Federação Internacional de Judô
Arbitragem
Novas regras para o período de 1/01/2010 à 31/12/2012
Introdução
A intenção da FIJ é de defender os valores fundamentais do judô.
Através desta ótica, a FIJ se dedica a preservar e desenvolver a educação mental e física, princípios do Judô.
O judô é um sistema de educação física e mental.
Por outro lado, a FIJ gostaria de mudar as regras de arbitragem durante o período de qualificação para
Olimpíadas. Por este motivo, realizou experiências e fundamentou novas regras para o período de 1 de
janeiro de 2010 à 31 de dezembro de 2012.
Estas experiências foram testadas durante o Campeonato Mundial de Juniores de 2009 em Paris e então
teve continuidade nas seguintes competições da FIJ: Grand Prix de Abu Dhabi em 20 e 21 de novembro de
2009, Grand Prix de Qingdao (China) em 28 e 29 de novembro de 2009, Copa do Mundo de Suwon (Coréia)
em 4 e 5 de dezembro de 2009, e no Big Slam de Tóquio (Japão) em 11, 12 e 13 de dezembro de 2009.
Segue a estrita aplicação das regras de arbitragem:
PROIBIDO: Catadas de perna e bloqueio
Todos os ataques diretos e bloqueios com uma ou duas mãos ou com um ou dois braços a baixo da faixa são
proibidos.
Punição: Primeiro ataque: Hansokumake
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AUTORIZADO: Catadas de perna em sequência de técnica
Catadas de perna são autorizadas após uma técnica se esta for real e bem diferenciada no tempo. (Técnica
real é a técnica que tem como intenção projetar. É o contrário de ataque falso).
Ataques simultâneos ou quase simultâneos com catadas de pernas são proibidos.
Punição: Hansokumake

AUTORIZADO: Catadas de pernas em contra-ataques
Catadas de pernas em contra-ataques são permitidas.
Estes contra-ataques são permitidos apenas a partir de uma sequência (contínua) de técnicas iniciada pelo
oponente. O principio de GO NO SEN. (Contra-ataques). Sem contato corporal a catada de perna(s) é
proibida.

EXCEÇÃO: catada de perna é autorizado quando o oponente está em posição de guarda cruzada.

PROIBIDO: Em uma posição normal de Kumi-Kata para escapar passando a cabeça por de baixo do braço do
oponente, e então agarrando sua perna é proibido.
Punição: Hansokumake

Hansokumake (branco)

Posição de defesa extrema

Para melhor entendimento das novas regras, quando a arbitragem estiver dando uma punição, esta será
explicada por um gesto apropriado.

Sistema de Arbitragem
Os torneios serão conduzidos por um árbitro central e dois em cantos opostos.
O sistema de "segurança" com duas câmeras filmando o torneio de dois diferentes ângulos será instalado
para auxiliar os árbitros.
O controle e supervisão do sistema de "segurança" será realizado pela comissão de arbitragem da FIJ.
Golden Score
Considerando a parte de Golden Score da luta, toda a marcação do placar da arbitragem da parte inicial da
luta será mantida durante este período até onde durar a luta.
Ao final do período de Golden Score, se nenhuma vantagem for marcada, os árbitros tomarão a decisão
levando em consideração a parte inicial da luta e a de Golden Score.
Atitudes contra o espírito do judô
Qualquer atitude contra o espírito do Judô poderá ser punida imediatamente com Hansokumake em
qualquer momento da luta.

