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3. RAZREDI: 
Tekmovalci so razdeljeni v skupine po 8 tekmovalce glede na težo. 

Tekmujejo v borbi Parterna borba – ne waza in zavezovanju pasu. 

 

PARTERNE JUDO BORBE – NE WAZA (BORBA NA TLEH): 

Tekmujejo v Judo borbah v parterju - NE WAZA, katera traja 1 min in se ob izenačenem rezultatu ob koncu 

rednega dela, se nadaljuje borba »sumo« na eno točko. 

Borba poteka po pravilih JZS za cicibane in mlajše in sicer prilagojena pravila borbe.  

 

Začetek borbe je s priklonom obeh tekmovalcev pred borilnim prostorom in v njem. Nato se tekmovalca 

usedeta s hrbti skupaj in sodnik začne borbo s HAJME. 

Cilj borbe je spraviti nasprotnega tekmovalca v končni prijem in ga v tem zadržati 10 sekund. 

Prepovedano je stikanje okoli vratu in potiskanje tekmovalca, ki je na kolenih direktno nazaj!!!  

Sodnik ne prekinja borbe dokler se vsaj en od tekmovalcev dotika borilne površine z vsaj enim delom 

svojega telesa. 

Če sodnik oceni da tekmovalca nista aktivna v borbi lahko tekmovalca postavi v začetni položaj (s hrbti 

skupaj). Če sta še vedno brez točk, ju lahko sodnik postavi v drug začetni položaj in sicer, da ležita drug ob 

drugem (glava pri nasprotnikovih nogah). 

Če je samo en od tekmovalcev neaktiven mu prisodi opozorilo (kazen – shido): 

-SHIDO 1 nasprotnik dobi 1. točko 

-SHIDO 2 nasprotnik dobi 2. točko 

-SHIDO 3 – HANSOKUMAKE nasprotnik dobi IPPON (3:0). 

 

Ko tekmovalec naredi ippon (ga drži v končnem prijemu 10 sekund, ali pa nasprotnik dobi 3 opozorila) je 

zmagovalec dvoboja in borba se prekine. Sodnik proglasi zmagovalca. 

 

Tekmovalec predčasno (pred potekom 1 min) zmaga, ko: 

- drži drugega tekmovalca v končnem prijemu 10 sekund in mu sodnik dosodi ippon 

- v času borbe zbere 3 točke (to pomeni, da je trikrat držal v končnem prijemu, vendar ne do 10 sek). 

 

Tekmovalec dobi za končni prijem:  

-od 3 do 9 sek wazaari – 1 točka in 

-za 10 sek ippon – 3 točke. 

 

Po poteku 1 min zmaga tisti, ki ima več točk (1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2 ali 3:0) 

 

V primeru, da sta po 1 minuti tekmovalca izenačena se borba nadaljuje v SUMO borbah na eno dobljeno 

borbo. V tem primeru je rezultat 1:0. 

 

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: 

 


