Internationale Judo Federatie
IJF Scheidsrechterscommissie

SCHEIDSRECHTERSREGLEMENT WIJZIGINGEN IN VOEGE VANAF 01 JANUARI 2009
< TESTEVENEMENT OP HET WK JUNIOR - BANGKOK ‘08>
SCORES :
Het aantal scores wordt verminderd tot: YUKO, WAZA ARI en IPPON.
TIJDMETING IN OSAEKOMI –WAZA.
De tijd voor osae-komi: 25 seconden
15 sec. = Yuko.
20 sec. = Waza-ari.
25 sec. = Ippon.
GRADATIE VAN DE BESTRAFFINGEN:
De gradatie van de bestraffingen zal als volgt zijn:
1.Shido = Vrije Waarschuwing !!!
2.Shido = Yuko voor de tegenstrever.
3.Shido = Waza-ari voor de tegenstrever.
4.Shido = Ippon voor de tegenstrever.
(De vierde Shido betekent uiteraard Hansoku-make)

GOLDEN SCORE.
De “Golden Score” zal tot slechts 3 minuten verminderd worden. (Juniors
& Seniors)
1.Shido = Slechts Vrije Waarschuwing !!! ( Geen winnende score)
GRENSLIJN-REGLEMENT.
Alle acties zijn geldig en mogen vervolgd worden (geen Mate) zolang één
van beide kampers de wedstrijdoppervlakte raakt met een deel van zijn
lichaam.
(Zelfde criteria als in Ne-waza).

Strikte toepassing van het scheidsrechtersreglement in volgende gebieden :
 KUMI-KATA
A. Weigering van de Kumi-Kata greep.
De “blauwe” kamper is positief, hij zoekt de greep.
De “witte” kamper is negatief, hij belet de greep of lost de greep.

B. Blokkeren door een afhoudende Kumi-Kata.
De “blauwe” kamper duwt met zijn armen in een blokkerende positie
en verhindert de aanval van de “witte” kamper.

C. Blokkeren met een neerduwende Kumi-Kata.
De “blauwe” kamper is negatief, zijn neerdrukkende greep blokkeert de “witte”
kamper waardoor hij de aanval van deze verhindert.

 EXTREME VERDEDIGENDE HOUDING

De “blauwe” kamper heeft een extreme verdedigende houding waardoor de “witte” kamper
niet kan aanvallen.

 VASTNEMEN VAN DE BROEK

De “witte” kamper houdt de broek vast met een hand om te blokkeren of om aan te vallen.

 VALSE AANVAL
A. sutemi
De “witte” kamper is negatief , hij valt op de rug zonder de “blauwe” kamper uit
evenwicht te brengen. Er is geen actie noch intentie om te werpen.

B. op de knieën
De “blauwe” kamper is negatief, hij werpt zich op de knieën zonder 		
onevenwicht of zonder technische intentie om de “witte” kamper te
werpen.

Vertaling: Annie Witvoet – lid Europese Scheidsrechterscommissie.
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