Wyjaśnienie
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Tłumaczyli: Damian Andrunik, Krystyna Macioszczyk. Tłumaczenie oparte na wersji z 14 stycznia 2018 r.

Główne efekty roboczego spotkania Komitetu Wykonawczego IJF
Zdefiniowanie wymagań na ocenę waza-ari oraz ocenę Ippon, rozszerzenie oceny Ippon.
Zdefiniowanie mostkowania, obrony na głowie oraz wszystkie ich konsekwencje.
Podwójne hansoku-make (3 shido) za negatywne judo.
Wzmocnienie pozycji sędziów oceniających walkę, interwencja superwizora i klasyfikatora, tylko
przy poważnych wypaczeniach.
Kontynuacja promocji pozytywnego judo
Kansetsu-waza i shime-waza nie są dozwolone, jeśli obaj zawodnicy są w tachi-waza.
Przejście z ne-waza do tachi-waza dozwolone bez przerywania.

Judogi
Dla większej efektywności oraz lepszego uchwytu góra judogi powinna być dobrze owinięte
mocno związany pasem..
W czasie pomiędzy mate! oraz hajime! zawodnicy powinni szybko poprawić swoje judogi.
Jeżeli zawodnik umyślnie traci czas w trakcie poprawiania swojego judogi otrzyma shido.

Czas trwania walki
Kobiety i mężczyźni 4 minuty.

Punkty techniczne
W podstawowym czasie walki (4 minuty), walkę można wygrać tylko przez waza-ari, ippon bądź
równowartość ipponu.
Kary nie będą decydować o zwycięzcy chyba, że jest to hansoku-make (bezpośrednie czy
akumulowane).
Kary nigdy nie są punktem.
Można otrzymać tylko dwa shido, trzecie shido będzie hansoku-make.

Golden score
Jeżeli obaj zawodnicy nie uzyskali punktów oraz kiedy wynik na tablicy jest równy po upływie
regulaminowego czasu niezależnie od ilości kar shido, walka powinna być kontynuowana w Golden
Score.
Każdy zdobyty punkt/kara w regulaminowym czasie pozostanie na tablicy w Golden Score.
Golden score może być wygrany tylko i wyłącznie przez punt techniczny (waza-ari, ippon) bądź
hansoku-make (bezpośrednie czy akumulowane).
Kara nie jest uznawana za ocenę.
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Ocena punktów w tachi-waza
Tylko ippon i waza-ari.
Ippon będzie przyznany, gdy zawodnik rzuci przeciwnika na plecy, stosując technikę lub
po przez kontratak, z dużą kontrolą i maksymalną skutecznością (*).
(*)
"Ikioi"
= z siłą i prędkością
"Hazumi"
= z impetem, ostrością lub rytmem
Kryteria ipponu:
1. Prędkość;
2. Siła;
3. Większa część pleców;
4. Umiejętna kontrola do samego upadku;
Rzuty rolowane mogą być ocenione na ippon tylko wtedy, gdy nie ma zatrzymania, przełamania
w trakcie upadku.

Ippon z rolowanego rzutu, gdy przetoczenie:

Ocena punktów
Waza-ari będzie przyznane kiedy cztery kryteria nie będą całkowicie osiągnięte.
Waza-ari zawiera wszystkie elementy za które przyznawano yuko w przeszłości.
Dwa waza-ari są równe ocenie ippon (waza-ari-awasete-ippon), co będzie powodować koniec
walki.
Rolowanie może być ocenione na waza-ari, jeśli jest zatrzymanie, przełamanie w trakcie upadku.

Waza-ari z rolowanego rzutu, gdy przetoczenie:
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Waza-ari
Waza-ari zawiera wszystkie elementy za które przyznawano yuko w przeszłości.

Upadek
na
oba
łokcie, czy
podparcie
obiema
rękami
będzie
oceniane na
waza-ari.
Upadek
na łokieć i
podparcie
ręką będzie
oceniane,
jako waza-ari.
Upadek na łokieć, kolano czy pośladki i natychmiastowe przejście na plecy będzie
ocenione na waza-ari.

NIE może być ocenione na waza-ari (przykład poniżej)
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Bridge (mostek)
Wszystkie dobrowolne upadki w pozycji mostowej powinny być ocenione na ippon.

Obrona na głowie
Dobrowolne użycie głowy w celu uniknięcia / wylądowania będą
ocenione na hansoku-make. W takim przypadku uke może wylądować
na brzuchu lub kolanach.

