Nya reglerna, gäller från 1/1 2013
(OBS, detta är ett förhandsbesked och inte det officiella beskedet med de slutliga
formuleringarna)
Här följer en kort genomgång av de besked om nya regler som gavs i Malaga under
Europacupen. På några punkter är de klart mer långtgående än vad det har ”viskats om”.
Observera också att det finns flera tolkningsfrågor kring det som skrivs här, men invänta de
slutliga formuleringarna som vi kommer att få från IJF den officiella vägen. Då kan en del
frågor få sina svar.
-

GREPPNINGEN
 Inom tio sekunder från hajime måste de tävlande ha tagit ett riktigt grepp i
motståndarens gi med båda händerna, om inte - shido.
 Vid grepp på samma sida, korsgrepp eller grepp med bara en arm, krävs att man
gör en riktig attack direkt, om inte - shido.

-

GREPP I BENEN/BYXORNA
 Inga grepp i benen kommer att tillåtas, inte ens vid kontring eller kombination
(t.ex. kommer därmed te guruma att försvinna som tävlingsteknik)

-

VARNINGAR övrigt
 ”Gratis”-shido försvinner. Shido ger motståndaren yuko direkt osv.

-

VARNING vs POÄNG
 OBS! Om matchen slutar oavgjort och den ena har fått poängen genom teknik
medan den andra har fått genom varningar, så vinner den som har fått
teknikpoängen. Exempel: blå tävlande kastar och får yuko, vit tävlande får yuko
genom varning på blå. Blå vinner matchen.

-

FASTHÅLLNINGAR
 Nya tider: 10 sekunder = yuko, 15 s = waza-ari, 20 s = ippon.
 Vid kanten, fasthållingen avbryts inte för att uke lyckas smita ut från mattan utan
fortsätter ändå.

-

GOLDEN SCORE
 Golden score fortsätter till någon har avgjort. Därmed är det slut på flaggorna och
hanteibesluten. Vi får se hur vi gör med svenska ungdomstävlingar.

Not: Det fanns idéer om att waza-ari skulle förvinna, så blir det alltså inte.
-

DOMARNYHET
 Vid mästerskap och de riktigt stora turneringarna kommer endomarsystemet
införas. En domare på mattan, men en av de som byter av på mattan och en
kommissionär kommer att arbeta tillsammans vid videogranskningen.

