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 Artikkel 1: KONKURRANSEAREALET 
 

Konkurransearealet skal være minimum 16 meter x 16 meter, og maksimum 18 meter x 18 meter. Det skal være 

av TATAMI (judomatte) eller lignende akseptabelt materiale. 

 

Konkurransearealet skal være delt i to soner, kampareal og sikkerhetssone. Kampareal og sikkerhetssone skilles 

med tatami av forskjellig farge. Kamparealet skal være i en farge, sikkerhetssonen skal være i en annen farge. 

Fargene er ikke definert.  

 

Kamparealet skal være minimum 8 x 8 meter og maksimum 10 x 10 meter. Arealet utenfor kamparealet skal 

kalles sikkerhetssone og være 4 meter bred. 

 

En sort tape og hvit tape, ca. 10 cm bred og 50 cm lang, skal være påklebet midt på kamparealet med en avstand 

fra hverandre på 4 meter for å indikere posisjonene der utøverne skal starte og avslutte kampen.  Den sorte tapen 

skal være på mattedommerens høyre side og den hvite på hans
1
 venstre side. 

 

Konkurransearealet skal ligge på fjærende gulv eller plattform. 

 

Hvis to eller flere konkurransearealer ligger inntil hverandre, er det tillatt å bruke felles sikkerhetssone på minst 

5 meter. 

 

En frisone på minimum 50 cm må opprettholdes rundt konkurransearealet. 

 

KOMMENTARER:  

 

 TATAMI:  

 

I dag måler de vanligvis 1 meter x 2 meter, og er laget av presset strå eller presset skum. 

 

De må være faste under føttene og kunne absorbere støt under "Ukemi". De må ikke være glatte eller ujevne. 

 

Disse mattene, som utgjør overflaten av konkurransearealet, må kunne settes sammen slik at de ikke glir fra 

hverandre. 

 

 PLATTFORM:  

 

Plattformen er valgfri og må lages av solid treverk samtidig som den er ettergivende.  Den skal måle ca. 20 meter 

x 20 meter og ikke være høyere enn 50 cm. 

 

 Artikkel 2: UTSTYR 

 A. STOLER OG BORD (Poengdommere). 

 

To lette stoler og et stødig bord må plasseres slik at de har oversikt over kamparealet 

 

 

 B. TIDTAKINGSUR 

 

Det skal være følgende tidtakingsur:  

 

                                                           
1
  Anm: Vi har i dette reglementet brukt han når vi refererer til en person.  Dette er gjort ut i fra praktiske 

hensyn, og er ikke uttrykk for kjønnsdiskriminering. 
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Kamptid  - en 

Osaekomi - to 

Reserve  - en 

 

 C. FLAGG (Tidtakere) 

 

Tidtakerne skal bruke følgende flagg 

 

Gult   - markere at kamptiden stoppes 

Grønt   - når Osaekomi tiden går 

 

Det er ikke nødvendig å bruke gule og grønne flagg når elektroniske tidsur, som viser at kampen 

stoppes og Osaekomi-varighet, er i bruk.  Imidlertid må disse flagg være tilgjengelige. 

 

 D. TIDSSIGNAL 

 

Det skal være en klokke eller lignende hørbart signal for å indikere til mattedommeren at kamptiden er 

ute. 

 

F. KAMPBELTE 

 

Utøvere skal ha sort eller hvit kampbelte, den som ropes opp først skal bruke sort kampbelte. 

 

 PLASSERING AV KAMPSEKRETÆRER/TIDTAKERE 

 

Poengdommere og klokkesekretariatet skal være vendt mot kampdommeren, og med god sikt til 

kampsekretærene. 

 

 AVSTAND TIL TILSKUERE 

 

Vanligvis bør ikke tilskuerne tillates nærmere enn 3 meter fra konkurranseområdet. 

 

 TIDTAKINGSUR  

 

Tidtakingsurene må være tilgjengelig for de ansvarlige, og de må være kontrollerte for nøyaktighet før 

konkurransens begynnelse.  De manuelle tidtakingsurene må brukes samtidig med det elektroniske utstyret i 

tilfelle det oppstår feil på dette. 
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 Artikkel 3: DRAKTER 
 

Judoutøverne skal bære acudogi (acudodrakt) i samsvar med følgende krav:  

 

A. Sterkt laget i bomull eller tilsvarende stoff og i god stand (uten rift eller revne). 

Drakten skal ikke være så tykk eller hard at den hindrer motstanderen å ta tak. 

 

B. Hvit eller hvitaktig av farge. 

 

C. Godkjent merket:  

 

 For de som deltar i internasjonale arrangement skal det være standardiserte ryggmerker. 

Ryggmerkene består av to deler. Den første skal inneholde navn (min. etternavn) og nasjonal 

forkortelse. Den andre delen består av sponsormerke og stevnepresentasjon med fargekoder for 

hvert enkelt arrangement. Disse blir delt ut under akkreditering. Merkene har et lim som festes 

på 10 sek. på drakten, og kan fjernes etter konkurranse dagen. 

 

1) Nasjonalt emblem (på venstre bryst av jakken), maks størrelse 100 kvadrat cm. 

 

2) Skuldermerker (fra krave- over- skulder- ned arm, på begge sider av jakken), maks lengde 25 

cm og maks bredde 5 cm. skal være i nasjonale farger eller med logo for en offisiell leverandør. 

 

3) Produsentens varemerke (på nederste frontkant av jakken), maks størrelse 20 kvadrat cm. 

Varemerke nederst på venstre bukse ben foran. Det er tillatt å plassere produsentens varemerke 

på den ene armen (ikke større enn 25 x 5 cm), i stedet for på jakkens nedre frontkant. Det er 

tillatt å plassere produsentens logo på en av ermene, men innenfor området på 25 x 5 cm (se 

pkt.3) 

 

4) Reklame på ermene, 10 x 10 cm. på hver arm (forskjellig sponsorprofilering er tillatt). De må 

plasseres direkte under og i kontakt med de 25 x 5 cm lange skuldermerkene som nevnes i pkt. 

2. 

 

5) Indikering av merke som viser plassering (1. 2. og 3. plass) fra kontinentalt mesterskap eller 

VM på et område 6x10cm nede foran på venstre side av jakken. 

 

6) Utøverens navn kan bæres på beltet, på jakkens nedre del, og på den øverste del av buksen. 

Bokstavene skal ikke overskride 3x10cm.  

 

D. Jakken skal være lang nok til å dekke hoftene og skal rekke minst til knyttnevene når begge armer er 

strukket rett nedover langs kroppen.  Jakkens venstre side skal krysses over den høyere, den skal være 

vid nok til å dekke nederste del av brystkassa og overlappe med minst 20 cm. 

 

Ermene på jakka skal maksimalt rekke til håndleddet, og minst rekke til 5 cm ovenfor håndleddet. 

 

Det skal være en åpning på 10-15 cm mellom ermet og armen (inklusiv bandasje) i hele ermets lengde. 

 

Jakkens slag og krage skal være maks 1 cm. tykk og 5 cm. bred. Sømmene på kragen skal være 

parallelle, og det anbefales ca. 5 sømmer jevnt fordelt på kravens ytre. 

 

E. Buksene skal være fri for ethvert merke (med unntak av pkt. C3 ovenfor) og skal være lange nok til å 

dekke leggene. De skal maksimum nå anklene og minst rekke til 5 cm over ankelen. 

 

Det skal være en åpning på 10-15 cm mellom buksebeina og leggene i hele buksebeinas lengde. 

 

F. Et sterkt belte, 4 til 5 cm bredt, med farge i overensstemmelse med graden, skal bæres over jakken i 

livhøyde og knyttes med en knute stram nok til å hindre jakken fra å være for løs.  Beltet skal være langt 

nok til å gå to ganger rundt livet og gi tamper på ca. 20-30 cm fra belteknuten. 

 

G. Kvinnelige utøvere skal under jakken være iført enten en hvit eller hvitaktig, kortermet T-skjorte.  Den 
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skal være sterk og lang nok til å være nedstukket i buksene eller være iført en hvit eller hvitaktig body. 

 

KOMMENTARER:  

 

Acudodrakten skal være som i artikkel 3. Drakter som er overdrevent stive og vanskelige å ta tak i, skal avvises.  

 

Hvis en acudogi ikke oppfyller kravene som nevnt i denne artikkelen, skal kampdommeren sørge for at utøveren 

på kortes mulig tid skifter til en acudogi som oppfyller disse kravene. 

 

For å være sikker på at ermene på utøverens jakke har riktig lengde, skal kampdommeren få utøveren til å heve 

begge armene fullt utstrakt forover i skulderhøyde for å kontrollere. 

 

 

Krav til spesifikke ryggmerker til bruk i internasjonale arrangement må være i henhold til reglene. Det gjelder 

alle klasser (U17, U20, U23, Senior og Veteraner). Det er utøveren som er ansvarlig for korrekt merking. 

Merkene må bestilles fra: www.mybacknumber.com . Den obligatoriske merkingen må sys på av den enkelte 

utøver, og skal være på drakten fast. Den variable merkingen blir delt ut under akkreditering. Merkene har et lim 

som festes på 10 sek. på drakten, og kan fjernes etter konkurranse dagen. 

 

 

   
 

     
 

 

  

  
 

http://www.mybacknumber.com/
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Størrelse på acudogi: 

 

 
 

Det er utøverens ansvar å ha korrekt drakt. En acudogi kontrolleres før hver kamp. 

 

Arrangør av kontinentalt mesterskap og VM må sørge for reservedrakter til utøverne. 

 

 Artikkel 4: PERSONKRAV 
 

A. En acudogi skal være ren, vanligvis tørr og uten ubehagelig lukt. 

 

B. Neglene på hender og føtter skal være kortklipte. 

 

C. Utøverens personlige hygiene skal være av god standard. 

 

D. Langt hår skal bindes opp slik at det ikke er til ulempe for den andre utøveren. 

 

KOMMENTARER:  

 

Dersom en utøver ikke vil rette seg etter kravene i Artikkel 3 og 4, blir han nektet adgang til å konkurrere og 

motstanderen vinner kampen med Kiken- gachi i følge "majoriteten av tre"- regelen (se Art. 28). 

 

HARPIKS SPRAY 

Ved bruk av harpiks- spray (som i håndball) KAN dette straffes for å være i strid med acudoens ånd.  

Kravet til utøverens renhet (Artikkel 4) er også en referanse i regelverket. 

En mulighet kan være å opplyse FØR stevnets begynnelse at bruk av slikt stoff vil bli straffet med Hansoku-

make. Da er det ingen som i ettertid kan gjøre noen innvendinger. 
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 Artikkel 5: FUNKSJONÆRER 
 

Vanligvis skal kampen ledes av en kampdommer og to poengdommere.  Disse skal assisteres av kampsekretær 

og tidtakere. 

