repriză de 1 minut. Dacă şi în urma acestei reprize egalitatea 
continuă, arbitrii sunt obligaţi să desemneze un câştigător.   

b. Juniori, Seniori: lupta se desfăşoară într-o repriză de 2 minute  
de luptă efectivă. În cazul în care scorul este egal, lupta se 
prelungeşte cu încă o repriză de 1 minut. Dacă şi în urma acestei 
reprize egalitatea continuă, arbitrii sunt obligaţi să desemneze un 
câştigător.  
 

    Art. 11. Tragerea la sorţi  
    Are loc după cântărire şi se efectuează cu cel mult o zi înaintea 

desfăşurării competiţiei în prezenţa oficialităţilor organizaţiei şi a 
reprezentaţilor participanţilor. Tragerea la sorţi se efectuează 
începând cu categoria uşoară şi încheind cu categoria supergrea.  

    Oficialii prezenţi la tragerea la sorţi vor efectua procedura şi în 
numele celor absenţi.  

 
   Art. 12. Cântărirea  
   1.Fiecare participant trebuie să aibă viza medicală în legitimaţia  

sportivă şi asigurare medicală împotriva accidentărilor. După ce sunt 
verificate viza medicală şi asigurarea, sportivul va fi examinat 
obligatoriu de către medicul competiţiei. Cu aprobarea acestuia, 
sportivul îşi poate face cântărirea.  

  2.Sportivii vor fi cântăriţi cu cel mult o zi înaintea începerii 
competiţiei (cu minimul necesar pe ei).   

  3.Cântărirea se efectuează o singură dată, însă se mai poate 
acorda o cântărire oficială, în funcţie de timpul limită acordat pentru 
cântar. Nu se efectuează cântăriri de control neoficiale pe cântarul 
oficial.  
      4.Cântărirea participanţilor este condusă de o comisie formată din:  

a. Un arbitru; 
b. Un membu al comitetului de organizare; 

  c. Un consemnator. 
 Antrenorul poate fi prezent, dar el nu trebuie să tulbure cântărirea. 
 
Art. 13. Costumul şi echipamentul de protecţie  

 În timpul unei lupte, sportivul trebuie să poarte în mod obligatoriu 
echipamentul de protecţie menţionat anterior.  
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Culorile protecţiilor vor fi următoarele: un luptător protecţii de  

culoare roşie, celălalt luptător protecţii de culoare neagră sau 
albastră.  
 

Art. 14. Alte prevederi  
4. Juriul (un arbitru de centru, doi arbitrii de colţ şi un arbitru 

principal) unei competiţii trebuie să se concentreze doar asupra 
competiţiei şi să nu vorbească cu alte persoane. Arbitrii trebuie să 
rămână pe locurile desemnate, mai puţin când au permisiunea de la 
arbitrul de centru să-şi părăsească locurile.  

5. Luptătorul se va familiariza cu regulile competiţiei şi va adopta 
o atitudine serioasă în concurs.  

6. Un concurent va respecta şi va da ascultare deciziilor arbitrilor  
(juriului). Orice contestaţie va fi depusă în faţa şefului arbitrilor 
împreună cu o taxă de 10 euro (plata se face în lei la cursul oficial 
BNR). Contestaţia se poate depune într-un interval de timp de 
maximum 15 minute de la încheierea meciului. Contestaţia poate fi 
depusă doar de către antrenorul respectivului luptător, sau de către 
delegatul sportiv al clubului din care face parte. 

4. Antrenorul luptătorului va rămâne pe locul stabilit şi va păstra 
tot timpul o atitudine decentă. 
 

Art. 15. Procedurile luptei 
I. Chemarea luptătorilor 
Numele luptătorilor va fi anunţat înainte de începerea luptei. 
Luptătorul care nu se va prezenta timp de un minut după 

anunţarea luptei va fi considerat ca retras. 
Luptătorii vor urma chemarea şi gesturile arbitrului de centru 

(pentru a începe lupta sau pentru a se opri). 
II. Deplasarea în suprafaţa de luptă şi ieşirea 
3. Participanţii şi antrenorii vor fi conduşi într-un loc destinat lor. Un 

participant va intra în suprafaţa de luptă la semnul arbitrului de centru.  
4. După încheierea meciului, competitorii şi antrenorii vor părăsi 

locurile unde au stat pe acelaşi drum pe care au intrat. 
III. Controlul fizic şi al echipamentului 
După ce luptătorii au intrat în spaţiul de luptă, arbitrul de centru 

va efectua inspecţia fizică şi a echipamentului. Aceştia vor trebui să 
nu manifeste vreun semn de protest la control şi de asemenea, să nu 
deţină asupra lor materiale ce pot cauza rănirea celuilalt sportiv. 

IV. Protocolul în competiţii 
Când au fost introduşi sportivii, ei vor lua poziţia de drepţi şi vor 

executa salutul spre public, spre arbitrul de centru şi spre adversar. 
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V. Startul şi sfârşitul luptei 
1. La începutul luptei, arbitrul de centru va da startul prin  

comanda “Luptă!”, iar la sfârşitul luptei se va anunţa oprirea prin 
comanda “Stop!”. Când arbitrul de centru spune “Stop!”, ambele părţi 
vor înceta orice acţiune şi vor păşi în spate.  

    2.În timpul luptei, când un luptător este notat de arbitru,  
celălalt luptător trebuie să stea pe partea opusă faţă de arbitrul de 
centru.  

    3.Luptătorul poate cere “time-out” prin ridicarea mâinii drepte la 
verticală numai în cazul în care are probleme cu echipamentul sau 
este accidentat.  

    4.Înaintea anunţării sfârşitului luptei, participantul nu va părăsi 
suprafaţa de luptă (exceptând cazul unei leziuni). El nu-şi va scoate 
protecţiile.  

    5.După sfârşitul luptei, combatanţii îşi vor relua poziţiile faţă în 
faţă, se vor saluta la comanda arbitrului, după care se vor întoarce 
spre juriu şi vor aştepta în picioare declararea deciziei.  

   6.Arbitrul de centru declară învingătorul prin ridicarea braţului  
acestuia.  

 7.După declararea învingătorului, cei doi luptători se salută 
reciproc, salută arbitrul de centru, salută publicul, după care părăsesc 
suprafaţa de luptă, prin locul pe unde au intrat.  
 

Art. 16. Tehnici şi zone de lovire permise  
I. Tehnici permise  
1. Sunt permise metode de atac şi apărare din orice stil de arte  

marţiale. 
II. Zone de lovire permise  
1. Includ capul, trunchiul şi picioarele. 

