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В червено са нови правила или уточнения на правилата
Арбитър и съдии
Трима съдий от различни националности от тези на двата състезателя, ще съдийстват всяка
схватка. Арбитъра на татами-то е свързан с радио-комуникационна система към двата съдии
на масата, които му помагат с помоща на видео системата.
Ще се прилага ротационна система на съдийте за да се осигури неутралност.
Журито на IJF ще се намесва само когато има грешка, която трябва да се поправи. Намесата и
всяка промяна на решението на съдийте от журито на IJF ще се прави само при изключителни
обстоятелства. Журито на IJF ще се намесва само когато сметне за необходимо.
Журито на IJF, както и съдийте, трябва да е от различни националности от състезателите на
татамито. Няма апелационен процес за треньорите, но те могат да се доближат до съдийската
маса на журито на IJF за да наблюдават причината за промяна на крайното решение.
Трябва да има образователна система за подобряване на равнището и последователността на
съдийте.
Ще бъдат организирани семинари със съдийте заедно с треньорите.
Техническо оценяване
Ипон:
да дава по-голяма стойност и да се включват само техниките с действителен сблъсък
нагърбасъс земята. Когато падането е с претъркалване, без действителен сблъсък, то не може
да се счита за Ипон. Тази точка е много важна и трябва да бъде спазвана последователно по
време на целия квалификационен Олимпийски период.
Юко
Член 24 а)
Когато състезателя хвърля противника, с контрол и противника падне на страната на горната
част на тялото това трябва да е Юко.
Падане в позиция „мост“
Всички ситуации на приземяване в позиция „мост“ следва да се считат за Ипон. Това решение
е взето за безопасност на сътезателите, така че те да не се опитват да избягат от техниката и
да застрашават гръбначния си стълб.
Наказания
По време на схватка ще има три наказания Шидо и четвъртото ще е Хансоку-маке (3
предупреждения и след това дисквалификация). Наказанията Шидо не носят точки на другия
състезател, само оценките от техники се отбелязват с точки на таблото. В края на схватката,
ако резултата на таблото е равен, побеждава състезателя с по-малко наказания Шидо. Ако
схватката продължи със Златна оценка, първия получил Шидо губи, или първия с оценка за
техника печели.

Шидо ще се дава на състезателя, който го заслужава, на място, без да се връщат
състезателите в официална стартова позиция (Мате – Шидо – Хаджиме), с изключение на
случайте, когато Шидо се присъжда за напускане на състезателната площ.
Наказвани с Шидо:
Разкъсване на захвата на противника с 2 ръце.
Покриване на края на горнището на Джудоги за да се предотврати захват.
Кръстосания захват трябва да е последван от незабавна атака. Същото правило е и за захват
за колана и едностранен захват.
Съдийте следва да наказват стриктно състезателите, които не предприемат бързо Кумиката,
или се опитват да избегнат захвата на противника. Ако единия състезател разкъса два пъти
Кумиката по време на борбата за захват, на третия път ще получава Шидо.
Пистолетен и „джобен“ (с подгъване) захвати на края на ръкава без незабавна атака, се
наказват с Шидо.
Прегръщане на противника за хвърляне (мечешка прегръдка). Не е Шидо, когато състезателя
има Кумиката поне с една ръка.
Да се принуждава противника със сила, било с една или две ръце да е в наведена позиция без
незабавна атака ще се наказва с Шидо за блокиране.
Хващане на китката или ръцете на противника само за да се избегне захват или атака следва
да се наказва с Шидо.
Фалшива атака се наказва с Шидо. Фалшива атака се определя като:
Тори няма намерение да хвърля.
Тори атакува без Кумиката или незабавно пуска Кумиката.
Тори прави единична атака или повтарящи се атаки без нарушаване на равновесието на
Уке.
Тори поставя крак между краката на Уке, за да блокира възможността за атака.
Единия крак извън състезателната площ, без незабавна атака или без незабавно връщане в
състезателната площ се наказва с Шидо. Два крака извън състезателната площ се наказват с
Шидо. Ако състезателя е избутан от състезателната площ от противника си, тогава
противника получава Шидо.
(Ако състезателите напуснат състезателната площ, те не се наказват с Шидо, когато
атаката е започнала във валидна позиция)
Наказвани с Хансоку-маке
Всички атаки или блокиране с една или две длани или една или две ръце под колана в Тачивадза ще се наказват с Хансоку-маке. Възможно е да се захваща крака само когато и двата
противника са в ясна позиция Невадза и действието в Тачи-вадза е приключило.
Осаекоми, Кансетцу-вадза и Шиме-вадза
Осаекоми продължава извън състезателната площ, когато Осаекоми е било обявено вътре.
Осаекоми се оценява при 10 секунди за Юко, 15 секунди за Вадза-ари и 20 секунди за Ипон.