 

KOMMENTARER:  

 

Funksjonærer og tekniske hjelpere av det arrangerende nasjonale forbund må ha acudoerfaring. 

 

Tidtakere, listeførere og kampsekretærer, så vel som andre tekniske funksjonærer må være minimum 21 år og ha 

god kjennskap til kampreglene. 

 

Arrangementskomiteen må forsikre seg om at det er blitt gitt skikkelig opplæring før konkurransen.  Det skal 

være minst to tidtakere: En til å registrere gjeldende kamptid og en til å registrere Osaekomi- tid. 

 

Hvis mulig burde det være en tredje tidtaker til å overvåke de to andre slik at det ikke oppstår feil eller 

forglemmelser. 

 

Kamptidtakeren (gjeldende kamptid) starter sin klokke ved signalet Hajime eller Yoshi og stopper den når han 

hører Matte eller Sonomama. 

 

Osaekomi- tidtakeren starter sin klokke når han hører Osaekomi, og stopper den når han hører Sonomama og 

starter den igjen når han hører Yoshi.  Osaekomi- tidtakeren skal stoppe sin klokke når Toketa eller Matte blir 

sagt og gi tegn til mattedommeren om hvor mange sekunder holdetaket har vart.  Hvis Osaekomi blir holdt i 25 

sekunder, stoppes kampen ved signal fra tidtakeren. Hvis utøveren som har holdetak har 7 poeng fra før, skal 

Osaekomi holdes i 20 sekunder, og kampen stoppes ved signal til mattedommeren. 

 

Osaekomi- tidtageren skal løfte det grønne flagget når han starter klokken ved Osaekomi og senke flagget når 

han stopper klokken ved Sonomama. 

 

Kamptidtakeren skal heve et gult flagg når han stopper klokken ved Matte eller ved Sonomama og senke flagget 

når han starer klokken igjen ved Hajime eller Yoshi. 

 

Når kamptiden er ute, skal tidtakeren gi beskjed til kampdommeren ved tydelig hørbart signal (se Art. 12 og 13). 

 

Kampsekretæren må forsikre seg om at han er fullstendig informert om de gjeldende tegn og signaler som 

benyttes for å indikere resultatet av en kamp. 

 

I tillegg til ovennevnte personer, skal det være en listefører som skal registrere den totale utvikling av kampene. 

 

Hvis elektroniske systemer er i bruk, vil prosedyren være den samme som ovenfor.  Man skal likevel forsikre seg 

om at manuelle registreringsmuligheter er tilgjengelige. 

 

 Artikkel 6: KAMPDOMMERENS POSISJON OG FUNKSJON 
 

Kampdommeren skal vanligvis oppholde seg innenfor kamparealet. Kampdommer skal lede kampen og avgi og 

holde orden på scoringene. Han skal forsikre seg om at hans avgjørelser er blitt korrekt registrert. 

 

KOMMENTARER:  

Når kampdommeren annonserer en scoring, skal han, uten å ta blikket vekk fra utøverne og mens han holder 

tegnet, plassere seg slik at han kan observere dom poengdommerne for å se om denne har en annen oppfatning. 

 

I tilfeller der utøverne er i Ne-waza på mattekanten, kan kampdommeren gå ut på sikkerhetssonen for å 

observere. 

 

Før en kamp, skal kampdommeren og poengdommerne gjøre seg kjent med lyden av klokkene, eller annet signal, 

som indikerer slutten av kampen på deres matteområde. 
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Når kampdommeren og poengdommerne inntar et konkurranseareal, skal de forsikre seg om at matteoverflaten 

er ren og i god stand, at det ikke er mellomrom mellom mattene, at poengdommernes stoler og bord er på plass 

og at utøverne oppfyller kravene nevnt i artikkel 3 og 4 i kampreglene. 

 

Kampdommeren skal forsikre seg om at det ikke er noen tilskuere eller fotografer i nærheten av 

konkurransearealet slik at de er til ulempe for utøverne. 

 Artikkel 7: POENGDOMMERNES POSISJON OG FUNKSJON 
 

Poengdommerne skal assistere kampdommeren og sitte ved joseki, utenfor kamparealet.  Hver poengdommer må 

markere sin mening ved å gjøre det passende offisielle dommertegnet når hans mening avviker fra 

poengdommerens scoringsverdi eller en straff annonsert av kampdommeren. 

 

Skulle kampdommeren uttrykke en mening av en annen verdi enn den til den aktuelle poengdommer for et 

teknisk resultat eller en straff, skal han justere sin vurdering i overensstemmelse med poengdommer etter rask 

konsultasjon. 

 

Skulle kampdommeren, etter noen sekunder, ikke ha lagt merke til de stående poengdommerne, skal 

poengdommer som har avvikende mening gå fram til ham og informere han om avviksoppfatningen. 

 

Poengdommerne må med det passende dommertegnet uttrykke sin mening om gyldigheten av enhver aktivitet på 

kanten eller utenfor kamparealet. Enhver diskusjon må være mulig, og nødvendig kun hvis kampdommeren eller 

en av poengdommerne har lagt merke til noe som de to andre ikke har sett, og som kan forandre avgjørelsen.  

Den som er av en annen mening må være sikker i sin sak slik at det ikke oppstår unødig diskusjon. 

 

Skulle en utøver midlertidig forlate kamparealet av en grunn kampdommeren finner nødvendig, skal den 

poengdommer som er tildelt utøveren alltid gå med utøveren for å se til at intet unormalt skjer.  Denne 

godkjennelsen skal kun gis ved spesielle omstendigheter (for å skifte acudogi som ikke er i overensstemmelse 

med reglene). 

 

 

KOMMENTARER:  

 

Poengdommerne (og kampdommeren) skal forlate kamparealet under presentasjoner eller lengre opphold i 

programmet. 

 

Poengdommeren skal sitte utenfor kamparealet på en stol med føttene fra hverandre, og klar til å notere poeng på 

skjema 

 

Hvis en poengdommer er uenig med kampdommeren om en avgjørelse eller kampdommeren ikke uttrykker en 

mening, skal poengdommeren signalisere sin mening. 

 

En poengdommer skal ikke avgi dommertegn før kampdommeren. 

 

Skulle en kvinnelig utøver ha behov for å skifte noen del av sin acudodrakt utenfor kamparealet, og ingen av 

dommerne er kvinner, skal en kvinnelig funksjonær utpekes av organisasjonskomiteen for å følge utøveren. 

 

Om et kampområde ikke er i bruk og det pågår en kamp på matten ved siden av, skal kampområdet evakueres. 

 

Dommerne kan, når de er i sterk tvil eller helt uenige, søke hjelp hos hoveddommer eller dommerkomiteen . 

 

 Artikkel 8: OFFISIELLE DOMMERTEGN 

 A. KAMPDOMMEREN 

 

Mattedommeren skal markere med tegn som beskrevet i følgende tilfeller:  
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1) FULL POINT: (1 poeng) 

Ved å løfte den ene armen strakt over hodet, med håndflaten frem, og annonsere ”FULL”. 

 

2) HALF POINT: (1/2poeng) 

Ved å løfte den ene armen, med håndflaten ned, rett ut fra siden av kroppen i skulderhøyde. (Bevegelsen 

starter med bøyd arm fra brystet), og annonsere ”HALF” 

 

3) OSAEKOMI: (godkjent holdegrep) 

Ved å strekke den ene armen ut fra kroppen og ned mot utøverne, og bøye seg mot dem. 

 

4) OSAEKOMI-TOKETA: (brutt holdegrep) 

Ved å løfte den ene armen fremover og svinge den frem og tilbake raskt 2-3 ganger, samtidig som han 

bøyer seg mot utøverne. 

 

5) HIKE-WAKE: (uavgjort) 

Ved å løfte den ene hånden høyt over hodet og føre den ned rett frem, med tommelen opp, og holde den 

stille et øyeblikk. 

 

6)  MATTE: (stopp) 

Ved å løfte den ene armen til skulderhøyde, med strak arm og med håndflaten frem mot tidtakeren. 

 

7) SONOMAMA: (frys) 

Ved bestemt å berøre utøverne med håndflatene og legge vekt på dem samtidig som han bøyer seg frem. 

 

8) YOSHI:  

Ved bestemt å berøre utøverne med håndflatene med et lett trykk. 

 

9)  MARKERING AV IKKE GODKJENT TEKNIKK:  

Ved å løfte den ene hånden over hodet og svinge den frem og tilbake 2-3 ganger. 

 

10) ANNULLERING AV FEILAKTIG BEDØMMELSE:  

Ved å gjenta det samme tegnet med den ene hånden, og løfte den andre hånden over hodet og svinge 

den frem og tilbake 2-3 ganger. 

 

11) MARKERING AV VINNER:  

(ved Kachi, Yusei- gachi, Kiken- gachi, Fusen- gachi og Sogo- gachi) 

Ved å løfte den ene armen strak, med tommelen opp, over skulderhøyde i retning av vinneren. 

 

12) OPPFORDRING TIL UTØVERNE OM Å RETTE PÅ ACUDOGI:  

Ved å krysse hendene, med håndflatene innover mot kroppen i beltehøyde.  (Venstre hånd over høyre). 

 

16) STRAFF FOR PASSIVITET:  

Ved å la hendene rotere om hverandre i brysthøyde, og så med pekefinger indikere hvilken utøver som 

får straffen. 

 

17) TILDELING AV STRAFF: (Shido og Hansokumake) 

Ved å peke mot den utøveren som får tildelt straffen. 

 

18) FOR Å INVITERE LEGEN TIL MATTEN:  

Ved å se mot plassen til legen og med håndflaten vendt opp og med en vinkende bevegelse mot den 

skadede utøveren. 

 

19) FALSKT ANGREP:  

Strekk begge armene fremover, med lukkede hender, og gjør en bevegelse nedover med begge hendene. 

 

 

KOMMENTARER:  

 

Dersom det ikke er helt åpenlyst, skal kampdommeren, etter å ha markert med det offisielle tegnet, peke på det 

sorte eller hvite merket (startposisjon) for å indikere hvilken utøver som fikk scoringen eller ble tildelt straff. 
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For å signalisere til utøverne at de kan sitte med beina i kors ved startposisjonen dersom man kan regne et lengre 

opphold i kampen, skal mattedommeren signalisere mot startposisjon med åpen hånd og håndflaten opp. 

 

Dersom et opprettende tegn er nødvendig, skal denne gjøres så raskt som mulig etter tegnet for annullering. 

 

Det skal ikke annonseres noe når man annullerer en scoring. 

 

Alle tegn skal holdes i 3 - 5 sekunder. 

 

For å utpeke vinneren, skal kampdommeren gjeninnta sin posisjon fra kampstart, ta et skritt frem, utpeke 

vinneren og så ta et skritt tilbake. 

 B. POENGDOMMERNE:  

 

1)  For å vise at det, etter poengdommers mening, er gitt en scoring eller straff av kampdommeren, som 

poengdommer mener ikke skal være noen scoring, skal han løfte den ene armen over hodet og svinge 

den frem og tilbake flere ganger. 

