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I. Generalităţi 
Secţiunea 1 Domeniul de aplicare 

 

a. Prezentele reguli se aplică competiţiilor din domeniul federaţiei internaţionale, al uniunilor 

continentale, campionatelor internaţionale şi turneelor internaţionale, ca reguli de competiţie 

pentru Sistemul Duo şi pentru Sistemul Fighting. 

b. Toate referirile din prezentul document la termenul “el” trebuie înţelese ca însemnând “el sau 

ea”. 

c. Ţările sunt libere cu privire la regulile pentru turneele lor naţionale. 

 

Secţiunea 2 Echipamentul de concurs şi cerinţele personale 
1 

 

a. vor purta un Ju-Jitsu gi (kimono) alb, de bună calitate, care trebuie să fie curat şi ordonat. Ei vor 

purta centuri roşii sau albastre. 

b. Bluza va fi suficient de lungă pentru a acoperi şoldurile şi va fi legată în jurul taliei, cu centura. 

c. Mânecile bluzei vor fi suficient de largi pentru a permite priza şi suficient de lungi pentru a 

acoperi jumătate din antebraţ, dar nu şi încheietura. Mânecile nu pot fi rulate în sus. 

d. Pantalonii vor fi largi şi suficient de lungi pentru a acoperi jumătate din tibie. Pantalonii nu pot 

fi rulaţi în sus. 

e. Centura va fi legată cu un nod pătrat, suficient de strâns pentru a nu permite bluzei să se desfacă 

şi va fi suficient de lungă pentru a se petrece de două ori în jurul corpului şi pentru a lăsa 

aproximativ 15 cm de centură de fiecare parte a nodului. 

f. Combatantele trebuie să poarte un tricou alb simplu sau un top pe sub kimono. Băieţilor nu le 

este permis să poarte nimic sub bluza kimonoului. 

g. Combatanţii trebuie să aibă unghii scurte la mâini şi la picioare. 

h. Combatanţii nu pot purta nimic ce ar putea să îl rănească sau să îl pună în pericol pe adversar. 

i. Nu se pot purta ochelari. Lentilele de contact pot fi purtate, pe riscul propriu. 

j. Părul lung trebuie prins cu o bandă moale pentru păr. 

 

Secţiunea 3 Suprafaţa de competiţie 
2
 

 

a. Fiecare suprafaţă de concurs va fi de 12 m x 12 m şi va fi acoperită cu tatami, în general de 

culoare verde, sau de orice altă culoare acceptabilă. 

b. Suprafaţa de concurs va fi împărţită în două zone. 

c. Suprafaţa de luptă va fi întotdeauna de 8 m x 8 m. 

d. Suprafaţa din exteriorul suprafeţei de luptă se va numi suprafaţă de siguranţă şi va fi de cel 

puţin 2 m lăţime. 

                                                           
1  Dacă un combatant nu îndeplineşte cerinţele acestei reguli nu i se permite să înceapă lupta. El are posibilitatea să schimbe articolele 

necorespunzătoare din echipament şi să fie gata de luptă în 2 minute.  
2  Distanţa dintre Secretariat şi Suprafaţa de Competiţie trebuie să fie de cel puţin 2 metri.  
   Distanţa dintre public şi Suprafaţa de Competiţie trebuie să fie de cel puţin 3 metri. 
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e. Acolo unde două sunt folosite sau mai multe suprafeţe de competiţie alăturate, nu este permisă 

o suprafaţă de siguranţă comună. 

f. În cazuri excepţionale 
3
, pentru turnee internaţionale, este permisă o suprafaţă de luptă minimală 

de 6m x 6m.  

g. În cazuri excepţionale
4
, ar trebui să existe posibilitatea de a împărţi o parte din suprafaţa de 

siguranţă, dar între cele două suprafeţe de luptă trebuie să fie cel puţin 3m. 

 

Secţiunea 4 Materiale 

 

Organizatorul competiţiei va pune la dispoziţie centuri de concurs roşii şi albastre, tabele de scor, 

liste şi hârtii administrative, un loc pentru arbitri şi pentru comitetul tehnic. 

