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6) Posição dos Técnicos
A posição do técnico deve ser marcada
em um ponto a 1 metro de distância do
ponto central da Linha Limite ao lado de
cada competidor.

6) Posição dos Técnicos
A posição do técnico deve ser marcada em um ponto
a 1 metro de distância do ponto central da Linha
Limite ao lado de cada competidor. Os técnicos não
poderão sair da área de 01metrox01metro,
denominada como Zona do Técnico, que indica o
local onde ele deverá ficar.

A duração do combate é de três (3)
rounds de dois minutos com um minuto
de descanso entre os rounds. No caso
de empate, após o término do
3º(terceiro) round, um 4º(quarto) round
de dois minutos será realizado como
tempo extra, utilizando o sistema de
morte súbita(golden point). Esse round
será realizado um minuto após o término
do 3º(terceiro) round.

A duração do combate é de três (3) rounds de dois
minutos com um minuto de descanso entre os
rounds. No caso de empate, após o término do
3º(terceiro) round, um 4º(quarto) round de dois
minutos será realizado como tempo extra, utilizando
o sistema de morte súbita(golden point). Esse round
será realizado um minuto após o término do
3º(terceiro) round.
A duração de cada round poderá ser ajustada
para 01 minuto ou 01 minuto 30 segundos por
decisão do Diretor Técnico se julgar pertinente
ao Campeonato.

2) Os seguintes atos devem ser
classificados
como
proibidos
e
denominados "GAM-JEOM"
a. Atacar o adversário após o "KALYEO"
b. Atacar o adversário caído
c. Derrubar o adversário agarrando o pé
em suspensão com o braço, ou mão, ou
ombro, ou empurrando o adversário com
o braço ou mão ou ombro
d. Atacar intencionalmente a cara do
adversário com a mão
e. Interromper o progresso da luta por
parte do atleta ou técnico
f.
Comentários ou comportamento
violentos ou extremos por parte do
técnico ou do competidor

2) Quando o técnico solicita, o
árbitro central deve se aproximar dele e
perguntar a razão pela qual esta
solicitando a revisão de vídeo. A razão
de solicitação de revisão de vídeo inclui
erro na aplicação das regras de
competição e erros de fato no
julgamento de impacto de um golpe,
rigidez de uma ação ou conduta,
intenção, tempo em relação a uma ação
de declaração ou área de impacto.

3) Procedimento
de revisão de
Vídeo Replay
7) No decorrer de um campeonato,
não existe limite de solicitações que um
técnico pode fazer. Contudo, um atleta
tiver a solicitação de revisão de vídeo
rejeitada por 03(três) vezes, este atleta
perderá o direito de solicitar revisão de
vídeo nos futuros combates.

GAM-JEOM – a/b/c/d/e/f não se alteraram.
g. Antes de cada round da competição, o árbitro
deve verificar se algumas tentativas foram feitas
para manipular o sistema de pontuação e/ou
aumento da sensibilidade das meias, ou qualquer
outro método, pelo atleta. No caso em que o
árbitro considera manipulação intencional, ao
árbitro é reservado o direito de aplicar um "Gamjeom" para o competidor pertinente e se reserva
no direito de declarar o atleta como perdedor por
falta com base no grau de gravidade da violação.

Acrescentou
No caso de utilização de Protetores Eletrônicos o
Vídeo Replay não poderá ser utilizado para solicitar
revisão de pontos em áreas de pontuação eletrônica.
A solicitação de Vídeo Replay é limitada a somente
uma ação a qual tenha ocorrido no limite de
05(cinco) segundos antes do momento da solicitação
do técnico.
Uma vez que o treinador levanta o cartão azul ou
vermelho para pedir o Vídeo Replay, isto será
considerado que o treinador utilizou ser recurso
em qualquer circunstância.
A solicitação após o término do round não será
aceita, exceto no caso do 4º round no Golden Point.
7) No decorrer de um campeonato, não existe
limite de solicitações que um técnico pode fazer.
Contudo, um atleta tiver a solicitação de revisão de
vídeo rejeitada por 02(duas) vezes, este atleta
perderá o direito de solicitar revisão de vídeo nos
futuros combates.
Com base no tamanho do Campeonato o Delegado
Técnico pode diminuir para 01(uma) solicitação por
Campeonato.
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