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1. UVOD
Ta pravila in predpisi so obvezni za vse WKF Para-Karate prireditve in tudi za druga uradna parakarate tekmovanja. Tekmovalna pravila WKF dopolnjujejo ta pravila in predpise.

2. DISCIPLINE, KATEGORIJE IN TEKMOVALCI S POSEBNIMI
POTREBAMI
V Para-karateu se izvaja samo kategorija Kate posamezno. Obstajajo pa tri kategorije tekmovalcev:
a) na invalidskih vozičkih
b) slepi in slabovidni
c) z motnjami v duševnem razvoju

2.1 KVALIFICIRANE OBLIKE TEKMOVALCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
2.1.1 Tekmovalci na invalidskih vozičkih
Tekmovalci, ki imajo vsaj eno od spodaj navedenih 7 telesnih oslabitev, bodo upravičeni do
tekmovanja v para-katah na invalidskih vozičkih.

 Oslabljena mišična moč











Tekmovalci z oslabljeno mišično močjo imajo zdravstveno stanje, ki bodisi zmanjšuje ali
odpravlja njihovo sposobnost samovoljnega krčenja mišic, da bi se lahko premikali ali ustvarili
silo. Primeri osnovnega zdravstvenega stanja, ki lahko privedejo do oslabljene mišične moči,
vključujejo poškodbo hrbtenjače (popolna ali nepopolna, tetra ali paraplegija ali parapareza),
mišična distrofija, post-polio sindrom in spina bifida.
Oslabljen pasivni razpon gibanja
Tekmovalci z oslabljenim pasivnim razponom gibanja imajo omejitev ali pomanjkanje
pasivnega gibanja v enem ali več sklepih. Primeri osnovnega zdravstvenega stanja, ki lahko
privede do motenega pasivnega razpona gibanja, vključujejo artrogripozo in kontrakture, ki
so posledica kronične imobilizacije sklepov ali travme, ki so prizadele sklep.
Pomanjkanje okončin
Pri tekmovalcih s pomanjkanjem okončin je popolna ali delna odsotnost kosti ali sklepov, ki je
posledica travme (travmatična amputacija), bolezni (amputacija zaradi kostnega raka) ali
prirojene pomanjkljivosti okončin (dismelija).
Razlika v dolžini nog
Tekmovalci z razliko v dolžini nog imajo razliko v dolžini nog kot posledica motenj rasti
okončin ali kot posledica travme. Razlika v dolžini nog mora biti vsaj 7cm.
Hipertonija
Tekmovalci s hipertonijo imajo povečano mišično napetost in zmanjšano sposobnost
raztezanja mišic, ki jo povzroči poškodba osrednjega živčnega sistema. Primeri osnovnega
zdravstvenega stanja, ki lahko privedejo do hipertonije, vključujejo cerebralno paralizo,
travmatične poškodbe možganov in možgansko kap.
Ataksija
Tekmovalci z ataksijo imajo nekoordinirano gibanje, ki ga povzroči poškodba centralnega
živčnega sistema. Primeri osnovnega zdravstvenega stanja, ki lahko privedejo do ataksije,
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vključujejo: cerebralno paralizo, travmatične poškodbe možganov, možgansko kap in
multiplo sklerozo.
Atetoza
Tekmovalci z atetozo imajo nenehna počasna neprostovoljna gibanja. Primeri osnovnega
zdravstvenega stanja, ki lahko privedejo do atetoze, vključujejo cerebralno paralizo,
travmatične poškodbe možganov in možgansko kap.

2.1.2 Slepi in slabovidni tekmovalci
Tekmovalci z okvaro vida so slabovidni ali slepi zaradi poškodbe očesne strukture, optičnih živcev ali
optičnih poti ali vidne skorje možganov. Primeri osnovnega zdravstvenega stanja, ki lahko privedejo
do okvare vida, vključujejo retinitis pigmentoso in diabetično retinopatijo.
2.1.3 Tekmovalci z motnjami v duševnem razvoju
Športniki z motnjo v duševnem razvoju imajo omejitev intelektualnega delovanja (IQ ≤75) in
prilagodljivega vedenja, kar vpliva na konceptualne, socialne in praktične prilagodljive spretnosti, ki
so potrebne za vsakdanje življenje. Ta oslabitev se mora pojaviti pred 18. letom starosti.
Če športnikova okvara ne izpolnjuje zgoraj omenjenih treh kriterijev, športniku ne bo dovoljeno
tekmovati v Para Karateju.

