1. Definicje

ZASADY WALKI KSW

„MMA” (Mieszane Sztuki Walki) to walka wr cz, podlegaj ca ustalonym ograniczeniom
zapisanym w Unified Rules lub innym regulacjom na onym przez KSW, pozwalaj ca na
ycie kombinacji technik z ró nych dyscyplin sztuk walki takich jak m.in. grappling,
poddania, kopni cia i uderzenia.
„Walka wr cz” to ka da forma rywalizacji, w której wymieniane s uderzenia, a ich celem jest
uszkodzenie przeciwnika.
„Zawodnik walki wr cz” to osoba, która bierze udzia w walce wr cz.

2. Kategorie wagowe
Je li KSW nie zatwierdzi pojedynku w innej kategorii wagowej, pojedynki MMA oraz walki
pokazowe rozgrywane s w nast puj cych kategoriach:
omkowa – 115 funtów (52,2 kg)
Musza – 125 funtów (56,7 kg
Kogucia – 125-135 funtów (61,2 kg)
Piórkowa – 135-145 funtów (65,8 kg)
Lekka – 145-155 funtów (70,3 kg)
Pó rednia – 155-170 funtów (77,1 kg)
rednia – 170-185 funtów (83,9 kg)
Pó ci ka – 185-205 funtów (93 kg)
Ci ka – 205-265 funtów (120,2 kg)
Superci ka – ponad 265 funtów
W pojedynkach, których stawk nie jest tytu mistrzowski dozwala si jednofuntow
tolerancj (1 lbs = 0,5 kg). W pojedynkach mistrzowskich uczestnicy nie mog przekroczy
dozwolonego zakresu wagi dla danej kategorii wagowej.
KSW mo e pozwoli na walk w umówionym limicie (tzw. catchweight) wed ug w asnego
pogl du i uznania. Na przyk ad, KSW mo e pozwoli na pojedynek z górnym limitem 177
funtów, je li uwa a, e taka rywalizacja b dzie dalej sprawiedliwa i bezpieczna.
KSW mo e te dopu ci na pojedynek dwóch zawodników, z których jeden wa y 264 funty, a
drugi 267 funtów, je li uzna, e takie starcie jest nadal sprawiedliwe i bezpieczne, pomimo,
e technicznie zawodnicy s z dwóch ró nych kategorii wagowych.

3. Specyfikacja banda owania r k
A) We wszystkich kategoriach wagowych banda e na ka
r
zawodnika
powinny ogranicza si do mi kkich kawa ków gazy, nie wi cej ni 2 cale na 15
yardów oraz nie wi cej ni 10 stóp ta my chirurgicznej szerokiej na jeden cal.
B) Samoprzylepna ta ma chirurgiczna powinna by umieszczona bezpo rednio na
ka dej r ce w okolicach nadgarstków w celu ich ochrony. Ta ma mo e by
owini ta wokó d oni dwa razy i mo e wystawa by zakrywa kostki ci ni tej
pi ci.
C) Banda e powinny by roz one równomiernie na d oni.
D) Banda e i ta my powinny by na one na d onie zawodnika w jego szatni w
obecno ci cutmana KSW oraz menad era lub g ównego naro nika jego rywala.
Zawodnik ma mo liwo
zrezygnowania z prawa do obecno ci jego
przedstawiciela przy nak adaniu banda y na r ce jego rywala.
E) W adnym wypadku nie mo na za
zawodnikowi r kawic zanim cutman
KSW nie zatwierdzi banda y
4. Ochraniacze na z by
A) Wszyscy zawodnicy musz na
na walk ochraniacz na z by, który zostanie
wcze niej sprawdzony i zatwierdzony przez obecnego na zawodach lekarza.
B) Runda pojedynku nie rozpocznie si dopóki obaj zawodnicy nie za
ochraniaczy na z by.
C) Je li zawodnikowi przypadkowo wypadnie ochraniacz podczas walki, s dzia
ringowy w pierwszym mo liwym momencie, który nie przeszkadza w przebiegu
pojedynku, zarz dza zatrzymanie czasu, umycie i na enie ochraniacza.
5. Wyposa enie ochronne
A) Wszyscy zawodnicy p ci m skiej musz dostarczy i na
ochraniacz na
krocz , który zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez cutmana KSW.
B) Wszystkim zawodnikom p ci
skiej nie wolno u ywa ochraniaczy na krocze.
6.

kawice
A) Wszyscy zawodnicy u ywaj przynajmniej 4-uncjowych r kawic dostarczonych
przez KSW. Standardowo, bez specjalnego pozwolenia komisji, nie mo na
ywa wi kszych r kawic ni 6-uncjowe. Waga niektórych rozmiarów r kawic
takich jak XXL – XXXXL mo e przekroczy 6 uncji.
B)
kawice powinny by dostarczone przez i zatwierdzone przez KSW. aden
zawodnik nie mo e u ywa swoich w asnych r kawic.

