Καταλληλότητα Αθλητή

IFMA MUAY TALAY ΚΑΝΟΝΕΣ &
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι Διαγωνισμοί Muay Talay είναι διαθέσιμοι σε όλους τους αθλητές που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια
καταλληλότητας.Οι συμμετοχές είναι αποδεκτές απο οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία που σχετίζεται με την
IFMA. Σε χώρες στις οποίτες ακόμα δεν υπάρχει κάποια Εθνική Ομοσπονδία ως μέλος, η IFMA έχει το
δικαίωμα να δεκτεί συμμετοχές στη μορφή ειδικής πρόσκλησης.
Καταλληλότητα Αθλητή: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες ώστε να θεωρούνται
'κατάλληλοι αθλητές':
Ελάχιστο και Μέγιστο Όριο Ηλικίας για Muay Talay
•
•
•
•

Οι διαγωνιζόμενοι στη Κατηγορία Νέων Ανδρών ή Γυναικών 16-17 πρέπει να είναι τουλάχιστον 16
χρονών, αλλά όχι πάνω απο 17 χρονών τη πρώτη μέρα της εκδήλωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι στη Κατηγορία Νέων Ανδρών ή Γυναικών 14-15 πρέπει να είναι τουλάχιστον 14
χρονών, αλλά όχι πάνω απο 15 χρονών τη πρώτη μέρα της εκδήλωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι στη Κατηγορία Νέων Ανδρών ή Γυναικών 12-13 πρέπει να είναι τουλάχιστον 12
χρονών, αλλά όχι πάνω απο 13 χρονών τη πρώτη μέρα της εκδήλωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι στη Κατηγορία Νέων Ανδρών ή Γυναικών 10-11 πρέπει να είναι τουλάχιστον 10
χρονών, αλλά όχι πάνω απο 11 χρονών τη πρώτη μέρα της εκδήλωσης.

*Για επιπλέον πληροφορίες για τον κανόνα, παρακαλούμε δείτε: http://www.ifmamuaythai.org/technical-reference/
muaythai- rules/25-minimum-maximum-age-limit/
Άλλες Απαιτήσεις
•Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι της ίδιας εθνικότητας με την εθνική ομοσπονδία, με την οποία έχει εισαχθεί.
Η ταυτοποίηση θα γίνεται με το διαβατήριο ή επίσημου εγγράφου ή του αντιγράφου απο την χώρα με την
οποία συμμετείχε, μαζί με το Boxer Book κατα την εγγραφή/ζύγιση. Άν κάποιος διαγωνιζόμενος έχει πάνω απο
μια εθνικότητα, μπορεί να παρουσιαστεί μόνο με μια χώρα, και δε μπορεί να παρουσιαστεί με κάποια άλλη εάν
δεν έχει περάσει μια περίοδος τριών (3) χρόνων. Εάν οι δυο ομοσπονδίες ανάλογες ομοσπονδίες επιθυμούν,
μπορούν να ζητήσουν απο την IFMA να μειωθεί ή και να αφαιρεθεί αυτη η περίοδος, σε συμμόρφωση πάντα με
του Κανόνες & Κανονισμούς της IFMA.
•Το εκτελεστικό συμβούλιο της IFMA έχει το δικαίωμα να επιτρέψει τους διαγωνιζόμενους να εκπροσωπείσουν τη
χώρα στην οποία έχουν μόνιμη κατοικία αντί της εθνικότητας του διαβατηρίου τους, με δεδομένο ότι ο αθλητής δεν
έχει ποτέ εκπρωσοπήσει τη χώρα που αναγράφεται στο διαβατήριο.
Συμμετέχοντες Ομάδες
•Εθνικές Ομάδες απο όλα τα Μέλη IFMA (*με συνδρομές πληρωμένες μέχρι το 2019) προσκαλούνται να συμμετάσχουν
στα πρωταθλήματα.
•Κάθε χώρα επιτρέπεται να στείλει μόνο μια εθνική ομάδα να συμμετάσχει στα πρωταθλήματα.
Ιατρικός Έλεγχος και Ζύγιση
Όσοι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο Muay Talay πρέπει να περάσουν Ιατρικό Έλεγχο και Επίσημη Ζύγιση το
πρωί του διαγωνισμού. Το Boxer Book πρέπει να υπάρχει σε κάθε Ιατρικό Έλεγχο.
Ζευγάρομα
Κάθε κατηγορία θα ζευγαρόνεται την ημέρα του διαγωνισμού.
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Οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν σε αγώνες Muay Talay πρέπει να φοράνε το επίσημο σορτσάκι και μπλούζα
IFMA σε χρώμα κόκκινο ή μπλε, ανάλογα με την γωνία τους. Η στολή πρέπει να αγορασθεί απο την IFMA στη
συνάντηση των Αρχηγών Ομάδας.Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να φοράει θώρακα, κάσκα, επικαλαμίδες και
επιαγκωνίδες που παρέχονται απο την Οργανωτική Επιτροπή. Δεν μπορούν να φορεθούν διαφορετικά. Οι
διαγωνιζόμενοι απαιτούνται να φορέσουν δικά τους σπασουάρ (άνδρες & γυναίκες), προστατευτικά στήθους
(γυναίκες μόνο) & μασέλες. Τα νύχια των ποδιών πρέπει να είναι κοντά.
Μπαντάζ
Οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων πρέπει να φοράνε τα μπαντάζ που
περιλαμβάνονται στη στολή που παρέχεται απο την Οργανωτική Επιτροπή.
Ρινγκ & Πλατφόρμα
Το ρινγκ θα είναι μια ελαφριά πλατφόρμα σε επιφάνεια πισίνας και θα μετριέται 4.00 M x 4.00 M.

