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Я писав цю статтю з надією, що вона допоможе людям, які бажають зробити 
наступний крок у своєму кендо, стати суддею. Цей крок – дуже важливий і відкриває 
багато нових перспектив. Він допоможе поширити ваше розуміння кендо, як 
мистецтва. Коли ви тільки стаєте на шлях до становлення вас, як судді, він може 
здатись для вас складним. Під цим розуміється чітке бачення і визначення моменту, 
коли був нанесений правильний удар, який вимагає зарахування іппона, тому чи 
іншому учаснику. Удари здаються настільки швидкими, що ви не впевнені, чи усі 
вимоги до правильного удару були виконані. Ці проблеми є загальними для усіх, хто 
тільки починає судити, але з часом вони обов’язково вирішуються. Відвідування 
судійских курсів також може стати у пригоді. Я сподіваюсь, що багато з вас стануть 
хорошими суддями і навіть національними, чи міжнародними shinpan. Незважаючи 
на рівень вашого кендо, дуже важливо дізнатись як можна більше про офіційні 
правила і норми проведення турнірів для розвитку ваших судійських умінь. Я раджу 
вам придбати книгу правил “FIK Regulations of Kendo Shiai and Shinpan” як можна 
раніше. 
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Основні моменти на які потрібно звертати увагу у судійстві. 

 
Ж. Судді повинні впевнитись, що глядачі і інші люди, 
що не беруть участі у поєдинку поводять себе так, що 
не заважають учасникам і не впливають на 
ефективність судійства. 

А. Першочерговою роллю судді є вирішення, які 
удари і уколи були виконані правильно (yuko-datotsu), 
а які ні. Від правильного виконання даного правила 
залежить перемога чи поразка учасника змагань. 

  
З. Дії і поведінка суддей на змаганнях і поза ними 
повинні показувати хороший приклад, також рефері 
повинні виконувати усі необхідні ритуали і 
процедури, притаманні кендо. 

Б. Рішення судді мають завжди бути непредвзятими 
 
В. Суддя не повинен судити того чи іншого учасника 
на основі власного ставлення до нього. Незважаючи 
ні на що, результат змагання повинен визначатись 
тільки тим, що відбувається під час сіаю. 

 
И. Ніколи не судіть учасника згідно результатів 
його/її попередніх змагань.  
 Г. Існують правила що регулюють поєдинок, яких 

мають дотримуватись його учасники. Обов’язком 
судді є слідкування за їх виконанням. І тому судді 
повинні мати повне розуміння правил кендо, щоб 
правильно передбачати порядок їх виконання. 

І. Якщо станеться так, що учасник буде родом з вашої 
країни, або ж займається у вашому додзьо і ви 
shushin, попросіть іншого суддю замінити вас. Якщо 
дана процедура неможлива, попросіть дозволу 
зайняти місце одного із допоміжних суддей.  
 Д. Судді завжди мають бути дуже уважними, щоб 

миттєво відреагувати і оцінити будь який удар. Для 
того щоб виконати це завдання, рефері повинні 
орієнтуватись по вигляду, а також звуку удару. Вони 
повинні визначати силу удару по траекторії сіная, 
ціль даного удару і якою частиною бамбукового меча 
був завданий удар. Оцінюванням стану після удару 
(заншину) суддя визначає чи присвоїти учаснику очко 
за удар чи ні. 

Ї. Не надавайте перевагу учаснику, що використовує 
такі самі техніки, які використовуєте і ви. 
 
К. Ніколи не намагайтесь понизити свою планку 
оцінювання, якщо ви вважаєте що пропустили, або 
неоцінили належним способом попередню спробу 
учасника заробити очко, або за ряду інших причин. 
 
Л. Судді повинні слідкувати, щоб обладнання 
кожного учасника було належним і щоб усі учасники 
судійства були готовими розпочати змагання. 
Неправильний початок може порушити моральний 
дух учасника сіаю, що потім проявиться у протіканні 
самого змагання. 

 
Е. Суддя повинен впевнено приймати рішення. Для 
цього рефері повинен мати досвід сіаю. 
 