7. Strój zawodnika
A) Ka dy zawodnik zak ada spodenki do MMA, kickboxingu lub boksu lub spodenki
kolarskie zatwierdzone przez KSW.

B) Koszulki i judogi s zabronione, za wyj tkiem zawodników p ci
nosz koszulki zatwierdzone przez KSW.
C) Buty oraz inne ochraniacze stóp s zabronione.

skiej, którzy

8. Wygl d zawodnika
A) Ka dy zawodnik musi by czysty i schludny.
B) Nadmierne u ycie substancji po lizgowych i innych, m.in. jak ele do w osów,
kremy i spreje na twarz, w osy i cia o zawodnika jest zabronione. S dzia
ringowy lub przedstawiciel KSW mo e nakaza usuni cia substancji
po lizgowych i innych przed pojedynkiem.
C) Przedstawiciel KSW oceni czy w osy na g owie i twarzy zawodnika nie s
niebezpieczne dla zdrowia jego w asnego lub rywala i czy nie b
przeszkadza w nadzorze i przeprowadzeniu pojedynku. Je li w oscy na g owie i
twarzy stwarzaj takie niebezpiecze stwo, zawodnik nie zostanie dopuszczony
do pojedynku, je li nie wyeliminuje tego niebezpiecze stwa na tyle, by
przedstawiciel KSW dopu ci go do pojedynku.
D) Zawodnicy nie mog nosi w czasie pojedynku adnej bi uterii i kolczyków.
9.

ugo

walki

A) Ka da walka MMA nie o tytu trwa 3 rundy, z których ka da nie mo e by
sza ni 5 minut. Przerwa mi dzy rundami trwa 1 minut .
B) Ka da walka MMA o tytu odbywa si na dystansie 5 rund
10. Przerywanie pojedynku
dzia ringowy jest jedynym arbitrem pojedynku i jedyn osob upowa nion do przerwania
pojedynku. S dzia ringowy mo e zasi ga rady lekarza ringowego sprawie decyzji o
przerwaniu pojedynku.
dzia ringowy i lekarz ringowy to jedyne osoby, które mog wej do ringu lub obszaru
walki w czasie trwania pojedynku. Zasada ta nie dotyczy przerwy mi dzy rundami lub czasu
ju po zako czeniu pojedynku.
11.

dziowanie punktowe
A) Wszystkie pojedynki s oceniane i punktowane przez trzech s dziów, z których
ka dy ocenia pojedynek z innego miejsca wokó ringu / obszaru walki. S dzia
ringowy nie mo e by jednocze nie s dzi punktowym.
B) System 10-punktowy jest standardowym narz dziem punktowania
pojedynków. Wed ug tego systemu przyznaje si 10 punktów zwyci zcy rundy
oraz 9 punktów lub mniej przegranemu, za wyj tkiem rzadkiego przypadku
rundy remisowej, która punktowana jest 10-10.
C) Walki punktowane s
wed ug najnowszych kryteriów s dziowania
stowarzyszenia komisji stanowych w USA (ABC)

12. Faule
A) Nast puj ce zachowania uznaje si za faule w pojedynku MMA lub walce
pokazowej i wed ug uznania s dziego mog si one zako czy ukaraniem
zawodnika:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.