 

Secţiunea 5 Antrenori, sportivi 

 

a. Combatanții pot fi asistaţi de un singur antrenor, care stă la limita suprafeţei de concurs, în 

timpul meciului.
5
 

b. Dacă antrenorul exteriorizează un comportament nepotrivit faţă de sportivi, de arbitru, de 

public sau faţă de oricine altcineva, arbitrul suprafeţei de competiţie (MR) poate decide să îi 

solicite să părăsească zona rezervată oficialilor, pentru durata meciului. 

c. Dacă acest comportament nepotrivit continuă, Arbitrii meciului pot decide să solicite 

antrenorului să părăsească zona oficială pentru întregul concurs. 

d. Dacă un combatant manifestă un comportament nepotrivit după un meci
6
, brigada de arbitrii a 

saltelei, poate decide în unanimitate excluderea acestuia din restul competiției. Ei vor informa 

arbitrul șef și vor cere responsabilului turneului să facă anunțul oficial. Sportivul exclus pierde 

toate meciurile pe care le-a câștigat, inclusiv medaliile. 

 

II. Sistemul Fighting al JJIF 
 

Secţiunea 6 Generalităţi 

 

a. În Sistemul Fighting, doi combatanți se întrec unul cu celălalt, într-o competiţie sportivă, prin 

intermediul tehnicilor de Ju-Jitsu adaptate. 

b. Sistemul Fighting al JJIF este compus din 3 Părţi: 

Partea 1: Lovituri cu mâna sau cu piciorul. 

Partea a 2-a: Proiectări, răsturnări, chei şi strangulări. 

Partea a 3-a: Tehnici de luptă la sol, chei şi strangulări. 

Combatanții trebuie să fie activi tehnic înainte de a trece în partea următoare. O acţiune este 

valabilă, din punct de vedere tehnic, atunci când concurentul execută tehnica cu echilibru bun şi 

cu o combinaţie controlată
7
. 

c. Atacurile în Partea 1 sunt limitate la următoarele zone: Cap, faţă, gât, abdomen, piept, spate şi 

lateral. 

d. Toate ștrangulările sunt permise, cu excepţia strangulărilor cu mâna/degetele. 

                                                           
3 Suprafaţa minimă a Suprafeţei de Luptă este permisă numai dacă mărimea sălii de sport este prea mică.  
4 Partajarea Suprafeţei de Siguranţă este permisă numai dacă mărimea sălii de sport este prea mică. 
5  Un scaun pentru antrenori este permis la marginea saltelei. 

6 După un meci înseamnă în timpul întregului turneu. 
7 Prin combinații înțelegem: 

În partea 1 trebuie să facă combinații de lovituri de mâini și picioare. 

În partea 2 trebuie să fie activi încercând să-și proiecteze sau să-și răstoarne adversarul. 

În partea 3 trebuie să încerce să  execute o bună fixare sau să iasă din aceasta. 

În partea 3 atâta timp cât există o reală dorință de luptă și există un progres aparent în realizarea tehnicii, acțiunea trebuie să continue chiar dacă 
majoritatea luptei nu trebuie să aibă loc la sol.  
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e. Timpul de luptă pentru fiecare meci este de 3 minute. Arbitrul de saltea, împreună cu Arbitrii de 

margine, trebuie să decidă, după consultarea Arbitrului de masă, dacă ultima acţiune s-a petrecut 

înainte sau după sfârşitul celor trei minute. 

f. Între două meciuri va fi permis un timp de recuperare de maxim 5 minute. 

 

Secţiunea 7 Materiale 

 

a. Combatanții trebuie să poarte protecţii de mâini moi, scurte şi uşoare şi protecţii moi ale labei 

piciorului și tibiei, care să fie de cu culoarea centurii lor (roşu sau albastru). 

b. Protecţiile trebuie să fie confecţionate din spumă moale şi vor fi de cel puţin 1 cm grosime şi cu 

o limită superioară de 2 cm.
8
 

c. Protecţiile trebuie să fie de mărimea potrivită şi în stare bună. 

d. Este permisă purtarea de cochilie şi proteză dentară. Combatantele pot purta protecţii ale 

pieptului. 

e. Protecţiile pentru laba piciorului și tibie, cochilia şi protecţiile pentru piept trebuie purtate pe 

sub kimono. 

Secţiunea 8 Categoriile de greutate 

 

Următoarele categorii de greutate vor fi folosite la Campionatele Mondiale şi la competiţiile 

continentale desfăşurate sub auspiciile JJIF pentru bărbaţi şi femei. 

Feminin: - 49 Kg, - 55 Kg, - 62 Kg, - 70 Kg, + 70 Kg. 