Є. Іншим ключовим моментом у обов’язках судді є 
підтримання безпечного середовища для учасників 
змагання. Крім детального спостереження сіаю вони 
повинні вміти бачити такі речі, як пошкоджений 
сінай, неправильно вдягнуте богу, а також відповідно 
реагувати на факти чистоти і стану підлоги, що 
призначена для змагання. Такого роду деталі 
впливають на безпеку учасників змагання, а також 
безпроблемний і безперервний плин сіаю 

 
На превеликий жаль, деякі з таких ситуацій не 
трапляються.  
 
Н. На завершення, ви повинні завжди демонструвати 
справедливе відношення до результату кожного 
змагання. Зберігайте розслаблений стан і будьте 
впевненими у своїх рішеннях. Це помітять як 
учасники змагань, так і глядачі, впевнившись, що 
замагання протікають без проблем.  

 
. 
 

  
 



Yuko-datotsu (Правильний удар) 
 

За якими критеріями потрібно слідкувати, щоб визначити правильність удару? 

1. Точні удари та уколи, виконані потрібною 
частиною сіная: а) datotsu-bu, що знаходиться між 
кенсеном та накаюі; б) кенсеном сіная. 

 

2. Демонстрація гарного заншину при контратаці 
3. Демонстрація сильного духу і чіткого камае. 
 

Нижче ви побачите частини богу, що відмічені стрілочками, де потрібно 
наносити правильні удари. 

МЕН 
Зона ураження сінаєм знаходиться на 
верхній центральній частині мена не 
нижче ніж 45° справа або зліва. 
Спостерігайте і слухайте, коли 
наноситься правильний удар. Звук 
правильно удару – глухий, у той час як 
удар у металічну решітку (men-gane) – 
дзвінкий. 

КОТЕ 
Удар по потрібній зоні ураження на коте    
(tsubu-bu), як видно на малюнку. Також 
прислуховуйтесь до звуку, так як звук 
правильного удару кардинально відрізняється 
від удару сінаєм по руці, або по цубі. Удари по 
лівому коте зараховуються лише тоді, коли воно 
підняте над рівнем грудної клітки. 

Ударною частиною сіная або датотсу-бу є чверть 
 повної довжини сіная.  

ДО 
Удар до наноситься з обох сторін. Обидва варіанта 
є правильними, якщо їхнє виконання є вірним. 
Дуже важливо слідкувати, чи датотсу-бу наносить 
удар у необхідну зону ураження і кут удару 
вірний. Також велике значення має заншин. Звук 
удару може збити вас з пантелику, отже дивіться і 
слухайте. 

ЦКІ 
Хороший цкі виконується за рахунок тиску усього 
тіла, разом із хорошим камае, протягуючи ваш 
кенсен до цілі і після цкі, розслаблюючи теноучі 
демонструвати хороше камае і заншин. 

КІАЙ 
Звук голосів учасників, що виявляє їхній 
бойовий дух у момент удару. 

80% 80%100%  
коректність зони атаки 



 

 

 

 

4.  Не повинно бути ніяких жестів, що символізують     
про перемогу. 

 

5. Техніки з використанням однієї руки повинні 
виконуватись на високому рівні. 

Вищеперечислені моменти є складовими хорошого удару, або уколу у кендо.

6. При ударі з рухом назад із цубазеріай, 
використовуючи хікі-ваза, впевніться, що удар був 
нанесений правильно, після якого слідував 
хороший заншин.

 

 

 

 

 

 

1. Бувають випадки, коли сінай повертається у 
руках учасника змагань цуру вбік. У цій 
позиції правильний удар неможливий. Як 
тільки ви помітили це, зупиніть сіай і 
попросіть учасника відрегулювати свій сінай 
так, щоб цуру опинилась на свому місці. Не 
доторкайтесь до сіная самі. 

