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3. RAZREDI: 
Tekmovalci so razporejeni v skupine po 8 tekmovalcev glede na težo. 

Tekmujejo v Sumo vlečenje borbah in poligonu. 

 

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 z obema nogama ter s celima stopaloma, vendar samo 

na svojo stran (na nasprotnikovo stran ali levo-desno 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. 

 

V primeru, da tekmovalec vrže nasprotnika v trenutku ko ta stopi ven iz borilnega prostora, se upošteva 

točka tekmovalcu, ki je izvedel met. 

 

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

 

POLIGON: 

1. Tekmovalec začne na starterjev znak »HAJIME« ali »JIME«. 

2. Poligon mora opraviti točno po navodilih. 

3. Poligon tekmovalec začne v obroču (z obema nogama) na začetku poligona in ga konča v obroču na 

koncu poligona. Takoj ko tekmovalec stopi v obroč (dovolj z eno nogo) štarter ustavi štoparico. 

4. Nepravilnosti tekmovalca. Za napako dobi tekmovalec pribitek 1 sekundo oz. mora ponoviti vajo (ne 

celega poligona ampak samo vajo). 

Če tekmovalec: 

 izpusti kakšen količek pri slalomu pribitek 1 sek (če jih spusti vse se mora vrniti in ponoviti 

vajo), 

 izpusti kakšen obroč – pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti vajo), 

 se ne dotakne kašnega klobučka – pribitek 1 sek (če jih spusti več se mora vrniti in ponoviti 

vajo), 

 podre konstrukcijo za preskakovanje – 1 sek,  

 prehitro starta - se vrne na začetek in ponovno starta, 

 izpusti vajo – se vrne na začetek vaje in jo izvede, 

 napačno naredi preval naprej oz. nazaj (dovoljen je tudi mae mavare ukemi ali ushiro ukemi) – se 

vrne na začetek in ponovi vajo. Če mu ne uspe v dveh poskusih dobi pribitek 1 sek. 