 
Art. 17. Tehnici nepermise şi zone interzise lovirii 
I. Tehnicile nepermise sunt: 
a. Orice procedeu tehnic de lovire perpendicular pe coloana  

vertebrală;  
b. Orice procedeu tehnic de lovire a zonei cervicale;  
c. Orice procedeu tehnic de lovire cu mâna deschisă sau cu  

degetele la nivelul gâtului;  
d. Lovirea adversarului căzut din autodezechilibrare;  
e. Lovirea adversarului la sol;  
f. Lovituri cu capul, sau cu cotul.  
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II. Zone interzise lovirii  
a. Ochii;  
b. Zona cervicală;   
c. Gâtul;   
d. Zona genitală;  
e.Articulaţiile. 
 
Art. 18. Acte prohibite 
I. Penalizarea actelor prohibite va fi anunţată de către arbitrul de  

centru. 
II. În cazul în care sunt comise simultan mai multe acte prohibite, 

va fi aplicată penalizarea cea mai gravă. 
III. Penalizarea actelor prohibite se împarte în: 
 
a. Avertizare 
Se acordă în următoarele cazuri: 
1. Pasivitate în luptă mai mult de 8 secunde;  
2. Evitarea luptei prin întoarcerea cu spatele către adversar;  
3. Atitudini lipsite de spiritul artelor marţiale;  
4. Atitudine necorespunzătoare sau prea zgomotoasă din partea  

antrenorului;  
5.Simularea unei accidentări.  
Avertizarea este un mijloc de atenţionare fără influenţarea  

punctajului. 
 
b.Penalizarea (cartonaş de culoare galbenă)  
Se acordă în următoarele cazuri:  
1. Continuarea atacului după comanda arbitrului;  
2. Atacul dur cu braţul asupra feţei sau capului adversarului;  
3. Lovirea intenţionată a zonelor interzise;  
4. Cererea unui “time-out” fals;  
5. Nerespectarea deciziei arbitrului;  
6. Pierderea sau aruncarea protecţiilor ca scop într-o luptă;  
7. Folosirea metodelor interzise de atac;  
8. Ieşirea din suprafaţa de luptă fără acordul arbitrului de centru;  
9. Vorbirea în timpul meciului;  
10. Lipsa de “fair-play”;  
11. Pasivitate pentru alte 8 secunde, după primul avertisment. 
Penalizarea constă în scăderea unui punct. 
 
c. Eliminare (cartonaş roşu)  
Se acordă în următoarele cazuri: 
1.Aplicarea în mod repetat a tehnicilor prohibite;  
2.Fapte grave, lipsite de sportivitate şi “fair-play”;  
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Luptătorul care răneşte intenţionat adversarul sau comite o  
greşeală serioasă va fi descalificat din meci şi din întrega competiţie;  

3.Dacă luptătorul este avertizat a treia oară pentru pasivitate;   
4.La cel de-al doilea cartonaş galben.  
 
Art. 19. Metode de punctare 
I. Victoria absolută  
Se acordă în următorul caz:   
1.În caz de diferenţă mare de tehnică între cei doi luptători: când  

unul şi-a pierdut clar abilitatea de a lupta, arbitrul de centru poate, cu 
acordul arbitrilor, să proclame “Victorie prin superioritate tehnică”.   
 

II. Victoria prin abandon   
1. Un luptător va fi privit ca abandonând, dacă nu apare după ce 

numele său a fost strigat de trei ori de pe lista de chemări întocmită 
pentru competiţie, sau dacă el a părăsit suprafaţa de luptă fără 
permisiune după strigarea listei;   

2. În timpul meciului, antrenorul se poate ridica şi semnala 
abandonul prin aruncarea prosopului în suprafaţa de luptă, 
semnalând aprobarea sa pentru încetarea luptei;  

3. În timpul meciului, luptătorul poate obţine un abandon 
datorită leziunilor, sau altor motive, prin ridicarea mâinii şi 
comunicarea abandonului către arbitrul de centru. 

4.  Victorie prin descalificarea adversarului. 
 
III. Victoria la puncte 
1.În cazul unei diferenţe de mai mult de 8 puncte între cei doi 

luptători; 
2.Luptătorul care obţine cele mai multe puncte la încheierea 

meciului este declarat învingător. 
Sistemul de acordare a punctelor este următorul: 
A. Se acordă 3 puncte în următoarele situaţii: 
1. Executarea oricărei tehnici de picior care loveşte capul;  
2. Executarea oricărei tehnici de secerare, urmate de o tehnică 

de finalizare cu pumnul (non contact). 
B. Se acordă 2 puncte în următoarele situaţii: 
1. Lovirea adversarului la trunchi, cu orice tehnică de picior o 

dată.  
C. Se acordă 1 punct în următoarele situaţii: 
1. Orice tehnică de picior, mai puţin cele specificare anterior;   
2. Orice tehnică de pumn;   
3. Orice altă tehnică aplicată pe o zonă permisă. 
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D. Nu se acordă nici un punct în următoarele situaţii:  
1. Dacă ambii luptători se lovesc simultan sau succesiv;   
2.Atunci când acţiunea se efectuează după semnalul “Stop!”, 

dat de arbitrul de centru;   
   3.Orice tehnică efectuată în blocaj.  
  

Art. 20. Suspendarea luptei  
Arbitrul de centru va suspenda lupta în oricare din următoarele 

cazuri: 
1.Un luptător a căzut, sau a ieşit din suprafaţa de luptă;  
2.Un luptător este notat, avertizat sau penalizat pentru o 

greşeală;  
3.Un luptător este rănit;  
4.Luptătorii sunt blocaţi într-o luptă confuză mai mult de 5 

secunde; 
5.La semnalizarea unuia din arbitrii de margine, sau a unui 

oficial al competiţiei;  
6.Lupta este întreruptă de factori obiectivi, cum ar fi probleme  

de iluminare, spaţiu, înrăutăţirea condiţiilor atmosferice, etc.  
 
Art. 21. Metode de înregistrare 
Arbitrii de margine, urmând criteriile pentru scor, vor nota 

punctele câştigate şi numărul de greşeli comise de fiecare luptător. La 
sfârşitul fiecărui meci, vor introduce scorul fiecăruia într-un scor final. 
 

Art. 22. Câştigătorul şi învinsul 
Rezultatul fiecărui meci va fi decis în acord cu decizia dată de 

cei doi arbitrii de colţ şi a celui principal. 
 

Art. 23. Juriul 
   1.Pot fi arbitrii de Kobudo persoanele care au experienţă de mai  

mulţi ani în conducerea competiţiilor şi care au obţinut Certificatul de 
Arbitru de Kobudo (categoria B-margine sau A-centru).  

2.Îndatoririle arbitrilor sunt:  
a.Controlul global şi supravegherea atentă a spaţiului de luptă;  
b.Confirmarea deciziilor;  
c.Evaluarea corectă;  
d.Imparţialitate.  