2. Цубазеріай, боротьба на близькій дистанції 
(малюнок А) Цубазеріай втрачає свій сенс у 
двух випадках: (1) Коли учасники самі його 
розривають (малюнок Б) (2) Після 15 – 20 
секунд. Можливий також варіант, коли ви 
відчуваєте, що події далі розвиватись не 
будуть. Тоді суддя має право розділити 
цубазеріай обох учасників до вказаного часу. 

 

3. Цуба (гарда), шкіряна, або синтетична, 
повинна бути міцно закріплена на вершині 
прошивки цукагави. Не повинно бути ніякого 
простору між ними. 

4. Мабуть однією з найважливіших речей, за 
якими потрібно слідкувати – небезпека, що йде 
від пошкодженого сіная. Це не завжди можливо 
виявити візуально, але інколи звук є хорошим 
знаком, що щось не в порядку, і варто 
перевірити обладнання учасників.  

5. Подивіться, як вдягнуті учасники змагань: 
1) Мен хімо повинно бути зав’язано 
правильно і з правильною довжиною зав’язок 
(менш ніж 40 сантиметрів) 2) До хімо не 
повинно бути розв’язаним 3) Перевірте чи 
коте хімо не розв’язане і його кінчики не 
звисають 4) Червоні і білі стрічки повинні 
бути вдягнуті на учасників змагань. Перевірте 
усе  перед тим, як розпочинати змагання і під 
час них спостерігайте за вищевказаними 

На наступні ситуації слід звернути увагу: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Команди і позиції прапорців, також табло  
 

Команди і позиції 
прапорців

Ситуація Табло і ведення 
протоколу 

Знаки 
хронометриста

1. Початок сіаю, 
початок додаткового 
часу (Encho) 

Початок часу

Зупинка часу 

2. Зупинка сіаю 

3. Yuko-datotsu 
Очко, що заробив один з 
суперників за вдалий удар. 
Піднімається червоний, або білий 
прапорець. 
Ippon-ari 
Після того як один із суперників 
отримав два попередження 
(hansoku), очко (Ippon-ari) 
присуджується його оппоненту. 
Torikeshi 
Використовується коли судді в 
результаті обговорення (Gogi), 
вирішили забрати очко, 
присуджене одному з учасників.  
1. Учасник не був достатньо 
сконцентрований духом і тілом, 
щоб зупинити контратаку. (не 
було заншину) 
2. Учасник робив жести, не 
характерні для кендо, після 
отримання очка. 

4. Продовження сіаю після 
першого та другого очок 
 
Перше очко червоному 
(Nihon-me)  
Друге очко білому (Shobu) 
 
Опустіть прапорець 

Зупинка часу 

Продовження часу



 

 

 

і ведення  протоколу/ знаки хронометриста 
 

Час не зупиняється

Зупинка часу

Зупинка часу

Зупинка часу

Ситуація Команди і позиції 
прапорців 

Табло і ведення 
протоколу 

Знаки 
хронометриста 

5.  Комунікаційні сигнали 
суддей щодо присудження очка 
1.  Непогоджуюсь – швидко 
помахайте прапорцями із 
сторони в сторону. 
2.  Не бачив – тримайте прапорці 
опущеними і схрещеними перед 
собою. 

1.Не погоджуюсь 2. Не бачив 

6. Перемога з одним іппоном 
Причини:  

- час вийшов 
- за рішенням судей 

(Hantei) 
- дискваліфіка-ція 

(Fusen-gachi) 
Опустіть прапорці. 

7. Змагання закінчилось 
нічиєю 
 
Тільки у командних 
турнірах і пулах 

8. Сигнали судей 
 
Один з учасників порушив 
правила. Головний суддя 
(shushin) зупиняє сіай і 
показуючи пальцем на цього 
учасника говорить йому, що 
він отримує попередження 
(hansoku-ikkai). Якщо він 
вдруге порушує правила 
(hansoku-nikai), суддя 
піднімає червоний/білий 
прапорець і дає іппон-арі 
іншому учаснику. Якщо ж 
обидва суперники 
одночасно порушили 
правила, суддя піднімає 
обидва прапорці і говорить 
обом учасникам, що вони 
отримують hansoku-ikkai 