 

2)  For å vise en annen mening enn den gitt av kampdommeren, skal poengdommeren bruke et av tegnene 

nevnt i artikkel 8a. 

 

3) Når poengdommerne mener at kampdommeren skal annonsere Matte i Ne-waza, skal de gi signal  ved å 

løfte begge hender til skulderhøyde med håndflatene opp. 

 

 Artikkel 9: KAMPAREAL (gyldig område) 
 

Kampen skal utkjempes på kamparealet. En hvilken som helst teknikk som startes mens begge utøvere befinner 

seg utenfor kamparealet, vil ikke bli godkjent. 

 

UNNTAK:  

 

A. Et kast må for å bli kjent gyldig starte når en av utøverne er i berøring med kamparealet. Etter at et kast 

er startet (balansebrudd) skal aksjonen (inkludert kaeshi- waza) bli kjent gyldig og vurderes for 

poengscoring selv om begge utøverne under gjennomføring av teknikken kommer på utsiden av 

kamparealet.  

 

B. I Ne-waza er angrepene gyldige og kan fortsette så lenge minst en av utøverne berører kamparealet med 

en hvilken som helst del av kroppen.   

 

 

KOMMENTARER:  

 

I tilfeller av Osaekomi på kanten, og om den kroppsdelen av utøveren som fremdeles berører kamparealet mister 

kontakten med matta for et kort øyeblikk, skal mattedommeren annonsere Matte. 

 

Når kampen først har begynt, kan utøverne kun forlate konkurransearealet hvis mattedommeren gir tillatelse til 

det. Tillatelse skal kun gis i helt spesielle tilfeller som f.eks. for å skifte judogi som ikke oppfyller kravene, eller 

som er blitt ødelagt eller tilsølt. 

 Artikkel 10: KAMPTIDEN 
 

For verdensmesterskap og kontinentale mesterskal er kamptiden: 

 

   Kvinner og menn senior:   5 minutter gjeldende kamptid 

  Kvinner og menn junior:   4 minutter gjeldende kamptid 

 

Alle utøvere skal innrømmes en hvileperiode på 10 minutter. 
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KOMMENTARER:  

 

Kampdommeren skal vite gjeldende kamptid før han kommer inn på matta. 

 

Kampen slutter ved utløpt kamptid, og ikke ved kampdommerens annonsering av Soremade. 

 

Kamptiden skal fastsettes i henhold til reglene for konkurransen. 

 Artikkel 11: KAMPTIDSTOPP 
 

Tidsrommet mellom kampdommeren roper Matte og Hajime, eller Sonomama og Yoshi, skal ikke medregnes i 

kamptiden. 

 Artikkel 12: TIDSSIGNAL 
 

Kamptidens utløp skal annonseres til mattedommeren ved ringing av en klokke eller annet hørbart signal. 

 

KOMMENTARER:  

 

Når det benyttes flere konkurransearealer samtidig, trenger man en variasjon av hørbare signaler.  Signalet må 

være så høyt at dommerne registrerer det over støyen fra tilskuerne. 

 

 Artikkel 13: OSAEKOMI TID 
 

Ippon:   Totalt 25 sekunder 

Waza-ari:  15 sekunder eller mer men mindre enn 25 sekunder 

 

En Osaekomi på mindre enn 15 sekunder vil bli regnet som et Kinsa. 

 

KOMMENTARER:  

Når Osaekomi er annonsert samtidig som tidssignalet, skal osaekomitiden gå fram til mattedommeren dømmer 

Ippon (eller tilsvarende) eller Toketa eller Matte. 

 

 Artikkel 14: TEKNIKK SAMTIDIG MED TIDSSIGNALET 
 

Ethvert øyeblikkelig resultat av en teknikk som settes inn samtidig med tidssignalet skal godkjennes. 

 

KOMMENTARER:  

 

Enhver teknikk som utføres etter signalet for full tid er gått, er ugyldig selv om kampdommeren ikke har 

annonsert Soremade. Selv om en kast teknikk blir satt inn samtidig med tidssignalet, men det ikke er noen 

umiddelbart effekt av teknikken skal kampdommeren annonsere Soremade. 

 

 Artikkel 15: KAMPENS BEGYNNELSE 
 

Hilseprosedyren skal respekteres. Når kampdommerens kaller utøverne inn på kamparealet, skal disse 

bevege seg frem til det anviste sorte eller hvite merket som korresponderer med kampbeltet de bærer, og 

hilse uoppfordret på motstanderen ved å bukke (ca. 30 grader) og tar ett skritt fram. Kampdommeren 

annonserer Hajime for å starte kampen. Etter at kampen er slutt, hilser motstanderne på hverandre etter 

at vinneren er utropt og før de forlater kamparealet. 

 

Lagkonkurranse: Lagene stiller opp på kanten av kamparealet. Her blir de kontrollert av 
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kampdommeren, på kampdommerens signal hilser de inn på matta og går frem til sine merker. På 

kampdommerens signal vender de seg mot joseki, hilser, vender seg mot hverandre og hilser ved ordet rei. Ved 

lagkonkurransens slutt gjentas prosedyren i motsatt rekkefølge. 

  

Kampen skal alltid begynne i stående posisjon  

 

KOMMENTARER:  

 

Kampdommeren og poengdommerne skal alltid være på plass før utøverne ankommer kamparealet. 

Kampdommeren skal stå tilbaketrukket ca. 2 meter fra den tenkte linjen mellom de to utøverne. Han skal stå 

vendt mot Joseki. 

 

Hvis utøverne ikke hilser, skal kampdommeren bruke ordet Rei, og deretter starte kampen med Hajime. 

 

Kampdommeren skal ikke hilse med eller til utøverne. 

 

Utøverne skal hilse til hverandre ved begynnelsen og slutten av kampen. 

 

Kampdommeren skal forsikre seg om at alt er korrekt med hensyn til f.eks. konkurransearealet, utstyret, drakter, 

hygiene, funksjonærer etc. før han starter kampen. 

 

Kampdommer og poengdommere skal innta sine plasser så fort som mulig. 

 HILSNINGSPROSEDYRER (fra IJF Bowing Guide):  

 A Ved starten av konkurransen 

Ved begynnelsen av konkurransen skal de tre første dommerne, med kampdommeren mellom 

poengdommerne, gå langs den ytre kanten av konkurransearealet til de står midt imot Joseki 

(sekretariatet) for så å ta et steg inn på konkurransearealet. De skal der utføre stående hilsen mot Joseki. 

Deretter går de et steg inn på kamparealet, og hilser mot Joseki for andre gang. Kampdommeren tar så 

ett skritt bakover, poengdommerne vender seg mot kampdommeren, og de hilser mot hverandre. De skal 

deretter innta sine respektive plasser.  

 B Kampdommer skifter plass med en av poengdommerne 

Dersom kampdommeren skal bytte plass med en av poengdommerne slik at poengdommeren nå blir 

kampdommer, skal kampdommer og poengdommer møte hverandre i ytterkant av kamparealet, gjøre en 

stående hilsen til hverandre, og så fortsette til sine respektive plasser. 

 

 C Ved begynnelsen av kampen 

Etter at de tre første dommerne har utført hilsningsprosedyren som beskrevet i punkt A, skal 

etterfølgende dommere gå fram til kanten av konkurransearealet og utføre stående hilsen mot matta, og 

så gå direkte til sine respektive plasser. 

 

 D Slutten av kampen 

Dersom de tre dommerne skulle bli nødt til å forlate konkurransearealet ved slutten av en kamp, skal de 

gå tilbake til posisjonen som nevnt i punkt A, første avsnitt, hilse mot matta, og så forlate 

konkurransearealet. 

 

 E Slutten av konkurransen 

Etter slutten av den siste kampen skal de tre dommerne gå fram til kamparealet vendt mot Joseki, hilser 

mot Joseki, deretter mot hverandre, går ut til ytre kant av sikkerhetssonen og hilser ut av 

konkurransearealet. 
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 Artikkel 16: OVERGANGER TIL NE-WAZA (BAKKEKAMP) 
 

Utøverne kan gå fra stående posisjon til Ne-waza (bakkekamp) i følgende tilfeller, men hvis en teknikk ikke 

utføres kontinuerlig, kan mattedommeren etter eget skjønn beordre utøverne til å gjeninnta stående posisjon:  

 

A Når en utøver, etter å ha oppnådd et visst resultat av en kastteknikk, uten avbrytelser fortsetter i Ne-

waza og tar offensiven. 

 

B Når en utøver faller til matta som følge av et mislykket forsøk på å sette inn en kastteknikk, kan den 

andre følge med ned på matta, eller når en av utøverne er ute av balanse og er ved å falle til matta etter 

et mislykket forsøk på å sette inn en kastteknikk, kan den andre utnytte sin motstanders ubalanse for å få 

ham til matta. 

 

C Når en av utøverne oppnår en betydelig effekt ved innsettelsen av Shime- waza (kveleteknikk) eller 

Kansetsu- waza (armbendteknikk) i stående stilling og uten avbrytelse fortsetter i Ne-waza. 

 

D Når en utøver får sin motstander ned i Ne-waza ved dyktig bevegelsesteknikk, som selv om den måtte 

ligne en kastteknikk likevel ikke helt betegnes som sådan. 

 

E I et hvilket som helst annet tilfelle hvor en utøver måtte falle til matta eller er på vei til å falle, så skal en 

utøver kunne dra fordel av sin motstanders ubalanse ved å følge opp i Ne-waza, selv om det ikke dekkes 

i punktene ovenfor. 

 

KOMMENTARER:  

 

Dersom en utøver trekker sin motstander ned i Ne-waza på en måte som ikke er i overensstemmelse med artikkel 

16, og motstanderen ikke drar fordel av dette ved å fortsette i Ne-waza, skal kampdommeren dømme Matte, 

stoppe kampen og straffe den utøver som ikke overholdt artikkel 26 (pkt.7) (shido). 

 

Når en utøver trekker sin motstander ned i Ne-waza på en måte som ikke er i overensstemmelse med artikkel 16, 

og hans motstander drar fordel av dette ved å fortsette i Ne-waza, skal kampen fortsette, men kampdommeren 

skal straffe den utøver som ikke overholdt artikkel 26 (pkt. 7).  

 

Teknikker satt ved hjelp av armbend kan brukes som overgang til ne-waza, men skal ikke honoreres med 

scoring. 

 

 Artikkel 17: ANVENDELSE AV MATTE (Stopp) 
 

Kampdommeren skal annonsere Matte når han vil stoppe kampen midlertidig i følgende tilfeller. Kampen startes 

igjen ved å annonsere Hajime. 

 

A Når begge utøverne går utenfor kampområdet. (Se unntak i Art. 9). 

 

B Når en eller begge utøverne utfører en forbudt handling. 