 
Art. 24. Înregistratorul 
Acesta trebuie să înregistreze durata meciului, durata timpului 

din afara luptei şi întreruperile, să înregistreze şi să facă publice 
scorul şi penalităţile. 
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Art. 25. Contestaţia 
I. Compunerea comisiei de contestaţii: 
a.Pot face parte din această comisie membrii în Biroul Federal 

sau alte persoane cu suficientă experienţă în Kobudo, recomandate 
de către preşedintele Kobudo România. Comisia de contestaţii este 
compusă dintr-un preşedinte şi doi membri.  

b.Preşedintele şi membrii comisiei sunt numiţi de preşedintele  
Kobudo România.  

II. Responsabilităţi: 
Comisia de contestaţii va verifica corectitudinea hotărârii de 

acordare a deciziei în cazul unei contestaţii şi va lua măsuri 
disciplinare asupra oficialilor care au greşit sau au avut un 
comportament ilegal, rezultatele înaintându-se Biroului Federal. 

III. Procedura de contestaţie: 
a.În cazul unei obiecţii asupra hotărârii, antrenorul depune o  

cerere de reevaluare a deciziei, împreună cu taxa prevăzută în acest 
scop, Comisiei de contestaţii, în maximum 15 minute de la încheierea 
luptei; 

b.Deliberarea reevaluării va avea loc după excluderea membrilor 
de aceeaşi parte implicată în contestaţie, iar rezoluţia va fi deliberată 
prin majoritate de voturi;  

c.Membrii Comisiei de contestaţii vor putea chema juriul şi 
arbitrii oficiali pentru confirmarea rezultatului;  

d.Rezoluţia Comisiei de contestaţii va fi aplicată definitiv şi fără  
apel;  

e.Pentru toate deliberările cu privire la contestaţii va fi prevăzută 
aparatură audio-video.  
 

Art. 26. Echipamentul arbitrilor 
a.Arbitrii sunt îmbrăcaţi în cămaşă albă, pantaloni negri, având 

în picioare espadrile negre.  
b.Arbitrii au în dotare următoarele:  
1.Cartonaşe colorate (galben şi roşu). Dimensiunea acestora 

este de 8x11 cm; 
2.Două cronometre (unul de rezervă);  
3.Fişe de arbitraj, foi de represaj, clikere, gong, etc.  

 
Art. 27. Cheltuielile de arbitraj 
1.Arbitrii invitaţi la o competiţie (care se desfăşoară în alt oraş 

decât cel în care îşi au domiciliul) au dreptul la decontarea integrală a 
cheltuielilor de transport.  

2.Organizatorii au obligaţia de a asigura cazarea arbitrilor din 
provincie, dacă prezenţa acestora este necesară mai mult de 12 ore în 
oraşul în care are loc competiţia.  
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Art. 28. Gesturile arbitrului de centru 
1.Chemarea luptătorilor pe suprafaţa de luptă se va face prin  

întinderea braţelor la nivelul umerilor cu palmele în sus indicând 
părţile combatante şi îndoirea antebraţelor la un unghi de 90 de grade.  

2.Semnalul de salut se face de către arbitrul de centru astfel:  
a.Către arbitrul principal şi public prin ducerea braţelor înainte, 

paralele, cu palmele în jos, indicând direcţia de salut;  
b.Către arbitrul de centru prin indicarea propriei persoane prin 

apropierea palmelor de piept;  
c.Salutul între sportivi se comandă prin ridicarea braţelor la 

nivelul umerilor cu palmele în sus şi îndoirea antebraţelor până când 
acestea ajung faţă în faţă la nivelul pieptului. 

3.Începerea luptei este semnalizată prin comanda “În gardă!”. La 
această comandă luptătorii iau poziţii de gardă faţă în faţă. Arbitrul se 
află în gardă la mijlocul distanţei dintre doi luptători, cu faţa către 
masa oficială. Semnalul de începere efectivă a luptei este dat de către 
arbitrul de centru printr-o lovitură de pumn înainte şi comanda verbală 
“Luptă!”.  

4.Încetarea luptei se face prin comanda verbală “Stop!” şi 
înaintarea arbitrului de centru, care întinde mâna orizontal cu palma 
verticală, corespunzătoare piciorului avansat, între combatanţi.  

5.Semnalizarea situaţiilor neclare, în care nu s-a punctat se 
semnalizează de către arbitru, prin forfecarea braţelor în plan 
orizontal, la nivel mediu.  

6.Numărarea sportivilor aflaţi în dificultate se face până la 10, de 
către arbitrul de centru care stă la o distanţă de aproximativ 1 metru, 
în faţa celui aflat în dificultate. Pentru a număra, arbitrul ţine palmele 
strânse, cu dosul pumnului în exterior, la nivelul pieptului şi simultan 
cu rostirea cifrei se indică numărul şi se indică prin desfacerea 
degetelor, astfel încât să fie observat foarte clar.  

7.Toate tehnicile de trei puncte vor fi semnalizate de arbitrul de 
centru prin oprirea luptei, indicarea sportivului prin întinderea braţului 
la nivelul umărului, cu palma în sus şi ridicarea celuilalt braţ pe 
verticală indicând trei puncte.  

8.Indicarea învingătorului meciului se face de către arbitrul de 
centru după acordarea deciziei finale prin ridicarea mâinii acestuia.  

9.După decizie se execută aceleaşi saluturi, către arbitrul  
principal şi public, către arbitrul de centru şi între sportivi, apoi 
aceştia îşi dau mâna şi ies din suprafaţa de luptă prin acelaşi loc pe 
unde au intrat, salutând suprafaţa de luptă. 
 



Regulamentul de Forme 
pe muzică (kata) 

 
 
 
 

Art. 1. Scopul  
Aceste reguli au fost concepute cu scopul de a asigura 

imparţialitatea şi uniformitatea atât în metodele de arbitrare cât şi în 
cele de judecare a unei competiţii de Kobudo. 
 

Art. 2. Competiţiile oficiale  
Toate competiţiile organizate de la nivel de zonă în sus se vor 

numi competiţii oficiale. Pentru o competiţie oficială trebuie să existe 
un comitet de organizare. 
 

Art. 3. Oficialii competiţiei  
1.Preşedintele comitetului de organizare;   
2.Adjunctul preşedintelui comitetului de organizare;    
3.Membrii ai comitetului de organizare;   
4.Corpul de arbitrii;  
5.Asistenţă medicală;   
6.Alţi oficiali.  

 
Art. 4. Suprafaţa competiţională  
Dimensiunile suprafeţei de luptă sunt de 10 x 10 metri lungime, 

fiind acoperită cu tartan, sau parchet.  
 

Art. 5. Combatanţii  
Combatanţii trebuie să fie echipaţi cu uniformă şi arme 

recunoscute de organizatori.   
 
Art. 6. Combatanţii pot purta ecusonul Kobudo România sau  

emblema clubului. 
 
