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PRAVILA BORB NA 2. TEKMOVANJU – sobota, 17.12.2016 

EKIPNO TEKMOVANJE 4. IN 5. RAZREDI 
 

Tekmovanje poteka v obliki judo borb med ekipami.  

 

Ekipo sestavljajo dečki in deklice mešano, ne glede na šolo, na kateri vadijo. Dečki v ekipi tekmujejo proti 

dečkom druge ekipe, deklice proti deklicam. 

 

Točno število tekmovalcev in tekmovalk v posamezni ekipi bo določeno na dan tekmovanja in je odvisno od 

števila prijav.  

 

JUDO BORBE (TACHI WAZA in NE WAZA) 
Judo borbo imata tekmovalca v Tachi wazi (stoječem položaju) in  Ne wazi (borbi na tleh). 

 

Borbe potekajo po pravilih Judo zveze Slovenije za mlajše dečke in deklice ter trajajo 1,5 minute, brez 

zaustavljanja časa. 

 

Borba se prične brez prijema za gard (brez prijema za kimono). 

 

TEHNIKE, KI NISO DOVOLJENE: kansetsu waze - vzvodi, shime waze – davljenja, sutemi waza – telesni 

meti, stiskanje okoli vratu, izvajanje meta z obeh kolen.  

Sutemi waza – telesni meti so dovoljeni le kot kontra meti (uporaba telesnega meta je dovoljena le kot 

odgovor na nasprotnikov met – npr. če nasprotnik vstopi O goshi, ga lahko vržeš s telesnim metom Tani 

otoshi). 

 

Tehnika je veljavna, če je znotraj borilne površine ali, če se je tehnika (rušenje ravnotežja) začela znotraj 

borilne površine, tekmovalca pa padeta izven borilne površine. 

 

Ko tekmovalca padeta na tla, se nadaljuje borba v parterju, dokler poteka akcija (je vidno, da se lahko akcija 

zaključi s končnim prijemom). Ko ni več akcije, sodnik prekine borbo, v ne wazi in tekmovalca nadaljujeta 

borbo stoje. 

V primeru, da je situacija v borbi nevarna za tekmovalca, sodnik prekine borbo in borba se nadaljuje stoje. 

 

Tekmovalec dobi za končni prijem: 

-od 2 do 5 sek Yuko – 5 točk, 

-od 6 do 9 sek Wazaari – 7 točk in 

-za 10 sek Ippon – 10 točk. 

 

V kolikor kateri od tekmovalcev poskuša direktni napad pod pas (prijem z rokami pod pasom), se ga 1 x 

opozori, ob ponovnem poskusu pa dobi hansokumake (diskvalifikacija) in izgubi borbo. 

 

ČE STA TEKMOVALCA IZENAČENA PO KONCU REDNEGA DELA, SE NADALJUJE BORBA NA 

ZLATO TOČKO (GOLDEN SCORE). BORBA SE KONČA KO EDEN IZMED TEKMOVALCEV 

DOSEŽE TOČKO ALI PREJME KAZEN. 

 

Ekipa zmaga, če ima več dobljenih borb (npr. 6:4) ali, če je borbe zmagala z višjo razliko v točkah 

(npr. rezultat borb je 5:5, rezultat tehničnih točk pa je 50:25 – prva ekipa je zmagala 5 x na ippon,  

druga pa 5 x na yuko).   


