
 

 

Förändringar i regelverket FC_LK_K1 

gjorda 2012-01 

REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING 
Specifikationer. 

Handskarna skall vara av tävlingstyp. Vikten för handskarna skall vara 10 oz och handskarna 

måste vara rena och felfria. (Bort med förbud mot snörning) 

 

Bandage: Händerna får lindas med en boxarlinda. Längden på lindan får inte överstiga 3,5 

meter och inte vara bredare än 5cm. Ingen annan form av bandage får användas. Till lindan 

får inget annat användas än en mjuk plåsterremsa högst 15 cm lång som endast får fästas på 

handlovens ovansida. 

(Plåsterremsan utökas och så även längden på lindan. WAKO tillåter 5 meters linda men 

säger inget om plåsterremsan som används till fäste.) 

 

REGEL 3, KLÄDSEL 
Gemensamt för disciplinerna är att männen har bar överkropp medan kvinnor bär tajt topp 

eller linne som inte får gå ner till byxlinningen.  

Klädsel, FC – Män: långbyxor. Kvinnor: Långbyxor 

Klädsel, LK - Män: Shorts (som inte får inte täcka knäskålen.) Kvinnor: Som männen. 

Klädsel, K1 – Män: Shorts (som inte får inte täcka knäskålen.) Kvinnor: Som männen.  

(Vi specificerar i respektive disciplin vilka plagg som får användas) 

 

REGEL 4, RINGUTRUSTNING 
Fordringar. 

Följande skall finnas tillgängligt 

 Två pallar, eller stolar, en i varje hörna. 

 Två hinkar, för vatten och skräp, en i varje hörna. 

 Gonggong eller visselpipa eller något likvärdigt. 

 En första förbandsutrustning. 

 Två par handskar (1par röda & 1par blåa) 

 Huvudskydd röda, blåa alternativt neutrala färger (svart/vit) i tillräckliga storlekar.  

 Transparenta, vinyl eller plasthandskar för ringdomare att använda under match.  

(Handskar nytt krav för ringdomare inom fullkontakt) 

(Handskars neutrala färg definieras som vit eller svart) 

 

REGEL 5, LÄKARUNDERSÖKNING OCH INVÄGNING 
5-1 Läkarutlåtande vid tävlingstillfälle  
En fighter skall inte tillåtas att ställa upp i en tävling utan att först ha blivit undersökt av en läkare den 

aktuella dagen.  

Undantag görs vid SM då kontroller är tillåtna fr.o.m. kl. 19.00 dagen innan tävling.  

Läkaren skall också gå igenom fighterns startbok för att kontrollera eventuella skador.Vid öppna 

tävlingar där startböcker inte är nödvändiga görs enbart kontroll av läkarintyg som inte får vara äldre 

än 12 månader. 

(Tid för invägning regleras i samband med SM som nästan alltid sker dagen innan tävling) 

 



 

 

REGEL 8, SEKONDERNA 
Varje tävlande har rätt till två sekonder som skall rätta sig efter följande regler. 

 Endast de två sekonderna får beträda podiet och endast en får gå in i ringen. 

 Under matchen får ingen av sekonderna uppehålla sig på podiet. Före varje rond skall de avlägsna 

pallar, hinkar, handdukar etc. från podiet. 

 Sekonderna skall vara utrustade med handduk åt sin fighter. En sekond kan ge upp åt sin fighter 

och får då kasta in handduken i ringen, utom när domaren räknar över fightern. 

 Huvuddomaren skall vid varje tävling samla till möte, för att klargöra regler och poängtera viktiga 

saker angående arrangemanget. Vid denna genomgång skall också sekonderna delta. 

 Råd och uppmuntran får ske under kontrollerade, normala och sportsliga former under pågående 

rond. Om en sekond bryter mot reglerna skall denne varnas eller diskvalificeras. Fightern kan 

också få tillsägelser, poängavdrag och diskvalificeras för förseelser som begås av sekonderna. Om 

en sekond bortvisas från ringhörnan av ringdomaren skall denne inte tillåtas att tjänstgöra mer 

under det tävlingspasset. Om sekonden under turneringen blir bortvisade en andra gång skall han 

avstängas från tjänstgöring som sekond under den turneringen. 

 

(Ringhörnan får ge råd och uppmuntran under match under kontrollerade, normala och 

sportsliga former under match. Detta görs rutinmässigt redan idag.) 

9-2-2 Klädsel (Ringdomare) 

Ringdomaren skall tjänstgöra i ringen. Denna skall bära en vit skjorta med vårt internationella 

förbunds logo, svart fluga samt mörka byxor. Inga föremål som kan skada de tävlande får bäras under 

tjänstgöring i ringen som exempelvis klocka, ringar mm. 

Ringdomare under utbildning bär inte fluga utan får denna vid godkännandet.  

(Ringdomare får efter genomgången utbildning en skjorta och praktiserar sedan i 

denna. Tidigare var egen vit skjorta ok.) 