uderzanie g ow
atakowanie oczu w ka dy sposób
gryzienie
plucie na rywala
ci gni cie za w osy
wk adanie palców do buzi rywala
wszelkiego rodzaju ataki na krocze
wk adanie palców w otwory lub rozci cia rywala
wignie na ma e stawy
ciosy w kr gos up i ty g owy
uderzanie czubkiem okcia z godziny 12 na 6
wszelkie ataki w krta oraz apanie za tchawic
drapanie, szczypanie i kr cenie skóry
kopanie w g ow przeciwnika w pozycji parterowej
uderzanie kolanem w g ow przeciwnika w pozycji parterowej
deptanie rywala w pozycji parterowej
apanie siatki
apanie spodenek lub r kawic rywala
ywanie wulgarnego j zyka w obr bie ringu / klatki
niesportowe zachowanie skutkuj ce kontuzj rywala
atakowanie rywala w czasie przerwy mi dzy rundami
atakowanie rywala, który znajduje si pod opiek arbitra
atakowanie rywala po gongu
unikanie kontaktu z rywalem, umy le lub powtarzaj ce si
wypluwanie szcz ki, udawanie kontuzji
wyrzucanie rywala po za ring / obszar walki
umy lne niestosowanie si do instrukcji s dziego ringowego
upuszczanie rywala na jego g ow lub kark
ingerencja naro nika w przebieg pojedynku
wrzucenie r cznika w trakcie pojedynku
kierowanie palców w oczy/twarz rywala w stójce

B) Dyskwalifikacja mo e nast pi po dowolnej kombinacji powy szych fauli albo po
umy lnym faulu, wed ug uznania s dziego ringowego
C) Faul mo e by ukarany odj ciem punktów na kartach punktowych zawodnika
pope niaj cego go. Osoba odpowiadaj ca za karty s dziowskie, nie s dzia

punktowy, jest odpowiedzialna za podliczenie w ciwej punktacji po odj ciu
punktu.
D) Tylko s dzia ringowy mo e ukara zawodnika za faul. Je li s dzia ringowy nie
ukarze zawodnika za faul, s dziom punktowym nie wolno samemu ocenia , czy
dosz o do faulu i nie wolno bra im takiego faulu pod uwag przy punktowaniu
rundy.
E) Kiedy dojdzie do faulu:
i.
ii.
iii.
iv.

F)

dzia ringowy zarz dza przerw w walce
dzia ringowy wysy a zawodnika, który pope ni faul do neutralnego
naro nika
dzia ringowy sprawdza stan i bezpiecze stwo sfaulowanego
zawodnika
dzia ringowy ocenia faul i odejmuje punkt, je li uzna za stosowne,
nast pnie informuje przedstawiciela Komisji, sekundantów oraz
osob odpowiedzialn za karty s dziowskie o swojej decyzji czy faul
by umy li i czy odejmuje punkt.

Je li zawodnik b cy na dole w parterze pope ni faul, a zawodnik b cy u
góry nie jest kontuzjowany, walka b dzie kontynuowana w tej samej pozycji
oraz:
i.
ii.
iii.

dzia ringowy ustnie poinformuje zawodnika z do u o tym, e dopu ci
si faulu.
Kiedy runda si zako czy, s dzia ringowy oceni faul i w razie potrzeby
odejmie punkt informuj c o tym przedstawiciela Komisji, sekundantów
oraz osob odpowiedzialn za karty s dziowskie.
dzia ringowy mo e przerwa walk z uwagi na ostro faulu. W sytuacji
ra cego faulu, zawodnik, który go pope ni zostaje zdyskwalifikowany.

G) Cios poni ej pasa
i.
ii.
iii.

Zawodnik uderzony poni ej pasa ma do 5 minut czasu na doj cie do siebie
po faulu, je eli wed ug opinii lekarza ringowego jest on w ogóle zdolny do
kontynuowania pojedynku.
Je li zawodnik zakomunikuje, e mo e kontynuowa pojedynek przed
up ywem 5 minut, s dzia ringowy wznawia walk .
Je li zawodnik wykorzysta pe ne 5 minut i nadal nie mo e kontynuowa
pojedynku, walka zostaje zako czona, a jej wynik, na podstawie
przewalczonych rund i czasu do momentu przerwania, jest ustalany tak
jak w punkcie 16.

H) Faule inne ni cios poni ej pasa
i.