2.2 POSTOPEK KLASIFIKACIJE
2.2.1 Sistem
Kvalifikacije za tekmovanje v para-karateju so sestavljene iz obveznega upoštevanja dodatnih točk,
kot kompenzacija za telesne oslabitve, ki je različna glede na vpliv posameznih telesnih oslabitev pri
izvajanju kate posameznika. Strokovni klasifikatorji WKF bodo med kvalifikacijskim sestankom ocenili
omejitev pri izvedbi kate zaradi oslabitve. Posledično bo razvrstitvena lestvica tekmovalcu podelila
največ 3 dodatne točke (od 0,0 do 3,0,) z eno decimalno številko, ki bodo kasneje dodane sodnikovi
oceni, kot je pojasnjeno v poglavju, ki opisuje način točkovanja (glej 5.2).
2.2.2 Specifikacije in klasifikacija
Kvalifikacijski sestanek bo potekal pred začetkom tekmovanja, običajno na lokaciji tekmovališča. V
idealnem primeru se to izvede en ali dva dni pred začetkom tekmovanja. Za prijavo tekmovalca s
posebnimi potrebami na tekmovanje v para-karateju, morajo nacionalne zveze v spletni sistem
registracije WKF vključiti dokumentacijo, ki omogoča medicinsko diagnostiko tekmovalcev, po
potrebi pa tudi druge dokumente, ki diagnosticirajo vrsto telesnih oslabitev tekmovalca.
Medicinsko diagnostični obrazci in dodatna testiranja na tekmovanju so orodja, s katerimi se lahko
tekmovalcu natančnejše zagotovijo dodatne točke. Med kvalifikacijo mora biti vsaj en trener ves čas s
tekmovalcem. V primeru, da gre za tekmovalca z motnjami v duševnem razvoju, ga bo po potrebi
lahko spremljal tudi član njegovega ožjega kroga.
Kar zadeva tekmovalce na invalidskih vozičkih, se bodo kvalifikacijskega sestanka udeležili z istim
invalidskim vozičkom, ki ga bodo uporabljali med tekmovanjem. Če se za tekmovanje uporabljajo
trakovi in/ali čevlji, jih je treba uporabiti tudi pri kvalifikaciji.
Kar zadeva slepe in slabovidne tekmovalce, ne bo med kvalifikacijo opravljeno nobeno dodatno
testiranje. Kljub temu pa se morajo tekmovalci pokazati na testiranju, da se preveri njihova omejitev.
Dodatne točke bodo dodeljene na podlagi medicinsko diagnostičnega obrazca.
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2.3

MEDICINSKO DIAGNOSTIČNI OBRAZCI

Medicinsko diagnostični obrazci (MDF) so dokumenti, ki jih je ustvarila WKF, da učinkovito povzamejo
diagnostične informacije para-tekmovalca. Ta dokument bo klasifikatorjem WKF zagotovil
pomembne informacije, da bodo upravičeno dodelili dodatne točke, ki bodo pozneje dodane
tekmovalcem.
Za tekmovalce na invalidskih vozičkih ter slepim in slabovidnim mora medicinsko diagnostični obrazec
izpolniti registrirani zdravnik.
V primeru tekmovalcev z motnjami v duševnem razvoju mora medicinsko diagnostični obrazec
izpolniti njegov osebni / primarni trener.

2.4

PREKVALIFIKACIJSKI POSTOPEK

Uradni klasifikator WKF lahko kadar koli med tekmovanjem prekvalificira tekmovalce s posebnimi
potrebmi.
Do prekvalifikacije lahko pride v naslednjih primerih:
a) če klasifikator opazi razliko v uspešnosti tekmovalca med uvrstitvijo na tekmovanje in
tekmovanjem.
b) v primeru odobritve uradnega protesta.
Če se tekmovalec med tekmovanjem prekvalificira z odločitvijo klasifikatorja, se točke, dosežene na
tekmovanju, dodajo točkam, ki ustrezajo najnovejši oceni uradnega klasifikatorja WKF.
Prekvalifikacija lahko povzroči pozitiven ali negativen rezultat.
Če obstaja sum, da je tekmovalec namerno prevaral klasifikatorja, bo tekmovalec takoj diskvalificiran.

