Промени в електронните чорапи на ДАЕДО
Както е всеобщо известно, за нашия спорт са необходими електронно-сензорни
протектори за крака, които ще наричаме накратко електронни чорапи. С тяхна
помощ се бележат точките върху електронния нагръдник на противниковия
състезател. Състоят се от кожа, текстил и магнити и има 3 различни вида.

Първият вид, създаден за системата на DaeDo
изглежда така:
-

Черни ластици

-

Синьо лого наWTF

-

Изчерпана версия – не е в наличност от декември 2012 и всички използвани
са поне на на 3 години

-

Има възможност за манипулации по отчитането, което е минус

-

Тази версия няма да се допуска на състезанията от каленадара на WTF от 1
Март 2014 насам

-

Ако националната федерация позволява, с този вид се допуска да се играе на регионални и национални първенства

Втори вид електронни протектори, тип
„олимпийски”:
-

Сиви ластици (и за двата вида)

-

Синьо лого на WTF или логото на Олимпиадата

-

Тази версия се използваше на игрите в Лондон през 2012

-

Такъв вид чорапи бяха раздадени безплатно на всичи участници в
Олимпиадата, а също така и 1 000 чифта на всички отбори – участници в
Световното в Пуебла през 2013

-

С този вид електронни протектори е позволено да се играе на всички
официални състезания от календара на WTF, в сила от 1 Март тази година

Трети, официален вид на електронните протектори за крака:
-

Сиви ластици

-

Трицветно лого на WTF

-

Съдържат специален чип за проверка на автентичността

-

Цената не се е променила спрямо другите видове

-

Този вид чорапи са одобрени и ще се използват на всички официални състезания от календара на WTF, с начална дата
1 Март 2014

От Световното първенство за юноши тази година, DaeDo много стриктно ще съблюдава всичките електронни протектори за
крака на състезанията към WTF (с ранг от G-1 нагоре) с оглед да предотврати употребата на фалшиви или по някакъв начин
манипулирани протектори. Испанската фирма DaeDo също така разработи система, с която ще може да бъде потвърдена
автентичността на чорапите, с оглед на това да засече всяка форма за манипулиране на магнитите.
Препоръката, която DaeDo дава на състезателите, за да имат по-добри резултати, е да не използват едни и същи електронни
чорапи за тренировки и турнири повече от една година, което въвежда безгласно гаранционната карта на използваните
протектори.