Друге 
попередже

ння

Перше 
попередже

ння 



Команди і позиції прапорців, також табло і ведення  протоколу/ знаки хронометриста 

Ситуація Команди і позиції 
прапорців 

Табло і ведення 
протоколу 

Знаки 
хронометриста 

Зупинка часу9. Дискусія судей 
В основному відбувається при 
спірному порушенні правил. Троє 
судей збираються в центрі, обоє 
суперників повертають сінаї у 
небойове положення (osame-to), 
відсупають назад, сідають у 
сейдза, або сонкіо (в середині 
площадки) і чекають. 
Судді опускають прапорці. 

11. Відміна 
попереджень/Sosai 
 
У цьому досить складному 
правилі йдеть про 
попередження видане у 
додатковому часі, або ж коли 
обоє суперників маючи по 
очку і одному попередженню, 
порушують правила 
одночасно. У цьому випадку 
попередження не 
зараховується. Виконання 
даного правила вимагає від 
судді детального знання 
правил турніру. 

10. Боротьба на близькій дистанції. 
Якщо головний суддя бачить, що 
суперники втрачають час у 
цубазеріай і події не розвиваються 
далі, він має право об’явити Wakare. 
Обоє учасників мають розірвати 
цубазеріай, якщо вони стоять 
близько до меж майданчика, 
учасників слід перемістити. 
Головний суддя опускає прапорці, 
коли дає команду продовжити 
поєдинок (hajime). 

Час триває

Зупинка часу

Продовження



 

Основні переміщення судій по майданчику 

Червоний Білий

Судді повинні йти на свої місця з прапорцями 
у правій руці. Вони повинні розгорнути їх 
двума руками перед собою, а потім прийняти з 
ними відповідне положення. Сусин (головний 
суддя) повинен тримати червоний прапор у 
правій руці, фукусин (бокові судді) - в 
протилежній. Під час поєдинку, судді повинні 
рухатись легко і тримати поставу прямо. Не 
нахиляйтеся і тримайте руки опущеними по 
боках тіла. Після змагання усі судді повинні 
скрутити білий прапорець двічі і покласти 
його на червоний прапорець, а потім згорнути 
їх так, щоб не було видно білого прапорця. 
Після цього поверніться на стартову позицію, 
тримаючи прапорці у правій руці.  
 
 
Старайтесь завжди триматися трикутника, 
дивлячись через двох спортсменів на других 
суддів. Рухайтесь швидко, завжди дивлячись 
на змагаючи для того щоб відразу побачити 
правильний удар. 

Майданчик поділений на три секції – зони 
за які відповідає один із судій. Суддя в 
разі потреби може заходити на іншу зону, 
як показано на малюнку нижче двома 
пунктирними чорними лініями, які 
позначають границі максимального заходу 
в зони відповідності інших судій. За 
єдиним винятком, якщо є така 
можливість, shushin не повинен 
переходити серединну лінію.  
 

Уніформа судді: темно-синій піджак, сірі 
штани, біла сорочка, темно-червоний галстук, 
темно-сині шкарпетки і власний набір 
прапорців. 



 

Позиція судій та переміщення по майданчику 

Команда, що 
входить 

майданчик 

Команда, що 
покидає 

майданчик 
 в мені та з 
сінаєм  в мені та з 

сінаєм 

Обидві команди стоять у лінію. На початку на наприкінці 
фіналу здійснюють rei до столу суддів (shomen  ni rei), а 
потім один одному (otagai-ni-rei) Перші два бійці повинні 
бути вже у богу і тримати сінаї.   
 
Двоє перших учасників повинні буди в менах і тримати 
сінай 

Перші два бійці команди що входить і 
останній учасник, що покидає майданчик 
повинні бути вдягнуті у богу і тримати сінай. 
 
 

Головний стол/головний суддя Головний стол/головний суддя 

З початкової позиції обидва бокових судді 
(fukushin) розвертаються таким чином, щоб 
дивитися на головного суддю (shushin) 

На початку змагання усі троє суддів заходять 
на майданчик таким чином.  
У особистих змаганнях бійці чекають поза 
майданчиком, поки судді не займуть свої 
позиції з розгорнутими прапорцями.  