 

9-2-3 Skydd 

Ringdomaren skall bära tätt åtsittande och transparenta vinyl eller plasthandskar. Detta för att skydda 

domare och fighters ifrån eventuell okänd blodsmitta.  

Handskarna bytes mellan varje match eller om dom blivit exponerade för blod.  

 

(Krav på handskar för domare i fullkontaktsdisciplinerna införs. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGEL 14, TILLDELNING AV POÄNG & TILLÅTNA TRÄFFYTOR. 
 

Lika vid Matchslut 

Om en poängdomare vid matchens slut finner att poängen inte skiljer de båda tävlande åt, skall det 

dömas oavgjort om detta är meddelat ifrån arrangören att så får ske. I de fall vinnare måste utses skall 

poängdomarna döma till förmån för den fighter som har flest antal klicks totalt under hela matchen. 

 

Är de lika också i detta avseende skall det dömas till förmån för den boxare som visat sig mest aktiv, 

bäst i sista ronden, bästa försvaret (sidsteg, undanglidningar osv.) eller på boxats på det sätt som 

poängdomaren anser vara det bättre sättet. 

 

En vinnare måste utses i alla turneringar samt i alla mästerskap.  

  

(Stod tidigare att det var upp till klubbarna att komma överens om oavgjort resultat. 

Korrigeras till att beslutas av arrangören vilket görs rutinmässigt idag och inte av klubbarna.) 

 

13-7. Seger genom walk over (WO) 

När en tävlande beträder ringen fullt utrustad och dennes motståndare uteblir, efter det att 

dennes namn utropats av speakern, och en tid av 2 minuter förflutit; skall ringdomaren 

förklara den förste tävlande som segrare och informera poängdomarna att fylla i sina protokoll 

och samla in dem. 

 

Vid situationer där WO lämnats innan match behöver inte någon av de tävlande beträda 

ringen.  

Ingen av dessa fighters får tillgodoräkna sig matchen i en seger genom walk over (WO). 

 

(Regeln att fighter måste beträda ringen med full utrustning trots tidigare lämnad WO 

av motståndaren tas bort.) 

 

13-8. Oavgjort (D) 
Det är upp till varje tävlingsarrangör att besluta om oavgjort domslut skall få gälla och skall 

meddelas senast på coachmötet innan tävlingsstart om så är fallet. 

 
(Stod tidigare att det var upp till klubbarna att komma överens om oavgjort resultat. Ändrat till 

arrangören) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGEL 22, MEDICINSK LÄMPLIGHET 
 

22-1 Obligatoriskt Läkarintyg. 
Varje tävlande skall i sin startbok (gäller ej Öppen Tävling. Se punkt 27) ha ett läkarintyg som skall 

förnyas varje år. Läkarintyget skall vara det som finns att hämta på förbundets hemsida och får vara 

maximalt ett år gammalt. 

Hälsotillstånd. 

Ingen fighter skall tillåtas tävla om inte dennes hälsotillstånd intygas av en läkare. 

Hälsokontrollen skall om möjligt innefatta undersökningar enligt läkarintyget som Svenska 

Kickboxningsförbundet tillhandahåller eller motsvarande internationellt läkarintyg.  

 

En läkarundersökning skall genomföras minst en gång per år (får inte vara äldre än ett år). 

 

(Tidigare var flertalet punkter icke nödvändiga specificerade. Detta är nu ersatt med 

formuleringen ovan) 
 

REGEL 27, STARTBOK 
Startboken har två funktioner: den ena är att värna om den tävlandes hälsa, den andra är att hålla reda 

på antal matcher som är vunna respektive förlorade. Startboken skall lämnas till arrangören vid varje 

tävling. 

Tävlingsarrangören ansvarar för att startboken fylls i korrekt. 

Ansökan om startbok görs till SB&K. Startboken är giltig 1år och skall förnyas därefter.  

 

Startboken krävs inte vid öppna tävlingar.  

(Specificerat att startboken inte behövs vid öppna tävlingar) 

 

ÖVRIGT 
1. Vid varje tävling skall den tävlingsrapport som skickats ut av tävlingsansvarig, fyllas i av arrangören 

tillsammans med huvuddomaren och återsändas till tävlingsansvarig.  

SB&K:s tävlingsrapport skall även skickas in till kansliet (SB&K). 

Observera att det rör sig om två olika rapporter som skall skickas.  

 

(Specificerat att det dels rör sig om två separat rapporter som skall skickas in och dels specificerat 

att arrangör och huvuddomaren gemensamt fyller i tävlingsrapporten. ) 

 

 

 

 



 

 

 
Övrig information: 

Regelverket är inte ändrat på något sätt som har försämrat säkerheten för fightern utan tvärt om.  

Med kravet på handskar för domare ökar istället säkerheten.  

Vidare är grammatik och stavningskontroll genomförd och gamla uttryck såsom 

”Kickboxningskommitéen” utbytt mot aktuella termer.  

KO (knock out) är borttagna ur formuleringarna då dessa är ersatta med RSC-H sedan tidigare.  