Je li pojedynek MMA jest przerwany w wyniki przypadkowego faulu,
dzia ringowy ocenia czy zawodnik sfaulowany jest w stanie

ii.

iii.

iv.

kontynuowa walk . Je li szansa na zwyci stwo zawodnika sfaulowanego
nie zosta a znacznie zmniejszona w wyniku faulu, a faul nie by
uderzeniem na g ow mog cym spowodowa wstrz nienie, s dzia
ringowy mo e nakaza kontynuowanie pojedynku po przerwie na doj cie
do siebie sfaulowanego zawodnika nie d szej ni 5 minut. Natychmiast
po rozdzieleniu zawodników, s dzia ringowy musi poinformowa
przedstawiciela Komisji o swojej ocenie czy faul by przypadkowy.
Je li zawodnik jest sfaulowany uderzeniem, które s dzia uzna za
niedozwolone, s dzia ringowy powinien zatrzyma akcj i czas. S dzia
ringowy mo e wys kontuzjowanego zawodnika do lekarza ringowego,
eby ten oceni , czy zawodnik jest zdolny do kontynuowania pojedynku.
Lekarz ma do 5 minut na decyzj . Je li lekarze ringowy uzna, e zawodnik
mo e kontynuowa walk , s dzia ringowy wznawia pojedynek. Inaczej ni
w przypadku ciosu poni ej pasa, zawodnik nie ma 5 minut na doj cie do
siebie, tylko musi kontynuowa pojedynek, kiedy s dzia ringowy o tym
zdecyduje.
W przypadku fauli innych ni cios poni ej pasa, je li kontuzjowany
zawodnik zostanie uznany przez s dziego ringowego za niezdolnego do
kontynuowania pojedynku, s dzia natychmiast przerywa pojedynek. Je li
dzia ringowy uzna, e zawodnik nie jest zdolny do kontynuowania
pojedynku, nawet je eli nie min o jeszcze 5 minut, zawodnikowi nie
przys uguje mo liwo wykorzystania pozosta ego czasu, a walka musi
zosta przerwana.
Je li s dzia ringowy zdecyduje si zasi gn rady lekarza ringowego,
ugo trwania oceny lekarskiej nie mo e przekroczy 5 minut. Je li
przekroczy 5 minut, walka nie mo e by wznowiona i pojedynek zostaje
przerwany.

13. Definicja zawodnika b

cego w parterze

A) Zawodnik, który ma dwie stopy i kolano na macie,
B) Zawodnik, który ma dwie stopy i dwie d onie/pi ci na macie,
C) Zawodnik, który le y na macie.
Uwaga: Kiedy zawodnik ma dwie stopy i jedn d
lub pi
na macie, dozwolone s stompy
oraz kopni cia w ka
cz
cia a (oprócz stref zakazanych) poniewa znajduje si w pozycji
stoj cej, a nie parterowej.

14. Kontuzje spowodowane dozwolonymi akcjami i faulami
A)
B)
C)

Je li kontuzja powsta a w czasie walki w wyniku dozwolonej techniki jest na
tyle powa na, aby przerwa pojedynek, kontuzjowany zawodnik przegrywa
przez techniczny nokaut.
Je li kontuzja powsta a w czasie walki w wyniku umy lnego, wed ug oceny
dziego ringowego, faulu jest na tyle powa na, aby przerwa pojedynek,
zawodnik, który faulowa przegrywa przez dyskwalifikacj .
Je li kontuzja powsta a w czasie walki w wyniku umy lnego, wed ug oceny
dziego ringowego, faulu pozwala sfaulowanemu zawodnikowi na

kontynuowanie pojedynku, s dzia ringowy informuje osob odpowiedzialn
za karty s dziowskie o odj ciu dwóch punktów na kartach zawodnika, który
pope ni faul.
Je li kontuzja powsta a w czasie walki w wyniku umy lnego, wed ug oceny
dziego ringowego, faulu pozwala sfaulowanemu zawodnikowi na
kontynuowanie pojedynku, jednak w pó niejszym czasie nie pozwala mu na
dalsz walk , kontuzjowany zawodnik wygrywa przez techniczn decyzj , je li
do tego momentu prowadzi na kartach s dziowskich. Je li kontuzjowany
zawodnik remisowa lub przegrywa na kartach s dziowskich w momencie
przerwania walki, walka zostaje uznana za techniczny remis.
Je li zawodnik dozna kontuzji próbuj c sfaulowa rywala, s dzia ringowy nie
podejmuje adnej akcji na korzy zawodnika, a kontuzja jest traktowana tak
jakby powsta a w wyniku dozwolonej akcji.
Je li kontuzja powsta a w czasie walki w wyniku nieumy lnego, wed ug oceny
dziego ringowego, faulu jest na tyle powa na, aby natychmiast przerwa
pojedynek, walka zostaje uznana za no contest je li zostanie przerwana przed
up ywem dwóch rund w trzyrundowym pojedynku lub przed up ywem trzech
rund w pojedynku pi ciorundowym.
Je li kontuzja powsta a w czasie walki w wyniku nieumy lnego, wed ug oceny
dziego ringowego, faulu jest na tyle powa na, aby natychmiast przerwa
pojedynek, walka zostaje uznana za techniczn decyzj na korzy zawodnika,
który prowadzi na kartach punktowych w momencie przerwania pojedynku,
tylko wtedy, gdy przerwanie pojedynku mia o miejsce po zako czeniu dwóch
rund w pojedynku trzyrundowym i trzech rund w pojedynku pi ciorundowym.
Niesko czone rundy punktuje si wed ug tych samych kryteriów co inne
rundy, s dziowie punktowi oceniaj zawodników w przedziale czasowym od
pocz tku rundy do momentu przerwania pojedynku.