Осаекоми извън състезателната площ, когато действие по хвърляне е завършило извън
състезателната площ и незабавно единия от двата състезателя прилага Осаекоми, Шимевадза или Кансецу-вадза, тази техника е валидна. Ако по време на Не-вадза Уке придобие
контрол с една от тези техники в непрекъсната последователност, тя също е валидна.
Кансетцу-вадза и Шиме-вадза започнати вътре в състезателната площ и с очевиден ефект
върху противника могат да се продължават и дори ако състезателите са извън състезателната
площ.
Член 26: Осаекоми
Тялото на състезателя прилагащ Осаекоми трябва да в положение Кеса, Шихо или Ура, т.е.
подобно на техниките Кеса-Гатаме, Ками-Шихо-Гатаме или Ура-Гатаме.
Положението Ура е вече валидно.
Член 27
Точки 14 и 18 ще се спазават стриктно, Шиме-вадза не е разрешена със собствения или на
противника колан или долен край на горнището или с употреба само на пръсти.
Кадети – U18
Кансетцу-вадза е разрешена за Кадети.
Ако кадет загуби съзнание по време на Шиме-вадза, той не може да продължи в състезанието.
Спортната комисия наблюдава състезателната система за кадетите.
Двоен Репешаж или друга система ще се прилага, за да се даде възможност за повече схватки
за състезателите в тази възрастова група.
Поклон
При влизане върху татами, състезателите трябва да отидат едновременно до входа на
състезателната площ и да се поклонят един на друг в състезателната площ.
Състезателите не трябва да се здрависват ПРЕДИ началото на схватката.
Когато състезателите напускат татами те трябва да носят джудоги по правилен начин и да не
събличат части от него преди да напуснат състезателното поле.
Продължителност на схватките
Няма ограничение във времето за Златна Оценка (Хантей се отменя).
Времето на схватките ще бъде:
Мъже: пет минути
Жени: четири минути
Младежи и девойки и кадети: без промяна
Мерене
Официалното мерене за мъже и жени и младежи и девойки ще се организира в деня преди
състезанието.
Произволни мерения при същите правила, както при официалното мерене може да бъдат
организирани преди първите схватки в сутринта на състезанието. Теглото на състезателите не
може да е повече от 5% по-голямо (без джудоги) от официалното максимално тегло за
категорията.

Напр. състезател в категория -100кг може да тежи максимум 105 килограма без джудоги.
(Това може да бъде преразгледано преди началото на Олимпийския квалификационен период
– 30-ти Май 2014 г.).
Меренето за кадети ще се провежда сутринта в деня на състезанието.
За отборни състезания, меренето ще се организира в деня преди състезанието. За тези
състезатели, които НЕ са се състезавали в индивидуални състезания, теглото трябва да е в
диапазона на категорията. Състезателите, които са се състезавали в индивидуалното
състезания ще имат 2кг толеранс.
Допингово нарушение
В случай на дисквалификация поради допингово нарушение, състезателя губи класирането и
медала. Където е възможно ново класиране ще се решава от IJF.
Джудоги
Разработва се система за по-точно измерване на джудоги.
Световна ранглиста за Съдии
Ще има три различни квалификационни равнища на съдиите (приблизително по 20 в група),
които ще се обновяват редовно. Световната ранглиста за съдии ще стартира след „Гран При”
2013 в Абу Даби и ще бъде публикувана на сайта на IJF.
Официалния език при съдийстване ще е английски. Все пак при особени обстоятелства, които
ще бъдат определяни от IJF могат да се използват Френски и Испански (официални езици на
IJF).
Световна ранглиста за Кадети и Младежи
Световната ранглиста за категориите при кадети и младежи ще стартира на 1ви Януари 2014 и
ще се използва за дирижиране в световните серии на IJF за кадети и младежи.
На следващият световен шампионат за кадети през 2015 ще има също и световно отборно
първенство

Информация
IJF организира три международни съдийски и треньорски семинара – Европа (Малага, 10-11
Януари 2014 г.), Азия (Абу Даби, 24-25 Януари 2014 г.) и Пан Америка (Маями, 17-18 Януари
2014 г.) с цел да обясни и уточни новите правила. IJF ще покани 1 съдия и 1 национален
треньор от всяка нация (с поети настаняване и храна). Пътните разноски ще се покриват
от делегатите. Допълнителни делегати могат да присъстват на собствени разноски.