Art. 7. Categoriile competiţionale 
I. De vârstă: 
1. Copii:  
a. 6-7 ani; b. 8-9 ani; c. 10-11 ani; d. 12-13 ani; e. 14-15 ani;  
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   2. Juniori:  

a. 16-17 ani;  
 

3. Seniori:  
a. + 18 ani (masculin şi feminin).  

 
Art. 8. Clasificarea competiţiilor 
1. Competiţii individuale, la care participă competitori ai aceleiaşi  

categorii;  
2. Competiţii pe echipe - sincron (3 - 6 participanţi), echipele pot  

fi şi mixte.   
 

Art. 9. Organizarea competiţiei 
a. Concurenţii pot executa forme din diferite stiluri de arte 

marţiale, care pot fi standard sau forme libere; 
b. În cursul execuţiei unor forme sincron, membrii echipei stau 

obligatoriu cu faţa în aceeaşi direcţie. Ei vor începe forma toţi cu faţa 
către şeful juriului.  
 

Art. 10. Juriul 
   1.Pot fi arbitrii de Kobudo persoanele care au experienţă de mai  

mulţi ani în conducerea competiţiilor şi care au obţinut Certificatul de 
Arbitru de Kobudo (categoria B-margine sau A-centru).  

2.Îndatoririle arbitrilor sunt:  
a.Controlul global şi supravegherea atentă a spaţiului de luptă;  
b.Confirmarea deciziilor;  
c.Evaluarea corectă;  
d.Imparţialitate.  
3.Juriul de arbitri:  
a. Juriul are în componenţă 3 arbitri, unul principal şi doi  

asistenţi;   
b. Arbitrii de forme stau toţi la masa centrală.  

 
Art. 11. Contestaţia 
I. Compunerea comisiei de contestaţii: 
a.Pot face parte din această comisie membrii în Biroul Federal 

sau alte persoane cu suficientă experienţă în Kobudo, recomandate 
de către preşedintele Kobudo România. Comisia de contestaţii este 
compusă dintr-un preşedinte şi doi membri.  

b.Preşedintele şi membrii comisiei sunt numiţi de preşedintele  
Kobudo România.  
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II. Responsabilităţi: 
Comisia de contestaţii va verifica corectitudinea hotărârii de 

acordare a deciziei în cazul unei contestaţii şi va lua măsuri 
disciplinare asupra oficialilor care au greşit sau au avut un 
comportament ilegal, rezultatele înaintându-se Biroului Federal. 
 

III. Procedura de contestaţie: 
a.În cazul unei obiecţii asupra hotărârii, antrenorul depune o  

cerere de reevaluare a deciziei, împreună cu taxa prevăzută în acest 
scop, Comisiei de contestaţii, în maximum 15 minute de la acordarea 
notei; 

b.Deliberarea reevaluării va avea loc după excluderea membrilor 
de aceeaşi parte implicată în contestaţie, iar rezoluţia va fi deliberată 
prin majoritate de voturi;  

c.Membrii Comisiei de contestaţii vor putea chema juriul şi 
arbitrii oficiali pentru confirmarea rezultatului;  

d.Rezoluţia Comisiei de contestaţii va fi aplicată definitiv şi fără  
apel;  

e.Pentru toate deliberările cu privire la contestaţii va fi prevăzută 
aparatură audio-video.  
 

Art. 12. Echipamentul arbitrilor  
Arbitrii sunt îmbrăcaţi în cămaşă albă, pantaloni negri, având în 

picioare espadrile sau pantofi negri.  
 
Art. 13. Cheltuielile de arbitraj 

   1.Arbitrii invitaţi la o competiţie (care se desfăşoară în alt oraş  
decât cel în care îşi au domiciliul) au dreptul la decontarea integrală a 
cheltuielilor de transport.  

   2.Organizatorii au obligaţia de a asigura cazarea arbitrilor din 
provincie, dacă prezenţa acestora este necesară mai mult de 12 ore în 
oraşul în care are loc competiţia.  
 

Art. 14. Evaluarea  
1.Scorul membrilor juriului este scorul acordat de juriu în acord 

cu execuţia sportivului (sportivilor) după efectuarea aprecierilor 
privind evoluţia acestuia (acestora). Scorul poate fi unul cu 2 cifre (de 
la 0 la 9) după punctul zecimal. Dacă există a treia cifră, trebuie 
eliminată prin omisiune. 

2.Criterii de decizie 
În cazul executării unei forme individuale sau în grup se au în 

vedere următoarele criterii generale: 
a.Forma trebuie executată cu competenţă şi trebuie să se  

demonstreze o înţelegere clară a principiilor pe care le conţine;  
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b.Execuţia formei trebuie să demonstreze o focalizare corectă a  

atenţiei, o folosire corectă a puterii, un bun echilibru şi o respiraţie 
adecvată, o bună coordonare cu partenerul sau cu arma;   

c.Criterii specifice   
Într-o competiţie de Kobudo - Forme pe muzică, concurenţii sunt 

punctaţi conform regulilor, pe baza nivelului lor tehnic relevat în 
execuţie, iar locul în clasament este decis tot de aceste aspecte. 
Scorul maxim este de 10 puncte. 

3. Formare notei 
Vor fi acordate note de la 0 la 10 pentru fiecare din următoarele 

categorii de evaluare: 
a.Nota “Tehnică”: prin care se evaluează calitatea tehnică a  

execuţiei şi gradul de dificultate al elementelor folosite;  
b.Nota “Stil personal”: cu ajutorul căreia se evaluează puterea,  

spiritul, stilul şi coordonarea;  
c.Nota “Artistică”: prin care se evaluează structura, ritmul şi   

coregrafia formei executate; 
d.Doar pentru probele sincron - sincronizarea echipei.  
4.Penalizări: 
a.Pentru greşeli mici: 0,1 puncte; 
b.Pentru greşeli mari: 0.5 puncte. 
5. Criterii de evaluare:  
a. Calitate tehnică  
Nota pentru această evaluare este o apreciere a calităţii tehnice 

a fiecărei mişcări executate în timpul exerciţiului. Arbitrii vor urmări 
poziţia şi forma corpului, deplasările, echilibrul în timpul execuţiei. 
Vor fi apreciate poziţiile stabile, viguroase, legarea fluidă a tehnicilor, 
tehnicile corecte. Vor fi penalizate loviturile, blocajele, contraatacurile 
neexecutate corect (lovituri executate fără întinderea corectă a 
membrului, ridicarea piciorului de sprijin în timpul execuţiei unei 
lovituri de picior, ezitări, diferenţă de nivel între aceleaşi poziţii 
datorate oboselii, etc). 

b. Putere, Spirit, Stil şi Coordonare  
i.Puterea - se referă la aplicarea forţei în mişcările tehnice. 

