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Södra Zonens Domaransvarige i samarbete med
Malmö Budokan kallar till genomgång av de nya
tävlingsreglerna som gäller fr.o.m. 1/1-2013
Till Aktiva, domare, Coacher mfl
1 jan 2013 så har IJF (Internationella Judoförbundet) bestämt att de nya tävlingsreglerna
ska gälla. Jag har i skrivandets stund bara fått ta del av den officiella informationen om de
nya tävlingsreglerna. När nya tävlingsregler kommer ut så blir det alltid tolkningar som
måste diskuteras och fastställas och dessa tolkningar kommer att ske i Malaga i mitten av
januari. Efter det så vet vi exakt hur vi ska tolka de nya tävlingsreglerna.
Den 27 januari 2013 kl 15:00-16:00 så kommer jag tillsammans med Christer Dahlström
att ha en domarregelgenomgång i Malmö Budokans Nya Dojo (Ystadvägen 46, 2 Vån.
följ skyltningen till BUJIN JU-JUTSU KLUBB MALMÖ. Ingången är mot Ystavägen och det
står 46 med stora siffror) där vi går igenom de nya reglerna med er. Här vill vi att alla som
kan komma, kommer så att informationen sprids så fort som möjligt till alla. De nya
reglerna kommer att gälla på Syd Cup 1 också.
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL DENNA DOMARREGELGENOMGÅNG!!!
Till Domarna i Södra Zon så önskar vi att ni kvarstannar efter genomgången då vi
kommer att gå igenom årets tävlingar m.m. Ta med er kalendern!
De nya reglerna lyder:
Mattdomare och kantdomare (Gäller bara internationellt)
Det är bara en mattdomare på mattan och en domare vid videokontrollbordet med
radiokommunikation, assisterad av en supervisor (medlem av domarkommissionen) eller
en ytterligare domare, som dömer matcherna. Det införs ett rotationssystem för domarna.
Supervisorn (”IJF Jury”) ingriper endast om den anser det är nödvändigt.
Teknisk bedömning
IPPON; ska värderas högre, endast tekniker med rejält nedslag på rygg på mattan ska
bedömas som Ippon.
Landning i brygga
Alla situationer vid landning i brygga ska bedömas som Ippon.
Bestraffningar
Under matchen kan det utdelas tre Shido och den fjärde innebär Hansoku-make (3
varningar och sedan diskvalificering). Shido ger inte poäng till den andre tävlande, endast
utförda tekniker bedöms och ger poäng på resultattavlan. Om poängen är lika vid
matchens slut vinner den tävlande som har minst antal Shido. Om en match fortsätter i
Golden Score (beroende på att det är oavgjort) förlorar den som först får Shido eller så
vinner den som får den första poängen.
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Bestraffingar med Shido
• Att bryta motståndarens grepp med två händer.
• Korsgrepp måste följas av en omedelbar attack. Samma regel som för att greppa i
bältet eller greppa med två händer på samma sida.
Domarna ska strikt bestraffa den tävlande som inte snabbt tar grepp med båda
händerna (”do not engage in a quick Kumikata grip”) eller som försöker undkomma
att bli greppad av motståndaren.
• Att med ”björngrepp” krama om motståndaren för att kasta.
Bestraffningar med Hansoku-make
Alla attacker eller blockeringar med en eller två händer eller armar under bältet i Tachiwaza.
Fasthållningar, armlås och halslås
• Får fortsätta också utanför matchområdet om Osaekomi annonserats när någon av
de tävlande är i kontakt med matchområdet.
• Osaekomi minst 10 sekunder ger Yuko, minst 15 sekunder ger Waza-ari och minst
20 sekunder ger Ippon.
• Armlås och halslås som startat inne på matchområdet och som bedöms ge effekt
på motståndaren kan fortsätta även om de tävlande är utanför matchområdet.
Kadetter – U 18
Armlås är tillåtet för kadetter.
Hälsning/bugning
När de tävlande går upp på tävlingsområdet ska de samtidigt gå fram till matchområdet
och där buga mot varandra innan de går in på matchområdet.
De tävlande får inte skaka hand INNAN matchen startar.
Golden Score
Någon tidsgräns förekommer inte vid Golden Score (Hantei är borttaget)
De som åker till Riksrandorin i Lindesberg samma helg kommer även där att få en
genomgång på dessa nya tävlingsregler.
Med vänliga judohälsningar
Manuel Santos
Zondomaransvarig i Södra Zon
Tfn: +46 707-20 30 90
Mail: manuel.santos@judo.se

Christer Dahlström
Huvuddomare/Supervisor i Södra Zon
Tfn: +46 705-43 52 00
Mail: christer.dahlstrom@judo.se
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