 

C Når en eller begge utøverne er skadet eller blir syk. 

 

D Når det er nødvendig for en eller begge utøverne til å ordne sin acudogi. 

 

E Når utøverne er i Ne-waza og ikke oppnår noen framgang med teknikker, eller ligger stille i en posisjon 

som Ashi-garami. 

 

F Når en utøver gjenvinner en stående eller halvveis stående stilling fra Ne-waza mens han har 

motstanderen på sin rygg. 

 

G Når en utøver forblir i stående stilling, eller gjenvinner stående stilling fra Ne-waza, og løfter sin 

motstander klart opp fra matta når denne ligger på ryggen med sine bein rundt en eller annen del av den 

stående motstanderen. 
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H Når en utøver utfører eller forsøker å utføre Kansetsu-waza eller Shime-waza fra stående stilling uten at 

resultat oppnås umiddelbart. 

 

I Når kampdommeren i et hvilket som helst annet tilfelle mener at det er nødvendig. 

 

J Når kampdommeren og poengdommerne eller dommerkommisjonen ønsker en sammenkalling 

 

 

KOMMENTARER:  

 

Kampdommeren skal, etter å ha annonsert matte, fremdeles holde øye med utøverne i tilfelle de ikke skulle ha 

hørt matte og fortsetter kampen. 

 

Kampdommeren skal ikke annonsere Matte for å stoppe utøverne fra å gå utenfor kamparealet unntatt i 

situasjoner som kan vurderes som farlige. 

 

Kampdommeren skal ikke annonsere Matte når en utøver som flykter fra f.eks. Osaekomi, Shime- waza eller 

Kansetsu- waza virker sliten og ser ut som denne trenger en pause. 

 

Kampdommeren skal ikke annonsere Matte dersom det er en mulighet for at avbrytelsen kan utgjøre en fordel for 

utøverne. (F.eks. artikkel 27, pkt.3.) 

 

Kampdommeren skal annonsere Matte når en utøver, som ligger med ansiktet ned og med motstanderen 

hengende på ryggen, klarer å reise seg og får begge hender fri fra matta. 

 

Skulle kampdommeren annonsere Matte ved en feiltakelse under Ne- waza, og utøverne av denne grunn løsner 

sine grep, kan kampdommeren og poengdommerne rekonstruere utøvernes opprinnelige posisjoner, hvis dette er 

mulig, og i overensstemmelse med "majoriteten av tre", og starte kampen igjen dersom dette kan rette opp en 

urettferdighet mot en av utøverne. 

 

Når kampdommeren annonserer Matte, skal utøverne gå til sine plasser og bli stående der. 

 

Acudogi må ordnes i stående posisjon etter beskjed fra kampdommeren. Kun når en utøver mottar medisinsk 

tilsyn har han lov til å innta en annen stilling enn stående. Dersom det er lengre opphold, kan utøverne innta 

sittestilling på ordre fra kampdommeren. 

 

Kampdommeren skal annonsere Matte hvis en utøver er skadet eller uvel, og kan tilkalle utøverens godkjente 

lege (stevnelege) til å komme inn på kamparealet og utføre en kort konsultasjon og spørre om han kan fortsette 

kampen. (Artikkel 28) 

 

Kampdommeren skal annonsere Matte hvis en utøver som er skadet gir tegn til kampdommeren at han/hun 

trenger en undersøkelse av sin godkjente lege (stevnelege). Kampdommer skal i disse tilfeller klart informere 

utøveren at han i så tilfelle vil tape kampen med Kiken Gachi.  (artikkel 28). 

 

Kampdommeren skal annonsere Matte når Dommerkommisjonen får forespørsel fra lege (stevnelege) som 

ønsker å konsultere en av utøverne. I disse tilfeller skal kampen avsluttes og erklæres tap med Kiken Gachi. 

 

Matté til riktig tid er viktig i alle tilfeller der situasjonen krever det, f.eks.: 

 Situasjoner på kanten der begge utøverne går utenfor kampområdet og det ikke er en kontinuitet i  

toris angrep (eller motsatt dersom det er kontinuitet). 

 Når det kan oppstå farlige situasjoner for en eller begge utøverne, f.eks. i tilfeller der den ene utøveren snur 

seg bort og før motstanderen kan angripe bakfra. 

 I tilfeller med negativ aktivitet 

 Artikkel 18: SONOMAMA 
 

I ethvert tilfelle hvor kampdommeren ønsker å stoppe kampen midlertidig uten at det skal bli 

posisjonsforandringer hos utøverne, skal han annonsere Sonomama. (F.eks. for å kontrollere utøveren eller gi en 
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advarsel/straff).  For å starte kampen igjen skal kampdommeren annonsere Yoshi.  Sonomama kan kun benyttes i 

Ne-waza (bakkekamp). 

 

KOMMENTARER 

 

Hver gang kampdommeren annonserer Sonomama, må han være spesielt oppmerksom på at det ikke blir 

posisjonsforandringer eller grepskifte for noen av utøverne. 

 

Hvis det nødvendig med konsultasjon av lege, kan holdetaket slippes opp, for så å rekonstruere situasjonen og 

starte kampen igjen med Yoshi. 

 

DYNAMISK DØMMING AV STRAFF.  

Eksempelvis i Kesa gatame situasjon hvis uke legger hånd eller fot i toris ansikt, kan man dømme Shido direkte 

uten å si Sonomama. (Pass på at uke tar vekk hånda/foten). 

 

 Artikkel 19: KAMPENS SLUTT 
 

Kampdommeren skal avslutte kampen med Soremade (det er slutt):  

 

A Når kamptiden er ute 

 

B  I tilfelle av Fusen- gachi (vinner pga. at motstanderen ikke møter til kamp) eller Kiken- gachi (vinner 

fordi motstander trekker seg).  Artikkel 28. 

 

C  I tilfelle av Hansokumake (diskvalifisering).  Artikkel 26. 

 

D Når en utøver ikke kan fortsette pga. skade. Artikkel 28. 

 

 

Ved annonsering av Soremade, skal utøverne gå til sine plasser (der hvor de begynte kampen). 

 

Kampdommeren vil avgjøre kampen på følgende måte:  

 

1 Den utøver som har flest poeng, skal utropes til vinner. 

 

2 Ved direkte Hansokumake i lagturneringer er bare den individuelle utøveren ute for resten av  

dagen. Laget kan sette inn reserve for den utviste utøveren i neste kamp. 

 

3 I tilfellet der begge utøverne blir tildelt Hansokumake samtidig, eller der én utøver blir tildelt og 

samtidig også Sogo-gachi, skal mattedommeren annonsere Soremade, og ingen av utøverne skal få lov 

til å gå videre i konkurransen. 

 

4 Ved poenglikhet starter en ny kamp inntil en utøver får poeng (Golden Score).  

 

Prosedyre for Golden Score: 

 
1. Sekretariatet avgir tidssignal på vanlig måte når ordinær kamptid går ut. 

 

2. Kampdommeren sier ”Soremade”, og klokkene settes tilbake til 2 min. for ny kamp.  

 

3. Dommeravgjørelser i innledende kamp overføres til Golden Score kampen.  

 

4. Dommeren setter i gang kampen uten videre opphold med hajime. Det skal ikke være noen hviletid for 

utøverne mellom de to kampene.  

 

5. Den første scoringen eller den første straffen som gir poeng til motstanderen er avgjørende for utfallet 

av kampen. Resultatet fra ”Golden Score” kampen skal føres på kampskjemaet. Ref pkt. 8  
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6. I tilfellet av Ne-waza der en av utøverne blir holdt i Osaekomi, skal mattedommeren la osea-komi tiden 

gå til fulle 25 sekund (FULL), til osae-komi er brutt (Toketa) eller shime-waza/ kansetsu-waza blir satt inn 

av tori eller uke med umiddelbar virkning. I dette tilfellet vil utøveren vinne med de poeng som teknikken 

gir. 

 

7. Hvis en direkte Hansokumake blir tildelt en av utøverne i løpet av Golden Score kampen, skal 

konsekvensene for den straffede utøveren være de samme som om det hadde skjedd i en ordinær kamp. 

 

8. Etter endt Golden Score kamp, og hvis ingen fordel blir gitt til noen av utøverne, vil dommerne ta en 

avgjørelse på bakgrunn av hendelser i begge kampene (kinsa, angrep, positiv aktivitet mm.). På 

kampskjemaet skal det for vinneren føres 1 poeng. 

 

 

Når kampdommeren har annonsert resultatet av konkurransen til utøverne vil det ikke være mulig for 

kampdommeren å forandre avgjørelsen etter at kampdommeren og poengdommerne har forlatt 

konkurransearealet. 

 

Skulle kampdommeren tilkjenne seier til feil utøver, må de to poengdommere forsikre seg om at 

kampdommeren forandrer kampresultatet før kampdommeren og poengdommerne forlater 

konkurransearealet. 

 

Dommernes majoritetsavgjørelse er endelig og kan ikke appelleres. 

 

1. KINSA 

 

1.1 TACHI-WAZA:  En teknikk med scoring mindre enn HALF, f.eks. Uke lander på låret, baken, 

magen, på kne eller bukk, eller slaget/sparket lander ureint 

 

1.2 NE-WAZA:  En annonsert Osaekomi i 1 - 14 sek. Eventuelt Kansetsu-waza, eller Shime-waza 

hvor Uke kommer seg løs. Vinneren er den som har flest Kinsa. 

 

2. ANGREP 

 

2.1 TACHI-WAZA Et angrep hvor Uke er i stor ubalanse, og nesten faller, eller slaget/sparket ikke 

treffer uke 

 

2.2 NE-WAZA:  Gode forberedelser til Osaekomi-waza, Kansetsu-waza eller Shime-waza med 

snuing eller vending som gir resultat. Vinneren er den som har flest angrep. 

 

 

 

3. AKTIVITET (POSITIV) 

 

3.1 TACHI-WAZA:  Gode angrep uten at Uke kommer direkte i ubalanse. 

 

3.2 NE-WAZA:  Gode forsøk på snuinger og vendinger, men som ikke gir noen resultat. Vinneren 

er den som gjør flest positive angrep. 

 

NB:  

Det er også mulig å være negativt aktiv, f.eks. hvis Uke faller på knærne og Tori begynner å dra Uke 

bortover matta, for å gi inntrykk av å være aktiv. Denne typen showpreget aktivitet er meget negativ, og skal 

stoppes med en gang ved å annonsere Matte. 

 

4. POSITIV ACUDO 

 

4.1 TACHI-WAZA:  Å være aktiv med en god Kumi-kata, og med en god holding og stil. 

 

4.2 NE-WAZA:  Å være aktiv med angrepsvillig acudo, uten å vente på at dommeren skal dømme 

Matte. Vinneren er den som har vist mest positiv holdning/acudo. 
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Etter at kampdommeren har utropt vinneren, skal utøverne ta ett skritt tilbake til sine respektive sorte og hvite 

merker, gjøre stående hilsen til hverandre og forlate konkurransearealet. 