Arbitrii privesc pentru a vedea dacă forţa este aplicată egal, dacă ea 
porneşte prin concentrarea efortului întregului corp, dacă este dură 
sau blândă şi dacă există acumulare de energie în poziţiile fixe. 

ii.Spiritul este expresia activităţii mentale. Concurentului i se 
cere să execute cu vigoare, concentrat, puternic şi cu scopuri clare 
ofensive şi defensive. Expresia feţei, în special cea a ochilor (care 
sunt fereastra spiritului) sunt foarte importante. (ex.: schimbarea 
direcţiei privirii trebuie să preceadă tehnica).  
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iii.Stilul - reprezintă organizarea mişcărilor tehnice dintr-o 

execuţie. Arbitrul examinează mişcările observând dacă sunt bine 

combinate şi bine legate, dacă fluiditatea mişcărilor este neîntreruptă 

şi îndemânatică, dacă întreaga performanţă este plină de combinaţii 

(schimbări şi alternări de nivel, etc).   
iv.Coordonare - se referă la coordonarea dintre diferitele părţi ale 

corpului şi dintre corp şi armă. În timpul execuţiei se urmăresc 

armonia mişcărilor membrelor superioare şi inferioare, armonia 

privirii şi mâinii şi coordonarea dintre trunchi şi membre. Varietatea 

mişcării corpului este unul dintre principalele aspecte în aprecierea 

coordonării. De asemenea, aspectul de întreg unitar al execuţiei când 

acest aspect este o manifestare a nivelului de îndemânare a 

concurentului, va conta la punctare. Un concurent care nu se 

coordonează bine, nu poate aplica puterea în tehnică şi este lipsit de 

spirit, va fi depunctat. Pentru a rezuma, iată ce este esenţial în 

evaluarea puterii, spiritului, stilului şi coordonării unui concurent: o 

privire de ansamblu asupra întregii performanţe, o judecată de 

sintetiză. 

c. Structură, Ritm, Coregrafie  
i. Structura reprezintă organizarea mişcărilor tehnice dintr-o 

execuţie. Arbitrul examinează mişcările observând dacă sunt bine 

combinate şi bine legate, dacă fluiditatea mişcărilor este neîntreruptă 

şi îndemânatică, iar dacă întreaga performanţă conţine o multitudine 

de combinaţii (schimbări şi alternări de nivel, lovituri din mişcare, 

utilizarea atât a membrelor superioare cât şi a celor inferioare, etc).  

ii. Coregrafia - se referă la modul în care mişcările sunt 

distribuite pe suprafaţa de concurs. Folosirea spaţiului trebuie să fie 

rezonabilă, echilibrată, variată şi plină de schimbări. Tehnicile folosite 

trebuie să fie legate şi diversificate.   
iii. Ritmul se referă la modul în care, încet sau rapid, static sau 

dinamic, sunt alternate mişcările. Trebuie să existe ritm: o execuţie 
nepotrivită este monotonă şi dezordonată în ritm.  
 

Art. 15. Desfăşurarea competiţiei  
1. Toţi competitorii se vor alinia în faţa mesei oficiale şi vor fi 

verificaţi încă o dată prin apel nominal.  
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La strigarea numelui, concurentul va executa un pas înainte şi va 

saluta, confirmând participarea şi denumirea formei pe care o va 

executa.  

2. Concurentul strigat se va prezenta, îşi va declara numele, 
clubul, stilul şi numele formei pe care o execută, după care va saluta 
şi va astepta începerea melodiei, pentru a începe executarea formei. 
După terminarea execuţiei va ieşi din suprafaţa de concurs şi va 
aştepta la marginea acesteia, într-o atitudine marţială, nota finală. 
După afişarea acesteia va saluta şi va părăsi suprafaţa de concurs.  

3. Arbitrul şef va primi foile de arbitraj şi va calcula nota finală.   
4. Crainicul va anunţa notele acordate.   
5. Linia de start pentru forme este linia marcată. De aici se face 

obligatoriu salutul. După salut, concurentul se poate deplasa oriunde 
în interiorul suprafeţei de concurs pentru a începe executarea formei.   
Dacă în final pe locul 1 (întâi) sunt doi concurenţi, se va desfăşura o 

probă de departajare, constând în executarea unei noi forme, de către 

cei doi concurenţi. Forma de departajare nu poate fi o formă deja 

executată în acel concurs.  
 

7. Pentru locurile 2 (doi) şi 3 (trei), în cazuri de egalitate, nu se 
organizează probe de departajare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamentul competiţiilor 

de fight-contact 

 
Art. 1. Scopul  
Aceste reguli au fost concepute cu scopul de a asigura 

imparţialitatea şi uniformitatea atât în metodele de arbitrare cât şi în 
cele de judecare a unei competiţii de Kobudo. 
 

Art. 2. Competiţiile oficiale  
Toate competiţiile organizate de la nivel de zonă în sus se vor 

numi competiţii oficiale. Pentru o competiţie oficială trebuie să existe 
un comitet de organizare. 
 

Art. 3. Oficialii competiţiei  
1.Preşedintele comitetului de organizare   
2.Adjunctul preşedintelui comitetului de organizare   
3.Membrii ai comitetului de organizare  
4.Corpul de arbitrii  
5.Asistenţă medicală   
6.Alţi oficiali  

 
Art. 4. Suprafaţa competiţională  
3. Dimensiunile suprafeţei de luptă sunt de 10 x 10 metri lungime, 

fiind acoperită cu saltele, sau parchet.   
4. Partea de interior având suprafaţa de 8 x 8 m constituie practic 

suprafaţa de luptă, restul fiind suprafaţa de siguranţă. Distincţia dintre 
cele două suprafeţe se face prin faptul că sunt de culori diferite, sau 
se marchează cu bandă adezivă.  
 

Art. 5. Combatanţii  
4. Combatanţii trebuie să fie echipaţi cu uniformă şi protecţii 

recunoscute de organizatori;   
5. Combatanţii trebuie să poarte cască de protecţie, protecţie 

dentară sau grilaj la cască, mânuşi de box, tibiere, cochilie (băieţi), 
sau protecţii sâni (fete); 

6. Combatanţii pot utiliza opţional protecţii pentru antebraţe.  
 

Art. 6. Combatanţii pot purta ecusonul Kobudo România sau  
emblema clubului. 
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Art. 7. Este interzisă utilizarea de substanţe chimice 

ananbolizante, droguri sau alte substanţe dopante de către sportivi. 
 

Art. 8. Categoriile competiţionale  
I. De vârstă:  

1. Copii: 
a. 6-7 ani;   
b. 8-9 ani;   
c. 10-11 ani;   
d. 12-13 ani.   
Competiţii noncontact.  

 
2.Juniori: 
a.14-15 ani;  
b.16-17 ani.  
Competiţii semicontact. 

 
3.Seniori  

a. + 18 ani. 
Competiţii full contact. 

 
II. De greutate:  
A. Masculin:  
1. Categoria uşoară: -65 kg; (recomandate mănuşi de 8 oz.);   
2. Categoria mijlocie -75 kg; (recomandate mănuşi de 10 oz.);   
3. Categoria grea: -85 kg; (recomandate mănuşi de 12 oz.);   
4. Categoria supergrea: +85 kg; (recomandate mănuşi de 14 oz.). 
Competiţii full contact.  