Masculin: - 56 Kg,- 62 Kg, - 69 Kg, - 77 Kg, - 85 Kg, - 94 Kg, + 94 Kg. 

Secţiunea  9 Arbitrii 
9
 

a. Arbitrul de saltea (MR), care stă în suprafaţa de competiție, va conduce meciul. 

b. Doi Arbitri de margine (SR) îl vor asista pe MR şi vor fi situaţi în suprafaţa de siguranţă. SR 

trebuie să se poziţioneze acolo unde pot urmări cel mai bine, în orice moment, cursul meciului şi 

vor acorda punctele. 

c. Arbitrul de masă (TR) este răspunzător pentru secretariat. El dictează secretarilor punctele şi 

penalizările şi îl informează pe MR cu privire la expirarea timpului de luptă, a timpului de Osae-

komi sau a timpului de accidentare. 

d. Pot exista doi Arbitri de masă la finale, dacă numărul arbitrilor o permite şi dacă acest lucru se 

va putea face la toate finalele din concurs. 

 

Secţiunea 10 Secretariatul 

 

a. Secretariatul este plasat faţă în faţă cu poziţia MR la începutul luptei. 

b. Secretariatul va fi compus din două persoane care ţin scorul şi un cronometror. 

c. Unul dintre secretari va ţine scorul concursului pe hârtie; cel de al doilea poate controla o tabelă 

de scor electronică. 

d. Dacă există vreo diferenţă între cele două înregistrări ale scorului, atunci cea de pe hârtie este 

cea corectă. 

 

Secţiunea 11 Desfăşurarea meciului 

 

a. Combatanții încep faţă în faţă la centrul suprafeţei de competiţie, la o distanţă de aproximativ 

doi metri. Concurentul cu centura roşie stă în partea dreaptă a MR. La semnul MR, competitorii 

vor executa salutul din picioare, întâi către arbitri, apoi unul către celălalt. 

b. De îndată ce MR a anunţat „Hajime”, meciul începe în Partea 1. 

                                                           
8 Dacă Gi-ul și protecțiile unui combatant nu sunt conforme cerințelor Regulamentului, combatantului nu i se va permite să înceapă lupta. În acest 

caz, el poate schimba protecțiile / Gi-ul în timp de 2 minute. El va fi penalizat cu Shido pentru întârzierea începerii luptei. 
9 Arbitrii trebuie să fie din țări diferite, dacă este posibil. 
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c. De îndată cei există contact între competitori prin prizarea adversarului, a început Partea a 2-a. 

Loviturile de mână şi de picior nu mai sunt permise, decât dacă sunt executate simultan cu priza 

iniţială. 

d. De îndată ce ambii sportivi au ambii genunchi pe saltea sau dacă un competitor este întins sau 

așezat pe saltea, meciul continuă cu Partea a 3-a.
10

 

e. Combatanții pot schimba între părţile diferite, dar trebuie să fie activi în toate părţile.
11

 

f. În Partea 1, dacă unul dintre concurenţi doar se repede la adversar fără a face o acţiune tehnică 

sau dacă sportivul prezintă pericol pentru el însuşi („Mubobi”), se va dicta o penalizare tehnică şi 

meciul va continua în Partea 1. 

g. Proiectările trebuie să înceapă în suprafaţa de luptă. Adversarul poate fi proiectat pe suprafaţa 

de siguranţă, cu condiţia ca proiectarea să nu prezinte pericol de accidentare pentru adversar. 

h. La sfârşitul meciului, MR anunţă câştigătorul şi comandă salutul din picioare, întâi unul către 

celălalt, apoi către arbitri, care stau pe o singură linie în suprafaţa de luptă, vis-a-vis de arbitrii de 

masă. 

 

 

 

 

 

Secţiunea 12 Aplicarea anunţurilor “Hajime”, “Matte”, “Sonomama” şi “Yoshi” 

 

a. MR va anunţa „Hajime” pentru a începe şi a reîncepe lupta după „Matte”. 

b. MR va anunţa „Matte” pentru a opri temporar meciul, în următoarele cazuri: 

1. Dacă unul sau ambii concurenţi au ieşit complet din suprafaţa de luptă în Partea întâi sau a 

doua.
12

 

2. Dacă ambii concurenţi au ieşit complet din suprafaţa de luptă în Partea a treia.
13

 

3. Pentru a da unui combatant, sau ambilor, o penalizare în Partea Part 1. 

4. Dacă unul sau ambii concurenţi sunt accidentaţi sau se îmbolnăvesc. 

5. Dacă unul dintre concurenţi nu poate bate singur în timpul unei strangulări sau chei. 

6. Atunci când a expirat durata de Osae-komi. 

7. Dacă se pierde contactul în partea a 2-a şi în partea a 3-a, iar combatanții nu continuă singuri în 

partea 1. 

