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OPĆA PRAVILA 

Suci: 

 3 pokrajnja suca na kutevima borilišta 

 1 centralni sudac 

 1 administrator – mjeritelj vremena, ploča za rezultat i negativne bodove 

Pokrajnji suci imaju crvenu i plavu zastavicu + joystick za elektroniku 

Natjecatelji: 
 jedan natjecatelj nosi plavi oklop (Hoogoo) i kacigu za glavu  CHONG 

 jedan natjecatelj nosi crveni oklop (Hoogoo) i kacigu za glavu   HONG 

Oprema 

natjecatelja 

 Obvezna oprema su štitnik za genitalije, za podlaktice, za potkoljenice te 

guma za zube. Guma za zube mora biti prozirna ili bijele boje. 

 Oprema će biti kontrolirana od strane sudačke kontrole. 

 

Dozvoljeno je obući štitnike za rist i rukavice (s otvorenim prstima obvezno). 

Treneri: Dozvoljen je samo jedan trener po natjecatelju! 

Trajanje runde: 

1 runda od 3 minute za muške i ženske juniorske i seniorske kategorije. 

1 runda od 2 minute za muške i ženske kadetske kategorije. 

Bodovi: 

 

 

 

 

 Bodovni suci daju bodove u skladu sa određenom akcijom. 

 Bodovi su važeći ukoliko barem 2 pokrajnja suca  podignu zastavicu iste boje 

u isto vrijeme ili daju bod na elektronskom sustavu. 

    Ako nije jednoglasno, to će garantirati nejednak rezultat 2:1 situacija 

 Dodjeljivanje bodova biti će pokazano na ploči za rezultat ili na elektronskom 

ekranu.  

 Kazneni bodovi će biti oduzeti. 

 U izjednačenoj situaciji suci će zajednički će podizanjem zastavica odlučiti 

tko je bolji i tko će dobiti borbu. 

 Borbu je moguće dobiti bodovima, predajom, nokautom ili diskvalifikacijom 

ako protiv protivnik dobije  treći potpuni kazneni bod (GAMJEOM) 

Disciplinska 

odgovornost 
Nesportsko ponašanje rezultirati će najmanje jednogodišnjom zabranom. 

Oblik natjecanja 
 Natjecanje je napravljeno u skladu nokaut sistema.  

 Samo pobjednici odlaze u sljedeću borbu. 

Kategorije i 

ždrijeb 

 Svaka kategorija se sastoji od najmanje 3 natjecatelja. 

 U slučaju da su na žrijebnoj listi samo 2 natjecatelja, mogući je premještaj u 

nižu ili višu težinsku kategoriju, ili se ostaje u istoj kategoriji o ćemu odlučuje 

organizator natjecanja. 

 Žrijebne liste moraju biti javno objavljene večer prije održavanja natjecanja. 
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OPIS TEHNIKE, BODOVI I BODOVNA POVRŠINA UDARCA 

Dozv. tehnike OPIS TEHNIKE I BODOVNA POVRŠINA UDARCA Bodovi 

Udarci 

RUKOM 

(jierugi) 

Samo udarci čelom šake iz bilo kojeg smjera (direkt, aperkat, 

kroše) koji su pravilno izvedeni su dozvoljeni. Svaki drugi 

oblik udarca je zabranjen! Svaki drugi oblik udarca je 

zabranjen! Udarac stražnjim dijelom šake i udarci iz okreta 

nisu dopušteni. Kod pravilnog udarca lakat ne smije biti 

iznad ramena. 

Udarati je dozvoljeno samo u tijelo, tj. obojeni dio na 

prednjoj i bočnoj strani hoogoo-a (zaštitnog oklopa).. 

Udarati je dozvoljeno u borbi kad su oba protivnika na 

nogama. 

Zabranjeno je udarati kada je jedan protivnik na tlu. 