3. POVRŠINA BORIŠČA
1. Tekmovalna površina mora biti ravna in potencialnih nevarnosti za tekmovalca.
2. Tekmovalna površina mora biti dovolj velika, da omogoča nemoteno izvedbo kate. Uporabljajo se
površine, ki sicer veljajo za WKF tekmovanja v katah.
3. Celotna tekmovalna površina mora biti brez ovir.
4. Obstajati mora ena garderoba za moške in ena za ženske; vrata zanje morajo biti široka najmanj 1
meter; za tekmovalce na invalidskih vozičkih mora biti v garderobi poseben stol, da se slednji
lahko udobno preoblečejo.
5. V primeru nepredvidenih incidentov, kot so dodatna testiranja, doping kontrola, požar, primer
evakuacije, so trenerji odgovorni za skrb za svoje tekmovalce.
POJASNILO:
I. Za pravilno izvedbo kate je potrebna stabilna gladka površina. Običajno je primerna oblazinjena
talna površina, ki se uporablja za tekmovanje v katah in borbah (tatami).
II. Tekmovalci morajo imeti možnost, da pridejo v dvorano, dodatne prostore za testiranje, doping
kontrole, ogrevalni prostor, garderobo, stranišča in območje gledalcev brez ovir, zlasti za tekmovalce
na invalidskih vozičkih in z okvaro vida. Še posebej pa to velja za tekmovalne površine na dvignjenih
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ploščadih, pri čemer se mora z ustrezno klančino zagotoviti varen dostop tekmovalcem na invalidskih
vozičkih.
III. Če se finalne borbe ali tekmovanja odvijajo na dvignjeni ploščadi, trenerji pripeljejo tekmovalce na
ploščad preko stopnic ali klančine. Tam jih uradniki WKF odpeljejo na tekmovalno površino in jih
nadzorujejo med izvajanjem kate iz varnostnih razlogov. Trenerji morajo med borbo sedeti na
trenerskih stolih. Po dvoboju bodo WKF uradniki vrnili tekmovalce do roba stopnic oziroma klančine,
kjer jih bodo skupaj s trenerji pospremili s tekmovališča.

4. URADNO OBLAČILO
1. Tekmovalci in sodniki morajo nositi uradno uniformo, kot je določeno v pravilih tekmovanja WKF
za kate in kumite.
2. Športnikom na invalidskih vozičkih je dovoljeno nositi bele športne copate.
3. V prvem krogu tekmovanja morajo ženske tekmovalke nositi rdeč pas, moški tekmovalci pa modri
pas.
4. V finalu bo moral en tekmovalec nositi rdeč pas, drugi pa modri pas. V skladu s pravili WKF je
športnik z rdečim pasom (Aka) postavljen na desni strani tekmovalne površine, kot je razvidno iz
glavnega sodnika, športnik z modrim pasom (Ao) na levi strani tekmovane površine.
POJASNILO:
I. Zgornji del kimona se med izvedbo Kate ne sme sneti.
II. Da bi zaščitili noge tekmovalcev na invalidskih vozičkih pred poškodbami, lahko le-ti nosijo športne
copate. Čevlji morajo biti popolnoma beli in brez logotipa ali proizvajalčevih oznak. Višina čevljev
lahko sega le do gležnjev. Nogavice morajo biti bele barve in ne smejo biti daljše od višine čevljev.
III. Če tekmovalec pride na borišče neprimerno oblečen, ni takoj izključen. Dobi eno (1) minuto časa,
da se uredi.

5. OPREMA
Politika IPC o športni opremi (opisana v priročniku IPC) velja za vsa uradna tekmovanja WKF.

5.1 PREVEZE ZA OČI
Tekmovalci v kategoriji slepih in slabovidnih lahko nosijo preveze za oči. Biti morajo temne barve
(siva, modra, črna) in ne smejo imeti logotipov ali znakov sponzorjev ali proizvajalcev.

5.2 INVALIDSKI VOZIČEK
Dovoljeni so vsi tipi invalidskih vozičkov, ki omogočajo atletsko in nemoteno predstavitev kate.
Prepovedane so naslednje vrste in različice invalidskih vozičkov:
a) za košarko
b) za ragbi
c) z električnim pogonom (npr. električni motorji, vgrajeni v pesto kolesa)
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d) s pogonom
Invalidski vozički, ki se uporabljajo pri tekmovanju, se morajo uporabljati tudi pri klasifikaciji. Če se pri
tekmovanju uporablja drugačen invalidski voziček kot pri klasifikacijski, bo tekmovalec diskvalificiran.