 

KOMMENTARER:  

 

Kampdommeren skal, etter å ha annonsert Soremade, fremdeles holde øye med utøverne i tilfelle de ikke skulle 

ha hørt noe og fortsetter kampen. 

 

Kampdommeren skal få utøverne til å ordne sin judogi før han utroper vinneren. 

 

 Artikkel 20: FULL POINT (1 POENGS SCORING) 
 

Mattedommeren skal annonsere Full point når en av utøverne, etter hans mening, utfører en teknikk som 

oppfyller følgende kriterier:  

 

A Når en utøver kontrollert kaster sin motstander tilnærmet på ryggen med tilstrekkelig kraft og hurtighet. 

 

B Når en utøver holder sin motstander under kontroll i 25 sekunder etter at mattedommeren har dømt 

Osaekomi. 

 

C Når en utøver gir opp ved å slå sin hånd eller fot to ganger eller mer i matta, eller roper Maitta (jeg gir 

opp), som resultat av en teknikk som Shime- waza (kveleteknikk) eller Kansetsu- waza (armbend). 

 

D Når effekten av en kveleteknikk eller armbend er tilstrekkelig åpenbar. 

 

E Når et slag/spark treffer gyldig mål med kraft, hurtighet og presisjon 

 

 

 

KOMMENTARER:  

 

Samtidige teknikker - når utøverne gjør en teknikk samtidig og faller på matta, og kampdommeren og 

poengdommerne ikke kan avgjøre hvem som har fordel av teknikken, skal det ikke gis scoring. Kampdommer 

kan indikere dette med "ikke gyldig"- tegnet. 

 

Hvis en av utøverne med vilje lander i bro (hode og hælene i matta og resten av kroppen over matta) etter å ha 

blitt kastet - for å unnvike kriteriene for FULL POINT, kan kampdommer likevel dømme FULL eller en annen 

scoring han mener teknikken er verdt for å motvirke bruken av den slags teknikk som et forsvar. 

 

Å utføre armbend som kasteteknikk fra stående stilling vil ikke bli honorert som scoring.  (OK å bruke som 

overgang til Ne-waza). 

 

 Artikkel 21: HALF POINT 
 

Mattedommeren skal annonsere Half Point når en utøver, etter hans mening, utfører en teknikk som oppfyller 

følgende kriterier:  

 

A Når en utøver kaster sin motstander med kontroll, men teknikken mangler delvis en av de fire 

momentene som skal til for å oppnå Full Point. (Se art.20 pkt.1 og kommentarer) 

 

B Når en utøver holder sin motstander i Osaekomi i minst 15 sekunder, men mindre enn 25 sekunder. 

 

 

 

KOMMENTARER:  

 

Generelt, i forbindelse med Half Point, kan tolkningen av delvis mangler i "tilnærmet på ryggen" bety at 
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utøveren faller på siden, og ruller over på ryggen. 

  

Kriterier for Full - tilnærmet på ryggen med tilstrekkelig kraft og hurtighet i et kast som Tomoe- nage, kan det 

kun gis maksimum Half dersom det er en avbrytelse i kastteknikken. Gjelder alle typer kast. 

. 

 Artikkel 22: OSAEKOMI 
 

Mattedommeren skal annonsere "Osaekomi" når en utøver, etter hans mening, har utført en teknikk som 

oppfyller følgende kriterier: 

 

A Utøveren som blir holdt, må være kontrollert av hans motstander og må ha sin rygg, begge skuldre eller 

en skulder i kontakt med matta. 

 

B Kontrollen kan være fra siden, bakfra eller ovenfra. 

 

C Utøveren som har holdetaket må ikke få sitt ben, bena eller kroppen kontrollert av motstanderens ben. 

 

D Minst en kroppsdel til utøverne må berøre kamparealet ved annonsering av Osaekomi. 

 

E Den som holder Osaekomi må ha kroppen sin enten i Kesa eller Shiho posisjon, f.eks. Kesa- gatame 

eller Kami- shiho- gatame. 

 

 

KOMMENTARER:  

 

Skulle en utøver som kontrollerer sin motstander med et holdetak, skifte grep uten å miste kontrollen, gå over i et 

annet holdetak, vil Osaekomi- tiden fortsette inntil det annonseres Full (eller Half) eller Toketa eller Matte.  

 

Osaekomi er gyldig så lenge en av utøverne berører kamparealet. 

 

Når Osaekomi er benyttet, og utøveren i den fordelaktige posisjonen begår en straffbar handling, skal 

kampdommeren annonsere Matte, returnere utøverne til sine startposisjoner, idømme straffen (og gi den 

eventuelle scoringen fra Osaekomi) og deretter starte kampen igjen ved å annonsere Hajime. 

 

Når Osaekomi blir benyttet, og utøveren i den ufordelaktige posisjonen begår en straffbar handling, skal 

kampdommeren annonsere Sonomama, idømme straffen og starte kampen igjen ved å berøre begge utøverne og 

annonsere Yoshi. Skulle imidlertid straffen som idømmes være Hansoku- make skal kampdommeren handle i 

overensstemmelse med artikkel 23, avsnitt 3 i kommentardelen.. 

 

Kampdommeren skal annonsere Toketa når han mener at utøveren ikke lenger har kontroll over sin motstander 

med Osaekomi. 

 

Hvis begge poengdommerne er enige i at det er Osaekomi, men kampdommeren ikke har annonsert dette, skal de 

indikere med Osaekomi- tegn og kampdommeren skal etter flertallsprinsippet annonsere Osaekomi øyeblikkelig. 

Hvis kampdommeren har annonsert Osaekomi og begge poengdommerne er enige i at Osaekomi ikke er tilstede, 

skal de vise "ikke gyldig"- tegnet. 

 

Osaekomi på kanten: Kampdommeren skal annonsere Matte i tilfeller av Osaekomi på kanten, når den ene delen 

av utøveren som fremdeles er i kontakt med kamparealet blir "luftbåren" (f.eks. blir løftet opp og mister kontakt 

med matta). 

 

Toketa skal annonseres når Osaekomi opphører ved at den utøveren som blir holdt, lykkes i å få kontroll over 

motstanderens ben ved å låse det. Enten fra oversiden eller undersiden. Det er viktig at Uke har skikkelig 

kontroll. Kobling bare av fotblad eller ankler er ikke godt nok. 

 

Kampdommeren skal annonsere Matte dersom det i Ne-waza skal idømmes Hansokumake etter at det er 

annonsert Sonomama. Etter Hansoku- make er utdelt, avsluttes det med Soremade. 
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I situasjoner der ukes rygg ikke lenger er i kontakt med matta (f.eks. ved bro), men Tori bevarer kontroll, skal 

Osaekomi fortsette. 

 

Ne-waza på kanten så lenge det er et angrep eller kontinuitet under Ne-waza skal kampen fortsette, det er 

kampdommer som avgjør når det skal dømmes matte. 

NB: det skal være kontinuitet i angrepene hele tiden.  Hvis det ikke er det, skal det dømmes matte. 

 Artikkel 23: STRAFFBARE HANDLINGER 
 

Alle handlinger nevnt nedenfor er forbudte:  

 

LETTERE OVERTREDELSER 

A Alle lettere overtredelser som blir betraktet som tekniske eller taktiske feil og som ikke gjør forsøk på 

å nedverdige motstanderen eller som strider med judoens ånd, skal straffes med SHIDO  

 

1) Og forsettelig unngå å ta tak i motstanderen for å unngå kamphandling. 

 

2) I stående stilling å innta en overdreven defensiv stilling uten å angripe (i ca 3 - 5 sekunder). 

 

3) Å utføre en handling som har til hensikt å gi inntrykk av å være et angrep, mens det klart viser at 

Tori ikke har noen intensjoner om å angripe uke (FALSK ANGREP).  

 

4) I stående stilling å holde kontinuerlig i motstanderens nederste del av jakkeerme på en defensiv 

måte for å unngå kamphandling. (Mer enn 5 sekunder). 

 

5) I stående stilling kontinuerlig å holde motstanderens fingre låst for å unngå kamphandling.  (I 

mer enn 5 sekunder). 

 

6) Og forsettelig å uordne sin egen gi eller løsne eller knyte belte eller bukse uten tillatelse fra 

kampdommeren. 

 

7) Å trekke motstander ned for å begynne Ne-waza unntatt teknikker i overensstemmelse med 

Artikkel 16.  

 

8) Å flette en eller flere fingre inn i motstanderens ermekant eller nedre del av buksekant eller å ta 

tak ved å vri ermet. 

 

9) I stående posisjon å ta grep uten det normale grep (se kommentarene) uten å angripe i løpet av 3-

5 sekunder. 

 

10) I stående stilling, etter å ha satt inn Kumi-kata (grep i gien), ikke utfører noe som helst angrep.  

(Se kommentarer – INGEN KAMPHANDLING). 

 

11) ”PISTOLGREP”: Å ta tak i motstanderens nederste del av jakkeerme, på over- eller undersiden, 

som om man griper rundt en pistol. 

 

12) ”LOMMEGREP”: Å ta tak i motstanderens nederste del av jakkeerme ved å folde jakkeermet 

over fingrene. 

 

13) Å sno enden av kampbeltet eller jakken rundt noen del av motstanderens kropp. 

 

14) Å bite tak i gien. (Sin egen eller motstanderens). 

 

15) Å plassere en hånd, arm, fot eller legg direkte i motstanderens ansikt. 

 

16) Å anbringe en fot eller et bein i motstanderens belte, krave eller jakkeslag. 

 

17) Å angripe med Shime-waza ved å bruke nederste del av gien eller beltet eller bare bruk av 

fingrene. 
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18) Å gå utenfor kampområdet fra stående stilling eller fra Ne-waza eller tvinge motstanderen å gå ut 

av kampområdet. (Se artikel 9, Unntak) 

 

19) Å sparke med kne eller fot mot motstanderens arm eller hånd for å få ham til å løsne grepet sitt. 

 

20) Å bende motstanderens fingre bakover for å få ham til å slippe grepet. 

 

GROVE OVERTREDELSER 

B Resten av de forbudte handlingene blir betraktet som grove overtredelser som kan skade eller 

nedverdige motstanderen eller som strider mot judoens ånd og vil bli straffet med HANSOKU-

MAKE. 

 

1) Å forsøke å kaste motstanderen ved å sno sitt bein rundt motstanderens bein og samtidig vri seg 

mer eller mindre i hans retning og falle bakover med ham (Kawazu- gake). 

 

 

2) Å løfte motstanderen, som ligger på matta, for så å kaste ham tilbake. 

 

3) Å feie vekk motstanderens støttebein fra innsiden mens denne bruker en teknikk som f.eks. 

Harai- goshi e.l. 

 

4) Å ignorere kampdommerens ordre. 

