VÕISTLUSTE REEGLID1
ETTEPANEKUD 2013 – 2016
Alatest Pariisi Grand Slamist kuni Rio Maailma Meistrivõistlusteni (k.a) katsetada järgmisi
muudatusi:

Kohtunikud
Ainult üks kohtunik tatamil ja üks kohtunik jälgib videosid ekraanilt ning suhtleb
raadiosidega kohtunike komisjoni liikmega või teiste kohtunikega. Kasutusele võetakse
roteerimissüsteem. IJF komisjon segab vahele ainult siis, kui peab seda vajalikuks.

Tehnika hindamine
IPPON: “võta arvesse ainult tehnikad konkreetse selili kukkumisega”.

Sild:
Kõiksugused „sillas“ maandumised hinnatakse ipponiga.

Karistused
Kolm Shidot ja neljas on Hansoku-make (3 hoiatust ja siis järgneb diskvalifitseerimine).
Shidod ei anna punkte vastassportlasele, loevad ainult tehnilised hinded (shidod
märgitakse siiski tabloole, ent ei anna vastasportlasele hinnet).
Juhul kui matši lõpus on seis võrdne, võidab see sportlane, kellel on vähem shidosid. Kui
aga matš läheb lisaajale, siis kaotab see, kes saab esimesena shido või võidab see, kes saab
esimesena hinde.

Shidoga on karistatavad:
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Haarde murdmine kahe käega.
Cross-gripi (ristihaare), ühepoolse ja vööst haarde puhul tuleb rünnata koheselt.
Bear grip (Bear hug ehk nö karukallistus).
Kohtunik peab rangelt karistama sportlast, kes ei võta kiirelt Kumikata haaret või
üritab vältida vastase haaret.

NB! Tegemist on muudatuste ettepanekutega ning kõigepealt läbivad need
testimisperioodi. Täpsemad reeglid ja nende rakendusala selguvad jaanuari keskel.

Hansoku-makega on karistatavad:
Tachi-wazas kõik rünnakud ja blokid ühe või kahe käega allapoole vööd.

Osaekomi, Kansetsu-waza ja Shime-waza
Osaekomi loeb ka väljaspool võistlusala, kui see on alustatud sees.
Osaekomi: 10 sek - Yuko, 15 sek Waza-ari, 20 sek – Ippon
Valuvõtetehnika ja kägistamistehnika jätkub ka matist väljas, kui tehnika on alustatud mati
sees ja on efektiivne.

Kadetid – U18
Käevalu on lubatud

Kummardus
Tatamile astudes, tuleb sportlastel samaaegselt minna võistlustsooni ja kummardada
teineteisele tsooni sees. Võistlejad ei tohi enne matši algust suruda teineteise kätt.

Matši pikkus
Golden Score’i aeg on piiramatu (hanteid pole).

Lisainfo
IJF korraldab rahvusvahelised Kohtunike ja Treenerite seminarid igal mandril eesmärgiga
lahti seletada ja täpsustada uued reeglid. IJF kutsub kohale igast riigist 1 kohtuniku ja 1
treeneri (majutus ja toitlustamine IJF poolt). Reisikulud katab delegatsioon. Teised soovijad
saavad seminarist osa võtta omal kulul.