Zabranjeno je udarati u klinču. Dozvoljena je obrana kada 

protivnik drži nogu, drugom nogom škarice. Onaj koji drži 

nogu može rukom baciti protivnika. 

 

1 bod 

Udarci NOGOM 

(chagi) 

 

Donji dio 1               (od gležnja do samo 10 cm iznad gležnja)  
Dozvoljen je samo  niski kružni udarac petom, za čišćenje. 

Anja Dora Chagi.  

Svaka uspješno izvedena tehnika čiščenja 

2 boda 

 

Donji dio 2                                                 (od koljena do kuka)  

Zabranjeni su svi udarci nogom i rukom. NEMA BODA 

Srednji dio                                        (tijelo od kuka do ramena) 
Sve tehnike udarca nogom su dozvoljene                                                        

1 bod 

 

Gornji dio                     (glava iznad ključne kosti prema gore)  
Svi udarci nogom su dozvoljeni                                                                                                                      

2 boda 

 

Gornji dio                     (glava iznad ključne kosti prema gore)  
Svi udarci nogom u skoku  su dozvoljeni  

Svi udarci nogom iz okreta su dozvoljeni                                                                    
3 boda 

Poluge (keokki) 

Sve poluge na zglobovima, rukama i nogama dozvoljene su. 

Poluge moraju biti izvršene u roku od 5 sekundi nakon 

hvatanja protivnika. Ove tehnike se moraju kontrolirati zbog 

mogućih teških posljedica. 

3 boda 

 

Bacanja,rušenja 

(tonjigi) 

Sva bacanja i rušenja su dozvoljena. Protivnika se mora rušiti u 

5 sekundi od ulaska u poziciju klinča. 
2 boda 

 

Gušenje 

Gušenje je dozvoljeno samo pri borbi na tlu. Kada gušenje započne sudac počne 

brojati od 1 do 3 sekunde. Nema bodova, jer je to odmah nokaut ako protivnik 

pokazuje znak za predaju, te sudac prekida i podiže natjecatelje a ako se 

protivnik ne preda borba teče dalje iz stoječeg stava. 

Klinč 

Do klinča dolazi kad su 2 protivnika u bliskom kontaktu uhvatili jedan drugoga 

sa obje ruke. Nema bodova za klinč. Kada oba protivnika uđu u klinč jedino što 

mogu izvesti je bacanje, rušenje, polugu na rukama ili nogama. Svi 

udarci(nogama i rukama) zabranjeni su u klinču. Maksimalno vrijeme za klinč je 

5 sekundi. 
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UPOZORENJA I KAZNENI BODOVI 

KYONG GO 

 Znači OPOMENA.  

 Druga opomena automatski znači kazneni bod (Gamjeom). 

 Osam opomena ćini 4 kaznena boda i automatski prekid borbe. 

 Za vrijeme dodijeljivanja opomene zaustavlja se vrijeme. 

Radnje koje dovode 

do opomene 

1. Opasnost od napada ispod koljena ili na unutarnji dio gornjeg dijela 

noge. Anja Dora Chagi je dozvoljen jer je to tehnika čišćenja. 

2. Izbjegavanje borbe trčanjem po borilištu ili okretanjem leđa 

3. Izbjegavanje borbe namjernim padanjem nakon zadanog udarca 

4. Opasnost od udarca šakom ili stražnjim dijelom šake u lice 

5. Izlazak iz borilišta s obje noge  

6. Opasnost od udarca šakom ili nogom u klinču ili tokom borbe na tlu 

7. Opasnost od udarca u međunožje. 

8.   Nesportsko ponašanje natjecatelja ili trenera 

GAM JEOM 

 Znači kazneni bod. 

 Osam Kyong go ćini četiri kaznena boda – GAM JEOM. 

 Četvrtii kazneni bod je ujedno i automatski kraj borbe. 
 Za vrijeme dodijeljivanja kaznenog boda zaustavlja se vrijeme. 

