
Reglementsendringer 2021, Ringsport. 
 
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.  
Som tidligere følges ringsport og tatami paragrafmessig og formuleringene er lik der det passer. 
Mange endringer er derfor lik for Ring og Tatami. 
 
Reglementet er innholdsmessig lagt så nært som mulig opp til revidert Wako-reglement. 
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. 
 
 
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 §§ 32, 31g, 14 og 1 

 Aldersinndelingen for ringsportkamper/merkekamper, som ikke tillater knock-out, skjer på 
bakgrunn av fødselsår – ikke lenger fødselsdato. 

 
 
Nytt navn på tidligere ungdomsklasse: 

 Eldre ungdom fra året en fyller 13 til og med året en fyller 15. 
(Men for å delta i NM må en likevel i denne klassen være fylt 13 år – jf.§1). 

 
 
Krav for å kunne melde seg på stevner §2 
Kreves opplastet i web-portalen:  

 NKBF-gullmerke 

 Ren utøver diplom 

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

 Kampbok 

 Legeattest  

 Tannlegeattest ved tannregulering 

 Kortklipte negler 

 Skjegg mindre enn 2 cm. 

 Er det ikke i orden får ikke utøver godkjent innveiing. 
 
 
 



Sikkerhetsutstyr §18 

 Leggbeskytter av strømpetype (sock type), er forbudt. 

 Ankelstøtte og fotbandasje er tillatt. 

 Dersom fotbandasje benyttes, må også ankelstøtte benyttes. 
 
 
Kampantrekk §19 

 Innskjerpede krav til bekledning. 

 Ingen bekledning fra annen idrett. Heller ikke logo, symboler fra andre idretter. 
 
 
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 §11b 

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

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

 
 
Teknikker §3 

 Back Hand ikke lenger tillatt. 

 Kravet om at Hook kick og Axe kick må treffe med tåballen/fotsålen, er fjernet. 

 K1-style, Klinsjing: med én eller begge armer rundt nakken eller skuldrene og kun én 
kneteknikk umiddelbart. 
 



Treffpunkt §4 

 Forbudet mot treffpunkt oppe på hodet, er fjernet.Kick. 

 Low Kick: Ikke tillat med Front Kick, Side Kick el. Spinning Back Kick til lår. 

 K1-style:  Ikke tillat med Front Kick, Side Kick el. Spinning Back Kick til front av fot/legg. 

 Slagteknikker mot lår, er forbudt.  
 
 
Poeng-uttelling/points §5 

 Knock down gir et ekstra poeng i tillegg til den poenggivende trefferen. 
 
 
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 (Low kick/K1-style) cheked/blokkert gis ikke poeng. Men det må være en 
aktiv blokkering, ikke bare et step med foten. 

 
 
Ring §21 

 Skal være minimum 5.2 x 52 meter (tidligere 4.9 x 4.9). Maksimum som før: 6.1 x 6.1) 

 Tautykkelse skal være 4 cm (tidl. min3 og maks 5), sett bort fra dekke. 
 
 
Ringleder §27 

 Denne er ny. 
 
 
Tidtaker §30 
Presisering av oppgaver og tegngiving. 
 
 
Ferdighetsmerket § 34 

 Det innføres kun én serie i merkekampene, uavhengig av kampgren, jf. §34a 

 For å bestå merke, må to av tre dommere bestå utøveren - gjelder også Gullmerket, jf. §34f. 

 Aldersgrensen for merkekamp, er fra med det året en fyller 13 år, jf. §34b. 
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