Rozhodcovia
Každý zápas rozhodujú traja rozhodcovia, ktorí musia byť inej národnosti ako sú obidvaja
pretekári. Na zápasisku rozhoduje iba jeden rozhodca, ktorý je vysielačkou spojený s dvomi,
jemu asistujúcimi rozhodcami. Títo dvaja rozhodcovia sedia pri tatami za stolíkom
s kontrolným videom (CARE systém). Rozhodcovia sa menia po každom zápase tak, aby
bola vždy zabezpečená neutralita.
Komisia rozhodcov zasahuje len vtedy, keď to považuje za nevyhnutné. Zásah do zápasu
a zmenu rozhodnutia rozhodcov robí komisia rozhodcov iba v mimoriadnych prípadoch.
Komisia zasahuje iba ak dôjde ku chybe, ktorú je potrebné opraviť. Komisia rozhodcov,
podobne ako rozhodcovia, musia byť inej národnosti ako sú obidvaja pretekári na tatami.
Tréneri nemajú žiadnu možnosť protestovať proti rozhodnutiu komisie rozhodcov, ale majú
prístup ku stolíku komisie rozhodcov, aby sa mohli pozrieť na dôvod zmeny rozhodnutia
rozhodcov.
Je veľmi dôležité rozvíjať vzdelávací systém k zvyšovaniu úrovne a konzistentnosti
rozhodcov (aby mali rozhodcovia rovnaký názor na jednotlivé situácie). Taktiež je potrebné
organizovať spoločné semináre rozhodcov a trénerov.

Technické ohodnotenie
IPPON sa vyhlasuje iba za hody, pri ktorých je skutočný dopad na väčšiu časť chrbta. Ak je
dopad rotovaný, bez skutočného dotyku tatami, nie je možné uvažovať o udelení hodnotenia
IPPON. Je veľmi dôležité, aby sa tento pohľad počas celej olympijskej kvalifikácie nemenil.
YUKO sa vyhlasuje ak pretekár hodí svojho súpera s dostatočnou kontrolou na bok jeho
vrchnej časti tela.

Dopad do mostu
Každý dopad do mostu je hodnotený ako IPPON. Toto rozhodnutie bolo prijaté pre
bezpečnosť pretekárov, aby sa nepokúšali uniknúť z hodov a tým si ohrozovali krčnú
chrbticu.

Tresty
Počas zápasu môže pretekár dostať tri tresty SHIDO, štvrtý trest je HANSOKU-MAKE (tri
varovania, potom nasleduje diskvalifikácia).
Tresty SHIDO sa na ukazovateli skóre nemenia na technické ohodnotenia súpera. Po
ukončení zápasu vyhráva ten, kto má viac bodov. Ak majú pretekári rovnaký počet bodov
vyhráva ten, kto má menej trestov SHIDO.
Ak zápas pokračuje zlatým skóre vyhráva ten pretekár, ktorý prvý skóruje technikou alebo
prehráva ten, ktorý je prvý trestaný trestom SHIDO.
SHIDO sa udeľuje pretekárovi, ktorý si to zaslúži, na mieste, kde došlo k nepovolenej akcii
bez toho, aby bolo nutné uviesť pretekárov do štartovacej pozície. Na mieste kde došlo
k nepovolenej akcii treba zápas prerušiť a udeliť trest (Mate – Shido - Hajime). Výnimkou je
udelenie trestu SHIDO za opustenie zápasovej plochy.
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vytrhávanie úchopu súpera dvomi rukami,
zakrývanie si límca kimona za účelom bránenia úchopu súperovi,
ak pri krížovom úchope, pri jednostrannom úchope a pri úchope za opasok nenasleduje
okamžitý útok,
rozhodcovia musia prísne trestať pretekárov, ktorí sa nesnažia o rýchly úchop
(Kumikata) alebo ktorí sa bránia úchopu súpera
ak sa pretekár vytrhne z úchopu, počas boja o úchop dva razy, pri treťom vytrhnutí sa
je trestaný SHIDO,
pištoľový a vreckový úchop na okraji rukáva bez okamžitého útoku,
pokusy alebo hody s medvedím úchopom. Netrestá sa, ak má pretekár úchop minimálne
jednou rukou,
prinútiť jednou alebo oboma rukami súpera zaujať pozíciu v predklone (snaha dostať
súpera do defenzívy) bez okamžitého útoku – blokovanie,
chytať zápästie alebo ruky súpera z dôvodu zabrániť súperovi chytiť si úchop alebo
urobiť útok,
predstieraný útok:
a) Tori nemá pri útoku skutočný úmysel súpera hodiť
b) Tori útočí bez úchopu (Kumikata) alebo pri útoku okamžite pustí úchop
c) Tori robí útok alebo niekoľko opakovaných útokov bez vychýlenia Ukeho
d) Tori vkladá nohu medzi nohy Ukeho z dôvodu blokovania možného útoku Ukeho
e) Jedna noha mimo zápasovej plochy bez okamžitého útoku alebo okamžitého
návratu do zápasovej plochy
f) Dve nohy mimo zápasovej plochy
g) Vytláčanie súpera mimo zápasovej plochy
(body e,f,g – Pretekári sa netrestajú, ak sa dostanú mimo zápasovej plochy pri skutočnom,
platnom útoku)