Mimowolna obrona na głowie – brak kary dla tori & uke
Specjalna uwaga zwrócona będzie na sytuacje, w których tori wykonuje rzuty:
 Seoi-otoshi (seoi-nage z kolan)
 Sode-tsurikomi-goshi gdzie uchwyt jest za oba rękawy
 Koshi-uruma gdzie uchwyt jest tylko na kołnierzu
Mimowolna obrona na głowie może być też rozważana w przypadku innych technik.
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Przykład 1
Seoi-otoshi (seoi-nage z kolan)

Przykład 2
Sode-tsurikomigoshi gdzie uchwyt
jest za oba rękawy

Przykład 3
Koshi-uruma gdzie uchwyt jest
tylko na kołnierzu
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Kontratak
W przypadku kaeshi-waza tori, który wykonuje kontratak nie może wykorzystać swojego upadku
na matę do wykonania kontrataku. (Kontratakujący upadający na plecy nie otrzyma w takim
przypadku punktów za kontratak).
Jeśli można dać ocenę punktową, trzeba to zrobić.
Jeżeli obaj zawodnicy upadną jednocześnie bez wyraźnej kontroli jednego z nich akcja nie
zostanie oceniona.
Jakiekolwiek akcje po upadku będą uważane za akcje wykonane w ne-waza.

Osaekomi
Waza-ari
Ippon

10 sekund
20 sekund

Pozycja
„ura” jest
dozwolona

To nie jest pozycja osaekomi
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Shime-waza – zakazane
Shime-waza nie jest dozwolone, kiedy użyte zostaje dolna część kaftana, pas czy palce (przez
któregokolwiek z zawodników).
Te akcje będą karane przez shido.

Zastosowanie shime-waza czy kansetsu-waza
wyprostowaną nogą gdzie dochodzi do
nadmiernego rozciągania jest zabronione.
Zwrócona zostanie szczególna uwaga na
sytuacje: gdzie tori, w trakcie zakładania
shime-waza
nadmiernie
rozciąga
wyprostowaną nogę uke.
Jako niebezpieczna, taka sytuacja będzie
przerywana przez mate! I karana przez shido.

z
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Dozwolone sytuacje – nie ma shido
Można złapać za nogę tylko wtedy, gdy obaj zawodnicy znajdują się w newaza a akcja tachi-waza
została zatrzymana. Tori , w sytuacjach poniżej, może znajdując się w tachi-waza zastosować
kansetsu-waza czy shime-waza, ponieważ uke znajduje się w ne-waza.

Kontynuacja w ne-waza
Jeśli akcja w ne-waza zaczyna się w polu walki i jest rozwijana przez któregokolwiek zawodnika poza pole
walki, może być oceniona.

Osaekomi
Jeżeli osaekomi zostało ogłoszone w polu to może być kontynuowane poza nim.
Jeżeli w newaza poza polem walki uke przejmie kontrolę z wyraźnym rezultatem akcja powinna
być uznana.
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Dozwolone sytuacje, nie ma mate – shime-waza

Dozwolone akcje, nie ma mate
Dozwolone jest kontynuowanie akcji rozpoczętej na polu walki.
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Dozwolone sytuacje, nie ma mate – kansetsu-waza

Kumikata (uchwyt)
Tak długo jak widać pozytywny postęp, czas pomiędzy klasycznym kumikata a wykonaniem
ataku został rozciągnięty do 45 sekund.

Shido
Zrywanie uchwytu przeciwnika przy użyciu dwóch rąk.
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Unikanie uchwytu przeciwnika przez odbicie/uderzenie ręki.

Wyciąganie
swojej
bądź
przeciwnika dolnej części góry

judogi

Zakrywanie kołnierza własnej góry judogi w celu
uniknięcia uchwytu.

Blokowanie ręki
przeciwnika (shido).
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Wykorzystanie nogi w celu zerwania uchwytu przeciwnika (shido).

Nieklasyczne kumikata (uchwyt)
Żeby uprościć sędziowanie a zarazem interpretację akcji, wszystkie niekonwencjonalne uchwyty
(pistoletowy, kieszonkowy, za pas, jednostronny, krzyżowy, za nadgarstek itd.)
są dozwolone, jeżeli następuje natychmiastowy atak.
Jeżeli atak nie nastąpi natychmiast, uchwyt taki będzie karany przez shido.