Radnje koje dovode 

do kaznenog boda 

1. Napad i kontakt u koljena ili u gornji dio noge – natkoljenicu 

2. Napad i kontakt udarcem ili udarcem šake u glavu. 

3. Udarac šakom ili nogom za vrijeme klinča ili tijekom borbe na tlu. 

4. Napad i kontakt u međunožje. 

5. Napad i kontakt laktom . 

6. Napad i kontakt koljenom. 

7. Nesportsko ponašanje natjecatelja ili trenera više puta uzastopno. 

Zaustavljanje 

vremena 

 Vrijeme se zastavlja svaki puta kod dodjeljivanja opomene ili kaznenog 

boda 

 Vrijeme se zaustavlja na zatjev trenera za prigovor 

 Vrijeme se zaustavlja kod saniranja povrede u trajanju od jedne minute, 

što se utvrđuje štopricom ili automatski kompjuterskim programom za 

vođenje natjecanja u borbama. 

Trenerski prigovor 

 Za vrijeme borbe trener može uložiti prigovor na određenu akciju 

protivnika, na gestu ili radnju suca 

 Prigovor za vrijeme borbe se ulaže podizanjem plavog ili crvenog 

kartona, zavisno od kojeg je borca trener uložio prigovor 

  Trener može uložiti prigovor za vrijeme borbe onoliko puta dokle god 

posjeduje karton u boji svog natjecatelja (plavi ili crveni) 

  Prigovor na cijelu borbu predaje se glavnom sucu najkasnije 10 minuta 

nakon završetka sporne borbe u pismenom obliku žalbe uz plaćanje 

žalbenog postupka 

Sudački postupak u 

slučaju prigovora 

za vrijeme borbe 

1. Glavni sudac zaustavlja borbu i zaustavlja vrijeme trajanja borbe 

2. Prilazi treneru koji ulaže prigovor, uzima karton za prigovor, te ga sasluša 

3. Odlazi do zapisničkog stola, saziva pokrajnje suce te iznosi prigovor 

4. Odlukom sva 4 suca prigovor se prihvaća ili odbija 

5. Svi suci se vraćaju na svoja mjesta 

6. U slučaju da je prigovor uvažen glavni sudac vraća karton treneru 

7. U slućaju da je prigovor odbijen glavni sudac zadržava karton 
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GESTE I KRETANJA 

 

Udarac rukom u glavu 

 

Udarac rukom ili nogom za 

vrijem klinča ili borbe na tlu 

 Sa šakom čineći pokret u stranu i 

pokazati udarac u glavu 

 

 Također za koristiti u situaciji udarca 

nogom ili rukom tijekom klinča ili 

borbe na tlu! 

 

 

 

Napad u donji dio tijela 

 

 

 

 

 Sa otvorenom rukom, pokazujući  

prema dolje. 

  Također za koristiti u situaciji kada se 

koriste tehnike laktom ili koljenom. 

  Koristiti ovu gestu kad se uglavnom 

izvode zabrenjene tehnike. 

 

 

Izbjegavanje borbe 

 

Izlazak van borilišta 

 

 

 Napraviti krug sa jednim prstom 
(kružiti prema sebi). 

 

 Također za koristiti u situaciji  kada 

natjecatelj napusti borilište s obje noge 

ili izbjegava borbu. 

 

 

Napad u međunožje. Posebno pokazivanje prema međunožju 

Ove geste biti će izvedene desnom rukom. Sudac će se suočiti sa natjecateljem koje treba 

dobiti upozorenje ili kazneni bod. 
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OPOMENA (KYONG GO) 
Obje ruke i šake prekrižene su na 

prsištu (desna ruka ispod lijeve) 

 

KAZNENI BOD (GAMJEOM) 

Obje ruke i šake prekrižene su iznad 

glave (desna ruka ispod lijeve) 

 

  ispred lica, ali 10 cm iznad čela 

 

 

Procedura vođenja borbe 

Početak borbe 

Ove zapovijedi moraju biti izrečne oštrim tonom! 