Χρόνος Γύρων & Επιπλέον Κανόνες Αγώνα
Αγώνες Κατ ηγορί ας Νέων 16-17 & 14-15
Θα διεξαχθέι με 3 γύρους, 2 λεπτά ο κάθε γύρος. 1 λεπτό ξεκούρασης μεταξύ γύρων.
Αγώνες Κατ ηγορί ας Νέων 12-13
Θα διεξαχθέι με 3 γύρους, 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα ο κάθε γύρος. 1 λεπτό ξεκούρασης μεταξύ γύρων. Μόνο
γροθιές και κλοτσιές στο κεφάλι επιτρέπονται. Γόνατα και αγκώνες στο κεφάλι απαγορεύονται. Γόνατα και
αγκώνες επιτρέπονται μόνο στο σώμα.
Αγώνες Κατ ηγορί ας Νέων 10-11
Θα διεξαχθέι με 3 γύρους, 1 λεπτό ο κάθε γύρος. 1 λεπτό ξεκούρασης μεταξύ γύρων. Χτυπήματα στο κεφάλι
απαγορεύονται.
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Κατηγορίες Διαγωνισμού
Νέων 16-17 Κατηγορίες:
ΚΙΛΑ

16-17
Αρσ

16-17
Θηλ

42
45
54
57
71
91
+91
Νέων 14-15 Κατηγορίες:
ΚΙΛΑ

14-15
Αρσ

14-15
Θηλ

38
45
48
54
63.5
71
81
+81
Νέων 12-13 Κατηγορίες:
ΚΙΛΑ

12-13
Αρσ

12-13
Θηλ

32
38
44
50
56
63.5
+63.5
Νέων 10-11 Κατηγορίες:
ΚΙΛΑ

10-11
Αρσ

10-11
Θηλ

30
36
38
42
48
54
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Διεξαγωγή Διαγωνισμού
Οι αθλητές πρέπει να δώσουν τα χέρια πριν και στο τέλος του διαγωνισμού, ακολουθόντας τους κανόνες
του Muay Talay, ως ένδειξη αθλητισμού και φιλικού αγώνα.
Επιτρεπόμενες στιγμές: Οι αθλητές πρέπει να δώσουν τα χέρια πριν το πρώτο γύρο και αφού τα
αποτέλεσματα έχουν ανακοινωθεί. Οποιαδήποτε άλλη χειραψία απαγορεύεται.
Όλοι οι αθλητές και επίσημοι πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα με το κώδικα της IFMA (See http://www.ifmamuaythai.org/technical-reference/ifma-code-of-ethics/) - σαν καλοί φίλαθλοι και να
ακολουθούν τους κανόνες και κανονισμούς όπως αναγράφονται. Όσοι αθλητές και επίσημοι παραβιάσουν
τους κανόνες θα τιμωρούνται.
Ιατρός Πισίνας και Ναυαγοσώστης
Θα πρέπει να υπάρχει πάντα γιατρός και τουλάχιστον ένας ναυαγοσώστης δίπλα στη πισίνα.
Σκοράρισμα, Προειδοποιήσεις & Φάουλ.
