
Reglementsendringer 2021, Tatamisport. 
(NKBF Barneidrettsbestemmelser og Forms-reglementet er under utarbeidelse) 
 
 
Rekkefølgen av paragrafene er endret i forhold til forrige utgave – det er lagt en annen logikk til 
grunn.  Men de er der alle sammen, pluss et par til. 
 
Reglementet er innholdsmessig lagt så nært som mulig opp til det reviderte Wako-reglementet. 
Gjennomgående er at dommere, utøvere og coach skal være mer presise, konsekvente og strenge i 
forhold til å overholde reglementet – hvilket vil skjerpe likhet, forutsigbarhet og rettferdighet for alle 
sammen. 
 
Selv om de viktigste endringene er nevnt under, så er det gjort flere små modifikasjoner, 
presiseringer og praksiser i forskjellige paragrafer.  
 
 
Kampleder suveren på tatami §28 

• Han gir advarsler, minuspoeng og exit på eget grunnlag, lik ringsport. 

• Det trengs ikke lenger dommerflertall.  

• Dette innebærer at poengdommerne ikke lenger skal signalisere for regelbrudd. (Men de skal 
selvsagt følge med og gi kampleder beskjed om uregelmessigheter, §29). 

• Kampleder skal bruke engangshansker  

• Ved diskvalifikasjon som ikke er direkte følgediskvalifikasjon, må avgjørelsen tas i samråd 
med matteleder, ev. også hoveddommer. 

 
Innføring av telling ved Knock down §11c 

• Det innføres telling, slik som i ringsport. (Men KO er ingen seierskategori). 

• Telles til 10 er kampen over. 

• Minuspoeng ved Knock down – disk etter tredje Knock down. 

• Men dersom utøver ikke kan lastes for Knock down, gis ikke minuspoeng. 

• Etter tredje telling stoppes kampen – uansett hvem som har skyld. 

• (Andre telling for junior/ungdom) 
 
Klarere karantenebestemmelser §13 
Skiller om utøver har vært bevisstløs eller ikke etter Knock down 

• Ikke bevisstløst, så 4 uker karantene (tidligere 8 uker). 

• Bevisstløs, men mindre enn 1 minutt, så 3 mnd. Karantene. 

• Bevisstløs mer enn 1 minutt, så 6 mnd. karantene. 
 
Aldersgrense §14 og §1 

• Aldersinndelingen skjer på bakgrunn av fødselsår – ikke lenger fødselsdato. 
 
Nye aldersklasser: 

• Barn 6-12 år. Egne regler regulert av NKBFs Barneidrettsbestemmelser. 

• Yngre ungdom fra det året en fyller 10 til og med året en fyller 12. (kun Point og Forms). De 
kan om ønskelig følge ordinært kampreglement med visse tilpasninger. 
Oppstart når NKBFs Barneidrettsbestemmelser er ferdig utarbeidet. 

• Eldre ungdom fra året en fyller 13 til og med året en fyller 15 (Alle tatamigrener) 

• Veteranklasse fra det året en fyller 41, kan utøver velge å gå i egen veteranklasse i stedet for 
i seniorklassen. 



 
NY § 35 Yngre Ungdom, 10-12 år, Reglementstilpasninger 
Denne er ny. 
Oversikt over de tilpasningene som er gjort i forhold til det ordinære kampreglementet. 
 
I Pointfight kan utøver påmeldes i to vektklasser (§14) 
 
Kamplengde §20 

• Yngre ungdom: 2x1.5 min.   

• Eldre ungdom: 2x2 min.  

• Veteran:2x2 min. 

• Dette gjelder også ved finaler. 
 
Krav for å kunne melde seg på stevner §2 
Kreves opplastet i web-portalen:  

• NKBF graderingsdiplom for minimum Orange belte (ikke yngre ungdom) 

• Ren utøver diplom (ikke yngre ungdom) 

• Legeattest og bilde 
 
Strengere krav på innveiing §15 
Innveiingsdommerne skal sjekke følgende: 

• Kampbok 

• Legeattest (ikke yngre ungdom) 

• Tannlegeattest ved tannregulering 

• Kortklipte negler 

• Skjegg mindre enn 2 cm. 

• Er det ikke i orden får ikke utøver godkjent innveiing. 
 
Kampantrekk §19 

• Innskjerpede krav til bekledning. 

• Ingen bekledning fra annen idrett. Heller ikke logo, symboler fra andre idretter. 

• Må ha klubb T-skjorte i Lett og Kick Light 

• Egne pointfight-drakter foretrekkes, men klubb T-skjorte kan benyttes. 
 
Ankelstøtte og fotbandasje tillatt §18 

• Dersom fotbandasje nyttes må også ankelstøtte benyttes. 
 
Strengere regler for coach §24 

• Gjelder bekledning, opptreden og sanksjoner 

• Coach kan gis advarsler og også diskes. 

• Coach har rett til time out to ganger for å påpeke formelle feil. 

• Ingen straff av utøver på bakgrunn av coach sin oppførsel 

• Utøver må ha min. en coach for å kunne gå kamp. 

• Utvises coach og denne ikke kan erstattes innen 2.min. diskes utøveren. 
 
 
 
Illustrasjonsbilder av tegngiving  
Disse er som vedlegg i reglementet. 
 
 



Advarselsprosedyrer mer regulert og strengere praksis §10 

• Det skal kun gis et tilsnakk (caution), og kun en verbal warning. Deretter Official warning, så 
minuspoeng. 

• Official warning -utøver skal da i nøytralt hjørne. Samme med Time-out. 
 
To typer diskvalifikasjon §8e 

• Det skilles mellom disk på to forskjellige grunnlag: 

• Teknisk – mister ikke rett til plassering og medalje. 

• Oppførsel – mister rett til plassering og medalje 
 
Medical time §11 b 

• Strengere på medical time – 2. min. Mer enn to minutt, så stoppes kampen på RSC. 
 
Strengere med oppmøte §10 d 

• Dersom en kommer for sent til kamp, eller ikke er kampklar med korrekt utstyr. Gis 
advarsler, ev. Disq. 

 
Teknikker §3 

• Back kick ikke lenger tillatt (var lov i Point) 
 
Treffpunkt §4 

• Kick Light: treffpunkt lår – front, side og bakside. Men kun med Rundspark. 
 
Strengere på poenggivende treffere§ 6 

• Det poengteres sterkt at teknikker som blokkeres helt eller delvis, som slås av eller pareres, 
ikke skal gis poeng. 

• Blir spark mot lår (Kick Light) cheked/blokkert gis ikke poeng. Men det må være en aktiv 
blokkering, ikke bare et step med foten. 

 
Tildeling av medalje §8 h 

• Yngre ungdom – alle skal ha premie. 
 
Tatami §21 

• Bør være 7 x 7 meter 

• I Forms 10x10 meter 
 
Matteleder §27 

• Denne er ny. 
 
Tidtaker §30 
Presisering av oppgaver og tegngiving. 
 
Teams-konkurranser § 33 

• Ikke lenger miks med ungdom, junior og senior i samme team 

• Ikke miks kvinner og menn i samme team 
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