 

Sudac zove natjecatelje: CHONG (Plavi)  HONG(Crveni) istovremeno 

pokazujući dlanovima mjesto koje moraju zauzeti za početak borbe. 

Počnite sa pozdravom prema zapisničkom stolu gdje se nalazi mjeritelj vremena. 

 

Sudac okreće obje ruke povijene u laktovima  pod kutem od 90* sa 

otvorenim dlanovima prema zapisničkom stolu i izdaje zapovijed 

CHARIOT 

Natjecatelji zauzimaju pozicije “pozor” sa stisnutim šakama licem prema zapisničkom stolu. 
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Sudac spušta obje ruke sa otvorenim dlanovima i izdaje zapovijed;  

KYONG NE 

Natjecatelji pozdave naklonom u pasu te se ponovno usprave. 

 

  Sudac  okreće obje ruke sa otvorenim dlanovima jednu nasuprot druge 

izdajući zapovijed za taj okret;  JWAH WU YANG WU 
 

  Iza toga slijedi zapovijed za stav pozor; CHARIOT 

Natjecatelji se okreću jedan nasuprot drugom, u poziciji “pozor”. 

 

 Sudac savija obje ruke u laktu, jednu prema drugoj sa zapovijedi 

KYONG  NE 
 

 Podlaktice se se spuštaju prema dolje u visini prsa, a dlanovi su okrenuti 

prema podlozi. 

Natjecatelji se pozdravlaju naklonom jedan drugome i ponovno se uspravljaju. 

 

 Sudac zauzima startnu poziciju izdajući zapovijed za pripremu borbe 
JUNBI.  

 

 Startna pozicija je lijeva noga naprijed, desna noga natrag – dugi stav 

(apkoobi). Desna ruka ispružena u zrak sa ispruženim kažiprstom 

pokazuje broj runde a lijeva ruka ispružena je naprijed u visini prsa i 

ispruženim dlanom. Ukupna pozicija je između 2 natjecatelja. 

  Natjecatelji zauzimaju borbeni stav (gard) uz glasni povik - KIHAP 
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 Sudac započinje borbu sa zapovijedi SI JAK.  

 

 U isto vrijeme povlačeći lijevu nogu nazad i spuštajući desnu ruku 

polukružnim pokretom prema lijevoj koja ćini isti pokret. 

 Lijevu nogu povlačeći prema natrag u mačiji stav sudac radi mjesta za 

natjecatelje kako bi mogli započeti borbu. 

 U tom trenutku mjeritelj vremena pokreće štopericu za početak borbe. 

 

 

Završetak borbe 

Mjeritelj vremena upozorava suca zviždukom zviždaljke ili bacajući malu vrećicu u prostor 

predviđen za borbu kad je borbeno vrijeme isteklo. 

 

 Sudac sa zapovijedi KEUMAN prekida meč te se postavlja između 

natjecatelja kako bi zaustavio borbu. 

 

 Sudac desnom, ispruženom rukom, istovremeno sa zapovijedi Keuman 

ulazi među borce te ih nakon toga razdvaja s dlanovima obje ruke. 

  Čini to kako bi izbjegao moguće zanemarivanje zapovijedi. 

 

Sudac sa zapovijedi CHONG - HONG vraća natjecatelje na početni 

polažaj pokazujući dlanovima početnu točku. 

 

Sudac okreće obje ruke povinute u laktovima pod 90* sa otvorenim 

dlanovima jednu nasuprot druge sa zapovijedi CHARIOT 

Natjecatelji se okreću jedan prema drugom, u stavu “pozor”sa rukama uz tijelo i stisnutim šakama. 
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 Sudac savija obje ruke u laktu prema dolje jedna nasuprot druge sa 

zapovijedi KYONGNE 

 

  Dlanovi gledaju prema dolje. 

