
Zasady Walki Aatorskiego KSW 
 
I. rundy 
 

1. Ka da walka turniejowa f formule full contact trwa 5 minut ( jedna runda ) w przypadku 
remisu s dziowie orzekaj  3 minutowa dogrywk . Walki kobiet i ograniczona formu a trwaj  4 
minuty ( jedna runda ) plus ewentualna 2 minutowa dogrywka. 

2.  Fina  rozgrywany jest na dystansie 2 rund 
3.   Przerwa pomi dzy rundami – 1 minuta. 

 
II. informacje podstawowe 
 

1. Walka odbywa si  na macie  
2. Na  macie  walk  kontroluje  s dzia  ringowy,  który  dba  o  bezpiecze stwo  zawodników  i  

zachowanie zasad walki.  
3. Walk  ocenia dwóch s dziów punktowych 
4. Ka dy zawodnik przyst puj cy do walki musi mie  ochraniacz szcz ki ,  suspensor i kask 

chroni cy g ow  
5. Obowi zuj  r kawice do MMA, które dostarcza Organizator. Inny typ r kawic jest zabroniony. 
6. Zawodnik mo e mie  w naro niku maksymalnie 2 osoby. 
7. koniec rundy sygnalizowany jest wrzuceniem na mat  znacznika z mi kkiego  materia u 

 
III. Sposoby wygrania walki: 
 
Zawodnik wygrywa walk  przez: 
 

1. Knockout (KO) 
zawodnik po uderzeniu lub kopni ciu upada na ring i nie jest w stanie kontynuowa  walki w 
pozycji stoj cej. Przeciwnik powinien czeka   w naro niku neutralnym na decyzj  s dziego 
ringowego. 
 

2. Knockout techniczny (TKO) 
a) Walk  przerywa s dzia maty w nast puj cych sytuacjach:  

 
 jeden z zawodników wyra nie dominuje nad przeciwnikiem, który nie jest w stanie 

skutecznie si  broni  przed jego atakiem,  
 gdy przewaga jednego z zawodników jest niepodwa alna i zagra a bezpo rednio 

zdrowiu drugiego zawodnika,  
 gdy zadecyduje, e uszkodzenie cia a lub kontuzja zawodnika jest na tyle powa na, e 

uniemo liwia dalsz  walk   
 zawodnik traci przytomno  przy technikach ko cz cych 

 
b) Walk  przerywa lekarz  je eli uzna, e uszkodzenie cia a (np: z amana ko ) lub kontuzja 
(np: g bokie rozci cie) zawodnika jest na tyle powa na, e uniemo liwia dalsz  walk  lub te  
niesie za sob  du e ryzyko utraty zdrowia – kontuzjowany zawodnik (technik  dozwolon ) 
przegrywa.  
 
c) Walk  przerywa sekundant poddaj c swojego zawodnika poprzez rzucenie r cznika w pole 
walki podczas trwania walki lub pomi dzy rundami. 
 
 
 

3. Poddanie (S)  
Wyst puje w sytuacji, w której jeden z zawodników odklepuje 2 lub wi cej razy w mat  lub w 
cia o przeciwnika, lub w asne cia o lub te  werbalnie (krzyk). 
 
 



 
 

4. Poddanie techniczne (TS) 
To sytuacja, w której s dzia ringowy dostrzega i przerywa walk  uznaj c poddanie za 
wykonane, gdy zawodnik nie ma mo liwo ci obrony, nie odpowiada lub krzyczy z bólu, a 
tak e, e technika za ona jest precyzyjnie i prowadzi do poddania.  
 

5. Dyskwalifikacja 
Ka dy faul jest równoznaczny z punktami ujemnymi w ocenie walki zawodnika przez s dziów. 
Dyskwalifikacja mo e nast pi  po konsultacji s dziego maty z s dzi  g ównym gdy: 

a) zawodnik trzy razy nieumy lnie z amie zasady walki  
b) zawodnik z premedytacj  z amie zasady walki 
c)  zawodnik celowo sfauluje przeciwnika i ten nie mo e dalej kontynuowa  walki, tzw.: 

zwyci stwo przez faul 
d) zawodnik zachowa si  nie zgodnie z zasadami fair-play 
e) zachowania sekundantów bezpo rednio wp yn  na przebieg walki niekorzystny dla 

przeciwnika,  
 

6. Decyzja 
           Je eli walka zako czy a si  w regulaminowym czasie o wyniku decyduje 2 s dziów punktowych     
        

 
IV. punktacja rund 

10 – 10   remis 
10 – 9    lekka przewaga 
10 – 8    wyra na przewaga 
10 – 7    dominacja jednego z zawodników 

 
1.  W przypadku dogrywki do wyniku walki nie jest brana pod uwag  runda podstawowa  
2. S dzia ringowy nie decyduje o wyniku walki 
 
3. Kryteria wg których oceniana jest ka da runda: 

a) skuteczno  technik  
b) agresywno /dynamika chwytów  
c) kontrola walki 
 

V.     Rodzaje i systemy rozgrywania turnieju  
Turnieje b  rozgrywane w nast puj cych kategoriach 
- kobiety ( bez uderze  na g ow  w parterze oraz d wigni skr tnych na nog  ) 
- ograniczona formu a ( bez uderze  na g ow  w parterze oraz d wigni skr tnych na nog  ) 
- full contact (dopuszcza si  zawodników, którzy stoczyli do 5 walk zawodowych z czego wygrali nie 
wi cej ni  2 walki  ) 
 
system  rozgrywania  poszczególnych  kategorii  wagowych  zale y  od  ilo ci  startuj cych  i  mo e  by  
pucharowy lub grupowy 
 