8. În orice alt caz când MR consideră acest lucru necesar (de ex. pentru a rearanja kimono-ul sau 

pentru a da decizii). 

9. În orice alt caz când unul dintre SR consideră necesar acest lucru şi, de aceea, bate din palme.
14

 

10. Lupta s-a încheiat. 

 

c. “Sonomama” va fi folosit dacă MR trebuie să oprească temporar luptătorii. În acest caz, 

combatanții nu mai au voie să se mişte. „Sonomama” va fi anunţat: 

1. Pentru a da unuia sau ambilor combatanții o atenţionare în Partea a 2-a sau Partea a 3-a. 

2. Pentru a da unuia sau ambilor combatanții o penalizare în Partea a 2-a sau Partea a 3-a. 

3. Oricând MR consideră necesar. 

 

d. După „Sonomama”, combatanții continuă exact în aceeaşi poziţie în care se aflau atunci când a 

fost anunţată Comanda. Pentru a reîncepe meciul, MR anunţă “Yoshi”. 

                                                           
10 Dacă un combatant se așează repetat în genunchi sau direct pe saltea, el trebuie pedepsit pentru pasivitate în partea 2. Nu este permis să-ți ridici 

adversarul care este întins pe saltea pentru a-i aplica o tehnică de proiectare. În acest caz, MR oprește lupta cu Matte. 
11 Nu este permis să lovești adversarul când acesta are ambii genunchi pe saltea. În acest caz MR oprește lupta cu Matte. 
12 Dacă unul dintre combatanți părăsește Suprafața de Luptă cu ambele picioare numai pentru un scurt timp și revine imediat înapoi, meciul nu 

trebuie oprit.  
13 Dacă un SR bate din palme MR trebuie să oprească lupta. 
14 MR împreună cu SR trebuie să decidă, după consultarea cu TR, dacă ultima acține a avut loc înainte sau după terminarea timpului de luptă. 
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Secţiunea 13 Puncte 

 

Punctajele trebuie semnalizate de majoritatea arbitrilor, adică de cel puţin doi arbitri. Dacă arbitrii 

dau puncte diferite unul de celălalt, scorul intermediar predomină. Dacă unul dintre arbitri nu vede 

o acţiune, cel mai mic dintre cele două scoruri predomină. 

 

a. Următoarele puncte pot fi acordate în Partea 1: 

(Loviturile de mână sau de picior trebuie aplicate cu Hikite / Hikiashi, cu echilibru bun şi cu 

control)
15

 

1. O lovitură neblocată de braţ sau de picior                                            (Ippon, 2 puncte) 

2. O lovitură de braţ sau de picior parţial blocată                                       (Wazaari, 1 punct) 

 

b. Următoarele puncte pot fi acordate în Partea a 2-a: 

(Proiectări, răsturnări, chei şi ștrangulări) 

1. Ștrangulări şi chei în cazul în care combatantul nu poate bate singur, iar MR trebuie să oprească 

lupta prin anunţul “Matte”.                                                                        (Ippon, 2 puncte) 

2. Ștrangulări şi chei la care adversarul bate                                             (Ippon, 2 puncte) 

3. O proiectare
16

 sau o răsturnare perfectă                                                 (Ippon, 2 puncte) 

4. O proiectare sau o răsturnare imperfectă                                               (Wazaari, 1 punct) 

 

c. Următoarele puncte pot fi acordate în Partea a 3-a: 

(Tehnici de luptă la sol, chei şi ștrangulări) 

1. Ștrangulări şi chei în cazul în care combatantul nu poate bate singur, iar MR trebuie să oprească 

lupta prin anunţul “Matte”.                                                         (Ippon, 3 puncte) 

2. Osae-komi
17

, ștrangulări şi chei la care adversarul bate.                     (Ippon, 3 puncte) 

3. Un control eficient anunţat ca „Osae-komi”, timp de 15 secunde.       (Ippon, 2 puncte) 

4. Un control eficient anunţat ca „Osae-komi”, timp de 10 secunde.       (Wazaari, 1 punct) 

d. Un control eficient început în timpul de luptă va fi continuat până la epuizare (chiar şi după 

expirarea duratei luptei). Dacă controlul este întrerupt înainte de 15 secunde, MR trebuie să 

anunţe “Toketa”. 