D)

E)
F)

G)

H)

15. Rodzaje rezultatów
A) Poddanie
i.
ii.

Fizyczne odklepanie
Poddanie werbalne

B) Nokaut
i.
ii.
iii.

Kiedy s dzia ringowy przerwie walk (TKO)
Kiedy kontuzja spowodowana dozwolon akcj jest na tyle powa na,
e pojedynek zostaje przerwany (TKO)
Kiedy zawodnik straci przytomno po ciosie lub kopni ciu (KO)

C) Decyzja
i.

Jednog na decyzja – wszyscy s dziowie punktowi wypunktowali
walk dla tego samego zawodnika.

ii.
iii.

Niejednog na decyzja – dwóch s dziów punktowych wypunktowa o
walk dla jednego zawodnika, trzeci s dzia dla drugiego zawodnika
Wi kszo ciowa decyzja – dwóch s dziów punktowych wypunktowa o
walk dla jednego zawodnika, trzeci wypunktowa remis

D) Remis
i.
ii.
iii.
E)
F)
G)
H)
I)

Jednog ny remis – wszyscy s dziowie punktowi wypunktowali remis
Wi kszo ciowy remis – dwaj s dziowie punktowi wypunktowali remis
Niejednog ny remis – ka dy s dzia punktowy wypunktowa walk
inaczej

Dyskwalifikacja
Poddanie pojedynku
Techniczny remis
Techniczna decyzja
Brak decyzji

Regulamin dodatkowy
1. Procedura wa enia i kary za niezrobienie wagi
A) Podczas oficjalnego porannego wa enia od 10: 00 do 12: 00 ka dy zawodnik ma
maksymalnie trzy podej cia do zrobienie wagi.
B) Je li zawodnik nie zrobi wagi do godziny 12: 00, zawodnik ma dodatkow godzin na
zrobienie wagi.
C) Je li zawodnik nie zrobi wagi podczas wieczornej ceremonii wa enia, zostan
zastosowane wobec niego kary finansowe zgodne z jego kontraktem oraz niniejszym
regulaminem:
przekroczenie do 1,0 kg
- 10% od ca kowitej ga y za walk za niezrobienie wagi
w regulaminowym czasie porannego wa enia i kolejne -20% od ca kowitej ga y za
niezrobienie wagi po dodatkowej godzinie
przekroczenie od 1 kg do 2 kg - 10% od ca kowitej ga y za walk za niezrobienie wagi w
regulaminowym czasie porannego wa enia i kolejne -30% od ca kowitej ga y za
niezrobienie wagi po dodatkowej godzinie
przekroczenie od 2 kg do 4 kg - 10% od ca kowitej ga y za walk za niezrobienie wagi w
regulaminowym czasie porannego wa enia i kolejne -40% od ca kowitej ga y za
niezrobienie wagi po dodatkowej godzinie
przekroczenie od 4 kg w gór - 10% od ca kowitej ga y za walk za niezrobienie wagi w
regulaminowym czasie porannego wa enia i kolejne -50% od ca kowitej ga y za
niezrobienie wagi po dodatkowej godzinie

W walce o pas oboje zawodnicy musz wype ni umówiony limit wagowy, Je li
mistrz nie wype ni limitu, wakuje pas nawet je li zostanie zwyci zc walki. Walka
wówczas odb dzie si na dystansie 5x5 min.
Je li pretendent nie wype ni limitu, walka traci status mistrzowskiej i nawet je li
pretendent j wygra pas zostaje u mistrza, a walka odb dzie si na dystansie
3x5min.
Je li oboje nie wype ni limitu walka traci status mistrzowski, a mistrz wakuje pas
nawet je li zostanie zwyci zc walki. a walka odb dzie si na dystansie 3x5min.
D) Je li zawodnik przekroczy wag o ponad 4 kg, jego przeciwnik mo e odmówi wzi cia
udzia u w Walce.
E) Poranne wa enie ka dego zawodnika odbywa si w obecno ci s dziego g ównego KSW
(lub wyznaczonego przez niego innego s dziego) oraz jest rejestrowane na video.
Sekundant przeciwnika mo e równie obserwowa wa enie.

