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ZMĚNY PRAVIDEL JUDO PLATNÉ 

Od 1.1.2010 do 31.12.2012 

Úvod: 

IJF se snaží chránit základní principy juda, a proto se věnuje stálému rozvoji jeho fyzických a duchovních 

hodnot. IJF zvolila experimentální změnu pravidel pro období od 1.ledna 2010 do 31.prosince 2012. 

Tyto změny byly otestovány v průběhu MS juniorů v Paříži a dále pak také na dalších turnajích IJF a EJU. 

KE ZMĚNÁM V PRAVIDLECH DOŠLO V NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍCH 

ZAKÁZANÁ JEDNÁNÍ:  Úchopy nohou a blokování 

Všechny přímé útoky nebo bloky pod úrovní pásu, jednou nebo oběma rukama, případně jednou nebo 
oběma pažemi jsou zakázané. 

Trest: HANSOKUMAKE  (už při prvním útoku) 

Příklady 

           

HANSOKUMAKE   HANSOKUMAKE   HANSOKUMAKE  

                      

HANSOKUMAKE                                      HANSOKUMAKE    



POVOLENÉ TECHNIKY:  Úchop za nohy (nohu) v kombinaci technik 
Úchopy za nohu (nohy) jsou povolené následně po reálné (skutečné)  technice (lze ji jasně časově vymezit). 
Cílem této techniky musí být jednoznačně hod. Reálná technika je opakem předstíraného útoku. (Není to ale 
ani finta)  
Simultánní (souběžný) nebo skoro simultánní útok s úchopem za nohu (nohy) je zakázaný a 

trestá se Hansokumake 

Příklady 

 

 

POVOLENÉ TECHNIKY: Uchop za nohu (nohy) při protiútoku 
Úchopy za nohu (nohy) při protiútoku jsou povolené za těchto podmínek. Protiútok navazuje na techniku 
soupeře. Protiútok musí být v souladu s principy Go No Sen. V případě, že mezi soupeři není tělesný kontakt, 
je úchop za nohu (nohy) zakázaný. 

Příklady 

          

Tělesný kontakt 

VÝJIMKA:  
Úchop za nohu(nohy) je povolený v případě, že soupeř drží křížový úchop (střeh) 

                        



ZAKÁZANÁ JEDNÁNÍ: 

Při normální pozici v Kumi Kata je zakázáno unikat z úchopu podvlékáním hlavy pod soupeřovou 

rukou(paží). V případě následného uchopení nohy – trest Hansokumake. 

                                         

HANSOKUMAKE  

EXTRÉMNĚ DEFENZIVNÍ POZICE 

 

    

Pro lepší pochopení nových pravidel je třeba, aby rozhodčí udělovaný trest vysvětlil náležitých gestem. 

Systém rozhodování: 

Zápas řídí jeden rozhodčí na tatami a dva postranní rozhodčí v protilehlých rozích. Kamerový systém (dvě 

kamery natáčí zápas ze dvou různých úhlů) se bude využívat jako pomoc při rozhodování. Kontrolu a dohled 

nad tímto systémem budou vykonávat členové komise rozhodčích IJF. 

Zlaté skóre: 

Pokud zápas skončil nerozhodně a následuje Zlaté skóre, na ukazateli se nastaví nový čas, hodnocení 

ze základní části zápasu se ponechají na tabuli. Pokud ani v průběhu Zlatého skóre nedojde k hodnocení, 

které by zápas rozhodlo, vyhlásí rozhodčí vítěze podle průběhu základní části zápasu i Zlatého skóre 

dohromady. 

Provinění proti duchu juda 

Kdykoli v průběhu zápasu může být jakékoli provinění proti duchu juda potrestáno přímým trestem 

Hansokumake . 


