Rahvusvaheline Judo Föderatsioon (IJF)
Uued eeskirjad ajavahemikuks 1/01/2010 kuni 31/12/2012
Sissejuhatus
IJF sooviks on kaitsta judo põhiväärtusi. Setõttu pühendub IJF judoõpetuse füüsiliste ja
vaimsete väärtuste säilitamisele ning arendamisele.
“Judo on füüsilise ja vaimse õpetuse süsteem.”
Samas soovib IJF muuta võistlusmääruseid OM- kvalifikatsiooni perioodil, mistõttu on
otsustatud võtta uued võistlusmäärused kasutusele ajavahemikus 1. jaanuar 2010 kuni 31.
detsember 2012. Reegleid on testitud 2009.a. juuniorite MM-l Pariisis ning järgmistel IJF
võistlustel: Grand Prix Abu Dhabis, 20.-21.novembril 2009; Grand Prix Qingdao (Hiina), 28.29.novembrilr 2009; World Cup Suwon (Korea), 4.-5 detsembril 2009 ja Big Slam turniiril
Tokyos, 11.-13.detsembril 2009.
Kohtunikud peavad rakendama rangelt uusi reegleid järgmistes valdkondades:
KEELATUD: Jalgadest haaramine ja blokeerimised
Kõik otsesed rünnakud ühe või kahe käega ja blokeerimine altpoolt vööd on keelatud.
Karistamisviisid:
Esimene rünnak: HANSOKUMAKE
Näited:
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LUBATUD: Jalast haare järgneva kombinatsiooni puhul
Haarded jalast on lubatud kui nad järgnevad tehnikale, mis on reaalne ja hästi läbi viidud.
(Reaalne tehnika on tehnika, mille eesmärk on panna vastane kukkuma. Teha ei tohi

imiteerivat rünnakut (false attack)). Üheaegne või peaaegu samaaegne jalgadest haaramiseg
(kinni hoidmisega) rünnak on keelatud.?
Karistamisviisid:
HANSOKUMAKE
Näited:

LUBATUD: Jalast haarded vasturünnakul
Vasturünnakul on jalast haarded lubatud. Sellised vasturünnakud on lubatud üksnes järgneva
tehnika puhul, mida alustas vastane. Go No Sen põhimõtted. (Vasturünnak). Ilma kehade
kontaktita jalast haaramine (kinni hoidmine) on keelatud.
Näited:

Kehade kontakt

ERANDID:
Jalast haare (kinni hoidmine) on lubatud, kui vastane on ristkaitse (cross guard)
asendis. Näiteks: Sumi-gaeshi (sinine) – kuchiki-taoshi, kibisu gaeshi (valge).

KEELATUD:
Tavalisest Kumi-Kata asendist vabanedes, vastase käe alt läbi sukelduda ja siis jalga haarata
on keelatud.
Karistamisviisid:
HANSOKUMAKE

HANSOKUMAKE=>
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Uute võistlusmääruste paremaks mõistmiseks peab kohtunik karistust andes selgitama
eksimust vastava žestiga.
Kohtunike tegevuse süsteem
Võistlust juhivad üks tatamikohtunik (referee) ja kaks nurgakohtunikku (judges), kes istuvad
diagonaalselt vastas-nurkades. Võistlust filmivad eri nurga alt kaks kaamerat, mis on pandud,
et aidata kohtunikke (The Care System). The Care System järelvalvet ja kontrolli viib läbi IJF
kohtunike komisjon.
Golden Score
Kogu kohtumise vältel tabloole märgitud tulemused säilitatakse Golden Score’i lõpuni.
Golden Score’i lõpus, kui tablool paremust pole fikseeritud, kuulutavad kohtunikud otsuse
(Hantei), arvestades kogu kestnud kohtumise üldmuljet (normaalaeg + Golden Score).
Judo põhimõtete vastane tegevus
Judo vaimule mittevastavat tegevust võib karistada igal võistluse hetkel.
Karistusseks on HANSOKUMAKE.
Guard – valvur, vaht, kate, kaitse ; valvama, postil olema
Cross – rist, ristsööt ; pahur ; ristuma, ristama, ületama