 

5) Å komme med unødvendige rop, bemerkninger eller nedsettende fakter mot motstanderen eller 

dommeren under kampen. 

 

6) Å utføre enhver handling som kan skade motstanderen, særlig motstanderens nakke eller 

ryggrad eller som kan anses å være i strid med sportens ånd. 

 

7) Å falle direkte ned på matta mens en utfører eller forsøker å utføre slike teknikker som Waki-

gatame. 

 

8) Å stupe med hodet først ned mot matta ved å bøye seg forover og nedover mens man utfører, eller 

forsøker å utføre teknikker som Uchi- mata, Harai- goshi, e.l. 

 

9) Å kaste seg bakover med hensikt mens motstanderen klamrer seg fast til førstnevntes rygg, og 

begge utøverne har kontroll over den andres bevegelser. (Kata- Guruma fra stående eller fra 

knærne og kaster eller faller rett bakover) 

 

10) Å bære en hard eller metallisk gjenstand (skjult eller ikke). 

 

11) Alle angrep mot skritt, strupe eller ansikt 

 

KOMMENTARER:  

 

Inndelingen av overtredelsene i to grupper, som i Artikkel 23, er tenkt som en veiledning for å gi en klarere 

forståelse for alle hvilken straff som normalt gis for å begå de nevnte straffbare handlingene. Kampdommeren og 

poengdommerne har myndighet til å straffe etter intensjonen "i den beste interesse for sporten". 

 

Skulle kampdommeren bestemme seg for å straffe utøveren(e) (unntatt i tilfeller av Sonomama i Ne-waza) skal 

han midlertidig stoppe kampen, få utøverne tilbake i deres startposisjoner og annonsere straffen mens han viser 

til utøveren(e) som begikk den straffbare handlingen. 

 

Før kampdommeren idømmer Hansokumake, skal han konferere med poengdommerne og treffe avgjørelse i 

henhold til "majoriteten av tre"- regelen. Alle tre bør være enige. Når begge utøverne begår straffbare handlinger 

samtidig, skal hver av dem idømmes straff i overensstemmelse med overtredelsens grad. Når begge utøverne har 

3 Shido, og deretter blir idømt nok en straff, skal begge dømmes Hansokumake. Imidlertid kan dommerne treffe 

deres endelige beslutning i overensstemmelse med Artikkel 29 - "Situasjoner som ikke dekkes av disse reglene".  

 

Hvis det oppstår en situasjon i Ne-waza der kampdommer mener at det skal tildeles Hansokumake, skal han 
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stoppe kampen med Sonomama, tilkalle poengdommerne for å vise situasjonen som han mener skal straffes, få 

utøverne opp med å si Matte, deretter tildele Hansokumake, avslutte kampen med Soremade, og til slutt tildele 

seieren. 

 

Hansoku- make i Ne- waza skal utdeles på samme måte som i Osaekomi (se Art.23, kommentarer avsnitt 9). 

 

Når en utøver trekker sin motstander ned i Ne-waza, og det ikke skjer i overensstemmelse med Artikkel 16, og 

motstanderen ikke utnytter dette til å fortsette i Ne-waza, skal kampdommeren annonsere Matte, midlertidig 

stoppe kampen og tildele en shido til den utøver som overtrådte Artikkel 16. 

 

Straffene er kumulative slik at gjentagende Shido’er gir scoring hos motstanderen. 

Det er 4 shido, men den første teller kun som en advarsel. Straffene blir da: 

 Første shido = fri advarsel 

 2. shido = Half for motstanderen 

 3. shido = FULL for motstanderen 

 4. shido = hansokumake og  seier for motstanderen 

 

Når en kampdommer idømmer en straff, skal han, hvis det ikke er åpenbart hvorfor straff gis, med en enkel 

handling demonstrere årsaken til straffen. 

 

En straff kan tildeles etter annonsering av Soremade for enhver forbudt handling begått i løpet av kampen, eller i 

noen eksepsjonelle situasjoner, etter at tidssignalet er gått - såfremt resultatet ikke er meddelt. 

 

Pkt A3). Man kan også straffe aktiv negativ attityde, dvs. aktivitet som har til hensikt å gi inntrykk av å være 

offensiv men som egentlig ikke har intensjon av å angripe motstanderen.  

 

Pkt. A4). Gjelder også ved grep som ved pistolgrep (A11) og lommegrep (A12) - grep ved motstanderens 

ermeåpning direkte forfra (på over- eller undersiden) som hindrer motstanderens armbevegelse uten at grepet 

brukes offensivt, skal straffes med shido direkte. 

 

Pkt. A6). Om en av utøverne hindrer den andre å ta tak i gien ved å trekke sin egen gi vekk eller trekker opp sine 

ermer slik at motstanderen helt klart får det vanskeligere å ta tak, skal dette straffes med shido direkte (negativ 

aktivitet). Dette gjelder også om den ene kontinuerlig blokkerer ved å holde armen over brystet og hindrer 

motstanderen å ta tak og heller ikke selv prøver å angripe. 

 

Pkt. A7). Neddraging uten skikkelig teknikk staffes med shido på lik linje med falske angrep. Dette inkluderer 

hikkomi-teknikker og Tomoe-nage lignende teknikker hvor Uke typisk står tilbake med full balanse. 

 

Pkt. A 9). Normalt grep er generelt å holde med venstre hånd i motstandernes høyre side over beltet, og høyre 

hånd i motstandernes venstre side over beltet. 

Alle unormale grep, f.eks. ett-hånds kryssgrep mer enn 5 sekunder skal staffes med shido (negativ acudo). 

En utøver skal ikke straffes for å holde med begge hender på samme siden av motstanderens jakke når det er 

motstanderen som har forårsaket situasjonen ved å dukke hodet under armen på utøveren. Hvis derimot en utøver 

fortsetter å dukke på denne måten, skal kampdommeren ta stilling til om utøveren utfører en "overdreven 

defensiv holdning". 

 

Pkt.A10). INGEN KAMPHANDLING: Passivitet anses vanligvis å foreligge når ca. 25 sekunder er gått uten at 

den ene eller begge utøverne har angrepet. Passivitet uten angrep skal ikke idømmes hvis kampdommeren mener 

at utøverne ser etter en mulighet for å angripe. 

 

Pkt. A14). "Å sno omkring" betyr at beltet eller jakken vikles hele veien rundt en kroppsdel. Det er ikke 

straffbart å bruke beltet eller jakken som "anker" for et grep (når den ikke går hele veien rundt) som f.eks. å låse 

motstanderens arm fast.  

 

Pkt. A16). Med ansiktet menes området innenfor linjen avgrenset av panne, foran ørene og kjevebeinet. I dette 

tilfellet kan kampdommeren gi shido direkte uten å stoppe kampen med Sonomama. 

 

Pkt. A19). Hvis en utøver i Ne-waza forsettelig flytter seg utenfor kamparealet, skal han straffes med Shido. Når 

det er dømt Osaekomi, tillates det at Osaekomi fortsetter selv om uke forsettelig forlater kamparealet, inntil den 

brytes eller blir fullført. 
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Pkt. B1). At Tori gjør en vridning i kastet (også kalt Kabarelli) er avgjørende for at beinsnoing (Kawatzu- gake) 

skal straffes. Beinsnoing der Tori står på siden av uke og trekker ukes fot rett fram slik at uke kastes bakover og 

begge lander ved siden av hverandre, er tillatt og scoring skal gis ut fra vanlige kriterier. Lovlig beinsnoing kan 

også forekomme i kast som Osoto- gari, o.l. 

 

Pkt.B8). Å utføre slike teknikker som Harai- goshi, Uchi- mata etc. når: Utøveren holder motstanderens 

jakkeslag kun med en arm, og motstanderens håndledd er "fanget" eller blir "Låst" under utøverens armhule.  

Tilsvarende med Waki- gatame. Å falle direkte til matten fra denne posisjon, (ansikt ned) kan medføre alvorlig 

skade og skal straffes. Teknikker som går ut på å ikke kaste motstanderen på ryggen er farlige, og vil bli straffet 

på samme måte som Waki- gatame. 

 

Pkt B9). STUPING 

Dommerne skal være på vakt mot teknikker som dykking/ stupe fremover/ gjøre salto, som ved Uchi-mata, og 

lignende. Her er reglen helt klar: Hansokumake. Man skal også straffe intensjonen/ toris angrepsmåte. Tori 

trenger ikke berøre matta for å straffes.  

Derimot kan tori stupe fremover og samtidig vri seg mot en av sidene slik at landingen blir på siden eller 

skuldrene. Denne teknikken er helt kurant og skal ikke straffes. 

Dersom kastet er gjort og tori ruller videre over etterpå, er ikke det en farlig situasjon som skal straffes.  

 

Hvis en situasjon oppstår der utøveren ser ut til å få vondt i nakke eller ryggrad etter en teknikk, så kall på legen 

umiddelbart! Konsekvensen av å fortsette kampen kan bli uopprettelig, og utøveren er ikke alltid i stand til å ta 

den rette avgjørelsen. Ingen er tjent med at det skulle oppstå alvorlige skader. 

 

Pkt B10). Å KASTE SEG BAKOVER MED HENSIKT. 

Dette gjelder også hvis tori har uke på ryggen med en Kata Guruma teknikk. Dette er tilfeller hvor uke ikke har 

muligheter til å forsvare seg. Dette gjelder Tachi- waza men kan også brukes i enkelte tilfeller hvor tori står på 

kne og det kommer tydelig frem at uke kan bli skadet. 

 

Pkt B11). Å BÆRE EN HARD ELLER METALLISK GJENSTAND, SKJULT ELLER IKKE.  

Hvis utøverne kommer på matta (og har kanskje gått noe kamptid før man oppdager…) med ring, klokke eller 

lignende. 

BRUK SUNN FORNUFT! Dvs. at man ber utøveren ta dette av, dommeren legger det i lomma og starter 

kampen igjen med Hajime. Med andre ord: IKKE STRAFF utøveren for å bære slike mindre smykker, inkludert 

piercingobjekter, metallklips i hårstrikken, og lignende. Regelen i §27 ble ikke laget for det formålet. Regelen er 

ment å gjelde harde gjenstander som støtter ankler, knær, og lignende. Bruk av slike hjelpemidler skal fremdeles 

straffes med Hansokumake.  

Hvis en uoppdaget hard gjenstand forårsaker skade på utøveren eller motstanderen, skal det straffes med 

Hansokumake.  

 

Direkte hansokumake. Ved direkte tildeling av hansokumake skal utøveren ikke få delta i flere kamper denne 

dagen. Hoveddommer og sekretariatet må da informeres av mattedommeren.  

 

UNNTAK: 

Pkt B9) Stuping: 

Hansokumake er straffen for stuping. Utøveren vil tape den aktuelle kampen, men vil kunne fortsette 

konkurransen i en eventuell rekvalifisering på samme måte som om han/ hun har fått sin Hansokumake fra et 

antall shido.  