 

Secţiunea 14 Penalizări 

 

a. Penalizările trebuie date de majoritatea arbitrilor.
18

 

 

b. “ Actele interzise uşoare” se vor pedepsi cu „Shido”, iar adversarul primeşte 1 Wazaari. 

Următoarele acţiuni contează drept acte interzise uşoare: 

1. Dacă unul sau ambii sportivi dau dovadă de pasivitate sau încălcări tehnice minore.
19

 

                                                           
15 O lovitură prinsă de adversar nu poate conta niciodată ca Ippon. 
16 O proiectare perfectă după care adversarul aterizează pe burtă va fi considerată ca Ippon.  
17 Osae-Komi poate fi anunțat numai dacă:  

1. Persoana controlată este întinsă pe saltea. 
2. Picioarele lui Tori sunt libere. 

3. Uke este bine ținut și nu poate mișca liber. Tori are un bun control asupra lui Uke. 

Timpul de Osae-Komi continuă chiar dacă:  
1. Persoana controlată reușește să prindă un picior a lui Tori. 

2. Persoana controlată se poate întoarce pe o parte sau pe spate. 

Dacă ambele corpuri sunt complet în afara suprafeței de luptă, timpul de Osae-Komi va fi oprit cu ”Toketa”. 
Sankaku-Jime trebuie aplicată cu un braț înăuntru picioarelor încrucișat. 

Sankaku-Jime și Juji-Gatame sunt considerate ca Osae-Komi atâta timp cât există un bun control al părții superioare a corpului lui Uke. 

Luxările în extensie ale piciorului lui Uke, cu control asupra părții superioare a corpului lui Uke, trebuie considerate ca Osae-Komi. Dacă Uke 

reușește să-și rotească corpul, va fi Toketa. 

Pentru o tehnică de control nu pot fi acumulate puncte diferite (ex.Un Osae-Komi care este ținut mai mult de 10 secunde și o luxare de braț nu vor 

aduce un Waza-Ari și un Ippon). Aceasta se poate face numai dacă MR oprește înainte Osae-Komi prin anunțul Toketa. 
18 Greșelile făcute în aplicarea punctelor și penalizărilor, trebuie corectate de către cei trei arbitri și arbitrul de masă.  
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2. “Mubobi” 

3. Ieşirea deliberată în afara suprafeţei de luptă, cu ambele picioare.
20

 

4. Împingerea intenţionată a adversarului în afara suprafeţei de luptă. 

5. Lovirea intenţionată cu piciorul sau cu braţul după începutul Părţii a 2-a. 

6. Efectuarea de acţiuni după ce s-a anunţat „Matte” sau „Sonomama”. 

7. Lovirea cu braţul sau cu piciorul, la nivelul picioarelor. 

8. Lovirea adversarului cu braţul sau cu piciorul, dacă acesta este la sol. 

9. Executarea de chei la degetele de la mâini sau picioare. 

10. Executarea de chei prin încrucişarea picioarelor la nivelul rinichilor şi întinderea picioarelor. 

11. Executarea unei strangulări cu mâinile goale / degetele. 

12. Dacă un concurent vine nepregătit la saltea şi întârzie concursul.
21

 

13. Dacă un concurent pierde timp în mod intenţionat (prin aranjarea kimonoului, prin scoaterea 

centurii, prin scoaterea mănuşilor etc.) 

 

c. „Actele interzise” vor fi pedepsite prin „Chui”, iar adversarul primeşte 2 Wazaari: 

1. Executarea de atacuri asupra corpului adversarului precum lovirea cu piciorul, împingerea, 

lovirea cu braţele, într-un mod dur.
22

 

2. Proiectarea adversarului din suprafaţa de luptă în exteriorul suprafeţei de siguranţă. 

3. Ignorarea instrucţiunilor MR. 

4. Efectuarea de apeluri, remarci sau gesturi inutile către adversar, arbitri, secretariat sau oricine 

altcineva. 

5. Executarea unei acţiuni necontrolate, cum ar fi lovituri din întoarcere, de braţ sau de picior, care 

nu sunt oprite, chiar dacă îl ratează pe adversar; şi, după o tehnică de proiectare, adversarul nu 

poate continua imediat. 

