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Výklad KR k fotografiám zo seminára rozhodcov, Bratislava, 16.2.2020 

1.  Správne postavenie rozhodcu pri tachi-waza (TW). 

2. Nesprávne postavenie rozhodcu pri ne-waza (NW), nemá prehľad na škrtenie. Správne 

postavenie je od hlavy pretekárov.  

3. Správne postavenie rozhodcu pri NW, má prehľad na páčenie (face tu face). 

4. Správna signalizácia rozhodcu pretekárom pre zaujatie pozície pred Hajime. 

5. Správna signalizácia rozhodcu Wa-zari a súčasne osae-komi, využitie obidvoch rúk. 

6. Nechať pokračovať v zápase, pretekárky majú úchop a snahu zápasiť, cca 3 – 5 sekúnd 

biela defenzíva alebo jednostranný úchop. 

7. Kubi-nage, tori drží alebo má položenú ruku v oblasti ramena, prsty má pod pazuchou. 

Nezviera hlavu a uke má možnosť blokovať - PLATNÁ AKCIA. 

8. Tori drží súperovo kimono na chrbte a nezviera hlavu – PLATNÁ AKCIA, dobré 

postavenie rozhodcu (tieň vľavo). 

9. Kubi-nage, tori drží kimono na chrbte v oblasti ramena, nezviera hlavu. Kimono má uke 

natiahnuté krížom cez celý chrbát – PLATNÁ AKCIA. 

10. Kubi-nage, tori drží kimono v oblasti ramena, nezviera hlavu. Prsty má položené na 

menovke – technická pomôcka pre rozhodcu – PLATNÁ AKCIA. 

11. Tori drží kimono na chrbte, nezviera hlavu. Kimono má uke natiahnuté krížom cez celý 

chrbát, správne postavenie rozhodkyne – PLATNÁ AKCIA. 

12. Kubi-nage, tori drží kimono v oblasti ramena, nezviera hlavu. Prsty má položené na 

ramene a menovke – technická pomôcka pre rozhodcu – PLATNÁ AKCIA. 

13. Správne postavenie rozhodcu pri TW – Ippon (face tu face). 

14. Miesto rozhodcu a presun sa smerom ku hlavám pretekárov – PLATNÁ AKCIA.   

15. Biely drží súpera popod pazuchu a nezviera hlavu, nie je to goshi-guruma. Modrý v snahe 

hodiť súpera drží v oblasti lopatky, nezviera hlavu – PLATNÁ AKCIA. 

16. aj 17. Počkať či sa situácia vyvinie pozitívne pre toriho (cca 3-5 sekúnd), ak nie tak 

MATE. 
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18. Nakoľko je to fotografia, počkať ako sa akcia vyvinie pre bieleho a pozorovať jeho ľavú 

ruku, ktorá smeruje do zovretia hlavy. NEPLATNÁ AKCIA pre bieleho: Modrý, drží popod 

pazuchu pri lopatke, nezviera hlavu.  

19. Goshi-guruma, tori zviera hlavu – NEPLATNÁ AKCIA. Upozorniť pretekára a po 

druhom udeliť šido.  

20.Tori drží rukáv a límec súpera, kimono má natiahnuté krížom cez chrbát – PLATNÁ 

AKCIA. Tréner nevidí to čo rozhodca (fotograf) zo svojho miesta.  

21. Biely drží súpera popod pazuchu. Modrý má celú ruku medzi ním a bielym, ktorý 

nezviera hlavu – PLATNÁ AKCIA. 

22. Zlé postavenie rozhodcu, nevidí či je akcia platná alebo neplatná, využiť CARS-systém. 

23. Tori nezviera hlavu, nie je to goshi-guruma  - PLATNÁ AKCIA. 

 

 

  

V Bratislave Michal Donner 

19.2.2020                                                                                                        KR SZJ 
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