Nie złapanie klasycznego uchwytu będzie karane, jeżeli nie nastąpi natychmiastowy atak.
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Pozycja pochylona
Zmuszenie przeciwnika obiema rękami do pochylenia się bez natychmiastowego ataku
będzie karane przez shido, jako blokowanie ataku przeciwnika (*).

(*) Należy jednak rozgraniczyć przejęcie kontroli nad przeciwnikiem a ściąganie w dół. Jeżeli
uchwyt osoby ściągającej w dół jest obiema rękami na kołnierzu, uniemożliwia
to przeciwnikowi podniesienie się. Jednakże, kiedy uchwyt jest na kołnierzu i rękawie to
przeciwnik ma możliwość wyprostowania się, więc sytuacja taka niekoniecznie będzie
interpretowana, jako ściąganie w dół.

Jedna bądź dwie stopy poza polem walki
Kiedy poza polem walki znajdzie się jedna stopa i nie następuje natychmiastowy atak czy też powrót na
pole walki sytuacja będzie karana przez shido.
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Shido:, jeśli zawodnik
w niebieskim judogi
nie powraca na pole
walki bądź nie atakuje

Shido

Niedźwiedzi uchwyt
Ten, kto chce atakować wykorzystując niedźwiedzi uchwyt musi przynajmniej jedną ręką
trzymać normalny uchwyt.

Nie zostanie zaliczone, jeśli drugi uchwytu zostaną wykonane jednocześnie. Dotykanie tylko
judogi nie jest uznane za uchwyt - musi być uchwyt polegający się na złapaniu judogi.

Dozwolony
uchwyt
niedźwiedzi
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Niedźwiedzi uchwyt – podwójne punkty
W sytuacji, gdy niebieski łapie niedźwiedzi uchwyt bądź niebieski łapie za nogę, biały rzuca
niebieskiego na waza-ari; przyznajemy punkty (biały waza-ari) oraz karę (niebieski shido).

Oplatanie nogi

Owijanie nogi przeciwnika bez natychmiastowego ataku będzie karana przez shido.
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Kawazu-gake – hansoku-make

17

Łapanie za nogę – zakazane

Łapanie za nogę/ za spodnie,
będzie karane przez shido za
każdym razem.
Ukaranie przez 3 shido oznacza
hansoku-make.
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Łapanie za nogę – dozwolone

Nie ma shido

Chwyt Kata-sankaku
Można stosować
kata-sankaku w newaza.

Kata-sankaku w newaza jest
zakazane gdy blokuje się przy
pomocy nóg ciało przeciwnika.
Mate!

Kata-sankaku w tachi-waza
powinno być przerwane.
Mate!
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Kiedy zawodnicy są w newaza?

Gdy obaj zawodnicy
są na dwóch kolanach.

Gdy nie ma kontaktu
pomiędzy zawodnikami.
Mate!

Niebieski zawodnik, który
leży na brzuchu jest w newaza.

Zawodnik stoi i trzyma uchwyt (biały) drugi jest na kolanach
(niebieski) taka sytuacja interpretowana jest, jako tachi-waza.
Jednakże, jeśli nie następuje natychmiastowy atak powinno być
ogłoszone Mate! Zawodnik znajdujący się na kolanach (niebieski)
nie może złapać za nogę w celu obrony czy też blokować
ramieniem. W takiej sytuacja będzie ukarany - shido.
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Kiedy nie jest dozwolone Kansetsu-waza i Shime-waza
Kansetsu-waza i shime-waza są zakazane, jeśli obaj zawodnicy znajdują się w pozycji stojącej
Natychmiastowe mate! i kara shido.

Dozwolone Nage-waza
W tej pozycji tori może zastosować sutemi-waza i kontynuować w ne-waza.

Wtej pozycji tori może zastosować technikę rzutową oraz kontynuować wykonując kansetsuwaza, shime-waza czy osae-komi-waza (nieprezentowany).

Negatywne judo
Ukaranie karą podwójnego hansoku-make (w podstawowym czasie bądź golden score) w wyniku
trzech shido będzie karane dyskwalifikacją z całego turnieju.
Bezpośrednie hansoku-make przyznane obu zawodnikom, decyzję podejmie Komisja IJF.
W każdym przypadku niewłaściwego zachowania zawodnika, który zasługuje na dyskwalifikację,
Komisja IJF może go wykluczyć z reszty zawodów.
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BARDZO WAŻNE
Jeśli nie jest bardzo wyraźne, który z zawodników powinien otrzymać
punkt, bądź karę, lepiej żeby zgodnie z duchem judo walka toczyła się
dalej bez podejmowania decyzji.

22

