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Změny pravidel 2013-2016
Je to experiment platný od GS Paříž 2013 do MS v Rio de Janeiro 2013
Rozhodčí na tatami:
Na tatami bude jen jeden rozhodčí a druhý u videa care systému za asistence instruktora příp. dalšího rozhodčího.
Komunikovat budou přes vysílačku. Instruktor komise rozhodčích bude dohlížet na správnost rozhodnutí.
Technické hodnocení
Za účelem zvýšení hodnoty Ippon, tímto hodnocením lze hodnotit technickou akci s reálným dopadem na záda.
Komise doporučila hodnotit ipponem i techniku, kdy se soupeř nezmohl na jakoukoli reakci, dopad nebyl úplně na
celá záda, ale byl dostatečně tvrdý a přímý.
Dopad do mostu
Všechny situace, kdy závodník dopadne do mostu se hodnotí Ippon
Tresty
V průběhu zápasu lze udělit závodníkovi 3x Shido, počtvrté Hansoku make ( třikrát se jedná o varování, pak
diskvalifikace).
Za udělaná Shida se nedávají soupeři body, ty lze získat pouze za hodnocení provedených technik. Po vypršení doby
zápasu, pokud mají oba závodníci stejné skóre, vyhrává závodník s menším počtem udělených shido. Pokud zápas
pokračuje v Golden skóre, první závodník, který je trestán shido, prohrává zápas nebo ten, který získá první technické
hodnocení, zápas vyhrává.
Tresty Shido:
Uvolňování úchopu oběma rukama
Závodník, který chytil křížový úchop a ihned nezaútočí, je trestán shido, to samé se týká úchopu za pásek a
jednostranného úchopu
Rozhodčí musí potrestat závodníka, který se nesnaží o úchop a vyhýbá se úchopu soupeře
Závodník, který chytí zápasnický úchop (bear hug) za účelem hodit soupeře je trestán shido (oběma rukama
najednou). Pokud se již drží jednou rukou třeba za pásek nebo kolem zad, může přidat při útoku druhou ruku do
úchopu, který připomíná tuto situaci. Tato situace se netrestá!
Tresty Hansoku make
Všechny útoky nebo blokování jednou nebo oběma rukama pod pásem v postoji (Tachi-waza)
1

ČESKÝ SVAZ JUDO

Komise rozhodčích
Ing. Věra Pelantová
E-mail: pelantova@czechjudo.cz

CZECH JUDO FEDERATION
Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-233355280, fax:+420-257214265

Osaekomi, Kansetsu-waza a Shime-waza
Držení pokračuje i mimo zápasovou plochu, pokud bylo vyhlášeno uvnitř
Ohodnocení času Osaekomi: 10s - juko, 15s - wazari, 20s - Ippon
Kansetsu-waza a shime waza nasazené uvnitř a je zřejmé že je účinné, může pokračovat i v případě, že závodníci
opustili zápasovou plochu
Kadeti U18
Jsou povoleny techniky Kansetsu waza pro kategorii kadetů
Uklánění
Když závodníci vstoupí na tatami a přejdou na okraj zápasové plochy oba najednou a ukloní se jeden druhému uvnitř
zápasové plochy.
Závodníci si nemají potřást rukama před zahájením zápasu
Doba zápasu:
Není časový limit pro Goldem score (hantei je zrušeno)

Dodatek ČSJu
Pro soutěže ČSJu ( ČP a mistrovské soutěže) lze použít následující systém nasazování rozhodčích:
Na tatami bude jen jeden rozhodčí a druhý u videa care systému, třetí bude odpočívat. Komunikovat budou přes
vysílačku. Instruktor komise rozhodčích bude dohlížet na správnost rozhodnutí.
Vše je podmíněno použitím care systému a vysílačkami.
Mladší žáci:
Pokud se závodník dopustí zakázaného jednání
-

poprvé – rozhodčí vyhlásí mate a vysvětlí závodníkovi, že se dopustil zakázaného jednání a příště bude
trestán shido

-

Podruhé a další je závodník trestán shido (shido se uděluje vždy až při druhém a dalším použití jakékoli
zakázané techniky)

V případě útoku pod pásem jsou závodníci trestáni opakovaně shido s vysvětlením, že se jedná o zakázanou techniku.
Shido je uplatněno až při druhém pokusu – jak je uvedeno výše
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Starší žáci:
při útoku pod pásem jsou závodníci trestáni při prvním provinění shido, při dalším hansoku make
Mláďata a mladší žáci
Pro tyto kategorie je zakázáno použití následující techniky osaekomi (kuzure kesa gatame) –Reiter
Viz obr. příloha
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