Svenska Judoförbundet
Domarutskottet (DU)
___________________________________________________________________________________________

IJF:s 4:e Refereeing & Coaching Seminar 2017:

Nya regler testas under året för beslut efter VM i augusti!
För fjärde året i rad samlades Judovärldens domare och coacher för seminarium, denna gång för att
få information om förslagen till justerade regler inför OS-kvalet till OS i Tokyo 2020 och bedöma
ett stort antal DVD-exempel utifrån de justerade reglerna. Drygt 350 st judoka från 99 st länder
samlades den 6 – 7 januari i Azerbaijans huvudstad Baku vid Kaspiska havet. Undertecknad var på
plats som ende svensk.

Arrangemanget var av mycket hög klass och vistelsen i Baku var utmärkt. Denna rapport utgår från
IJF:s förslag till regeländringar, som ska testas runt i om världen till och med VM i Budapest i
augusti i år. Förslaget och det stora antalet DVD-exemplen finns att ladda ner här:
http://bit.ly/2iCkNHW

Texten är en översättning från engelska till svenska. Kommentarer från Seminariets praktiska pass
är noterade med kursiv stil.

Sammanfattning av de justerade/nya reglerna

1. Matchtid (artikel 10)
4 minuter effektiv tid för seniorer, juniorer och kadetter, män och kvinnor.
2. Tekniska poäng (artikel 20 och 21, artiklarna 22 och 23 utgår)
Utförda tekniker ska endast bedömas med Ippon (10 poäng) eller Waza-ari (1 poäng). I Waza-ari
ingår vad som tidigare bedömdes som Yuko. Två Waza-ari blir inte längre Ippon utan antalet Wazaari är obegränsat.
3. Osae-komi (artikel 24)
Waza-ari = 10 sekunder och Ippon = 20 sekunder
4. Tekniska poäng
Under ordinarie matchtid kan en match endast vinnas med Waza-ari eller Ippon. En varning eller
flera varningar avgör inte vem som vinner matchen förutom vid Hansoku-Make (direkt eller
ackumulerad).

5. Golden Score (artikel 19.4-5)
Om det inte finns några poäng på resultattavlan eller om poängen är lika fortsätter matchen i Golden
Score. Poäng och varningar från den ordinarie matchtiden kvarstår på resultattavlan. Beslutet i
Golden Score görs i skillnaden av poäng och varningar. Se bild!

6. Varningar (artikel 25)
Antalet varningar uppgår till tre Shido (istället för fyra). Den tredje Shidon leder till HansokuMake.
För att förenkla domarnas bedömningar och förståelsen av dessa ska vissa grepp som tidigare
bestraffades – pistolgrepp, pocketgrepp, grepp på en sida, korsgrepp och grepp i bältet (onormal
greppteknik) – behandlas lika och inte längre bestraffas så länge som Tori förbereder en attack.
Att föra in ett eller flera fingrar i motståndarens ärm eller nedre byxlinning (artikel 25 a) p 8) ska
fortfarande bestraffas.
Negativ Judo (att inte försöka attackera eller defensiv attityd) ska bestraffas med Shido eftersom det
strider mot Judons anda (The Spirit of Judo).
Eftersom det är svårt att förbereda ett kastförsök ska tiden mellan att grepp tas (Kumi-Kata) till dess
att attacken utförs utökas till 45 sekunder innan en passivitetsvarning delas ut. Domarna ska

