Международна федерация по джудо
Съдийска комисия към МФД
ИЗМЕНЕНИЯ НА СЪДИЙСКИТЕ ПРАВИЛА
Пробно прилагане на световна купа за младежи Банкок 08
ОЦЕНЯВАНЕ:
Броя оценки ще бъде намален до: Yuko, Waza-ari и Ippon.
Измерване на времето в osaekomi-waza:
Времето за osaekomi ще бъде 25 секунди.
15 секунди = Yuko
20 секунди = Waza-ari
25 секунди = Ippon
Наказания:
Наказанията ще бъдат както следва:
1. Shido = Предупреждение!!!
2. Shido = Yuko за противника
3. Shido = Waza-ari за противника
4. Shido = Ippon за противника
(Четвъртото Shido очевидно означава Hansoku-make).
Златна оценка:
„Златната оценка” ще бъде намалена до 3 минути (младежи и девойки, мъже и жени).
1. Shido = Само предупреждение !!! (Няма победна оценка).
Правила за крайната линия:
Всички действия са валидни и могат да продължат (няма Mate), докато който и да е
състезател има част от тялото си в допир със състезателната област.
(Същият критерий както в Ne-waza).
Банкок, 26 октомври 2008 г.
Стриктно прилагане на съдийските правила в следните области

А – Отказ от захват Kumi-kata
Синият състезател е позитивен, той търси
захват. Белият състезател е негативен, той
избягва захват.
Б – Блокиране на Kumi-kata с
отблъскване
Синия състезател отблъсква с ръце в
блокиращо положение и избягва
атаките на белия състезател.

В – Блокиране на Kumi-kata с натискане
Синият състезател е негативен, неговият захват блокира белият
състезател с натискане за да предпази от атака.

Прекалено защитна стойка
Синият състезател е в прекалено защитна стойка. Белият
състезател не може да извърши атака.

Захват за панталона
Белият състезател прави захват за панталона с ръка
за да блокира или атакува.

Фалшива атака
А - sutemi
Белият състезател е негативен, пада по гръб без да изведе синият
състезател от равновесие. Няма действие или намерение за
хвърляне.

Б – с коляно
Синият състезател е негативен, той
пада на колене без да изведе от
равновесие белият състезател или без
намерение за хвърляне.
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