
	  
Regler	  for	  Kickboxing	  Pointfighting	  	  

	  
• Slag	  til	  hoved	  og	  krop,	  giver	  1	  point.	  
• Spark	  til	  krop	  giver	  1	  point.	  
• Spark	  til	  hoved	  giver	  2	  point.	  
• Ved	  hoppende	  spark,	  hvor	  der	  rammes	  uden	  nogen	  kontakt	  med	  gulvet,	  gives	  der	  +1	  

point.	  
• Sweep	  er	  tilladt	  såfremt	  det	  udføres	  under	  knæet	  og	  på	  læggen,	  såfremt	  det	  er	  med	  

oversiden	  af	  foden,	  hvor	  der	  er	  forbeskytter,	  eller	  med	  egen	  læg.	  
• Sweep	  giver	  1	  point,	  med	  3	  sekunder	  til	  efterfølgende	  slag	  mod	  kroppen,	  dette	  giver	  1	  

ekstra	  point.	  
• Ved	  hvert	  point	  stoppes	  kampen,	  og	  kæmperne	  stiller	  sig,	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  tilbage	  

på	  deres	  pladser.	  
• Hver	  runde	  varer	  2x2	  minutter,	  eller	  til	  den	  ene	  part	  fører	  med	  mindst	  10	  point.	  
• Ved	  uafgjort,	  vil	  der	  kæmpes	  endnu	  1	  minut,	  hvis	  der	  stadig	  er	  uafgjort,	  vil	  det	  blive	  

afgjort	  ved	  "sudden	  death"	  hvor	  første	  point	  vinder.	  	  	  
• Ikke	  tilladte	  teknikker	  	  	  
• Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  lave	  direkte	  spark	  til	  hovedet,	  eks.	  frontspark	  og	  sidespark.	  
• Alle	  slag	  og	  spark	  underbæltestedet	  er	  heller	  ikke	  tilladt,	  med	  undtagelse	  af	  sweep.	  
• Slag	  og	  spark	  direkte	  i	  ryggen	  er	  ikke	  tilladt.	  
• Spark	  med	  skinnebenet	  er	  ikke	  tilladt.	  
• Spark	  og	  slag	  i	  skridtet	  er	  ikke	  tilladt.	  
• Spark	  og	  slag	  på	  struben	  er	  ikke	  tilladt.	  
• Knæ	  og	  albue	  slag/spark	  er	  ikke	  tilladt.	  
• Kast	  er	  ikke	  tilladt,	  men	  se	  længere	  oppe,	  angående	  sweeps	  Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  holde	  

modstanderen	  i	  mere	  end	  1	  sekund.	  
• Det	  er	  Ikke	  tilladt	  at	  skubbe	  modstanderen	  ud	  af	  kamparealet.	  	  
• Under	  kampen	  	  
• Alle	  slag	  og	  spark	  skal	  kontrolleres,	  således	  at	  når	  de	  rammer,	  så	  skal	  de	  kunne	  trækkes	  

tilbage.	  Så	  alle	  teknikker	  der	  trækkes	  igennem	  ses	  som	  værende	  ulovlige	  og	  kan	  give	  
strafpoint	  og	  i	  værste	  tilfælde	  diskvalifikation.	  

• Hvis	  den	  ramte	  kæmper	  ufrivilligt	  bevæger	  sig	  på	  grund	  af	  den	  teknik	  der	  ramte	  
kæmperen,	  er	  det	  op	  til	  dommerne	  at	  afgøre	  hvorvidt	  teknikken	  var	  for	  hård.	  Evt.	  stoppes	  
tiden	  og	  kampen	  til	  en	  afgørelse	  er	  fundet.	  

• Løber	  man	  uden	  for	  ringen,	  vil	  der	  gives	  1	  advarsel,	  sker	  det	  igen	  gives	  endnu	  en	  advarsel,	  
ved	  3	  gang,	  eller	  3	  advarsel,	  trækkes	  der	  et	  point,	  hvis	  kæmperen	  er	  på	  nul,	  tillægges	  den	  
anden	  kæmper	  blot	  et	  ekstra	  point.	  

• Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  vende	  ryggen	  til	  med	  vilje,	  det	  ville	  medføre	  samme	  straf	  som	  
beskrevet	  oven	  over.	  

• Hvis	  kæmperen	  bliver	  presset,	  slået	  eller	  sparket	  uden	  for	  ringen,	  vil	  der	  ikke	  gives	  



advarsler	  til	  denne	  kæmper,	  men	  det	  skal	  nok	  tages	  op	  til	  overvejelse,	  hvorvidt	  den	  
angribende	  kæmper	  har	  udført	  sine	  teknikker	  for	  hårdt.	  

• Hvis	  den	  ene	  kæmper	  rammes	  så	  hårdt,	  at	  denne	  er	  ude	  af	  stand	  til	  at	  fortsætte,	  vil	  den	  
anden	  kæmper	  blive	  diskvalificeret.	  Dog	  med	  undtagelse	  af	  egentlige	  uheld.	  eks	  hvor	  
begge	  kæmpere	  løber	  sammen.	  