undvika att ge Shido allt för strikt. De tävlande ska få chansen att visa en positiv attityd och de ska
ges mer tid att förbereda en attack.
Grepp under bältet eller i ukes byxor (artikel 25 b) p 12) bestraffas första gången med Shido
(markeras särskilt på resultattavlan) och andra gången med Hansoku-Make. Om den som blir kastad
tar ett grepp under bältet som försvar och Tori får Waza-ari ska Uke också bestraffas med Shido
(jämför otillåten handling av Uke i Osae-Komi).
”Anti Judo” ska omedelbart bestraffas eftersom det strider mot Judons anda, t.ex. att i slutet av en
match springa bakåt och vägra att greppa för att tiden ska gå även inne på matchområdet.
7. Säkerhet
Om Uke försöker undvika landning på ryggen på ett sätt som är farligt för huvudet, nacken eller
ryggraden (brygga – artikel 20 p 1) bestraffas Uke med Hansoku-Make, men kan fortsätta i
eventuellt återkval (jämför dykning – artikel 25 b) p 9). OBS! Uke böjer huvudet bakåt och inte
håller hakan mot bröstet.
Landning på båda armbågarna är giltigt som kast och ska bedömas med Waza-ari. Landning på en
armbåge ger ingen poäng.
8. Motkast – Kaeshi-Waza – Björngrepp
Vid motkast förlorar den tävlande som först landar på mattan och tekniken ska bedömas, t.ex. Yoko
Guruma mot Ken Ken Uchimata, Ura Nage mot Ko Uchi Gari/O Uchi Gari. En direkt attack med
offerkast där Tori landar först på mattan kan ge poäng till Tori. Är situationen svårbedömd
(tvekan) får ingen poäng.
Björngrepp bestraffas fortfarande direkt med Shido. Gällande tolkning är att Tori måste ta grepp
först innan hen får utföra ett Björngrepp. Om Uke kontrar och får Waza-ari ska den som gjorde
Björngreppet också bestraffas med Shido och får inte ta fördel av situationen i Ne-Waza (ej OsaeKomi).
Om båda tävlande landar på mattan tillsammans ska ingen poäng delas ut.
Varje aktion efter landningen på mattan ska betraktas som Ne-Waza och kan inte ge poäng.
9. Judogin
För att få bättre effektivitet i matchen och för att de tävlande ska få ett bra grepp är det nödvändigt
att Judojackorna är ordentligt fästade av bältet och att detta är ordentligt åtdraget och knutet. De
tävlande ska mellan Matte och Hajime snabbt ordna till sina dräkter utan särskild tillsägelse av
domaren.

De nya reglerna kommer att testas direkt runt om i världen, i Europa vid EO i Sofia och i Arlon och
Visé den 4 – 5 februari. Enligt besked från flera av ländernas Referee Directors kommer de nya
reglerna att införas direkt även på nationella tävlingar.

Vid genomgången av DVD-exemplen framkom bl.a.
1. Det är viktigt att kantdomarna respekterar mattdomarens bedömning när skillnaden mellan
Ippon och Waza-ari är mycket liten.
2. För att bestraffa med Hansoku-Make ska domarna var säkra till 100 procent och eniga samt
rådfråga juryn/supervisorn.
3. Vid Waki-Gatame och liknande situationer där Tori inte har för avsikt att kasta, men
agerandet kan vara farligt för Uke, ska Tori bestraffas med Hansoku-Make. Om Tori har
grepp med båda händerna och försöker kasta, t.ex. Tsuri-Komi-Goshi, ska bestraffning inte
utdelas även om Uke visar att hen har ont.
4. Om Uke har två knän i mattan och Tori står upp är det möjligt för Tori att kasta och få
poäng.
5. Ge inte Matte för tidigt utan vänta till dess att aktionen/situationen är klar.

Bernd Achilles lämnade följande information från IJF
1. Uttagna domare måste respektera anmälningstiderna och registrera sig i JUDOBASE annars
tas reserverna ut.
2. IJF har beslutat att högsta åldern för att döma på IJF-tävlingar är 65 år och vid OS och VM
är högsta åldern 60 år. Regeln ska införas i IJF SOR. (Anmärkning. Enligt EJU Referee
Commission tillämpas inte denna regel i Europa utan här får domaren döma så länge hen
håller tillräckligt hög nivå.)
3. Att bära tandskydd är inte möjligt inom Judo.
4. Statistik från OS i Rio de Janeiro 2016. Judomatcherna avgjordes på följande sätt.
Ippon 52 %

Waza-ari 15 %

Yuko 15 %

Shido 13 %

Leg grip 1 %

HM (4 x S) 2 %

IBSA:s Referee Director Angelika Wilhelm lämnade följande information
IBSA svarar för Judo för syn- och hörselskadade och behöver tillgång till de bästa IJF-A & Bdomarna. För närvarande finns det 15 st licensierade IBSA-domare. Intresserade domare kan få
information på www.ibsasport.com eller kontakta Angelika direkt judogeli.wilhelm@t-online.de.

IJF:s President Marius Vizer var närvarande vid två tillfällen och uppgav bl.a.
IJF tar emot alla förslag till regeländringar m.m. genom de nationella förbunden. De senaste årens
regeländringar har varit positiva för Judons utveckling i världen. IJF försöker göra Judon mer
attraktiv för alla och för närvarande visas Judo i TV i 170 länder runt om i världen.
Dick D. Johansson

