V vednost vsem klubom in sodnikom JZS

Dopolnitev IJF Sodniških pravil 2022 – 2024
Spoštovani, v nadaljevanju vas seznanjamo z dopolnili IJF sodniških pravil, pripravljenih s strani IJF in objavljenih
na njihovi spletni strani.

Sodniška komisija JZS

IJF PRAVILA 2022-2024
Po zaključku olimpijskega cikla z OI v Tokiu je IJF v sodelovanju z nacionalnimi judo federacijami pristopil
k posodobitvam sodniških pravil, ki naj bi veljala do OI v Parizu 2024. Cilj posodobitve pravil je
zagotavljanje še večje varnosti tekmovalcev pri izvajanju tehnik, dvig atraktivnost ter dinamičnosti juda.

Odločitev št. 1: Kontinuiteta pri izvedbi tehnike
Tehnika meta se točkuje samo v primeru, da med izvedbo tehnike ne pride do zastoja in je tehnika
izvedena kontinuirano. Če med izvedbo pride do zastoja, se tehnika ne točkuje.

Odločitev št. 2: Waza-ari – padec na bok (padec na stran)
Tehnika se točkuje z waza-ari, če tekmovalec pade po celi strani telesa pod kotom 90 stopinj ali manj v
smeri hrbta ali če pade na eno ramo in zgornji del hrbta. Tehnika se točkuje, če tekmovalec pade po celi
strani telesa, tudi če ima komolec na zunanji strani telesa. Upoštevati je potrebno položaj bokov in
ramen pri padcu.

Slika št. 1 waza-ari, padec na stran

Slika št. 2 NI waza-ri, pade na prednjo stran telesa

Slika št. 3 waza-ari, kljub komolcu zunaj

Slika št. 4 NI waza-ari, pade na prednjo stran telesa

IJF PRAVILA 2022-2024
Odločitev št. 3: Waza-ari – padec na eno ramo in zgornji del hrbta
Tehnika se točkuje z waza-ari, če tekmovalec pade po celi strani telesa pod kotom 90 stopinj ali manj v
smeri hrbta ali če pade na eno ramo in zgornji del hrbta. Tehnika se točkuje, če tekmovalec pade po celi
strani telesa, tudi če ima komolec na zunanji strani telesa.

Slika št. 5 waza-ari padec na eno ramo in
zgornji del hrbta

Slika št. 6 waza-ari padec na eno ramo in
zgornji del hrbta

Odločitev št. 4: Padec nazaj na obe roki, oba komolca ali eno roko in en komolec
Če tekmovalec pade nazaj in se ujame istočasno na obe roki, oba komolca ali eno roko in en komolec, se
tehnika točkuje z waza-ari za nasprotnika. Tekmovalec, ki je padel pa se obenem kaznuje še s shido.

Opomba k odločitvi št. 4.:
Če po padcu tori izkoristi prednost v ne-wazi, se borba nadaljuje. V primeru, da prednost v ne-wazi
izkoristi uke, sodnik objavi mate.

Odločitev št. 5: Protimeti s prevračanjem
Protimeti, pri katerih tekmovalec prevrača nasprotnika v smeri svojega telesa nazaj, se ne točkujejo.
Opomba k odločitvi št. 5.:
- protimeti se lahko točkujejo, če jih lahko klasificiramo kot judo tehnike (waza)
- če med izvedbo pride do zastoja, se tehnika ne točkuje
- prevračanje nasprotnika, ki izvaja tehniko z odrivom/skokom v smeri prevračanja ni judo
tehnika in se ne točkuje
- če lahko protimet klasificiramo kot judo tehniko (uchi mata gaeshi, uchi mata sukashi, tani
otoshi …) se izvedba oceni v skladu s kriteriji

Odločitev št. 6: Obratni seoi-nage (reverse seoi-nage)
Tehnika revers seoi-nage ni dovoljena in se kaznuje s shido ter se ne točkuje.
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Opomba k odločitvi št. 6.:
Razlogi za to odločitev so:
- pri izvedbi tehnike tori nima ustrezne kontrole nad ukejem in ne nadzoruje njegovega padca
- ker tori nima nadzora je padec nepredvidljiv in posledično nevaren.
Samo vstop v tehniko (brez meta - nage) se ne kaznuje. Če se vstopi ponavljajo, se takšne akcije smatrajo
kot negativni judo – dajejo lažni videz aktivnosti, v resnici pa gre za onemogočanje aktivnosti
nasprotnika in se zato kaznujejo s shido.

Odločitev št. 7: Prijem pod pasov v zaključni fazi meta
Prijem pod pasom v zaključni fazi meta je dovoljen, če je nasprotnik že v ne-wazi. Če pride med izvedbo
tehnike do prekinitve, se prijem pod pasom smatra kot akcija v ne-wazi.
Opomba k odločitvi št. 7:
- dovoljen je dotik pod pasom v zaključni fazi meta, ki ne vpliva na uspešnost tehnike. Gre za
naraven gib kot nadaljevanje meta in ne sme pripomoči k uspešnosti meta.
- če je prijem pod pasom pogoj za uspešnost tehnike (blokiranje noge, odrivanje noge, …) se
tehnika ne točkuje, prijem pa se kaznuje s shido.

Odločitev št. 8: Prijem za rever in ovratnik
Prijem za rever in ovratnik je dovoljen, če ni negativen. Če je tori aktiven in pripravlja napad, se prijem
ne kaznuje.

Odločitev št. 9: Neortodoksni prijemi
Prijem za pas, enostranski prijem, križni prijem, pištolski prijem in žepni prijem niso tradicionalni prijemi.
Če jih tekmovalec prime, se mu dopusti čas, da pripravi napad.
Opomba k odločitvi št. 9:
- termin »priprava napada« ni časovno opredeljen/omejen
- sodnik mora spremljati pozitivnost in napredek po takem prijemu
- če po takšnem prijemu prepozna negativni judo, se takšen prijem kaznuje s shido

Odločitev št. 10: Razbijanje prijema
Razbijanje nasprotnikovega prijema z eno ali obema rokama in takojšnja vzpostavitev svojega prijema je
dovoljeno. Zbijanje nasprotnikovega prijema z eno ali obema rokama, ne da bi tekmovalec takoj
vzpostavil svoj prijem, se kaznuje s shido.
Opomba k odločitvi št. 10:
- razbijanje prijema s pomočjo noge ali udarca se kaznuje s shido, ne glede na nadaljevanje
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Odločitev št. 11: Urejanje judogija in popravljanje (spenjanje) las
Urejanje judogija z zavezovanjem pasu in popravljanje (spenjanje) las je dovoljeno enkrat na borbo na
tekmovalca. Vsako nadaljnje popravljanje las ali judogija se kaznuje s shido.
Opomba k odločitvi št. 11:
- če se tekmovalcu razveže pas ali si ga sam razveže z namenom, da si uredi judogi, je to dovoljeno
enkrat v času ene borbe, brez kazni
- če si ga razveže sam brez namena urejanja judogija, velja isto kot dosedaj (shido)
- če si ne popravlja judogija, se ga prvič opozori, drugič se ga kaznuje s shido (kot dosedaj)

Odločitev št. 12: Potapljanje glave (Head dive)
Tehnike, pri katerih tekmovalec uporablja potapljanje glave, so nevarne in bodo kaznovane s hansokumake.