 
B. Feminin:  
1. Categoria uşoară: - 55 kg; (recomandate mănuşi de 8 oz.);   
2. Categoria mijlocie: - 60 kg; (recomandate mănuşi de 10 oz.);   
3. Categoria grea: +60 kg; (recomandate mănuşi de 12 oz.). 
Competiţii semicontact.  
III. În caz de diferenţă de peste 5 kg între sportivi, se va constitui 

ad hoc o nouă categorie de greutate pentru aceeaşi categorie de 
vârstă. Sportivii care nu se încadrează la una din categoriile de vârstă 
sau greutate (nu se întruneşte numărul de sportivi pentru constituirea 
unei grupe competiţionale, etc) vor fi repartizaţi la categoria imediat 
următoare (de vârstă sau de greutate).  
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Dacă diferenţa de greutate este mai mare de 10 kg faţă de 

categoria de vârstă la care este înscris, înscrierea se va face în 
funcţie de greutate, la cea mai apropiată categorie de greutate, nu de 
vârstă, cu menţiunea că nici un sportiv de la categoria copii nu poate 
lupta la juniori sau seniori; de asemenea, juniorii nu pot lupta la 
seniori. 

 
Art. 9. Clasificarea competiţiilor  
1. Competiţii individuale, la care participă competitori ai aceleiaşi  

categorii; 
2. Competiţii individuale open – fără limită de greutate; 
3. Competiţii pe echipe având următorul sistem: (3+1 rezervă) –  

sistem open.  
 

Art. 10. Durata luptei  
Lupta se desfăşoară în 3 reprize, astfel:  
a. Seniori 3 reprize de 3 minute de luptă efectivă;   
b. Senioare 3 reprize de 2 minute de luptă efectivă;   
c. Juniori 3 reprize de 2 minute de luptă efectivă;  
d. Junioare 3 reprize de 1,30 minute de luptă efectivă;   
e. Copii 3 reprize de 1 minut de luptă efectivă;  
f. Pauzele dintre reprize sunt de 1 minut fiecare. 

 
   Art. 11. Tragerea la sorţi  
Are loc după cântărire şi se efectuează cu cel mult o zi înaintea 

desfăşurării competiţiei în prezenţa oficialităţilor organizaţiei şi a 
reprezentaţilor participanţilor. Tragerea la sorţi se efectuează 
începând cu categoria uşoară şi încheind cu categoria supergrea.  
Oficialii prezenţi la tragerea la sorţi vor efectua procedura şi în numele 
celor absenţi.  
 

  Art. 12. Cântărirea 
1.Fiecare participant trebuie să aibă viza medicală în legitimaţia 

sportivă şi asigurare medicală împotriva accidentărilor. După ce sunt 
verificate viza medicală şi asigurarea, sportivul va fi examinat 
obligatoriu de către medicul competiţiei. Cu aprobarea acestuia, 
sportivul îşi poate face cântărirea.  

2.Sportivii vor fi cântăriţi cu cel mult o zi înaintea începerii 
competiţiei (cu minimul necesar pe ei).  g.  

3.Cântărirea se efectuează o singură dată, însă se mai poate 
acorda o cântărire oficială, în funcţie de timpul limită acordat pentru 
cântar. Nu se efectuează cântăriri de control neoficiale pe cântarul 
oficial.  
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4.Cântărirea participanţilor este condusă de o comisie formată 

din:  
a. Un arbitru; 
b. Un membu al comitetului de organizare; 
c. Un consemnator. 

Antrenorul poate fi prezent, dar el nu trebuie să tulbure cântărirea. 
 
Art. 13. Costumul şi echipamentul de protecţie  

 În timpul unei lupte, sportivul trebuie să poarte în mod obligatoriu 
echipamentul de protecţie menţionat anterior. Culorile protecţiilor vor 
fi următoarele: un luptător protecţii de culoare roşie, celălalt luptător 
protecţii de culoare neagră sau albastră.  
 

Art. 14. Alte prevederi  
1.Juriul (un arbitru de centru, doi arbitrii de colţ şi un arbitru  

principal) unei competiţii trebuie să se concentreze doar asupra 
competiţiei şi să nu vorbească cu alte persoane. Arbitrii trebuie să 
rămână pe locurile desemnate, mai puţin când au permisiunea de la 
arbitrul de centru să-şi părăsească locurile.  

2.Luptătorul se va familiariza cu regulile competiţiei şi va adopta o 
atitudine serioasă în concurs.  

3.Un concurent va respecta şi va da ascultare deciziilor arbitrilor  
(juriului). Orice contestaţie va fi depusă în faţa şefului arbitrilor 
împreună cu o taxă de 10 euro (plata se face în lei la cursul oficial 
BNR). Contestaţia se poate depune într-un interval de timp de 
maximum 15 minute de la încheierea meciului. Contestaţia poate fi 
depusă doar de către antrenorul respectivului luptător, sau de către 
delegatul sportiv al clubului din care face parte. 
      4.Antrenorul luptătorului va rămâne pe locul stabilit şi va păstra 
tot timpul o atitudine decentă. 
 

Art. 15. Procedurile luptei 
I. Chemarea luptătorilor 
Numele luptătorilor va fi anunţat înainte de începerea luptei. 
Luptătorul care nu se va prezenta timp de un minut după 

anunţarea luptei va fi considerat ca retras. 
Luptătorii vor urma chemarea şi gesturile arbitrului de centru 

(pentru a începe lupta sau pentru a se opri). 
II. Deplasarea în suprafaţa de luptă şi ieşirea 
1.Participanţii şi antrenorii vor fi conduşi într-un loc destinat lor. Un  

participant va intra în suprafaţa de luptă la semnul arbitrului de centru.  
2.După încheierea meciului, competitorii şi antrenorii vor părăsi  

locurile unde au stat pe acelaşi drum pe care au intrat. 
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III. Controlul fizic şi al echipamentului 
După ce luptătorii au intrat în spaţiul de luptă, arbitrul de centru 

va efectua inspecţia fizică şi a echipamentului. Aceştia vor trebui să 
nu manifeste vreun semn de protest la control şi de asemenea, să nu 
deţină asupra lor materiale ce pot cauza rănirea celuilalt sportiv. 

IV. Protocolul în competiţii 
Când au fost introduşi sportivii, ei vor lua poziţia de drepţi şi vor 

executa salutul spre public, spre arbitrul de centru şi spre adversar. 
V. Startul şi sfârşitul luptei 

   1.La începutul luptei, arbitrul de centru va da startul prin  
comanda “Luptă!”, iar la sfârşitul luptei se va anunţa oprirea prin 
comanda “Stop!”. Când arbitrul de centru spune “Stop!”, ambele părţi 
vor înceta orice acţiune şi vor păşi în spate.  

   2.În timpul luptei, când un luptător este notat de arbitru, celălalt  
luptător trebuie să stea pe partea opusă faţă de arbitrul de centru.  