 

Natjecatelji se pozdravljaju naklonom u pasu pod 90* i ponovno uspravljaju. 

 

Sudac savija obje ruke u laktu pod 90* sa otvorenim dlanovima prema 

zapisničkom stolu i  izdaje zapovijed CHARIOT. 

 

Natjecatelji se okreću prema zapisničkom stolu i mjeritelju vremena. 

 

Sudac spušta obje ruke sa otvorenim dlanovima u razini prsa i izdaje 

zapovijed; KYONG NE. 

 

Natjecatelji pozdravljaju naklonom u pasu pod 90* i ponovno uspravljaju. 
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Sudac okreće natjecatelje nazad jednog prema drugom. 

 Potvrđuje pobjednika nakon potvrđivanja rezultata na zapisničkoj ploči ili elektronskom ekranu 

(zbrajajući bodove i kaznene bodove).  

 

 Pobjednika određuje dizanjem njegove ruke uz rijeći CHUNG SUM za plavog natjecatelja ili 

HONG SUM za crvenog natjecatelja. 

 

 Postavlja se na drugu stranu borilišta, nasuprot mjeritelju vremena. Tako da je u vidokrugu   

ostalih sudaca. 

Izjednačeni rezultat (bez pobjednika) 

Podizanjem ruke s ispruženim dlanom prema gore glavni sudac poziva suce iz kuta da ustanu. 

 

 Sva tri suca ustanu sa svojim zastavicama. Sudac počinje glasno brojati 

do 3, HANA – TUL – SET,  

 Na “SET” svi podignu zastavicu s bojom pobjedničkog natjecatelja.  

 

Proglašenje pobjednika 

Sudac dolazi do oba natjecatelja te stane između njih i primi njihove ruke za podlakticu iznad 

zapešća. Plavi natjecatelj stane desno, a Crveni natjecatelj lijevo od suca. 

 

Prema većini podignutih zastavica iste boje, sudac podiže ruku 

pobjednika. 

 

 

Prekidanje borbe 

Za vrijeme borbe, sudac može zaustaviti borbu pod određenim okolnostima: 

- Kada se koristi zabranjena tehnika ili za vrijeme zabranjene sitacije 

- Kada je zbog sigurnosti nužno prekinuti borbu 

- Kada treba slijediti postupak odbrojavanja 

Radnje za vrijeme brojanja – postupci ili prekidi u sigurnosnim situacijama. 
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 Sudac prekida borbu s zapovijedi KALLYO i staje između natjecatelja  

kako bi prekinuo borbu.  

 

 Stajanjem između natjecatelja onemogućava se nepoštivanje zapovijedi. 

 Za vrijeme odvijanja ove situacije vrijeme će biti zaustavljeno! 

 

 Knock out se proglašava ako natjecatelj ne reagira na broju 8, te se 

broji do 10 na korejskom.  

 

 Sudac na ovaj način reagira u slučaju kada tehnika dovede do 

ozljeđivanja ili do nokauta jednog od natjecatelja 

 

Sudac pretpostavlja početne pozicije sa zapovijedi JUNBI.  

 

 

 

 Sudac započinje borbu sa zapovijedi SI JAK. 

 

 Radi korak u nazad prednom nogom u mačiji stav kako bi napravio 

prostor za natjecatelje koji nastavljaju borbu. 

 Ova akcija mora biti obavljena hitro kako se ne bi dalo previše vremena 

natjecateljima za odmor te da se ne gubi kontinuitet borbe. 
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Radnje za vrijeme opomene. KYONG GO postupak 

 

 Sudac prekida borbu s zapovijedi KALLYO i staje između natjecatelja 

kako bi prekinuo borbu. 

 

 Stajanjem između natjecatelja onemogućava se nepoštivanje zapovijedi. 

 Za vrijeme ove situacije vrijeme će biti zaustavljeno! 