6. Executarea de lovituri directe de braţ sau lovituri directe de picior către cap. 

 

d. În caz de două „acte interzise”, lupta va fi pierdută prin “Hansoku-make”. Următoarele acţiuni 

contează drept un „act interzis grav”: 

1. Aplicarea oricărei acţiuni care îl poate accidenta pe adversar. 

2. Proiectarea sau încercarea de a proiecta adversarul cu orice cheie sau ștrangulare.
23

 

3. Executarea oricăror chei asupra gâtului şi a coloanei vertebrale. 

4. Executarea oricăror chei cu torsionare la nivelul genunchiului sau al labei piciorului. 

                                                                                                                                                                                             
19 Pasivitate Partea 1: Unul sau ambii combatanți nu fac acțiuni cu scopul de a obține puncte. 

Unul sau ambii combatanți trec direct in partea 2 sau 3. 

Unul sau ambii combatanți nu fac combinații înainte de a trece in partea următoare. 

  Partea 2: Unul sau ambii combatanți nu fac acțiuni cu scopul de a obține puncte. 

Dacă unul sau ambii combatanți doar blochează atacurile sau mișcările adversarului sau ambii combatanți trec la sol 
intenționat. 

Dacă combatanții refuză să treacă la partea 2 dar sunt activi in parte 1. 

Un combatant face un atac fals aruncându-se voluntar la sol, fără a executa o tehnică pentru a rupe priza.  
Partea 3: Unul sau ambii combatanți nu fac acțiuni cu scopul de a obține puncte. 

 Dacă un combatant este pasiv în mod repetat după penalizări, el poate fi pedepsit cu Chui (nerespectarea instrucțiunilor MR). 
20 Dacă unul dintre combatanți părăsește suprafața de luptă cu ambele picioare numai pentru un scurt timp și revine imediat înapoi, meciul nu 
trebuie oprit.  
21 Penalizarea va fi dată după salutul din picioare, înainte ca lupta să fie pornită prin Hajime. 
22 O tehnică care este oprită de corpul / capul adversarului arată lipsa de control a atacantului și este un exemplu pentru c1. O tehnică care cauzează 
mișcarea capului în urma loviturii este un exemplu pentru c1.  

Tehnicile care cauzează sângerarea (dar nu din cauza redeschiderii unei răni existente) trebuie evaluate de MR și SR pentru a determina dacă este 

cazul de penalizare pentru c1 (act interzis) sau e1 (act interzis grav) în funcție de situație. 
Tehnicile (în afară de lovituri directe) către cap care abia ating sau se opresc la aproximativ 10 cm. sunt valide pentru punctaj. Atingerea corpului 

este considerată ”skin-touch”. Altfel, poate fi interpretată și ca ”hard-contact”, conform c1. 

Alt criteriu pentru c1 care trebuie avut în vedere este dacă contactul dur provine din cauza mișcării adversarului în tehnică. În acest caz nu există 

intenția atacantului de a provoca contact dur și se poate chiar penaliza adversarul pentru Mubobi, dacă există precedent de comportament nesăbuit 

și lipsă de autoprotecție. 
23 O tehnică de proiectare combinată cu o cheie sau o ștrangulare nu este permisă. (Ex. Kote-Gaeshi contează ca tehnică de răsturnare). 
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 Prima dată când un concurent face un „act interzis grav”, acesta va fi pedepsit prin „Hansoku-

make”. El pierde meciul cu 0 puncte, iar oponentul primeşte 14 puncte sau scorul pe care îl avea 

deja, dacă este mai mare de 14. 

A doua oară când un concurent pierde prin Hansoku-make într-o competiţie, acesta este exclus din 

restul competiţiei. 

 Dacă ambii concurenţi sunt pedepsiţi prin Hansoku-make, meciul se va repeta. 