   3.Luptătorul poate cere “time-out” prin ridicarea mâinii drepte la 
verticală numai în cazul în care are probleme cu echipamentul sau 
este accidentat.  

   4.Înaintea anunţării sfârşitului luptei, participantul nu va părăsi 
suprafaţa de luptă (exceptând cazul unei leziuni). El nu-şi va scoate 
protecţiile.  

   5.După sfârşitul luptei, combatanţii îşi vor relua poziţiile faţă în 
faţă, se vor saluta la comanda arbitrului, după care se vor întoarce 
spre juriu şi vor aştepta în picioare declararea deciziei.  

   6.Arbitrul de centru declară învingătorul prin ridicarea braţului  
acestuia.  
         7.După declararea învingătorului, cei doi luptători se salută 
reciproc, salută arbitrul de centru, salută publicul, după care părăsesc 
suprafaţa de luptă, prin locul pe unde au intrat.  
 

Art. 16. Tehnici şi zone de lovire permise  
I. Tehnici permise  
2. Sunt permise metode de atac şi apărare din orice stil de arte  

marţiale. 
II. Zone de lovire permise  
1. Includ capul, trunchiul şi picioarele. 

 
Art. 17. Tehnici nepermise şi zone interzise lovirii 
I. Tehnicile nepermise sunt: 
a.Orice procedeu tehnic de lovire perpendicular pe coloana  

vertebrală;  
b.Orice procedeu tehnic de lovire a zonei cervicale;  
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         c.Orice procedeu tehnic de lovire cu mâna deschisă sau cu  
degetele la nivelul gâtului;  

d.Lovirea adversarului căzut din autodezechilibrare;  
e.Lovirea adversarului la sol;  
f.Lovituri cu capul, sau cu cotul.  
II. Zone interzise lovirii  
a.Ochii;  
b.Zona cervicală;   
c.Gâtul;   
d.Zona genitală;  
e.Articulaţiile. 
 
Art. 18. Acte prohibite 
I. Penalizarea actelor prohibite va fi anunţată de către arbitrul de  

centru. 
II. În cazul în care sunt comise simultan mai multe acte prohibite, 

va fi aplicată penalizarea cea mai gravă. 
III. Penalizarea actelor prohibite se împarte în: 
 
a. Avertizare 
Se acordă în următoarele cazuri: 

   1.Pasivitate în luptă mai mult de 8 secunde;  
2.Evitarea luptei prin întoarcerea cu spatele către adversar;  
3.Atitudini lipsite de spiritul artelor marţiale;  
4.Atitudine necorespunzătoare sau prea zgomotoasă din partea  

antrenorului;  
5.Simularea unei accidentări.  
Avertizarea este un mijloc de atenţionare fără influenţarea  

punctajului. 
 
b.Penalizarea (cartonaş de culoare galbenă)  
Se acordă în următoarele cazuri:  
1. Continuarea atacului după comanda arbitrului;  
2. Atacul dur cu braţul asupra feţei sau capului adversarului;  
3. Lovirea intenţionată a zonelor interzise;  
4. Cererea unui “time-out” fals;  
5. Nerespectarea deciziei arbitrului;  
6. Pierderea sau aruncarea protecţiilor ca scop într-o luptă;  
7. Folosirea metodelor interzise de atac;  
8. Ieşirea din suprafaţa de luptă fără acordul arbitrului de centru;  
9. Vorbirea în timpul meciului;  
10. Lipsa de “fair-play”;  
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11. Pasivitate pentru alte 8 secunde, după primul avertisment. 
Penalizarea constă în scăderea unui punct. 
 
c.Eliminare (cartonaş roşu)  
Se acordă în următoarele cazuri: 
1.Aplicarea în mod repetat a tehnicilor prohibite;  
2.Fapte grave, lipsite de sportivitate şi “fair-play”; 
3.Luptătorul care răneşte intenţionat adversarul sau comite o  

greşeală serioasă va fi descalificat din meci şi din întrega competiţie;  
4.Dacă luptătorul este avertizat a treia oară pentru pasivitate;   
5.La cel de-al doilea cartonaş galben.  
 
Art. 19. Metode de punctare 
I. Victoria absolută  
Se acordă în următoarele cazuri:   
1.Un luptător va învinge dacă adversarul este K.O. printr-o 

lovitură pe o parte validă şi rămâne jos pentru 10 secunde, sau se 
ridică, dar cu o stare de conştienţă anormală;  

2.În caz de diferenţă mare de tehnică între cei doi luptători: când  
unul şi-a pierdut clar abilitatea de a lupta, arbitrul de centru poate, cu 
acordul arbitrilor, să proclame “Victorie prin superioritate tehnică”.   
 

II.  Victoria prin abandon   
1.Un luptător va fi privit ca abandonând, dacă nu apare după ce 

numele său a fost strigat de trei ori de pe lista de chemări întocmită 
pentru competiţie, sau dacă el a părăsit suprafaţa de luptă fără 
permisiune după strigarea listei;   

2.În timpul meciului, antrenorul se poate ridica şi semnala 
abandonul prin aruncarea prosopului în suprafaţa de luptă, 
semnalând aprobarea sa pentru încetarea luptei;  

3.În timpul meciului, luptătorul poate obţine un abandon datorită 
leziunilor, sau altor motive, prin ridicarea mâinii şi comunicarea 
abandonului către arbitrul de centru. 

4.Victorie prin descalificarea adversarului. 
 
III. Victoria la puncte 
1.Sistemul de punctare se va face notând scorul fiecărei reprize.   
2.Cei care vor acorda note sunt arbitrii de colţ şi arbitrul 

principal.   
3.În cazul unui scor egal arbitrul de centru va acorda votul său 

unuia dintre sportivi şi acesta va fi declarat învingător.  
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4.Sistemul de punctare este un sistem de punctare subiectiv. Nu  

se vor număra punctele ci va conta impresia generală pe care un 
luptător o va lăsa la terminarea reprizei. 

5.Arbitrii pot acorda următoarele puncte:  
a.câştigarea netă a unei reprize: 3-1;   
b.repriză dominată uşor: 3-2;   
c.repriză egală: 3-3.   
d.la finalul meciului se vor aduna punctele celor doi sportivi şi 

fiecare arbitru va comunica arbitrului principal scorul său. (ex: (3-1); 

(3-3); (2-3); scor final = (8-7);  

e.arbitrul principal va face media celor trei rezultate (ex: arbitrul 
nr. 1: (8-7), arbitrul nr. 2: (9-9), arbitrul nr. 3: (8-7): scor final 25-23 şi îl 
va comunica arbitrului de centru. 
  