Svi ostaju na zauzetim pozicijama. Sudac se okreće licem prema natjecatelju kojeg upozorava. 

 

 Zabranjena akcija bit će prikazana. Npr. opasnost od udarca u glavu. 

 

 Sudac zapovijeda KYONG GO te u isto vrijeme križa obje ruke sa 

stisnutim šakama na svojim prsima. 

Moguće je dobiti šest opomena, što ćini 3 negativna boda, tj. automatski prekid borbe.  

Mjeritelj vremena bilježi ovo kažnjavanje. 

Sudac zatim nastavlja borbu slijedećim zapovijedima: 

 

JUNBI 
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SI JAK 

 

 

 

 

Radnje za vrijeme (u slučaju) kazne.  GAM JEOM postupak 

 

 Sudac prekida borbu s zapovijedi KALLYO i staje između natjecatelja 

kako bi prekinuo borbu. 

 

 Stajanjem između natjecatelja onemogućava se nepoštivanje zapovijedi. 

 Za vrijeme ove situacije vrijeme će biti pauze (vrijeme će biti 

zaustavljeno)! 

Svi se ostaju na zauzetim pozicijama. Sudac se okreće licem prema natjecatelju kojeg će kazniti. 

 

 

 

 Zabranjena akcija bit će prikazana. Npr. udarac u glavu ili udarac za 

vrijeme borbe na podu. 

 

 

 

 Sudac zapovijeda GAMJEOM te u isto vrijeme križa obje ruke sa     

stisnutom šakama iznad glave. 

Sudac zatim nastavlja borbu slijedećim zapovijedima: 



Hapkido sudačka pravila za borbu 

 

JUNBI 

 

SI JAK 

Natjecatelj koji je treći put kažnjen negativnim bodom GAM JEOM mora predati borbu te je 

izgubio. Mora se provesti postupak završetka borbe. 

 

Postupak brojenja  

5 sekundi 

 Sudac zaustavlja borbu ukoliko u klinču ne dođe do poluge (5 sekundi), 

bacanja ili nokauta.  

 

 Nema odbrojavanja naglas kako bi se izbjegle taktičke situacije i odvijala 

prava borba! Brojenje se vrši prstima iznad glave suca da bude vidljivo. 

 Kad zapovijedi KALLYO sudac se fizički postavlja između natjecatelja.  

 Zatim sudac vraća natjecatelje na pozicije prije određene akcije za 

brojanje. Sudac nastavlja borbu sa zapovijedima JUNBI i SI JAK. 

5 sekundi 

 Sudac zaustavlja borbu na podu nakon 5 sekundi ako se oba natjecatelja 

nisu u mogućnosti izvesti polugu ili gušenje.  

 

 Broji se na glas. 

 Kad zapovijedi KALLYO sudac se fizički postavlja između natjecatelja. 

 Zatim sudac vraća natjecatelje na pozicije prije dolaska u parter . 

 Sudac nastavlja borbu sa zapovijedima JUNBI i SI JAK. 

3 sekunde 

 Vrijeme dozvoljeno za držanje već izvedene poluge ili gušenja u parteru, 

za potrebe predaje protivnika uslijed nemogućnosti izvođenja daljne 

tehnike. 

8 sekundi K.O. 
 U slučaju nokauta broji se na glas! 

 Sudac na ovaj način reagira u slučaju kada tehnika dovede do 
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ozljeđivanja ili do nokauta jednog od natjecatelja. 

  Kad zapovijedi KALLYO sudac se fizički postavlja između natjecatelja 

i ne zaustavlja vrijeme. 

 Natjecatelj koji napravi nokaut tehniku vraća se na početnu poziciju te 

klekne. 

 Knock out se proglašava ako natjecatelj ne reagira na broju 8, te se broji 

do 10 na korejskom. 

  

Odmah je potrebno pozvati medicinsku pomoć. 