F) Podczas wieczornego wa enia zawodnicy nie musz ju wype ni limitu swojej kategorii
wagowej, ale zobowi zani s do rozebrania si do samych spodenek / majtek, wej cia na
wag oraz spotkania twarz w twarz z przeciwnikiem.
G) Po wa eniu zawodnicy zobowi zani s wype ni wszystkie obowi zki medialne.

2. Zachowanie sekundantów
A) W naro niku zawodnika mo e przebywa maksymalnie trzech sekundantów.
B) Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki,
podczas przygotowania do walki oraz bezpo rednio po jej zako czeniu.
C) W czasie przerwy mi dzy rundami do klatki mo e wej tylko dwóch
sekundantów, dwóch musi pozosta na zewn trz ringu (do klatki mo e wej
sekundantów).
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D) Obowi zkiem sekundantów jest dostarczenie dla swojego zawodnika
suspensorium oraz ochraniacz na szcz .
E) W czasie trwania walki (rundy) sekundanci musza przebywa poza podestem
ringu. Na wyznaczonych miejscach.
F) Obowi zkiem sekundantów jest uprz tni cie naro nika po przerwie mi dzy
rundami.
G) W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

wchodzi na podest ringu
przechodzi przez liny
apa i szarpa liny,(siatk )
porusza si wko o ringu, (klatki)
ywa niecenzuralnych s ów pod adresem zawodnika lub s dziego,
korzysta z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych)
pomaga fizycznie zawodnikowi bez zezwolenia s dziego

H) W czasie trwania przerwy w walce sekundantom nie wolno:
i. przebywa wewn trz ringu w liczbie wi kszej ni jedna osoba, (w klatce 2
osoby)
ii. zwraca si bezpo rednio do s dziego ringowego
iii. przechodzi do naro nika przeciwnej ekipy
iv. podawa zawodnikowi wspomagania w postaci sta ej (tabletki, pastylki itp.)
v. podawa wod (p yny) w opakowaniu szklanym
vi. zaszywa i zlepia rany powsta e w wyniku walki
I) W czasie walki (rundy) sekundantom wolno:

i.
ii.

udziela wskazówek zawodnikowi dotycz cej przebiegu walki spoza ringu
przygotowa sprz t do pomocy podczas przerwy (woda, lód itp.)

J) Za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mog by ukarani ostrze eniem oraz
dyskwalifikacj oraz mog spowodowa ostrze enie oraz dyskwalifikacj ich
zawodnika
i. pierwsze ostrze enie udzielane jest po pierwszym z amaniu zasad
zachowania sekundantów.
ii. drugie ostrze enie wi e si z odj ciem z honorarium zawodnika 10 % sumy
iii. trzecie ostrze enie oznacza odes anie sekundanta do szatni, co wi e si z
odj ciem od honorarium zawodnika 20 % sumy
iv. kolejne ostrze enie oznacza dyskwalifikacj zawodnika
v. dyskwalifikacja mo e nast pi od razu gdy z amanie regu zachowania
sekundantów bezpo rednio wp yn o na przebieg walki niekorzystny dla
przeciwnika
3. Odwo ania
A) Menad er zawodnika ma prawo wnie pisemny protest dotycz cy wyniku walki
w ci gu 48 godzin od momentu zako czenia walki po wp aceniu 1000 Euro kaucji
na konto Federacji KSW.
B) Komisja odwo awcza w sk adzie
i.
dzia g ówny
ii.
dzia ringowy
iii. jeden z s dziów punktowych
iv. rozpatruje z ony protest, a jego wynik prezentuje w ci gu 48 godzin od
daty przyj cia protestu.
C) W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu Federacja KSW nie zwraca
wp aconej kaucji.
D) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu Federacja KSW zwraca
wp acon kaucj .