• Hvis	  en	  teknik	  rammer	  mens	  den	  kæmper	  der	  udføre	  teknikken,	  er	  ude	  af	  balance,	  gives	  
der	  ikke	  point.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  en	  hånd	  ufrivilligt	  rører	  jorden.	  Dog	  kan	  håndstands	  spark	  
og	  vejrmøller	  godt	  give	  point,	  hvis	  disse	  trækkes	  tilbage	  når	  de	  rammer.	  

• Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  tiltale	  dommeren	  eller	  på	  nogen	  måde	  svare	  igen,	  dette	  vil	  give	  
øjeblikkelig	  strafpoint	  og	  kan	  i	  værste	  tilfælde	  medføre	  diskvalifikation.	  

• Anden	  usportslig	  opførsel	  kan	  også	  føre	  til	  diskvalifikation.	  	  	  
	  

For	  Børn	  	  
• For	  alle	  børn	  under	  10	  gælder	  der	  at	  det	  ikke	  er	  tilladt	  at	  slå	  i	  hovedet.	  
• Børn	  under	  10	  må	  heller	  ikke	  sweepe	  og	  de	  skal	  bære	  kampvest,	  som	  de	  kendes	  fra	  

TaeKwon-‐Do.	  
• Regler	  for	  Kickboxing	  Letkontakt	  Highkick	  /	  Lowkick	  	  
• Continuous	  regler	  er	  praktisktalt	  de	  samme	  som	  point	  fighting,	  dog	  stoppes	  kampen	  ikke	  

ved	  point.	  Points	  bliver	  løbende	  talt	  sammen	  af	  dommerne.	  
	  	  
Kickboxing	  Lowkick,	  
• Der	  må	  der	  sparkes	  på	  inder-‐	  og	  yderlår	  
• Kampene	  er	  2x2	  minutter.	  Hvis	  man	  bliver	  presset	  så	  meget	  at	  man	  kun	  kan	  holde	  om	  

modstanderen(Clinch),	  stoppes	  kampen,	  og	  begge	  kæmpere	  går	  tilbage	  til	  deres	  pladser.	  
• Der	  må	  kun	  holdes,	  og	  maksimalt	  i	  3	  sekunder,	  slipper	  den	  ene	  kæmper	  inden,	  forsætter	  

kampen.	  
• Der	  skal	  her	  være	  3	  dommere,	  en	  hoveddommer	  og	  2	  sidedommere,	  der	  hver	  tæller	  de	  

point	  som	  de	  mener	  der	  skal	  uddeles.	  
• Ved	  slut	  markeres	  der	  ved	  håndsløftning,	  hvilken	  kæmper	  der	  vinder.	  Hvis	  begge	  

kæmpere	  skønnes	  at	  have	  klaret	  sig	  lige	  godt,	  løftes	  begge	  hænder.	  
• Ved	  uafgjort	  kæmpes	  der	  endnu	  1	  minut	  og	  dette	  gøres	  indtil	  der	  er	  fundet	  en	  vinder.	  

Ved	  point	  og	  continuous	  finaler	  kæmpes	  der	  2*2	  minutter.	  
• Udstyret	  til	  continuous	  er	  det	  samme	  som	  til	  point,	  dog	  skal	  semihandsker	  udskiftes	  med	  

boksehandser	  af	  minimum	  10	  oz	  og	  højst	  16	  oz.	  
• Ved	  nogen	  som	  helst	  tvivl	  om	  regler,	  er	  det	  altid	  hoveddommeren	  der	  afgør	  en	  evt.	  tvivl.	  

Hoveddommerens	  ord	  er	  endeligt.	  
• Det	  er	  Ikke	  tilladt	  at	  skubbe	  modstanderen	  ud	  af	  kamparealet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
K-‐1	  Light	  
• De	  samme	  regler,	  som	  i	  letkontakt	  
• Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  sparke	  en	  modstander	  der	  ligger	  ned,	  eller	  har	  minimum	  1	  hånd	  i	  

gulvet.	  
• Clinc	  her	  tilladt	  



• Lowkick	  er	  tilladt,	  men	  med	  kontrol	  
• Teknikkerne	  skal	  være	  kontrolleret	  for,	  at	  give	  point	  
• Knæ	  er	  	  tilladt	  til	  maven,	  
• Point	  tildeles	  som	  ved	  letkontakt,	  men	  med	  følgende	  tilføjelser	  
• Det	  er	  tilladt	  at	  gribe	  benet,	  når	  modstanderen	  sparker	  
• Sweep	  hvor	  modstanderen	  tydeligt	  mister	  balance	  eller	  falder,	  gives	  der	  1	  point	  

	  
Generelt	  	  

• Der	  kæmpes	  efter	  "vind	  eller	  forsvind"	  princippet.	  Vinder	  man	  en	  kamp	  går	  man	  videre	  
indtil	  man	  taber,	  eller	  vinder	  klassen.	  