Natjecatelj koji izazvao navedeni događaj, pobijedio je s nokautom. 

 U slučaju da je tehnika korištena u zabranjenoj situaciji i ako je natjecatelj već kažnjen 

(KYONGGO), bit će diskvalificiran.  

 Natjecatelj koji je bio nokautiran prolazi u drugi krug uz odobrenje liječnika ili odustaje.  

 Ako natjecatelj reagira unutar 8 sekundi na pravilan i dosljedan (usklađen) način, sudac prekida 

brojanje. 

 Sudac zatim nastavlja borbu sa zapovijedima JUNBI i SI JAK. 

 Zato što neće biti zaustavljanje vremena i ponovnog pokretanja borbe, ova akcija mora biti 

obavljena hitro. 

Odmor 

 Odmor može trajati najviše 1 minutu i bit će dodijeljen u situaciji kad je 

natjecatelj ozlijeđen (nije nokautiran) ili je potrebno popraviti zaštitnu 

opremu. 

 Ako ozlijeđeni natjecatelj ne nastavi borbu u roku od 1 minute, borba se 

prekida predajom ili povlačenjem. 

 

 Sudac prekida borbu sa zapovijedi KALLYO. 

 

 Kad zapovijedi KALLYO sudac se fizički postavlja između natjecatelja. 

 S univerzalnim znakom za Time out i sa zapovijedi Shigan, sudac poziva 

mjeritelja vremena da zaustavi vrijeme borbe te da započne mjerenje 

Time outa od jedne minute na drugoj štoperici. 

 Ako je zaštitna oprema popravljena i ako je ozljeda obrađena, sudac vraća natjecatelja na 

trenutne pozicije.  

 Sudac zatim nastavlja borbu sa zapovijedima JUNBI i SI JAK. 
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 Mjeritelj vremena nastavlja s mjerenjem ostatka vremena borbe na prvoj štoperici. 

Davanje bodova u borbi 

 Centralni sudac u borilištu ne smije davati bodove.  

 U slučaju da je primjetio da se pojavio bod na semaforu ili da su ga suci dali a boda nije bilo (tj. 

bod nije ostvaren) smije skinuti bod. 

 Bodove smiju davati samo bodovni suci koji sjede pokraj borilišta dizanjem zastavice u položaj 

za jedan, dva ili tri boda ili putem elektronskog sustava. 

Prigovor trenera u borbi 

Svaki trener posjeduje karton u boji svog natjecatelja. Dizanjem karotna daje znak centranom sucu 

da ima prigovor. Predaje karton sucu. Ukoliko je prigovor važeći, sudac uvažava prigovor izvodi 

akciju primjerenu prigovoru, te vraća karton treneru. Ukoliko smatra prigovor nevažećim oduzima 

karton i trener gubi daljnje pravo prigovora. Trener smije uložiti prigovor za vrijeme trajanja borbe 

sve dok posjeduje službeni karton u boji svojeg natjecatelja. 

Žalba trenera nakon borbe 

Svaki trener ili službena osoba kluba može u roku od 10 minuta nakon borbe uložiti pisanu žalbu 

rukovodstvu natjecanja uz plaćanje žalbenog postupka, po odrebi Hrvatskog Hapkido saveza. 

Žalbenu komisiju ćine predstavnik domačina natjecanja, glavni sudac i službeni predstavnik 

Hrvatskog Hapkido Saveza na natjecanju. Odluka rukovodstva natjecanja u navedenom sastavu je 

konačna. Kod donošenja odluke komisija može pregledati eventualni video materijal vezan uz 

predmet žalbe. Razmatrati će se samo žalbe koje se odnose na proceduralne pogreške sudaca u 

tijeku borbe. Žalba može promijeniti pobjednika određene borbe ukoliko tako odluči Žalbena 

komisija, ali ne može se žaliti na broj dodjeljenih bodova. 
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