1. Τα χτυπήματα που μετράνε είναι τα δυνατά, καθαρά, χωρίς φάουλ, και που δεν μπλοκάρονται; Τα
χτυπήματα με γροθιές, κλοτσιές, γόνατα και αγκώνες δίνουν πόντους. Στο Muay Talay, ο στόχος
είναι όλο το σώμα, εκτός απο τα γεννητικά όργανα.
2. Σκοράρισμα: 40 δίνονται κάθε γύρο. Στο τέλος του κάθε γύρου, ο καλύτερος αθλητής ανταμοίβεται 20
πόντους αναλογικά λιγότερους απο 19 πόντους. Άν κάποιος αθλητής πέσει απο τη πλατφόρμα, ο αγώνας
τελειώνει και ο αθλητής αυτός θεωρείται ηττημένος. (Ο νικητής υποδηλλώνεται απο 20 πόντους)
3. Στο τέλος του αγώνα, άν κάποιος κριτής δει ότι οι αθλητές έχουν μαζέψει ίσους πόντους, ο κριτής θα
πρέπει να διαλέξει ποιός απο τους δυο ήταν πιο επιθετικός, κυρίαρχος ή καλύτερος στο στυλ Muay
Talay. Άν και σε αυτό το κριτήριο είναι ίσοι, πρέπει να αναδειχθεί νικητής ανάλογα με το ποιός είχε
καλύτερη άμυνα.
4. Ο αθλητής που δεν ακολουθάει τις οδηγίες του διαιτητή, πάει ενάντια στους κανόνες του διαγωνισμού,
δεν πολεμάει τον αντίπαλο, ή κάνει φάουλ, μπορεί να προειδοποιηθεί, τιμωρηθεί ή ακυρωθεί χωρίς
προειδοποίηση. Ο διαιτητής μπόρει να κάνει κάποια απο τις παραπάνω ανακοινώσεις στον αθλητή χωρίς
να σταματήσει τον αγώνα. Άν διαλέξει να τιμωρήσει τον αθλητή, πρέπει να σταματήσει τον αγώνα και να
δείξει την παράβαση. Ο διαιτητής παρουσιάζει τον αθλητή που έλαβε την τιμωρία στους 3 κριτές. Ο
διαιτητής δεν μπορεί να δώσει προειδοποίηση για το ίδιο φάουλ. Τρεις προειδοποιήσεις για το ίδιο
φάουλ είναι αναγκαίες για να δωθεί τιμωρία. Στον αγώνα, ο αθλητής μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι τρεις
φορές. Με τη τρίτη φορά ακυρώνεται αμέσως απο τον αγώνα
Βραβεία
Σε κάθε κατηγορία, ο νικητής του τελικού αγώνα θα ειναι ο Πρωταθλητής και θα λάβει το Χρυσό μετάλλιο. Ο
αντίπαλος του θα λάβει το Αργυρό και 2 Μπρούτζινα θα δωθούν στους 2 αθλητές του ημι-τελικού.
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