Forskjellen er at man anser dette til å være en handling som ikke er rettet mot motstanderen men mot sin egen 

sikkerhet. Handlingen strider ikke mot judoens ånd 

. 

Pkt. B12) Angrep eller blokkering under beltet med en eller to armer eller hender: 

Hansokumake er straffen for slike angrep eller blokkeringer. UNNTAK: Grep/ tak under beltet er tillatt kun etter 

en serie av teknikker (kombinasjoner) når teknikkene er virkelige og oppriktige (en virkelig teknikk er en 

teknikk som har intensjon om å kaste motstanderen, det motsatte er falskt angrep). Finter og skinnangrep med 

grep i ben er ikke tillatt. Når teknikkene brukes som kontreringer/ motangrep Disse motangrepene er tillatt kun 

i en direkte overtagelse av teknikker som er startet av motstanderen. Det skal være kontinuitet. Prinsippene for 

Go No Sen (motangrep). Uten noen form for kroppskontakt er det ikke tillatt med tak i ben. Grep i ben er også 

tillatt når motstanderen har et dominerende kryssgrep over ryggen. 
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Mattedommeren skal ikke annonsere "Matte" hvis det er en mulighet for at avbrytelsen skaper en farlig situasjon. 

 

Problemer med oppførsel til trener, lagleder og utøvere. Alle handlinger som strider mot judoens ånd kan bli 

straffet med en direkte HANSOKUMAKE uansett tidspunkt under konkurransen. Dette gjelder både før, under 

og etter selve kampen hvis utøverens holdninger ikke respekterer de øvrige tilstedeværende som sekretariat, 

dommere, motstandere, trenere, publikum med mer. 

Når en trener eller lagleder som sitter på kant, forstyrrer så mye at det går ut over kampen, skal dommeren rope 

Matte, informere dette til dommerkomiteen og stevneleder. Sistnevnte skal ta seg av situasjonen og be treneren 

om å gå og sette seg på tribunen. 

 

Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon ute på matta som dommerteamet er usikre på hvordan man skal 

takle, er det tillatt å spørre dommerkomiteen om råd.  

 Artikkel 24: UTEBLIVELSE OG TILBAKETREKKING 
 

Avgjørelsen om Fusen- gachi (seier ved uteblivelse) skal gis til enhver utøver hvis motstander ikke møter opp til 

kamp. En utøver som ikke er på startplass etter tre -3 - opprop med ett minutt mellomrom, må trekke seg fra 

kampen. 

 

Kampdommeren må være sikker før tildeling av Fusen- gachi at han har myndighet fra stevneledelsen til å gjøre 

dette. 

 

Avgjørelsen om Kiken- gachi (seier ved tilbaketrekking) skal gis til enhver utøver hvis motstander, av en eller 

annen grunn, trekker seg fra konkurransen i løpet av kampen. 

 

Enhver utøver som ikke vil rette seg etter kravene i Artikkel 3 og 4, vil bli nektet å kjempe, og motstanderen skal 

vinne kampen ved Kiken- gachi i henhold til "majoriteten av tre"- regelen. 

 

KOMMENTARER:  

 

Dersom en utøver under en kamp skulle miste sin kontaktlinse, og ikke umiddelbart kan finne den, og informerer 

kampdommeren at han ikke kan fortsette kampen uten kontaktlinsen, skal kampdommeren etter konferanse med 

poengdommerne gi seieren til motstanderen ved Kiken- gachi. 

 Artikkel 25: SKADE, SYKDOM ELLER ULYKKESTILFELLE 
 

Avgjørelsen om Kachi (vinn), når en utøver ikke er i stand til å fortsette på grunn av skade, sykdom eller 

ulykkestilfelle skal bli gitt av kampdommeren etter konferanse med poengdommerne i henhold til følgende 

artikler:  

 

A) SKADE  

 

1) Når den skadde selv er skyld i skaden, skal han tape kampen. 

 

2) Når skaden kan tilskrives motstanderen, skal motstanderen tape kampen. 

 

3) Når det ikke er mulig å avgjøre hvem av utøverne som har skyld, skal den som ikke er i stand til å 

fortsette tape kampen. 

 

B) SYKDOM 

 

Generelt, når en utøver blir syk under kampen og ikke er i stand til å fortsette, skal han tape kampen. 

 

C) ULYKKESTILFELLE 

 
Når det oppstår et ulykkestilfelle på grunn av ytre omstendigheter (force majeure), kan dommerteamet, 
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etter å ha konferert med dommer kommisjonen (evt. Hoveddommer) kanslere eller utsette 

konkurransen.  I disse tilfeller av ”force majeure” er det stevneledelsen som avgjør om konkurransen 

skal fortsette eller ikke. 

 

 Fri legeundersøkelse 

 
Kampdommeren kan tilkalle lege for undersøkelse av en utøver i tilfeller der en skade av vesentlig grad skjer 

mot hode, nakke eller rygg (rygg virvel), eller i ethvert tilfelle kampdommeren mistenker en vesentlig eller 

alvorlige skade.  I disse tilfeller skal legen undersøke utøveren så raskt som mulig og gi beskjed til 

kampdommeren om utøveren kan fortsette eller ikke. 

 

En utøver kan spørre kampdommeren om legetilsyn, men i disse tilfeller skal kampen avsluttes og utøveren taper 

med Kiken gachi. 

 

Legen kan spørre kampdommeren om å få gi legetilsyn til sin utøver, men i disse tilfeller skal kampen avsluttes 

og utøveren taper med Kiken gachi. 

 

Generelt så skal det kun tillates en lege for hver utøver på konkurranseområdet.  Skulle en lege trenge assistanse, 

skal kampdommeren først informeres om dette. 

Treneren skal aldri tillates å komme inn på konkurranseområdet. 

 

 Medisinsk assistanse: 

 Når en lege (etter å ha blitt tilkalt av kampdommeren) gir behandling til en utøver, skal dette skje ved 

bruk av så kort tid som mulig. 

Eksempel: 

Ved tilfeller av brukket negl, kan legen klippe neglen. 

 

Legen kan også hjelpe til ved justering av en underlivsskade (testikkel skade). 

 

 Når en lege gir behandling (etter forespørsel fra utøveren) skal dommerne anse kampen som avsluttet og 

annonsere ”Soremade”, legen kan deretter behandle den skadde utøveren som da vil tape kampen med Kiken 

Gachi. 

 

 Kommentar: 

 

Når en utøver spør etter lege, skal kampdommer spørre om han virkelig vil ha lege og klart informere om at i så 

tilfelle vil han tape kampen med Kiken gachi. 

Ved barne- og ungdomsstevner – bruk fornuft og la lagleder/foreldre og lege komme til hvis situasjonen tilsier 

dette. Utøveren trenger heller ikke tape kampen med mindre skaden er så stor at dette er opplagt eller at utøveren 

trekker seg. 

 
Hvis en utøver kaster opp i løpet av kampen, taper han/hun denne med Kiken gachi. 

 

 Medisinsk behandling ved tilfeller av blødninger: 

 

Av sikkerhetsgrunner skal alt blod isoleres totalt, ved hjelp midler som tape, bandasje og nesetamponger. (Det er 

tillatt å bruke koagulerende og blodstillende midler). 

 

Noter: Med unntak av de ovenfornevnte situasjoner, hvis legen gir noen som helst behandling, skal motstanderen 

vinne med Kiken gachi. 

 

Hvis stevnelegen/ den godkjente laglegen meddeler kampdommeren at utøveren(e) ikke kan fortsette kampen, 

skal kampdommeren etter en konferanse med poengdommerne avslutte kampen og annonsere resultatet med 

Kiken gachi. 
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Dersom kampdommer og poengdommerne, etter en skade til en eller begge utøverne, er av den oppfatning at 

kampen ikke skal fortsette, skal kampdommer avslutte kampen og annonsere resultatet med Kiken gachi. 

 

 Blødnings skader. 

 

Når en skade med blødning oppstår, skal dommeren tilkalle lege til å assistere utøveren i å stoppe og isolere 

blodet. 

 

I tilfelle av blødninger kan dommeren av sikkerhetsgrunner tilkalle lege så mange ganger som nødvendig, det er 

ikke tillatt å konkurrere med blødning. 

 

Samme skade med blødning kan bli behandlet av legen to (2) ganger, den tredje (3.) gang samme blødende skade 

reåpnes, skal kampdommeren etter konferanse med poengdommerne stoppe kampen med den intensjon å 

beskytte utøvernes integritet.  I disse tilfeller skal den skadede tape kampen med Kiken gachi. 

 

I alle tilfeller der blod ikke blir stoppet eller isolert, skal den skadede utøveren tape kampen med Kiken gachi. 

 

 Mindre skade eller forstuing 

 

For eksempel ved tilfeller av finger ut av ledd, skal dommeren stoppe kampen (med Matte eller Sonomama) og 

tillate utøveren å sette fingeren tilbake på plass, dette må skje umiddelbart og utøveren skal tillates å fortsette. 

 

Utøveren skal tillates å sette den samme fingeren tilbake to (2) ganger.  Ved tredje (3.) gangen den samme 

skaden reåpnes, skal det bedømmes som at utøveren ikke er i stand til å fortsette og derfor skal kampen avsluttes 

og avgjøres med Kiken gachi. 

 Kommentar: 

En utøver skal kun tillates 2 mindre skader eller blødninger på samme plass i en og samme kamp, ved 

3. gangen skal han tape kampen med Kiken gachi. 

 
Hvis en utøver blir skadet som følge av en handling fra Tori og Uke ikke er i stand til å fortsette kampen, skal 

dommerteamet analysere tilfellet og ta en avgjørelse i henhold til reglene.  Hvert tilfelle skal bedømmes 

individuelt. 

(Se artikkel A) skade 1, 2 og 3). 

 

I de tilfeller der Tori med intensjon forårsaker en skade på Uke, skal Tori straffes med direkte Hansoku Make, 

uten hensyn til eventuelle forføyninger som kan bli bestemt av Stevne komiteen og Stevneleder. 

 

I tilfelle en lege som er ansvarlig for en utøver i hans kamp klart oppfatter, spesielt i 

tilfelle av kveleteknikker, at det er alvorlig fare for helsen til utøveren, kan han gå til  

kanten av Tatamien å få kampdommeren til å stoppe kampen øyeblikkelig.   

Kampdommeren skal ta alle nødvendige skritt for å assistere legen. Slike inngrep vil  

alltid påføre utøveren tap, og bør derfor kun benyttes i ekstreme tilfeller. 

 

På WAA mesterskap skal den offisielle laglegen ha en medisinsk grad og må registreres før konkurransen. Legen 

er den eneste personen som har tillatelse til å sitte ved det angitte området, og skal kunne identifiseres ved f.eks. 

å bære et armbind med medisinsk symbol. 

 

Ved å stille med egen lege for et lag, må de nasjonale forbund være ansvarlig for handlinger utført av deres lege. 