5.3 TRAKOVI
Dovoljeni so trakovi za pritrditev nog tekmovalcev na invalidskih vozičkih. Biti morajo bele barve in
brez logotipa ter nameščeni med gležnji in kolenom. Fiksacija stegen ali zgornjega dela telesa ni
dovoljena.
Trakovi, ki se uporabljajo na tekmovanju, se morajo uporabljati tudi pri kvalifikaciji. Če pri kvalifikaciji
ne bo uporabljen noben trak ali se pri klasifikaciji uporablja drugačen trak kot na tekmovanju, bo
tekmovalec diskvalificiran.

6. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA V KATAH
1. Tekmovanje v katah poteka v obliki posameznih bojev. Posamezni kata boj je sestavljen iz
individualne predstave v ločenih moških in ženskih kategorijah.
2. Uporablja se točkovni sistem z najboljšo uvrstitvijo točk.
3. Tekmovalci lahko izvajajo isto kato v vsakem krogu, zato je ponovitev kate dovoljeno.
4. Seznam tekmovalcev bo predstavljen pred tekmovanjem in bo sestavljen iz kvalifikacijskih
podatkov ter ustreznega števila dodatnih točk za vsakega tekmovalca, v skladu z uradnim
seznamom tekmovalcev. Pred vsakim krogom se na ta seznam vpiše kata, ki jo športnik želi
prikazati.
5. Najboljša dva v vsaki žrebni skupini v prvem krogu, bosta oblikovala novo žrebno skupino za
finale za prvo in tretje mesto. Prvi v skupini A in prvi iz skupine B se bosta v finalu pomerila za
prvo mesto. Drugi v skupini A in drugi v skupini B se bosta v finalu pomerila za tretje mesto.
Posledično bo ena zlata, ena srebrna in ena bronasta medalja. Tekmovalec, ki osvoji četrto
mesto, bo po uradni podelitvi medalj kot nagrado za svoj dosežek, dobil diplomo.
6. V boju za medalje Aka najprej pokaže svojo kato in je nato ocenjen. V nadaljevanju Ao izvede
svojo kato in je nato ocenjen. Končni rezultat bo uradno objavljen.
7. Medalje bodo podeljene na običajen način.

POJASNILO:
I. Osebni trener ne potrebuje uradne trenerske licence WKF, ampak mora le upoštevati WKF pravila, ki
veljajo za uradne trenerje.
II. Osebni in uradni trenerji, ki ne spoštujejo pravil WKF, so lahko izključeni iz tekmovanja. V tem
primeru udeležba športnika še vedno velja in ne predstavlja nobenih posledic za športnika.

7. ZBOR SODNIKOV
1. Zbor sedmih sodnikov za posamezno skupino tekmovalcev bo imenoval in usposobil predsednik
sodniške komisije, ob pomoči predsednika Para-karate komisije.
2. Sodniki ne smejo biti iste narodnosti, v krvnem sorodstvu ali svaštvu, prihajati iz istega kluba kot
nastopajoči tekmovalci, ali kako drugače vzbujati dvom v svojo nepristranskost.
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3. V sodelovanju s Tekmovalno komisijo bo predsednik Para-karate komisije imenoval in usposobil
zapisnikarje, pomočnike zapisnikarjev in klicatelje / napovedovalce rezultatov.
POJASNILO:
I. Glavni sodnik bo sedel na sredini, obrnjen proti tekmovalcem, ostalih šest sodnikov pa bo sedelo v
kotih tekmovalne površine, leva in desna stran pa je usmerjena proti tekmovalni površini.
II. Vsak sodnik bo imel ocenjevalno tablico s številkami in decimalnimi številkami od 0 do 9 ali pa
elektronske tablice (glej Dodatek 2).

8. IZVEDBA KATE
1. Kata je prosto izbrana s seznama WKF kat, kot je razvidno iz tekmovalnih pravil WKF za kate.
2. Odstopanja so lahko sprejemljiva zaradi vrste telesnih omejitev oziroma stopnje invalidnosti.
3. Dovoljene bodo majhne različice, ki jih uči slog tekmovalca (ryu-ha) karateja.

8.1 OCENJEVANJE
1. Sodniki pri ocenjevanju kate tekmovalcev vrednotijo njihovo izvajanje na osnovi dveh
enakovrednih glavnih kriterijev: tehnična in atletska izvedba, kot je opisano v pravilnih
tekmovalnih pravilih WKF za kate.
2. Ocenjevanje se prične in konča s tekmovalčevim priklonom ob začetku in koncu izvajanja
kate.
3. Pri ocenjevanju je potrebno obema glavnima kriterijema pripisati enak pomen.

