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ČSJu úprava k článku 10 – Doba trvání zápasu
Pro všechny mistrovské a nemistrovské soutěže na území České republiky je doba trvání zápasu
dětských kategorií:
- Starší žactvo (U15) 3 minuty čistého času zápasu
- Mladší žactvo (U13) 2 minuty čistého času zápasu
- Kategorie mláďat (U9, U11) 2 minuty čistého času zápasu
V případě nerozhodného utkání rozdílný počet SHIDO nerozhoduje o vítězi tohoto utkání.
Zápas tak pokračuje do Golden Score.
„Golden Score“
Pro všechny mistrovské a nemistrovské soutěže na území České republiky je doba trvání Golden
Score pro dětské kategorie:
-

Starší žactvo (U15)

3 minuty

-

Mladší žactvo (U13)

1 minuta

-

Mláďata

neuplatňuje se

Pokud zápas skončí nerozhodně po uplynutí Golden Score, pak nastupuje proces HANTEI , viz
úprava článku č.19
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Článek 29 – specifické úpravy pravidel pro žákovské kategorie
Starší žactvo (U15)
-

Jsou povoleny techniky páčení a škrcení. Při účinně nasazené technice páčení může
rozhodčí v zápasišti zvolat IPPON bez předchozího vzdání páčeného závodníka (tzv.
technický ippon)

-

Pokud závodník ztratí vědomí při nasazeném škrcení, nesmí již pokračovat v soutěži
(je započítáván dosažený výsledek)

-

Rozdílný počet trestů SHIDO nemá vliv na výsledek utkání, které v základní době
(3min) skončí nerozhodně. Tresty získané v základní době se přenášejí do Golden
Score (3 min).

-

Všechna provinění se trestají dle pravidel

Mladší žactvo (U13)
-

Nesmí používat techniky škrcení ani páčení. V případě jejich nasazení musí být
okamžitě zvoláno MATE a závodník upozorněn, že v případě dalšího takového jednání
bude trestán trestem SHIDO

-

SHIDO pouze při pasivním způsobu boje, ostatní provinění při prvním pokusu MATE
s vysvětlením, při dalším pokusu MATE, vysvětlení, SHIDO

-

Mohou používat pouze standartní úchop, úchop za krkem je možný za osou páteře,
ale ruka musí vždy držet kimono.

-

Nestandartní úchopy nejsou povoleny- při prvním použití MATE a vysvětlit, při
opakovaném použití vysvětlení a SHIDO

-

Okamžité MATE bez hodnocení provedené techniky a při opakovaní udělení SHIDO:
o Techniky provedené z jednoho nebo obou kolen- po vychýlení a při hodu
soupeře dotek kolene nebo obou kolen s tatami možný
o Provedení techniky ura nage, joko otoši, kata guruma
o Strhy bez plné kontroly ukeho

-

rozdílný počet trestů SHIDO nemá vliv na výsledek utkání, které v základní době
(2min) skončí nerozhodně. Tresty získané v základní době se přenášejí do Golden
Score (1min).

ČESKÝ SVAZ JUDA
Zátopkova 100/2  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  www.czechjudo.org

KOMISE ROZHODČÍCH
stefanikova@czechjudo.cz

Mláďata (U11)
-

Provinění netrestat, pouze vysvětlovat

-

Nesmí používat techniky škrcení ani páčení

-

Při nasazení držení pomocí „reitera“ nebo sankaku bude zápas okamžitě přerušen
zvoláním MATE

-

Úchop za krkem (nad ramenem) je povolen pouze na správné polovině těla (páteř je
hraniční osa), při úchopu za osou je ihned MATE

-

Hodnocené techniky strhů jsou pouze Tomoe nage a její varianta Yoko. Jiné techniky
strhů mohou být použity pro přechod ne-waza a nebudou hodnoceny (kromě
vyjmenovaných, který vyžadují okamžitou aplikaci MATE)

-

Okamžité MATE se palikuje při provedení -techniky nemohou být posuzovány jako
KINSA
o Techniky soto maki komi, hane maki komi, ura nage, jako otoši, sumi gaeši,
kata guruma, kubi nage, goši guruma
o Strhy bez plné kontroly ukeho
o Techniky z jednoho nebo obou kolen

-

Při nerozhodném skóre bude o vítězi rozhodnuto rozhodnutím většiny- proces HANTEI
, viz úprava článku č.19

Mláďata (U9)
-

provinění netrestat,pouze vysvětlovat

-

Nesmí používat techniky škrcení ani páčení

-

Při nasazení držení pomocí „reitera“ nebo sankaku bude zápas okamžitě přerušen
zvoláním MATE

-

Úchop za krkem (nad ramenem) není povolen – výjimkou je úchop na zádech spodem
(pro o goši)

-

Veškeré provedené strhy s kontrolou soupeře (kromě vyjmenovaných vyžadující
okamžité přerušení zápasu) jsou posuzovány jako přechod do boje na zemi a nejsou
hodnoceny

-

Okamžité MATE se aplikuje při provedení- techniky nemohou být posuzovány jako
KINSA
o Techniky soto maki komi, hane maki komi, ura nage, joko otoši, sumi
gaeši, kata guruma, kubi nage, goši guruma
o Strhu bez plné kontroly ukeho
o Techniky z jednoho nebo obou kolen

-

Při nerozhodném skóre bude o vítězi rozhodnuto rozhodnutím většiny -proces
HANTEI, viz úprava článku č.19

Úprava pravidel je platná od 1.9.2022 do 31.12.2022.