Hansoku-make
Za útoky alebo bloky v Tachi–waza (aj prechody z Tachi–waza do Ne-waza) jednou alebo
dvomi rukami prípadne jedným alebo dvomi ramenami pod úrovňou opasku. Chytiť nohu je
možné iba v prípade, ak sú obaja pretekári v jasnej Ne-waza pozícii a akcia z Tachi-waza je
ukončená.

Osaekomi, Kansetsu-waza a Shime-waza
Osaekomi vyhlásené vo vnútri zápasovej plochy pokračuje aj mimo zápasovej plochy.
Hodnotenie Osaekomi: 10 sekúnd YUKO
15 sekúnd WAZARI
20 sekúnd IPPON
Ak je hod ukončený mimo zápasovej plochy a okamžite jeden z pretekárov pokračuje
technikou Osaekomi, Shime-waza alebo Kansetsu-waza je táto technika platná.
Páčenie (Kansetsu-waza) a škrtenie (Shime-waza) nasadené v zápasovej ploche s tým, že
je účinné voči súperovi, môže pokračovať aj mimo zápasovej plochy.
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Osaekomi
Pretekár, ktorý nasadzuje Osaekomi musí mať svoje telo v pozícii Kesa, Shio alebo Ura, tak
ako je to pri technikách Kesa-gatame, Kami-shiho-gatame alebo Ura-gatame.
Od 1.1.2014 je platná aj pozícia Ura.

Zakázané konania
Pre škrtenie (Shime-waza) nie je dovolené použiť svoj alebo súperov opasok, svoj alebo
súperov koniec kabáta alebo použiť priamo prsty.
Takéto akcie musí rozhodca dôsledne sledovať a prípadne trestať.

Dorastenci – U18
Dorastencom sa povoľujú techniky páčenia (Kansetsu-waza). Ak dorastenec stratí vedomie
počas škrtenia (Shime-waza) nemôže ďalej pokračovať v súťaži.
(Z dôvodu umožnenia viac zápasov pre pretekárov v tejto vekovej kategórii je možné pri
súťažiach používať systém dvojitej repasáže alebo aj iné súťažné systémy)

Pozdrav na začiatku zápasu
Pri nástupe na tatami sú pretekári povinní vstúpiť súčasne na zápasovú plochu a následne
sa navzájom pozdraviť úklonom.
Pretekári si pred začatím zápasu nesmú podávať ruky.
Keď pretekári opúšťajú tatami musia mať kimono upravené a opasok správne uviazaný. Nie
je možné, aby časť kimona vytŕčala z opasku alebo bol opasok rozviazaný.

Čas trvania zápasu
Zápas v časti zlaté skóre nemá časový limit (Hantei je zrušené).
5 minút pre mužov.
4 minúty pre ženy.
Juniori a dorastenci bez zmeny.

Dopingové priestupky
Ak je pretekár diskvalifikovaný kvôli dopingovému priestupku stratí svoju klasifikáciu
a medailu.

Judogi
Pripravuje sa systém pre oveľa presnejšie meranie rozmerov kimona.

Uvedené zmeny boli prerokované a prijaté na zasadnutí
VV SZJ 24.1.2014 v Banskej Bystrici.

Strana 3 – Ljubljana – 28. október 2013

