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• Waza-ari kriteeriumid muutusid. Waza-ari kriteeriumid hõlmavad nüüd maandumist kogu 

kehapoolele 90-kraadi või rohkem tahapoole (selja poole) või ühele õlale ja ülaseljale. Punkt 

antakse kogu kehapoole maandumise eest isegi siis, kui küünarnukk on väljas ehk kas käsi on 

sees või väljas enam ei loe. Lisaks sellele antakse waza-ari kui õlg ja selja ülaosa matiga kokku 

puutuvad. 

 

• Muutus kriteerium, mille järgi tuleb hinnata jätkurünnakut. Kui esialgsele rünnakule (võttele) 

järgneb paus, siis edasine tegevus pole enam hinnatav. Teisisõnu, kui kake faas on läbi, 

edaspidine keeramine/lükkamine/kruttimine jms ei loe.  

 

• Muutus ka arusaamine mida rahvakeeles nimetatakse kruttimiseks. Öeldust ja videos nähtust 

järeldan, et kui tori alustab mõnda rünnakut, ütleme uchi-mata´t paremale ehk kui ta peaks 

kukkudes ja heites esmalt mati puutuma parema õlaga, seejärel seljaga ja siis vasaku õlaga, aga 

uke keerab/krutib teda vastupidises suunas (vasak õlg, selg, parem õlg), siis seda ei tohi enam 

võtteks pidada ja hinnet anda ei tohi. 

 

• Alates praegusest maandumine üheaegselt kahele küünarnukile või kahele käele (või käsi ja 

küünarnukk) on waza-ari tori jaoks ja SHIDO uke jaoks. 

 

• Tagurpidi või nn Korea-seoi-nage enam ei loe, selle soorituse eest punkte ei anta ning sooritaja 

saab shido. 

 

• Judogi ja juuste kohendamine on lubatud vaid üks kord matši jooksul. Edasistel juhtudel 

karistatakse shidoga. Teisiti öelduna tähendab see, et igas matšis saab ainult korra kohendada 

juukseid ning kimonot (omavahelist seost ei ole), kui sellega ei saada hästi hakkama ning sama 

matši jooksul läheb kas kimono või soeng sassi (kohtunik näitab vastava žesti kohendamiseks), 

siis sellele järgneb shido. 

 

• Muutub arusaamine peasukeldumisest. Kui varasemalt oli vaja veenduda, et see oli nö otse ette 

sukeldumine, siis nüüd kõikvõimalikud pea maha panemised võivad lõppeda hansoku-makega. 

 

• Kergelt lõdvendati vöö alt haaramise reeglit. Heitetehnika lõppfaasis vöö alt haaramine on 

lubatud, kui vastane on juba ne-wazas (skoor). Kui heitetehnika katkeb, on vöö alt haaramine 

juba ne-waza tegevus (ei ole skoor). Kui heitetehnika katkeb, edaspidine tegevus enam pole 

hinnatav (jätkurünnaku kriteeriumi muutus). 

 

• Lõdvendus on samuti ka kraest ja reväärist haarde hoidmises, see on lubatud juhul, kui ei ole 

negatiivne. Ehk kuni torit ei peeta negatiivseks (ta üritab vastast heita) teda ei karistata. 



 
• Vööst hoidmine, ühepoolne haare, ristvöö, püstolhaare ning taskuhaare ei ole enam koheselt 

karistatavad. Praeguste reeglite järgi, kui ülalmainitud haardeid võetakse, antakse ka aega 

rünnaku ettevalmistamiseks. 

 

• Haarde lõhkumine ja kohene (omakorda) haaramine on lubatud, haarde lõhkumine ja kohe 

haaramata jätmine on shidoga karistatav. Kahe käega haarde lõhkumine peaks nüüd tagasi 

tulema, kuid nagu juba kirjutatud lõhkumisele peab koheselt järgnema ja omapoolne vastase 

kimonost haaramine. 

 
 