8.2 TOČKOVANJE
1. Sedem sodnikov poda oceno. Pri izračunu rezultata se najvišja in najnižja ocena ne bosta
upoštevali.
2. Povprečna ocena v:
a) Prvem krogu je 7,0
b) b) Finalu pa 8,0
3. Sistem dodatnih točk:
Po razvrstitvi stopnje invalidnosti s strani klasifikacijskega odbora bodo sodniški oceni dodane do
3 dodatne točke ob upoštevanju, kako oslabitev vpliva na izvedbo kate (glej 6.2.1).

8.3 DISKVALIFIKACIJA
Tekmovalec ali ekipa tekmovalcev je lahko diskvalificirana, iz katerega koli od naslednjih razlogov:
a) Izpustitev priklona na začetku in zaključku kata nastopa.
b) Izraziti premor ali zastoj med izvajanjem.
c) Motenje sodnikov pri njihovem delu ( npr. sodnik se mora zaradi lastne varnosti umakniti ali
storjen fizični stik s sodnikom).
d) Odvezan pas, ki pade na borišče med izvajanjem kate.
e) Neupoštevanje navodil glavnega sodnika ali ostala neprimerna obnašanja.
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8.4 NAPAKE
Naslednje napake, če so razvidne, je treba upoštevati pri ocenjevanju v skladu z
zgornjimi kriteriji:
1. Pas, razrahljan do te mere, da se med izvajanjem že snema preko bokov.
2. Zavlačevanje, vključujoč podaljšano korakanje, prekomerno priklanjanje ali predolgi
premor pred začetkom izvajanja.

POJASNILO
I. Kata ni ples ali gledališka predstava. Držati se je potrebno tradicionalnih vrednot in principov. Biti
mora realistična v prikazu borbe in prikazati koncentracijo, moč in potencialni učinek tehnik.
Demonstrirati mora čvrstost, moč in hitrost, prav tako eleganco, ritem in ravnotežje.
II. Pri tehničnih lastnostih je treba upoštevati tudi manipulacijo z invalidskim vozičkom in pretočnost
tehnik.
III. Odstopanja so lahko na primer alternativne tehnike za neizvršljive tehnike (ročne tehnike ali dvig
invalidskega vozička namesto udarcev za športnike na invalidskih vozičkih, Hikite na kolo invalidskega
vozička namesto na bok) ali pa zavijanje namesto skokov za športnike vseh kategorij.
IV. Edino trener je odgovoren, da kata, ki je bila sporočena v seznam z rezultati, ustreza temu krogu.
V. Razloge za diskvalifikacijo in upoštevanje napak pri ocenjevanju je treba obravnavati previdno, saj
lahko nekatere klinične slike povzročijo ali vplivajo na določena vedenja ali težave. Sodniki bi morali
imeti možnost sestanka (Shugo), ne da bi to vplivalo na izid ocene.

