Interpretace vybraných bodů pravidel juda - Mittersill/Beroun 2019

Kritéria pro hodnocení hodu, kdy technika pokračuje z Tachi-wazy do Ne-wazy
- Musí se jednat o úmyslnou techniku hodu.
- U Toriho nesmí být viditelné přerušení jeho pohybu.
- Tori musí házet okamžitě - obcházení soupeře z důvodu lepšího postavení, změna
úchopu apod., a následný hod/dotlačení se nehodnotí.
- Techniky Ne-Waza, například Sankaku-nástup, se nehodnotí jako hod.

Uke - pozice Ne-Waza
- Uke se nachází v ne-waze v případě, že leží na břiše nebo se nachází v poloze na
dvou kolenou a dvou loktech - technika Toriho se nehodnotí jako hod.
- Vytáhne-li Tori Ukeho z pozice ne-waza směrem nahoru a Uke při tom zvedne
jednu nohu nebo ruku z tatami, opustí tedy svoji pozici v ne-waza, a Tori pokračuje
dál hodem - nehodnotí se, protože se do této pozice Uke dostal aktivitou Toriho.
- V případě, že se Uke zvedá z ne-waza sám a z vlastní vůle, opouští tedy pozici v
ne-waza - následný hod Toriho se může hodnotit.
- Z pozice ne-waza může Uke chytit nohu Toriho.
- Když táhne Ukeho z ne-wazy nahoru, může Uke uchopit nohu Toriho.
- V případě, že se Uke z pozice v ne-waza zvedá sám, pak se jeho uchopení nohy
Toriho trestá shido.
- Přechod Ukeho do páčení anebo škrcení po nezdařené technice Toriho, jako třeba
Seoi-Nage na kolena, je povolen, protože se nejedná o přímé nasazení páky či
škrcení z postoje (první akci), ale až o následné využití akce (druhou akci). Když Uke
ve škrcení nebo páčení pokračuje, soupeř se v tomto případě může bránit úchopem
za nohu.

Kaeshi-waza
- Při jasné technice hodu Toriho nesmí Uke ke kontrování použít dopad vlastního těla
na tatami. Když technika hodu Toriho není jasná, pak se u Ukeho nejedná o kontra
techniku, ale o přímou techniku hodu, a v tom případě je v technice možný dopad
vlastního těla na tatami.
- Když Tori zaútočí technikou jako třeba Ura-Nage nebo Tani-Otoshi, Uke se bráni
technikou jako třeba Ouchi-gari nebo Osoto-gari, ale Tori ve svém původním útoku
pokračuje dál a použije dopad vlastního těla na tatami - hod se hodnotí, protože jde o
původní techniku a ne o kontra techniku.
- V případě hodů, kdy jeden závodník provádí techniku např. O-uchi-gari a druhý
závodník současně Sumi-gaeshi a není možné jasně stanovit kdo ze závodníků
házel, je doporučeno současně provedené techniky nehodnotit.

Natahování nohy u škrcení
Pomůcka: Když Uke vlastní silou nemůže nohu pokrčit, následuje Mate a Shido pro
Toriho.

Osae-komi
- Toketa – když se Ukemu podaří dostat nohu Toriho mezi své nohy a překřížit je, bez
ohledu na to jestli je překřížení provedeno svrchu nebo ze spodu.
- Po překřížení nohou Ukeho počká rozhodčí s přerušením držení krátkou dobu (2-3

s.) jestli se Torimu v tomto časovém rozmezí nepovede nohu opět vyndat.
- Pro vyhlášení držení je nutná kontrola min. jednoho ramene Ukeho. V případě, že
obě ramena jsou mimo kontrolu Toriho, držení se nevyhlásí.
- V případě, že v ne-waza Tori kontroluje jenom hlavu soupeře, rozhodčí akci přeruší
zvoláním Mate (např. Sankaku bez ramene).
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