
 
 
 
 

Správa rozhodcu z medzinárodného seminára rozhodcov v Antalyi 
 

V dňoch 22. a 24.4.2015 sa konal EJU seminár rozhodcov v Brasove – 
Rumunsko, za účelom spresnenia výkladu pravidiel platné od Januára 2014.  

 
Na seminári boli prítomný: 

 
Jan Snijders – predseda komisie rozhodcov EJU 
Marián Hefka – člen komisie rozhodcov EJU 
Frankie de Moor – člen komisie rozhodcov EJU 
Franz Ocko - člen komisie rozhodcov EJU 
Pasquale Tonino Chyurlia - člen komisie rozhodcov EJU 
 
Prvý deň bol rozdelený na dve časti  - doobeda teoretická časť s premietaním videa, 
poobede praktická časť v kimonách.  
 
Doobedňajšia časť:  
 

Seminára sa zúčastnilo 65 rozhodcov  trénerov.  
 

 Výklad pravidiel, resp. uplatňovanie nových pravidiel v rozhodovaní bolo 
demonštrované pomocou videa – boli premietané záznamy zo zápasov 
/problematické okamihy/. Celkovo bolo odprezentovaných  66 situácii zo zápasov. 
Doobeda bolo premietnutých 35 situácií. Záver, na ktorom sa /niekedy po búrlivej 
diskusii/ zhodla komisia rozhodcov a prítomnými rozhodcami bol: 

- v situácii kedy je problematické určiť ktorý z pretekárov skóroval je lepšie 
nehodnotiť techniku, ako hodnotiť nesprávne. 

- dopad do mostu – mierne sa zmenilo posudzovanie dopadu do mostu. Nie je 
rozhodujúce  pri dopade  prehnutie chrbta, ale poloha hlavy. Pri snahe 
závodníka zabrániť dopadu na chrbát zaklonením hlavy, pričom sa o takto 
zaklonenú hlavu oprie o tatami, je tento dopad hodnotený  ako ippon – 
v záujme ochrany zdravia pretekárov – hlavne u dorastencov a juniorov. 
Neskôr pri praktických ukážkach bolo ukázané, že pri nácviku pádov sme sa 
učili, že brada má byť pritlačená na prsia a nie v záklone. 

- je dôležité, aby pretekári mali riadny úchop. Bez úchopu nie je možné urobiť 
reálny útok /techniku/. Treba prísne posudzovať úchop a každý neštandardný 
úchop okamžite trestať. 

- prísnejšie posudzovanie vystupovania do autu – pri vyšliapnutí niektorého 
pretekára do autu obidvomi nohami –okamžite Mate a Shido. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Po obede pokračoval seminár praktickými ukážkami na tatami. 
 

- nedovolené úchopy /jednostranný, krížový, za opasok, pištoľový, vreckový, 
úchop jednou rukou/ treba okamžite trestať Shido, bez čakania 3,4,5 sekúnd. 
V prípade nedovoleného /neštandardného úchopu/ musí ihneď nasledovať 
reálny útok.  V opačnom prípade nasleduje trest.  

- Medvedí úchop – pokiaľ niektorý z pretekárov chytí úchop / stačí jednou 
rukou/ , súper môže použiť pri prevedení techniky medvedí úchop. Niekedy je 
problematické určiť, či už pretekári mali úchop, alebo nie, pred medvedím 
úchopom.  Posúdenie je na trojici rozhodcov na tatami za pomoci Care 
systému. 

- dopad na lakeť pri dopade na bok – pre hodnotenie Yuko zastávajú kritéria 
nezmenené, tj. pokiaľ pretekár dopadne na bok a lakeť a zostane na tomto 
lakti, tzn. medzi trupom a lakťom zostane medzera, dopad sa nehodnotí. Veľa 
sa diskutovalo o prípade, keď pretekár dopadne na chrbát a obidva lakte. 
Pôvodný názor komisie, že v prípade, ak pretekár dopadne na chrbát a obidva 
lakte bol, že dopad sa nehodnotí. Po dlhej diskusii sa dohodlo, že v prípade, 
že pretekár dopadne na chrbát a obidva lakte - v prípade, že chrbát je nad 
opaskom v kontakte s tatami je možné tento dopad hodnotiť Yuko, prípadne 
Waza –ari. 