• Hvis	  der	  er	  3	  deltagere	  i	  en	  klasse	  vil	  der	  blive	  kæmpet	  efter	  "round	  robin"	  princippet,	  
eller	  alle	  mod	  alle,	  den	  der	  har	  flest	  point	  vinder	  så	  klassen.	  

• Vi	  vil	  så	  vidt	  muligt	  prøve	  at	  matche	  kampene,	  således	  at	  ingen	  indledende	  runder	  vil	  
være	  mellem	  to	  kæmpere	  fra	  samme	  klub.	  

• Såfremt	  en	  kæmper	  bliver	  diskvalificeret,	  vil	  enhver	  placering	  og	  medalje	  i	  pågældende	  
kategori,	  blive	  frataget	  kæmperen.	  Og	  eventuelle	  andre	  placerede	  kæmpere	  vil	  rykke	  
tilsvarende	  op.	  

• En	  hver	  kamp	  stoppes	  så	  fremt	  kæmperen	  med	  vilje	  spytter	  tandbeskytteren	  ud.	  
	  
Kæmpere	  	  
	  
1. Kæmpere	  skal	  have	  godkendt	  udstyr	  i	  orden	  inden	  kampstart.	  
2. Kæmpere	  der	  er	  mere	  end	  2	  minutter	  om	  at	  komme	  til	  kamparealet,	  efter	  vedkomne	  er	  

kaldt	  ind,	  bliver	  diskvalificeret.	  
3. Er	  udstyret	  ikke	  i	  orden	  ved	  kampstart,	  gives	  der	  30	  sekunder	  til	  at	  få	  det	  ordnet,	  ellers	  

bliver	  kæmperen	  diskvalificeret.	  
4. Kæmperen	  kan	  blive	  diskvalificeret	  såfremt	  coach/sekundant	  direkte	  opfordre	  til	  at	  bryde	  

regler,	  det	  samme,	  hvis	  kæmperens	  tilskuere	  gør	  det.	  
5. Snak	  ikke	  til	  dommeren	  under	  kampen.	  
6. Svar	  aldrig	  dommeren	  igen,	  med	  andet	  end	  bekræftende	  svar.	  
7. Ved	  tydelig	  ophidselse	  vil	  kampen	  blive	  stoppet.	  
8. Ved	  tydelig	  skade,	  vil	  kampen	  blive	  stoppet,	  dog	  kan	  det	  være	  op	  til	  kæmperen	  om	  

vedkomne	  vil	  fortsætte	  eller	  ej.	  
9. Ved	  uheld	  under	  kampen,	  gives	  der	  2	  minutter	  til	  at	  få	  det	  ordnet,	  ellers	  stoppes	  kampen.	  
10. Kæmperen	  har	  altid	  ret	  til	  at	  trække	  sig	  under	  kampen.	  
	  
Sekundant	  
1. Giv	  ikke	  kæmperen	  besked	  på	  at	  bryde	  reglerne.	  
2. Sørg	  for	  at	  kæmperen	  overholder	  reglerne.	  
3. Sørg	  for	  at	  kæmperen	  har	  udstyret	  i	  orden.	  

	  
Tilskuere	  
1. Hold	  jublen	  og	  tilråb	  på	  et	  tåleligt	  niveau.	  
2. Undgå	  tilråb	  til	  modstanderen	  og	  til	  dommeren.	  

	  
Dommeren	  
1. Dommeren	  skal	  kende	  reglerne.	  Ellers	  kan	  dommeren	  blive	  bedt	  om	  at	  forlade	  ringen.	  



2. Dommeren	  dømmer	  aktivt,	  det	  vil	  sige,	  dommeren	  står	  ikke	  stille	  og	  agere	  som	  tilskuer	  
under	  kampen.	  

3. Dommeren	  er	  ansvarlig	  for	  at	  holde	  kontaktgraden	  på	  et	  korrekt	  
niveau.	  

	  
	  

Børn	  under	  10	  
år	  

-‐	  135	  cm	  
-‐	  145	  cm	  
+	  145	  cm	  

Junior	  10	  -‐	  15	  
år	  

-‐	  150	  cm	  
-‐	  155	  cm	  
-‐	  160	  cm	  
-‐	  165	  cm	  
+	  165	  cm	  

Herrer	  

-‐	  50	  kg	  
-‐	  55	  lg	  
-‐	  60	  kg	  
-‐	  65	  kg	  
-‐	  70	  kg	  
-‐	  75	  kg	  
-‐	  80	  kg	  
-‐	  85	  kg	  
-‐	  90	  kg	  
+	  90	  kg	  
Åben	  Vægtklasse	  

Kvinder	  

-‐	  45	  kg	  
-‐	  50	  kg	  
-‐	  55	  kg	  
-‐	  60	  kg	  
-‐	  65	  kg	  
-‐	  70	  kg	  
+	  70	  kg	  

	  