 
VI     Limity wagowe obowi zuj ce na Amatorskie KSW  
Federacja KSW przyj a nast puj ce limity wagowe dla poszczególnych kategorii wagowych: 
Seniorzy  i ograniczona formu a 
 
           - 67 kg 

 - 73 kg    
 - 80 kg    

 - 87 kg     
 - 96 kg    

           + 96 kg  



 
 
 Kobiety 
          - 57 kg 
         + 57 kg 
 
 
Wa enie zawodników odbywa si  w dniu imprezy zgodnie z harmonogramem zawodów 
Nie przewiduje si  tolerancji wagowej 
 
 
VII. Wymagania dla zawodników 
 
 Ka dy zawodnik startuj cy na Amatorskim KSW powinien okaza   
1. badania lekarskie dopuszczaj ce go do zawodów w sportach walki wystawione przez lekarza 
sportowego 
2. ubezpieczenie NNW 
3. ka dy zawodnik chc cy wzi  udzia  w zawodach Amatorskiego KSW o wiadcza, e jest wiadom 
ryzyka wynikaj cego z udzia u w takich zawodach i nie b dzie poci ga  do jakiejkolwiek 
odpowiedzialno ci organizatorów zawodów w wyniku doznanych w czasie trwania turnieju kontuzji. 
Zawodnik podpisuje na miejscu o wiadczenie w tej sprawie  
4. Zgoda rodziców dla zawodników poni ej 18 roku ycia do pobrania na stronie organizatora 
 
VIII. techniki niedozwolone 
- Uderzenia okciem na twarz 
- Uderzenia na ty  g owy 
- Uderzenia w kr gos up 
- Uderzenia i kopni cia na krocze 
- D wignie skr tne na szyj  
- Szczypanie 
- Celowe opuszczenie maty 
- Atakowanie w momencie kiedy s dzia rozdziela zawodników  
- Celowe wyplucie ochraniacza szcz ki (s dzia nie przerywa walki, a w przypadku zgubienia 
ochraniacza s dzia przerywa walk ) 
- Drapanie 
- Wsadzanie palców w oczy 
- Szarpanie za w osy 
- Rzut: pe en suples 
- Uderzanie g ow  
- kopanie pi  w nerki rywala 
- wszelkie ataki w krta  oraz apanie za tchawic  
- apanie spodenek lub r kawic rywala 
- atakowanie rywala w czasie przerwy mi dzy rundami 
- atakowanie rywala po gongu 
- atakowanie rywala, który znajduje si  pod opiek  s dziego 
- umy lne niestosowanie si  do instrukcji s dziego ringowego 
- apanie i ci ganie r kawic przeciwnika (walka zostaje przerwana, a r kawice ponownie za one. 
Walka wznowiona jest w tej samej pozycji, w której zosta a przerwana) 
 
W sytuacji gdy 1 z zawodników jest w parterze: 
 
- Kopni cia stop  w g ow  le cego (zawodnik le cy mo e kopa  tego, który stoi)  
- Kolano na g ow  
- Stomp’y na g ow   
- Ograniczona formu a i kobiety nie mog  uderza  r koma w g ow  oraz zak ada  d wigni skr tnych 
na nog  
 
 



 
 
IX. Techniki dozwolone 
- Uderzenia kolanem na g ow  tylko w sytuacji gdy przeciwnik stoi na ziemi  
- Uderzenia okciem na tu ów 
- pó  suples  
 
 
Uwagi: 

wignie skr tne na nog  s dzia traktuje jako techniki wysokiego ryzyka. Prawid owo za ona wi c 
technika wykorzystuj ca jedn  z opcji mo e by  uznana przez  

dziego jako ko cz  walk  mimo, i aden z zawodników walki nie podda  (nie odklepa ).  
 
X.  Kary i upomnienia: 
1. Zastosowanie technik niedozwolonych jest równoznaczne z: 

(a) dyskwalifikacj  zawodnika w przypadku gdy po zastosowaniu techniki niedozwolonej 
przeciwnik nie jest w stanie kontynuowa  walki; 

(b) udzieleniem ostrze enia zawodnikowi w przypadku gdy przeciwnik po zastosowaniu techniki 
niedozwolonej jest w stanie kontynuowa  walk  po drugim ostrze eniu zawodnik otrzymuje 

 kartk ; 
(c) w przypadku trzeciego ostrze enia zawodnik otrzymuje czerwon  kartk  co jest równoznaczne 

z odj ciem jednego punktu na kartach s dziowskich 
(d) kolejne ostrze enie powoduje dyskwalifikacj . Dyskwalifikacja mo e te  nast pi  w przypadku 

umy lnego faulu, który spowodowa  niezdolno  do walki oponenta. 
 

 
X. rozci cia i banda owanie  
1. w przypadku rozci cia lub innej kontuzji zawodnik odsy any jest lekarza zawodów. Lekarz decyduje 
o zdolno ci zawodnika do walki. 
 
 
 
 
  
 

 
Federacja KSW 
 