 

Legene må informeres om forandringer og tolkninger av reglene. Et møte ledet av WAA's Sportsdirektører vil bli 

arrangert for laglegene før ethvert WAA mesterskap. 
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 Artikkel 26: SITUASJONER SOM IKKE DEKKES AV REGLENE 
 

Når det oppstår situasjoner som ikke dekkes av disse reglene, skal den behandles av mattedommer i konferanse 

med kantdommerne og en avgjørelse tas. NJFs Dommerkomité kan også konsulteres. 
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 DOMMERTEGN 

  

 

 

 

Normal stilling: 

Kampdommer skal 

hovedsakelig holde seg 

innenfor kamparealet.  

Hajime: (start) 

Ingen tegn. 

Kampdommer bør 

oppholde seg i 

startposisjon. 

Soremade: (Kampen er 

over) 

Ingen tegn. Går etterpå 

tilbake til startposisjon. 

Full Point: (1 poeng) 

Ved å løfte den ene armen 

strakt over hodet, med 

håndflaten frem. 

 Half Point (1/2 poeng) 

Ved å løfte den ene armen, 

med håndflaten ned, rett ut 

fra kroppen i skulderhøyde. 

(Bevegelsen starter med 

bøyd arm fra brystet). 

 

 

Matte: (stopp) 

Ved å løfte den ene armen 

til skulderhøyde, med strak 

arm og med håndflaten 

frem mot tidtakeren. 
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Osae- komi: (godkjent 

holdegrep) 

Ved å strekke den ene 

armen ut fra kroppen og 

ned mot utøverne, og bøye 

seg mot dem. 

Toketa: (brutt holdegrep) 

Ved å løfte den ene armen 

fremover og svinge den 

frem og tilbake raskt 2-3 

ganger. 

Annullering av feilaktig 

bedømmelse: 

Ved å gjenta det samme 

tegnet med den ene hånden, 

og løfte den andre hånden 

over hodet og med strak 

arm svinge den frem og 

tilbake 2-3 ganger. 

 

 

 

 

 

Markering av ikke 

godkjent teknikk: 

Ved å løfte den ene hånden 

over hodet og svinge den 

frem og tilbake 2-3 ganger. 

(Kampdommer bør unngå 

å bruke dette tegnet). 

Benyttes hvis 

poengdommer mener 

kampdommer feilaktig har 

gitt en utøver scoring eller 

straff. 

Markering av vinner:  

Ved å løfte den ene armen 

strak, med tommelen opp, 

over skulderhøyde i retning 

av vinneren. Bruk armen 

som er nærmest vinneren.  

Start fra startposisjon, gå 

ett skritt frem, pek ut 

vinner og gå ett skritt 

tilbake. 

Oppfordring til utøverne 

om å rette på acudogi: 

Ved å krysse hendene, med 

håndflatene innover i 

beltehøyde. (Venstre hånd 

over høyre). 
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Tildeling av straff: 

Ved å peke mot den 

utøveren som får tildelt 

straffen. Bruk den armen 

som er nærmest utøveren. 

Straff for passivitet: 

Ved å la hendene rotere om 

hverandre i brysthøyde. 

Falskt angrep: 

Strekk begge armene 

fremover, med lukkede 

hender, og gjør en 

bevegelse nedover med 

begge hendene. 

Tegn for å kalle 

legen/førstehjelp til matten:  

Med ansiktet vendt mot 

lege /førstehjelp- bordet og 

med en vinkende 

armbevegelse mot skadet 

utøver 

 

 

Gi signal til utøverne at de 

kan sette seg ved 

startposisjon ved opphold i 

kampen: 

Signaliser mot 

startposisjon med åpen 

hand, håndflaten opp. 

Sonomama: (frys) 

Ved bestemt å berøre utøverne med håndflatene og legge 

vekt på dem. 

Yoshi: 

Ved bestemt å berøre utøverne med håndflatene med et 

lett trykk. 

Kommentarer Kampdommer: 

Hvis det ikke er helt åpenlyst, skal kampdommeren- etter å ha markert det offisielle tegnet- peke på det sorte eller det 

hvite merket (startposisjon) for å indikere hvilken utøver som fikk scoringen eller ble tildelt straff. Alle tegn skal 

holdes i 3- 5 sekunder. 

 

Illustrasjonene er hentet fra International Judo Federation./ http://www.ijf.org/rule/rule_referee.php#Gestures 

 

http://www.ijf.org/rule/rule_referee.php#Gestures
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 DOMMERINSTRUKS FOR DOMMERE I NORGES 
ACUDOFORBUND 

 

Dommeren har et særskilt ansvar i forhold til å representere idretten acudo ryu. Dette blant annet fordi 

dommerne i tillegg til utøverne, har en framtredende rolle ved stevner. Dommerantrekket er en uniformering som 

gjør dommerne synlig både for utøverne, publikum og media. Dommerne er også en viktig formidler av den 

kutyme som utøves i forbindelse med alle aspekter av et stevne. 

 

Instruksen gjelder for alle dommere, uavhengig av lisens, og skal ikke være en ideell modell som man skal 

strekke seg etter, men en levende instruks som skal etterleves. Det vil være tilfeller som ikke dekkes av 

instruksen, og disse skal i så fall tolkes i tråd med intensjonen i instruksen. For idretten acudo må instruksen 

likevel etterleves på en fornuftig måte og skal skape kontakt istedenfor avstand mellom dommere, utøvere, 

publikum og media. 

 

Hoveddommer under alle stevner er leder i DK, hvis ikke leder i DK er til stede skal en av DKs medlemmer 

være hoveddommer, den med høyest lisens, har de lik lisens skal den med lengst erfaring/størst være 

hoveddommer. Er ikke DK til stede skal den med høyest lisens være hoveddommer. Er da det flere med lik 

lisens, skal den med lengst/størst erfaring være hoveddommer. 

  

Brudd på instruksen vil bli behandlet som en disiplinærsak og behandles av Dommerkomiteen (DK). Alle brudd 

skal meldes skriftlig. Ankeinstans er Forbundsstyret (FS). 

 

1. Alle dommere skal gjennom sin holdning og attityde gå foran med et godt eksempel i alle sammenhenger som 

involverer acudo. I forbindelse med stevner vil dette kravet naturlig nok skjerpes. 

 

2. Dommerne skal i kontakt med utøvere, publikum eller media ikke formidle divergerende meninger i forhold til 

de avgjørelser som de ansvarlige dommerteam beslutter. 

 

3. Dommerne skal ikke formidle eller referere saker, som bl.a. kommer fram i dommermøter eller andre 

dommerfora, hvor personer er involvert, jfr. den enkeltes personvern. 

 

4. Uenighet mellom dommerne skal ikke signaliseres til utøvere, publikum eller media. All uenighet skal 

avklares gjennom en åpen, ærlig og konstruktiv kritikk. Denne skal fremkomme i det påfølgende dommermøtet, 

ikke i shiai-jo (konkurransehallen). 

 

5. Alle uttalelser på grunnlag av situasjoner som oppstår på stevner eller som innrapporteres til NJF/DK, skal 

formidles av Leder i DK, dens medlemmer, eller den som er bemyndiget av DK. 

 

6. Som dommer er det ikke tillatt med dobbeltroller, dvs det er ikke tillatt for en dommer også å være coach, 

lagleder o.l.  Det er ikke tillatt for dommeren å komme med tilrop til utøverne under kampene. Dommerne har 

også ansvar for at det påtales og stoppes om sekretariatet eller uniformerte funksjonærer kommer med tilrop. 

 

7. Alle dommerne har ansvar for å bistå og styrke hverandre i arbeidet for å bli bedre dommere. Det er bare DK 

som har ansvar for den faglige evaluering og tilbakemelding til den enkelte dommer med mindre DK 

bemyndiger noen til dette arbeidet, eller den enkelte dommer selv ber om tilbakemelding fra kollegaer. 

Hoveddommere ved stevner, hvor DK ikke er til stede, vil også pålegges dette ansvaret. 

 

8. Dommerne har til enhver tid ansvar for å være tilgjengelig for bruk på matta. Dette medfører at dommerne 

ikke kan benytte pausene til utvidet sosial kontakt med utøvere og publikum, eller annen aktivitet som virker 

distraherende for dommerens oppmerksomhet. 

 

9. Dommermøtene og andre dommerfora skal være konstruktive og åpne for alle meninger og oppfatninger. 

Dommerne kan innad være konstruktivt uenige i en sak, men utad skal man opptre lojalt i forhold til de 

beslutninger som tas, og til kollegaer. 

 

10. Instruksen skal ikke være til hinder for en konstruktiv debatt om dommerrollen i andre fora. Kravet er høy 

saklighet og at personfokusering unngås.  
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11. Alle aktive dommere som skal dømme nasjonale mesterskap, internasjonale stevner i Norge eller 

representere NA utenlands, skal delta på det årlige nasjonale dommerseminaret. Alle andre som er aktive i 

acudomiljøet bør delta på dommerseminaret. 

 

12. Alle dommere som dømmer stevner skal være korrekt antrukket med dommerantrekk, svart enkeltspent 

jakke, hvit skjorte, sort slips og slipsnål, lys grå bukse og sorte sokker. Dommere som ikke har dommerantrekk, 

tillates ikke å dømme i norgesmesterskap, norgescup, regionale stevner eller kretsmesterskap. 

 

13. Dommere som dømmer utenlands skal alltid informere Dommerkomiteen om dette forut for stevnet. 

Dersom det gjelder et større stevne, f.eks. nasjonalt stevne, internasjonale A- eller B-turneringer, eller åpne 

internasjonale stevner, skal påmelding godkjennes av DK. Påmelding sendes deretter gjennom NA. 

 

14. Nedre aldersgrense for C-lisens er 16 år, B-lisens 168år, A-lisens 20 år. Lisensene har et krav til beltegrad og 

kvantitetskrav i forhold til type og antall stevner til B- og A-lisens. 

Øvre aldersgrense for alle dommere er 65 år. Bestemmelsene gjelder fra og med det året man oppnår nevnte 

alder.  

DK kan unntaksvis avvike fra disse kravene dersom spesielle omstendigheter tilsier dette. 

 

15. Når utøvere fra samme klubb kommer på matta, skal dommeren gå av.  

 

16. Dommere som møter etter stevnestart eller forlater stevnet før dets slutt, skal ikke få godkjent oppmøte eller 

regnet dommerdagsverk. Det må i denne sammenheng utvises skjønn. I alle tilfelle må dommeren dokumentere 

at dette skyldes forsinkelser ved bruk av offentlige transportmidler eller annen årsak utenfor dommerens 

påvirkning.  

 

17. Alle som er hoveddommere ved stevner i Norge plikter å fylle og sende inn dommerrapport til 

Dommerkomiteen etter stevnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilrettelagt for Acudo av Shino Wilberg, November 2010 

 