- dopad do mostu – každý dopad so zaklonenou hlavou a  prehnutím chrbta  do 
mostu je hodnotený ako ippon. 

- v prípade, že pretekár dopadne na súpera, nie na tatami – nehodnotí sa. Napr. 
pretekár hádže súpera, technika je účinná súpera hádže, ale spadne a súper 
dopadne naňho – technika sa nehodnotí. 

- situácie pri aute – pretekár, ktorý vystúpi jednou nohou do autu a hneď sa 
vráti, alebo urobí reálny útok, nie  je trestaný. Pokiaľ zostane stáť, alebo 
chodí jednou nohou v aute – nasleduje trest Shido. Ako náhle vystúpi 
obidvoma nohami bez toho, aby sa bránil súperovmu útoku – okamžite Shido. 

- boj v ne-waza - ak pretekár, ktorý je v držaní sa snaží vyťahovať zo zápasovej 
plochy /len posúvaním sa až na okraj bezpečnostnej plochy, kde je časomiera, 
prípadne reklamné panely bez zjavného úmyslu uniknúť z držania, resp. 
snahou prerušiť držanie tým, že sa dostane mimo bezpečnostnú plochu – je 
možné vyhlásiť ippon aj pred uplynutím časového limitu. 

- bránenie súperovi v aktivite obtáčaním nohy o jeho nohu, prípadne fiktívnym 
nástupom do uči-mata, alebo ko-soto.gake s tým že svoju nohu nechám 
obtočenú o súperovu – je to vlastne blokovanie súpera – nasleduje Mate, 
Shido. 

- podmet stojnej nohy súpera zozadu – pri dopade súpera na brucho, tzn. bola 
mu len podmietnutá noha bez iného pohybu – Hansoku make. V prípade, že 
je stojná noha podmietnutá zozadu, ale zároveň aj súpera hádžem, tzn,. 
rukami ho dotočím na chrbát, alebo bok, hod sa hodnotí. 

- prechod do ne-waza – v prípade, že z postoja prechádzam do ne-waza bez 
použitia techniky, dopad sa nehodnotí, zápas pokračuje v ne-waza. V prípade 
kontra techniky resp. zablokovania súpera a prechodu do ne-waza pákou, 
škrtením sa nehodnotí, pokračuje boj  v ne-waza. 

 
 
 



 
Druhý deň pokračoval seminár premietaním ďalších 30 záznamov. 

 
Na začiatku druhého dňa nás T. Chyurlia oboznámil so štatistickými údajmi – 

koľko víťazstiev v zápase bolo na Ippon, Wazaari, Yuko, trest. Stále rastie percento 
ukončených zápasov hodnotením techník oproti trestom, tzn. znížil sa počet 
víťazstiev na tresty, čo je považujeme za pozitívny jav.  
 Z celkového počtu zápasov 7140 bolo  ukončených: 
 5605   skóre 
 1136 Shido 
   352 Hansoku make – 4x Shido 
     38 priame Hansoku make 
 
 Ukážky na videu boli zamerané na:  

- včasnú reakciu rozhodcov pri nedovolených úchopoch. veľa prípadov bolo, že 
rozhodca váhal s udelením trestu a nakoniec prerušil zápas v momente keď 
pretekár súpera hodil. Hodnotené ako chyba – v prípade nedovoleného 
/neštandardného úchopu/ musí ihneď nasledovať reálny útok. 

- hodnotenie, alebo nehodnotenie hodu, hodnotenie pre ktorého pretekára 
/biely, alebo modrý/ 
 
Na konci videa boli príklady na hodnotenie dopadu do mostu – video 61 – 73. 
 
 
 

Záver zo  semináru: 
 
V princípe boli potvrdené nové pravidlá, ktoré platia od januára 2014 bez väčších 
zmien. Je potrebné dôslednejšie dbať a uplatňovať tresty pri neštandardných 
úchopoch, negatívnom spôsobe boja a hlavne pri posudzovaní boja v autoch, resp. 
unikaniu do autu.. 

 
 
Na záver seminára sa vedúci seminára poďakoval za účasť.  
Každej federácii boli odovzdané USB kľúče s videom - nahratými ukážkami 

pre precvičenie hodnotenia jednotlivých situácií, spolu s popisom správneho 
hodnotenia, ktoré sú na sekretariáte SZJ. 
 
  
 
Tomáš Jukl 
IJF rozhodca A  