 

і позиція бійців в індивідуальному/командному змаганнях  

Судді, що покидають 
майданчик 

Головний стол/головний суддя 

Судді, що входять до 
майданчику 

Суддя, що входять до 
майданчику 

Суддя, що покидають 
майданчик 

Існують три позиції на яких будь 
якого рефері можна замінити. 

Рухи суддів з одної позиції до іншої. 
Візьміть обидва прапорці у праву руку і 
рухайтесь проти годинникової стрілки. 
Цей рух судді роблять кожних три сіаї. 

Суддя, що покидає 
майданчик (головний)

Через кожних три сіаї головний 
суддя змінюється. 
 

Суддя, що входять до 
майданчику 

Тільки після виходу з 
майданчику судді 
зупиняються та 

дякують один одному

Сидіння для суддів 

Усю группу суддей звичайно замінюють після 
кожного командного матчу, але якщо судей 
недостатньо,можна замінювати одного чи двох. 
Наприкінчі усього змагання чи окремого раунду, 
судді покидають майданчик таким чином, як 
показано на рисунку.  

Судді, що покидають 
майданчик 

Судді, що входять до 
майданчику 



 

Табло і записи на ньому 

Площадка 
А 

Раунд/ 
пул 

Прізвище Прізвище 

Прізвище Прізвище 

Прізвище Прізвище 

Прізвище Прізвище 

Прізвище Прізвище 

    

Перемоги 

    Yuko-datotsu              M = Men   K = Kote   D = Do   T = Tsuki   Ht = Hantei   
 =  Hansoku         H = Другий Hansoku (у полі опонента)                                                                   

E       = Encho (позначка на центральній лінії)       X   = Hikiwake (позначка на центральній лінії)        
        = Fusen – gachi (позначка у полі переможця)   

Перемоги Очки Очки

Стандартна схема майданчика та залу 

Перше очкоТретє очкоДруге очко

Результати змагань на стініКоментатор 

Головний суддя 
(Shimpan-Cho) 

Доктор 

Людина, що слідкує за 
часом 

Менеджер площадки

Табло 

Shinpan

Людина, що запис
на табло 

М
ат
и

Площадка може бути 
меншою в разі 

меншого приміщення

М
ати

Головний суддя 
стоїть на лінії, щоб 
було видно табло 
та хронометриста 

 Людина, що слідкує за 
ленточками 

 Людина, що слідкує за 
ленточками Безпечна зона 



 

 

 

                            

Короткий довідник для рефері 

 Дія Команди Сигнали прапорців Малюнок

Початок Початок поєдинку “HAJIME” Прапорці з обох боків Мал.1 
Відновлення Продовження поєдинку “HAJIME” Прапорці з обох боків Мал.1 

Пауза Зупинка поєдинку “YAME” Обоє прапорців підняті Мал.6 
Додатковий час Початок додаткового часу “ENCHO- 

HAJIME” 
Прапорці з обох боків Мал.1 

Відсутність бійця Представлення матчу “HAJIME” Прапорці з обох боків Мал.1 

Yuko-datotsu 
Правильний удар 

Присудження 
Yuko-datotsu 

“MEN,KOTE, 
DO, TSUKI-

ARI” 

Прапорець піднятий на 45° Мал.2а 

Суддя не погоджується з Yuko-
datotsu  Суддя махає прапорцями із сторони в 

сторону перед собою 
Мал.3 

Не бачив Yuko-datotsu  Обоє прапорців схрещені, руки опущені Мал.4 

Судді забирають присуджене очко “TORIKESHI” 
Суддя махає прапорцями із сторони в 
сторону перед собою 

Мал.3 

Продовження сіаю після першого іппона “NIHONME” Піднятий прапорець опускається Мал.2а 
Продовження сіаю після того як обоє 
учасників отримали по іппону 

“SHOBU” Піднятий прапорець опускається Мал.2а 

Присудження 
перемоги чи 
поразки 

Присудження перемоги чи поразки “SHOBU-ARI” Піднятий прапорець опускається Мал.2а 
Перемога з іппоном “SHOBU-ARI” Піднятий прапорець опускається Мал.2а 

Перемога за допомогою Hantei “HANTEI” 
Всі судді одночасно піднімають червоні/білі 
прапорці на 45° 

Мал.2 

Нічия “HIKIWAKE” Прапорці схрещені над головою Мал.5 
Перемога в зв’язку з 
дискваліфікацією суперника 

“SHOBU-ARI” 
Піднятий прапорець опускається Мал.2а 

Нездатність опонента продовжувати 
поєдинок 

“SHOBU-ARI” Піднятий прапорець опускається Мал.2а 

Перемога чи поразка за жеребкуванням “SHOBU-ARI” Піднятий прапорець опускається Мал.2а 
Рішення 

Gogi 
 

Скликання наради судей “GOGI” Обоє прапорців підняті у правій руці Мал.8 

Сигналізаця про її результат  Сигнали прапорцями робить тільки головний 
суддя 

 

Hansoku 
попередження 

Вживання наркотичних речовин “SHOBU-ARI” Прапорець піднятий на 45° Мал.2 
Неввічливі дії спортсмена “SHOBU-ARI” Прапорець піднятий на 45° Мал.2 
Заборонена екіпіровка “SHOBU-ARI” Прапорець піднятий на 45° Мал.2 

Підніжка супернику 
“HANSOKU” 

(IKKAI / 
NIKAI) 

Білий/червоний прапорець припіднятий усіма суддями. 
Головний суддя бере прапорці у одну руку, підходить 
до порушника і оголошує йому перше/друге 
попередження

Мал.9 і 
Мал.11 

Штовхання суперника за межі 
майданчика Аналогічно 

Аналогічно Мал.9 і 
Мал.11 

Кидання сіная на підлогу, або захват 
сіная суперника 

Аналогічно 
Аналогічно Мал.9 

Прохання про перерив без поважної 
причини 

Аналогічно 
Аналогічно Мал.9 

Дрібні порушення Аналогічно Аналогічно Мал.9 
Порушення правил, які були скоєні 
обома суперниками 

Аналогічно 
Обидва прапорці припідняті усіма суддями Мал.10і 

Мал.11 

Друге попередження учаснику 
змагання 

“HANSOKU” 
(Nikai) Ippon-

Ari 

Білий/червоний прапорець припіднятий усіма суддями. 
Головний суддя бере прапорці у одну руку, підходить 
до порушника і оголошує йому друге попередження, 
потім піднімає прапорець з кольором суперника на 45° 

Мал.9 і 
Мал.11 
Мал.2 

Присудження офсета 
“SOSAI” y 
“ONAJIKY-

SOSAI”  

Суддя махає прапорцями із сторони в сторону 
перед собою 

Мал.3 

Wakare       
(команда розірвати 

цубазеріай) 

1.Коли події поєдинку не розвиваються “WAKARE” Суддя тримає прапорці перед собою на рівні грудей Мал.7 

2. Продовження поєдинку “HAJIME” Після цього опускає обидва прапорці Мал.7 

Травма, нещасний 
випадок або 

дискваліфікація 

Нездатність продовжувати змагання 
у зв’язку з травмою, нещасним 
випадком чи дискваліфікацією 

“SHOBU-
ARI” 

 
Прапорець піднятий на 45° 

 
Мал.2 



 

 Покращення організації та умов чемпіонату на допомогу суддівству 
   
 Організаторам чемпіонатів з кендо треба завважити на умови роботи рефері. 
 Багато чого можна зробити, щоб поліпшити ситуацію як для рефері, так і для учасників.  
  

Якщо робочі умови добрі, це буде працювати на покращення атмосфери чемпіонату, й уся подія 
пройде на високому рівні. 

  
Як? Наведемо перелік умов, що дозволять цього досягти. 

  
1          Рефері повинні виконувати тільки судейські обов’язки під час проведення чемпіонату. 
  
2          Повинно бути не менш ніж 4 рефері на  майданчик. На великих чемпіонатах кількість рефері на
 один майданчик може сягати 6 або 7.  
  
3          Має бути правильно складений план ротації та заміни рефері на майданчиках. 
  
4          Усім рефері треба надавати достатні перерви від присутності на  майданчику з метою відпочинку. 
 Це дозволить рефері повернутись до суддівства з ясним розумом. Не треба, щоб рефері весь день
 провели в залі спостерігаючи за поєдинками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
5          Перед початком чемпіонату завжди має бути проведена суддівська нарада. 
   
6          Рефері повинні сидіти окремо від учасників, організаторів та  тренерів, так щоб можна було в   
 конструктивній манері обсудити зі старшими рефері майданчика, коли в них є вільний час, погано   
 чи гарно зароблені очки. Це гарний шлях для покращення суддівства. Задавайте запитання
 старшим суддям стосовно всіх своїх сумнівів і заохочуйте вільне спілкування, коли ви допускаєте
 запитання і обговорення своїх дій. 

 

 
   7          В цьому буклеті можна побачити станадартну схему розташування на майданчику та у залі при
 проведенні чемпіонатів з Кендо. Для рефері важливо знати правила, що стосуються цієї схеми, 
 оскільки правильна схема істотно впливає на правильну роботу рефері. Shushin, знаходячись на
 майданчику, має весь час бачити відповідального за час та таблицю очок, адже він відповідає за
 початок та зупинок матчу, а також за справедливе присудження очок. 

 

 
  

 8          Якість підлоги та освітлення є дуже важливими факторами при виборі спортивного залу. Зал 
 повинен мати гарну чисту дерев'яну підлогу без ушкоджених дошок, отворів та інших небезпечних
 елементів, що можуть завдати шкоди здоров'ю. Осітлення має бути стельовим та якісним, щоб
 повністю освітлювати майданчики. Не має бути бокового освітлення, яке б світило в очі суддям або
 учасниками. Також, якщо в залі є великі вікна, вони мають бути із завісами, якими в разі потреби
 можна було б закрити вікна і загородити сонячне проміння. Якщо ж на вікнах немає завіс, їх треба
 укрити, щоб учасникам і суддям не заважало занадто яскраве світло (можливість безперешкодно
 бачити дуже важлива). 
  

 

 

 

 
9          Схема дошки з таблицею очок має бути такою: літери повинні бути розміром приблизно 10 см. і
 складатися з чорних ліній товщиною 1,5 см. на білому фоні, в правому верхньому кутку повинно
 бути вільне місце для занесення номерів матчу або пулу. Так учасникам легше побачити, коли буде
 їх черга виступати на майданчику, а коментаторам та контролерам легше буде зробити відповідне
 оголошення через гучномовець. Таблиця очок існує не лише для запису суддею зароблених очок, а 
  допоміжним інструментом спілкування для більш легкого проведення події, і її мають бачити всі.  

 

 

 
  

 10.       На всіх чемпіонатах з Кендо відчувається недостатня кількість досвідченого персоналу, себто 
 відповідаючих за час/протоколи/таблицю очок/пов'язування стрічок тощо – таких завжди не
 вистачає. Одним з шляхів подолання цієї проблеми може бути використання присутніх на
 чемпіонаті старших  кендоїстів, бо багато хто з них охоче буде виконувати роботи такого роду. На
 користь загальній організації буде, якщо на кожен майданчик буде по одному із старших учасників
 для допомоги, пояснень і плавного перебігу подій.  

 

 

   
11.       Якщо ви забезпечите виконання всіх цих умов, робота рефері буде трошки легшою. Вони зможуть
 зосередитися на справедливому присудженні очок змагаючимся учасникам, і не будуть
 відволікатися від суддівських обов’язків, та й для всіх причетних чемпіонат пройде легше.  

 

  
  



 

ДЛЯ НОТАТОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


