
Aneks do regulaminu PUT
(wersja aktualna 4.9 z Marca 2013)

Artykuł 23 – UKŁADY FORMALNE TRADYCYJNE DRUŻYNOWE
(kolejne artykuły zmieniają numerację)

1) W konkurencji  startują drużyny złożone z 3 do 5 osób. W wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach, po zgodzie Sędziego Głównego, dopuszczone mogą być drużyny 2 osobowe. 
Osoby stanowiące skład drużyny nie muszą być z jednego klubu, a na czas konkurencji jej  
skład nie może się zmieniać.

2) W każdej grupie wiekowej drużyny startują bez podziału na stopnie. Sędzia Główny może 
zadecydować o połączeniu kategorii wiekowych na danych zawodach.

3) Czterech  sędziów  zajmuje  miejsca  w  narożnikach.  Piąty  zajmuje  miejsce  naprzeciw 
zawodników. Sędzia w środku jest sędzią prowadzącym – wydaje komendy sędziom. Sędzia 
sekretarz siedzi przy stoliku i prowadzi listę, zapowiada zawodników, ogłasza zwycięzce. 
Procedura:
a) sędzia sekretarz zapowiada drużynę,
b) drużyna wchodzi na matę, robi ukłon, zapowiada układ i go wykonuje,
c) sędzia prowadzący wydaje komendę: „sędziowie werdykt”
d) sędziowie  podnoszą  tabliczki  z  wynikami,  prezentując  je  zawodnikom  i  sędziemu 

sekretarzowi,
e) sędzia prowadzący opuszcza tabliczkę,
f) drużyna robi ukłon i schodzi z maty.
UWAGA: sędzia prowadzący nie wydaje poleceń drużynie.

4) W przeciwieństwie do konkurencji układów indywidualnych, tutaj zawodnicy oceniani są 
od  momentu  wywołania  drużyny  przez  sędziego  sekretarza,  tzn.  oceniane  jest  wejście 
zawodników na matę, ustawienie, przywitanie oraz wykonanie układu.

5) Punktacja  wygląda  tak  jak  w  przypadku  konkurencji  układów  indywidualnych,  za 
wyjątkiem:
a) oceną wyjściową jest 4 pkt,
b) sędziowie przyznają dodatkowo od 0 do 2 pkta za synchronizacje zawodników podczas 

układu, ceremoniał wejścia, dodatkowe elementy i wrażenie estetyczne i artystyczne.
UWAGA:  dopuszczona  jest  zmiana  rytmu  wykonywania  układu  przez  poszczególnych 

zawodników  o  ile  jest  to  zmiana  celowa,  wprowadzająca  dodatkową  wartość  estetyczno-
artystyczną.

6) W przypadku nie  skończenia  układu lub zmiany w diagramie  przez  przynajmniej  jedną 
osobę z drużyny, zdyskwalifikowana jest cała drużyna.

7) Prowadzenie konkurencji:  zastosowanie mają przepisy układów formalnych tradycyjnych 
indywidualnych.


