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1. Dodijeljivanje Gam-jeom u slučaju podizanja noge ili cut kicka: 
• Cut kick kretnja definirana je kao svaki pokret udaranja ispot pojasa (razine oklopa) 
• Kazna se neće dodijeljivati ukoliko je nakon udarca ispod pojasa ODMAH uslijedio 

valjani udarac 
• Ukoliko su izvedene više od  jedne kretnje u razini ISPOD POJASA dodijeljuje se 

odmah GAM JEOM, te ukoliko je borac ostvario bodove nakon nedozvoljenje radnje 
bodovi će biti poništeni 

2. Ukoliko su bodovi ostvareni uslijed korištenja BILO KOJE nedozvoljene radnje, isti će biti 
poništeni i gamjeom će biti dodijeljen. (npr: prvi udarac je natjecatelj plasirao na nogu 
protivnika a drugi u glavu, dodijelit će mu se gamjeom za udarac ispod pojasa i bodovi za 
glavu će biti poništeni) 

3. Gamjeom za padanje biti će dodijeljen i ukoliko je sudac brojao KNOCK DOWN, tj ukoliko je 
natjecatelj oboren na pod uslijed jakog udarca i C.S. je brojao. 

4. Ukoliko RUKA/E ILI ŠAKA/E PROLAZE TIJELO protivnika dodijelit će mu se gamjeom za držanje. 
5. Kriterij za brojanje u slučaju knock down-a je posrtanje i bilo koja ozljeda zadobivena uslijed 

udarca a onemogućuje natjecatelja da nastavi borbu. (npr lagani udarac u oko koji u tom 
trenutku onemogućuje vid natjecatelja sudac mora početi brojati) 

6. U rundi za zlatni bod trener može tražiti pregled video snimke za slijedeće: trener smatra da 
je udarac šakom bio brži od udarca u tijelo  - video porota pregledava video snimku te ispis 
meča da ustanovi da li su suci stisnuli bod za šaku 

7. U slučaju da centralni sudac zaboravi skinuti bodove nakon što je dodijelio kaznu, trener 
može zatražiti V.R., također bodovni suci mogu popraviti grešku centralnog suca unutar 5 
sec. 

8. C.S. mora pitati trenera RAZLOG za pregled video snimke (npr: sudac je dao kaznu za prelazak 
granične linije – trener traži poništavanje kazne jer je njegov natjecatelj gurnut izvan granične 
linije – ukoliko je zahtjev ispravan, kazna će biti poništena te će kazna za guranje biti 
dodijeljena protivniku) 

9. Glumljenje ozljede nakon što je protivniku dodijeljena kazna: u sudačkoj je domeni da odluči 
da li je ozljeda ozbiljna ili natjecatelj glumi, da bi bio siguran sudac uvijek ima pravo pozvato 
Kye-she i pitati službenog liječnika za očitovanje. 

10. Pogrešan signal za dodijeljenu kaznu: ukoliko je sudac pokazao signal za udarac ispod pojasa 
a bilo je guranje – trener može tražiti video replay da njegov natjecatelj nije udario ispod 
pojasa – kazna mora biti poništena jer nije bilo udarca ispod pojasa 

11. Broj KAL-YEO mora biti smanjen: u klinču natjecatelji mogu stajati do 10 sekundi pokušavajući 
se izvući iz te situacije guranjem. 
 