9. POTEK BOJEV
1. Na začetku vsakega boja in predhodne poimenske najave tekmovalcev, se bo tekmovalec, ki nosi
modri (moški tekmovalci) ali rdeč pas (ženske tekmovalke), postavil na sredino zunanjega
vstopnega roba tekmovalne površine, obrnjen proti glavnemu sodniku. Na to mesto ga lahko vodi
trener. Potem se tekmovalec mora sam premakniti na začetno mesto izvajanja kate, ki je znotraj
tekmovalne površine, trener na tekmovalno površino ne sme stopiti. Tekmovalec se bo priklonil
in jasno povedal ime kate, ki naj bi jo izvedel in začel z izvajanjem. Po zaključku kate se bo
tekmovalec priklonil in počakal na ocene sodniškega zbora.
2. Glavni sodnik bo pozval k odločitvi (HANTEI) z dvotonskim žvižgom, nakar bodo sodniki podali
svoje ocene v smeri zapisnikarske mize. Ocene se javno naznanijo ena za drugo, glasno in jasno.
Napovedovalec kaže z iztegnjeno roko na ustrezne ocenjevalne tablice, medtem ko naznanja
rezultate. V trenutku, ko so rezultati naznanjeni, se ocenjevalne tablice drug za drugim obrnejo za
180 stopinj na stran gledalcev. Ob koncu naznanitve ocen se tekmovalec spet prikloni in se vrne
na rob tekmovalne površine, da le-to (s trenerjem) zapusti. Trener se mu lahko približa šele, ko je
tekmovalec zunaj tekmovalne površine.
3. Če glavni sodnik meni, da je potrebno tekmovalca diskvalificirati, lahko pokliče druge sodnike, da
se skupaj odločijo.
4. Posamezni tekmovalci, ki se ob pozivu ne odzovejo, bodo izključeni (KIKEN). Izključitev KIKEN
pomeni, da so tekmovalci izključeni iz te kategorije, čeprav to ne vpliva na udeležbo v drugi
kategoriji.
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5. Ko bo glavni sodnik razglasil KIKEN, bo moral z rdečo zastavico signalizirati proti začetnemu
položaju le-tega tekmovalca in jasno izreči besedo "KIKEN".
6. Če imajo tekmovalci, ki se lahko uvrstijo v naslednji krog, enak rezultat, se šteje najnižja
neizbrisana ocena. Če sta le-ti enaki, se šteje najvišji dana ocena.
7. Navkljub zgornji točki se lahko zgodi, da imata dva tekmovalca v skupini enak rezultat. Odločitev
kdo napreduje v naslednji se zgodi z dodatno izvedbo kate. Tekmovalca tekmujeta drug proti
drugemu in sodniki ju ocenjujejo na zgoraj opisan način. Sodniki naj točkujejo tako, da bo vidna
jasna razlika med tekmovalcema. Tekmovalci lahko v tem dodatnem krogu kato ponovijo.

10. URADNI PROTEST
Uradni protest v zvezi s tekmovanjem in klasifikacijskimi zadevami bodo sledili istemu postopku, kot
je opisan v tekmovalnih pravilih WKF. Člen 7: Uradni protest in Priloga 10: Uradni protestni obrazec
Pritožbe izven uradnih protestnih postopkov se ne sprejemajo.

11. AKREDITACIJA TEKMOVALCEV
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Tekmovalci morajo biti stari najmanj 18 let.
Registrirati se morajo prek svoje nacionalne zveze.
Registracija mora biti opravljena v sistemu za spletno registracijo WKF.
Registracija tekmovalca in trenerja, skupaj z MDF, TUE, ki ga je odobrila Nacionalna protidopinška
organizacija, morata biti naložena v spletni sistem registracije WKF. Izjeme za terapevtsko
uporabo zdravil (TUE), mora najprej odobriti ustrezna nacionalna protidopinška organizacija.
Slednje se predložiti upravitelju protidopinških zdravil WKF.
Na vsakega tekmovalca je lahko registriran en dodatni osebni trener.
Registracija bo na začetku ostala kot "v teku / na čakanju", da bi zdravnik lahko pregledal prijavo
(v največ dveh dneh), šele potem se registracija zaključi.
Za vsako kategorijo tekmovanja v para-karateju morajo biti prijavljeni najmanj 4 tekmovalci, da
se kategorija izvede. Organizacijski odbor pa lahko vedno naredi izjeme, če število udeležencev ni
doseženo.
Ena odgovorna oseba nacionalne zveze tekmovalcev mora pravočasno prevzeti akreditacijo, v
sobi za akreditacije posameznega tekmovanja.
Po registraciji poteka klasifikacijski sestanek para-tekmovalcev za določitev dodatnih točk.
Udeležba na klasifikacijskem sestanku je obvezna, tekmovalci, ki niso prisotni, so izključeni iz
tekmovanja.
Tekmovalcem mora biti ves čas prvenstva na voljo dodatni postopek kvalificiranja in
prekvalifikacijski postopek.
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DODATEK 1: TLORIS BORIŠČA ZA KATE
Izločilni krogi

Finale
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DODATEK 2: OCENJEVALNE TABLICE
Če elektronska naprava ni na voljo, ima vsak sodnik ocenjevalno tablico, na kateri se lahko obračajo
listi s številkami. Tablice so razdeljene na liste za polne točke in decimalne točke. Celotne točke se
gibljejo od 0 do 9 z vejico, decimalne točke pa tudi od 0 do 9.
Format tablic mora biti dovolj velik, da bi zagotovili dobro čitljivost, hkrati pa tudi ne bi smel biti
prevelik, da bi z njimi lažje rokovali. Velikost naj bi bila približno 25 x 35 cm.
Primer:

