Zmiany w Przepisach Walki

Zmiany w Przepisach Walki IJF
zatwierdzone na Kongresie w Monachium w 2001 roku
Obowiązujące w Polsce od 1.02.2002
1. Kobiety, u których zauważono plamy krwi na spodniach od judogi spowodowane
menstruacją, będą traktowane w ten sam sposób jak w przypadku podartej koszulki.
Kobieta sędzia lub ktoś wyznaczony przez Komitet Organizacyjny będzie towarzyszył
zawodniczce do miejsca prywatnego aby zmienić spodnie na czyste. Zmiana ta musi
być wykonana tak szybko jak jest to możliwe.
2. Jeśli jest przerwa przed upadkiem na plecy, bok, biodro etc. to ocena będzie obniżona
o jeden stopień. Zasada jest taka sama jak w przypadku tomoe-nage gdzie jeśli jest
przerwa maksymalna ocena może być Waza-ari.
3. Sprawdzanie judogi będzie dokonywane pod kątem zakrwawienia, koloru, higieny,
grubości i twardości (kołnierz może mieć grubość do 1cm a szerokość nie więcej niż 5
cm) oraz reklam. Przyrząd do sprawdzania rozmiaru judogi będzie udostępniony
trenerom i zawodnikom przy stoliku sprawdzania judogi. Jeśli zawodnik jest w polu
walki a sędzia skontroluje jego judogi i nie będzie ona zgodna z przepisami to
zawodnik zostanie ukarany karą bezpośredniego Hansoku Make. Uwaga: Oznacza to,
że za prawidłowość judogi odpowiadają zawodnik i trener.
4. Jeśli długie włosy nie są odpowiednio związane i przeszkadza to przeciwnikowi a
sędzia musi ogłosić Matte w celu poprawienia włosów to pierwszy raz nie jest
liczony. Każdy następny raz kiedy sędzia musi ogłosić Matte w celu poprawienia
włosów zawodnik jest karany karą Shido .
5. Kopanie przeciwnika bez intencji rzutu lub wyniesienia przeciwnika jest karane karą
Chui. Na przykład: Sędzia zaobserwował akcję gdy jeden z zawodników próbuje
zastosować technikę ashi-waza lub wynieść przeciwnika a przeciwnik po prostu kopie
drugiego zawodnika w goleń, to wówczas zostanie ukarany karą Chui.
6. Stosowanie siły lub wyjątkowego ucisku na plecy przeciwnika jest karane kara
Hansoku-Make , zgodnie z Artykułem 27 (d) XXVIII.
7. W przypadku trudnych sytuacji (np. kiedy arbiter ogłasza Yuko dla Niebieskiego a
sędzia boczny Waza-ari dla Białego), 3 sędziów musi zebrać się i przedyskutować
sprawę. Sędziowie mogą podejść do Komisji Sędziowskiej i zapytać o jej opinię.
8. Plaster może być używany przez lekarza tylko do zakrycia krwi u zawodnika.
9. Normalny uchwyt to chwytanie lewą ręką za prawą stronę bluzy przeciwnika (rękaw,
kołnierz, połę na wys. piersi, górną część ramienia lub pleców) oraz prawą ręką za
lewą stronę bluzy przeciwnika (rękaw, kołnierz, połę judogi na wys. piersi, górną
część ramienia lub pleców) powyżej pasa.
10. Zrywanie uchwytu na „pistoletowy” lub „zawijanie końca rękawa na wierzch
(tzw.kieszonka)” jest karane karą „Shido”.
11. Z Załącznika do artykułu 9 usuwamy:
akapit 2: „ W przypadku gdy tori znajduje ...... gdy uke upadnie zanim jakakolwiek
część ciała tori dotknie maty poza polem walki”
akapit 5 : „W przypadku gdy wykonujący rzut..........wynik uzyskany dzięki temu nie
może być uznany” ponieważ treść samego artykułu jest jasna.
12. Upadek bezpośrednio do tyłu przy stosowaniu techniki Kata Guruma z pozycji stojącej
lub z kolan, karane jest karą Hansoku Make.
13. Zmiany do Artykułu 27:
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Załącznik do Artykułu 27 , punkt (X) – zostaje usunięty pierwszy akapit :
„ Trzymanie uchwytu ......trzymając rękę za jego głową”
ponieważ jest to sprzeczne z nową interpretacją normalnego uchwytu (pkt 9).
Sekcja (a) ma teraz postać:

(a) kara shido nakładana jest na zawodnika, który dokonał niewielkiego naruszenia
przepisów:
Judo negatywne:
I.
umyślnego unikania uchwytu (Kumi-kata) w celu zapobieżenia prowadzenia walki;
II.
przyjmowania przez zawodnika, po złapaniu uchwytu, przesadnie obronnej postawy
w pozycji stojącej ( 3- 5 sek.);
III.
wykonywania akcji obliczonych na stwarzanie wrażenia ataku , lecz bez
rzeczywistego zamiaru rzucenia przeciwnika (ataki pozorowane);
IV.
stania obydwiema stopami na pasie strefy zagrożenia bez inicjowania ataku,
wykonywania ataku, wykonywania kontrataku lub bronienia się przed
atakami przeciwnika (5 sek.);
V.
trzymania w sposób ciągły za koniec rękawa (ów) przeciwnika w pozycji
stojącej dla celów obronnych (3-5 sek.) lub chwytania rękawa przeciwnika i
skręcania go;
VI.
trzymania w sposób ciągły sczepionych palców jednej lub obu rąk
przeciwnika, celem zapobieżenia akcji w walce (3-5 sek.);
VII. umyślnego rozsuwania klap kurtki lub rozwiązywania względnie zaciągania
pasa lub spodni bez pozwolenia arbitra;
VIII. ściąganie przeciwnika w dół do ne-waza, za wyjątkiem sytuacji zgodnej z Art. 16
IX.
wpychania palca lub palców do wnętrza rękawa lub spodu nogawki
przeciwnika, względnie chwytania rękawa przeciwnika i skręcania go;
Nieprawidłowy uchwyt
Ogólnie, uchwyt jest prawidłowy jeśli zawodnik trzyma lewa ręką jakąkolwiek część
prawej strony judogi przeciwnika ponad pasem i prawą ręką jakąkolwiek część lewej
strony judogi przeciwnika ponad pasem. – w pkt 9 podaliśmy nowa interpretację
normalnego uchwytu.
X.

XI.

Trzymanie bez ataku w pozycji stojącej uchwytu innego niż prawidłowy
(3-5 sek.) .Jeśli zawodnik stale używa takiego uchwytu dopuszczalny
czas należy zredukować do 3 sek.
Brak aktywności
niewykonania żadnych ataków w pozycji stojącej przed lub po Kumi-kata (patrz
załącznik „Brak aktywności w walce”);
14. Artykuł 27 (c) XXVII ma teraz postać „wydawania niepotrzebnych okrzyków,
wypowiadania uwag i wykonywania obraźliwych dla przeciwnika lub arbitra gestów w
czasie prowadzenia walki a także po Soremade” i zostaje przeniesiony do sekcji (d)
czyli taka akcja zabroniona jest karana karą Hansoku Make.
15. Uchwyt jednostronny nie jest uchwytem „normalnym|” zatem zawodnik ma 3-5 sek.
(lub 3 sek jeśli używa takiego uchwytu stale) aby zaatakować, w przeciwnym
przypadku będzie ukarany karą Shido.
16. Zahaczanie nogą nogi przeciwnika bez intencji rzutu jest interpretowane jako
nieprawidłowy uchwyt z konsekwencjami jak w pkt 15.
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17. W trudnych przypadkach, kiedy nie jest jasne któremu zawodnikowi przyznano
punkty, arbiter powinien wskazać na pasek odpowiadający punktującemu
zawodnikowi (ewentualnie po dyskusji).
18. Jakikolwiek rodzaj spray’u lub innego środka dającego przewagę nad przeciwnikiem,
jest zabroniony i niezgodny z duchem judo, zgodnie z Art. 27 (d) XXVIII
19. Jakikolwiek rodzaj gumowej opaski lub bandaża elastycznego lub innego materiału,
który daje przewagę nad przeciwnikiem, jest zabroniony (Art. 27 (d) XXVIII –
Hansoku make).
20. Wymiotowanie zawodnika jest traktowane jak Kiken Gachi.
21. Każde wezwanie lekarza do sprawdzenia zawodnika powinno być odnotowane a
lekarz ma 1 minutę na interwencję. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy lekarz jest
wzywany po wykonaniu akcji zabronionej przez jednego z zawodników. Wówczas
interwencja lekarska nie jest odnotowywana a lekarz ma więcej czasu na badanie
zawodnika.
22. W interpretacji Ippon, sformułowanie „większa część pleców” oznacza więcej niż
50% pleców.
23. W przypadku stosowania dźwigni w pozycji stojącej, jeśli rezultat zastosowania tej
techniki nie jest natychmiast widoczny, należy ogłosić Matte.

„Złoty Punkt”
Jeśli walka judo zakończyła się remisem (żaden z zawodników nie uzyskał przewagi
punktowej), to po wydaniu przez arbitra komendy „Soremade” zawodnicy poprawiają judogi i
jednocześnie zerowane są tablice do rejestracji punktów.
Jak tylko zawodnicy oraz są przygotowani, arbiter rozpoczyna drugą walkę tych samych
zawodników komendą „Hajime”. Walka trwa do uzyskania pierwszego punktu przez
któregokolwiek z zawodników.
Jeśli wykonywana techniką jest Osae Komi to ogłoszone trzymanie trwa do zdobycia
pierwszych punktów przez zawodnika (10 sek.) i wówczas arbiter ogłasza Koka.
Jeśli druga walka również zakończyła się remisem, to zwycięzca jest wyłaniany po komendzie
Hantei , z tym że podstawą decyzji trójki sędziów na macie jest tylko przebieg drugiej walki.

Opracowano na podstawie materiałów z oficjalnej strony internetowej IJF oraz praktyki
podczas ME, ME Juniorów i TM A.
Krystyna Macioszczyk – GKS, Sędzia międzynarodowy „A”
Zbigniew Motrycz – Komisja Edukacji GKS, Sędzia międzynarodowy „A”
Tadeusz Naskręt – GKS, Sędzia międzynarodowy „A”
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