Art. 20. Suspendarea luptei  
Arbitrul de centru va suspenda lupta în oricare din următoarele 

cazuri: 
1.Un luptător a căzut, sau a ieşit din suprafaţa de luptă;  
2.Un luptător este notat, avertizat sau penalizat pentru o 

greşeală;  
3.Un luptător este rănit;  
4.Luptătorii sunt blocaţi într-o luptă confuză mai mult de 3 

secunde; 
5.Lupta este întreruptă de factori obiectivi, cum ar fi probleme  

de iluminare, spaţiu, înrăutăţirea condiţiilor atmosferice, etc.  
 
Art. 21. Metode de înregistrare 
Arbitrii de margine, urmând criteriile pentru scor, vor nota 

punctele câştigate şi numărul de greşeli comise de fiecare luptător. La 
sfârşitul fiecărui meci, vor introduce scorul fiecăruia într-un scor final. 
 

Art. 22. Câştigătorul şi învinsul 
Rezultatul fiecărui meci va fi decis în acord cu decizia dată de 

cei doi arbitrii de colţ şi a celui principal. 
 

Art. 23. Juriul 
   1.Pot fi arbitrii de Kobudo persoanele care au experienţă de mai  

mulţi ani în conducerea competiţiilor şi care au obţinut Certificatul de 
Arbitru de Kobudo (categoria B-margine sau A-centru).  

2.Îndatoririle arbitrilor sunt:  
a.Controlul global şi supravegherea atentă a spaţiului de luptă;  
b.Confirmarea deciziilor;  
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c.Evaluarea corectă;  
d.Imparţialitate.  

 
Art. 24. Înregistratorul 
Acesta trebuie să înregistreze durata meciului, durata timpului 

din afara luptei şi întreruperile, să înregistreze şi să facă publice 
scorul şi penalităţile. 
 

Art. 25. Contestaţia 
I. Compunerea comisiei de contestaţii: 
a.Pot face parte din această comisie membrii în Biroul Federal 

sau alte persoane cu suficientă experienţă în Kobudo, recomandate 
de către preşedintele Kobudo România. Comisia de contestaţii este 
compusă dintr-un preşedinte şi doi membri.  

b.Preşedintele şi membrii comisiei sunt numiţi de preşedintele  
Kobudo România.  

II. Responsabilităţi: 
Comisia de contestaţii va verifica corectitudinea hotărârii de 

acordare a deciziei în cazul unei contestaţii şi va lua măsuri 
disciplinare asupra oficialilor care au greşit sau au avut un 
comportament ilegal, rezultatele înaintându-se Biroului Federal. 

III. Procedura de contestaţie: 
a.În cazul unei obiecţii asupra hotărârii, antrenorul depune o  

cerere de reevaluare a deciziei, împreună cu taxa prevăzută în acest 
scop, Comisiei de contestaţii, în maximum 15 minute de la încheierea 
luptei; 

b.Deliberarea reevaluării va avea loc după excluderea membrilor 
de aceeaşi parte implicată în contestaţie, iar rezoluţia va fi deliberată 
prin majoritate de voturi;  

c.Membrii Comisiei de contestaţii vor putea chema juriul şi 
arbitrii oficiali pentru confirmarea rezultatului;  

d.Rezoluţia Comisiei de contestaţii va fi aplicată definitiv şi fără  
apel;  

e.Pentru toate deliberările cu privire la contestaţii va fi prevăzută 
aparatură audio-video.  
 

Art. 26. Echipamentul arbitrilor 
a.Arbitrii sunt îmbrăcaţi în cămaşă albă, pantaloni negri, având 

în picioare espadrile negre.  
b.Arbitrii au în dotare următoarele:  
1.Cartonaşe colorate (galben şi roşu). Dimensiunea acestora 

este de 8x11 cm; 
2.Două cronometre (unul de rezervă);  
3.Fişe de arbitraj, foi de represaj, clikere, gong, etc.  
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Art. 27. Cheltuielile de arbitraj 
1.Arbitrii invitaţi la o competiţie (care se desfăşoară în alt oraş 

decât cel în care îşi au domiciliul) au dreptul la decontarea integrală a 
cheltuielilor de transport.  

2.Organizatorii au obligaţia de a asigura cazarea arbitrilor din 
provincie, dacă prezenţa acestora este necesară mai mult de 12 ore în 
oraşul în care are loc competiţia.  
 

Art. 28. Gesturile arbitrului de centru 
1.Chemarea luptătorilor pe suprafaţa de luptă se va face prin  

întinderea braţelor la nivelul umerilor cu palmele în sus indicând 
părţile combatante şi îndoirea antebraţelor la un unghi de 90 de grade.  

2.Semnalul de salut se face de către arbitrul de centru astfel:  
a.Către arbitrul principal şi public prin ducerea braţelor înainte, 

paralele, cu palmele în jos, indicând direcţia de salut;  
b.Către arbitrul de centru prin indicarea propriei persoane prin 

apropierea palmelor de piept;  
c.Salutul între sportivi se comandă prin ridicarea braţelor la 

nivelul umerilor cu palmele în sus şi îndoirea antebraţelor până când 
acestea ajung faţă în faţă la nivelul pieptului. 

3.Începerea luptei este semnalizată prin comanda “În gardă!”. La 
această comandă luptătorii iau poziţii de gardă faţă în faţă. Arbitrul se 
află în gardă la mijlocul distanţei dintre doi luptători, cu faţa către 
masa oficială. Semnalul de începere efectivă a luptei este dat de către 
arbitrul de centru printr-o lovitură de pumn înainte şi comanda verbală 
“Luptă!”.  

4.Încetarea luptei se face prin comanda verbală “Stop!” şi 
înaintarea arbitrului de centru, care întinde mâna orizontal cu palma 
verticală, corespunzătoare piciorului avansat, între combatanţi.  

5.Semnalizarea situaţiilor neclare, în care nu s-a punctat se 
semnalizează de către arbitru, prin forfecarea braţelor în plan 
orizontal, la nivel mediu.  

6.Numărarea sportivilor aflaţi în dificultate se face până la 10, de 
către arbitrul de centru care stă la o distanţă de aproximativ 1 metru, 
în faţa celui aflat în dificultate. Pentru a număra, arbitrul ţine palmele 
strânse, cu dosul pumnului în exterior, la nivelul pieptului şi simultan 
cu rostirea cifrei se indică numărul şi se indică prin desfacerea 
degetelor, astfel încât să fie observat foarte clar.  

7.Toate tehnicile de trei puncte vor fi semnalizate de arbitrul de 
centru prin oprirea luptei, indicarea sportivului prin întinderea braţului 
la nivelul umărului, cu palma în sus şi ridicarea celuilalt braţ pe 
verticală indicând trei puncte.  
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8.Indicarea învingătorului meciului se face de către arbitrul de 

centru după acordarea deciziei finale prin ridicarea mâinii acestuia.  
9.După decizie se execută aceleaşi saluturi, către arbitrul  

principal şi public, către arbitrul de centru şi între sportivi, apoi 
aceştia îşi dau mâna şi ies din suprafaţa de luptă prin acelaşi loc pe 
unde au intrat, salutând suprafaţa de luptă. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


