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2. RAZREDI: 
Tekmovalci so razporejeni v skupine po 4 tekmovalcev glede na težo. 

 

Tekmujejo v Sumo vlečenje borbah in zavezovanju pasu. 

 

SUMO VLEČENJE BORBE: 

Tekmujejo v sumo vlečenje borbah na velikosti borilnega prostora 3 x 4 m.  

Tekmovalci 2. razredov pričnejo borbo s prijema za gard (tekmovalca/ki primejo rokav in rever – ne 

ovratnik!), ki se med borbo lahko zamenja.  

Tekmovalec zmaga, ko nasprotnika spravi na tla (da se dotakne blazin s katere kolim drugim delom telesa 

kot s stopali), lahko ga potisne na tla ali pa uporabi judo met (osoto otoshi, uki goshi,…). Tekmovalec lahko 

zmaga tudi tako, da stopi ven iz borilnega prostora s celim stopalom, vendar samo na svojo stran (na 

nasprotnikovo ali na stran ne velja).  

 

Tekmovalca tekmujeta na dve dobljeni borbi (maksimalno število borb je tri). Tekmovalec zmaga z 

rezultatom 2:0, 2:1 ali 1:0 

Maksimalna dolžina trajanja borbe (redni del) je 1 min. Po 1 minuti se upošteva trenutni rezultat oz. ob 

izenačenem rezultatu (0:0 ali 1:1) ob koncu rednega dela, se nadaljuje do prve točke. 

 

Tekmovalec ne sme nasprotnika stiskati okoli vratu ali prijemati za hlačnico ali noge (to je pod pasom). 

V primeru, da sodnik oceni, da je situacija v borbi nevarna za enega ali oba tekmovalca, sodnik prekine 

borbo ne glede na možen razplet borbe (zmaga ali poraz).  

 

V primeru, da se borba prekine ali da ni bilo očitno kdo je prvi padel na tla ali stopil ven, se borba ponovi!!!  

 

Sumo vlečenje borba traja 1 min (60 sek) brez ustavljanja ure oziroma se prekine prej v kolikor kdo od 

tekmovalcev pride do 2 točk. Po 1 min (60 sek) se zapiše trenutni rezultat kot končni, če je to 1:0 oziroma se 

nadaljuje do prve točke, če je rezultat 0:0 ali 1:1. 

 

Skupni zmagovalec je tisti, ki je zbral največ točk. Tekmovalec lahko zmaga z rezultatom 1:0, 2:0 ali 2:1. 

 

ZAVEZOVANJE PASU: 

1. Tekmovalec prične s pasom okoli vratu (pas mu visi okoli vratu in pada na vsako stran). 

2. Tekmovalec začne na sodnikov znak »JIME« ali HAJIME«. Pred pričetkom se tekmovalec ne sme 

dotikati pasu. 

3. Šteje le pravilno zavezan pas (kot je prikazano na sliki spodaj). 

4. Za vsako napako se doda 1 sekundo pri končnem času 

5. Napake ki so možne: 

a. Ne prekriža oba pasova 

b. Pri vozlu ne gre čez in od spodaj 

c. Pasu ne zategne levo desno 

d. Pasova je vidno nesimetrično zavezan 

6. Skica pravilnega način zavezovanja pasu: 

 

 