 

Secţiunea 15 Deciderea meciului 

a. Un concurent poate câştiga meciul înainte de sfârşitul duratei de luptă, dacă unul dintre 

concurenţi a obținut cel puţin un Ippon în fiecare din cele trei părţi. Această situație se numeşte 

Ippon Complet. În acest caz, concurentul care a pierdut obţine 0 puncte, iar câştigătorul obţine 14 

puncte sau scorul pe care îl obţinuse deja, dacă este mai mare de 14. 

b. După ce timpul de luptă a expirat, competitorul care are cele mai multe puncte la sfârşitul 

meciului va fi câştigătorul. 

c. Dacă concurenţii au punctaje egale la sfârşitul meciului, concurentul care a obţinut unul sau mai 

multe Ippon-uri, în mai multe părţi ale luptei, câştigă meciul. 

d. Dacă scorul este egal atât ca punctaj total, cât şi ca număr de părţi diferite în care s-au obţinut 

Ippon-uri, concurentul care a obţinut, în total, mai multe Ippon-uri câştigă meciul. 

e. Dacă scorul este egal, atât la puncte totale, la numărul de părți în care s-au obținut Ippon-uri cât 

şi la numărul de Ippon-uri, va exista o rundă suplimentară de 2 minute, până când meciul este 

decis. Va exista o pauză de 1 minut între rundele suplimentare
24

. Procedura poate fi repetată. 

Scorurile din runda iniţială sunt reportate în runda suplimentară. 

 

Secţiunea 16 Neprezentare şi Retragere 

a. Decizia „Fusen-Gachi” (victorie prin neprezentare) va fi dată de MR oricărui competitor al 

cărui adversar nu se prezintă pentru meci. Câştigătorul obţine 14 puncte, după ce adversarul său a 

fost anunţat de 3 ori pe parcursul a cel puţin 3 minute. 

b. Decizia „Kiken-Gachi” (victorie prin retragere) va fi dată de MR concurentului al cărui 

adversar se retrage din concurs în timpul meciului. În acest caz, sportivul care abandonează obţine 

0 puncte, iar câştigătorul primeşte 14 puncte, sau scorul pe care îl avea deja, dacă este mai mare 

de 14. 

 

Secţiunea 17 Accidentare, boală sau accident 

 

a. În cazul în care o competiţie este oprită din cauza unei accidentări a unuia sau a ambilor 

comncurenți, MR poate permite sportivului accidentat o perioadă de odihnă de maxim de 2 

minute. Perioada totală de odihnă pentru fiecare concurent în fiecare meci va fi de 2 minute. 

b. Timpul pentru accidentare începe la comanda MR. 

c. Dacă unul dintre concurenţi nu poate continua, MR şi SR vor lua o decizie, după următoarele 

clauze: 

1. Când cauza accidentării îi este atribuită combatantului accidentat, acesta va pierde meciul cu 0 

puncte, iar adversarul va obţine 14 puncte, sau scorul pe care îl deţinea deja, dacă acesta era mai 

mare de 14. 

2. Când cauza accidentării îi este atribuită combatantului sănătos, acesta va pierde meciul cu 0 

puncte, iar adversarul va obţine 14 puncte, sau scorul pe care îl deţinea deja, dacă acesta era mai 

mare de 14. 

3. Când este imposibil de atribuit cauza accidentării unuia dintre combatanți, combatantul sănătos 

va câştiga meciul cu 14 puncte, sau scorul pe care îl deţinea deja, dacă acesta era mai mare de 14, 

iar combatantul accidentat va pierde cu 0 puncte. 

                                                           
24 Combatanții își păstrează punctele și penalizările pe care deja le-au primit. 
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d. Atunci când un concurent se îmbolnăveşte în timpul luptei şi nu mai este capabil să continue, 

el/ea va pierde lupta cu 0 puncte, iar adversarul va primi 14 puncte, sau scorul pe care îl deţinea 

deja, dacă acesta era mai mare de 14. 

e. Medicul oficial va decide dacă combatantul accidentat poate continua sau nu. 

 

f. Dacă un concurent îşi pierde cunoştinţa sau leşină, lupta trebuie oprită, iar concurentul va fi 

exclus din restul competiţiei. 

 

Secţiunea 18 Competiţii pe echipe 

 

Competiţiile pe echipe sunt posibile, iar regulile sunt aceleaşi ca şi pentru competiţiile individuale. 

 

Secţiunea 19 Rezervele în competiţiile pe echipe 

 

a. Rezervele îi pot înlocui pe sportivii care au fost accidentaţi sau care s-au îmbolnăvit. 

b. Rezervele trebuie să fie în aceeaşi categorie de greutate sau într-o categorie inferioară faţă de 

cei pe care îi înlocuiesc. 

c. Rezervele nu pot înlocui un concurent descalificat. 

d. Rezervele trebuie anunţate şi cântărite în acelaşi timp cu competitorii obişnuiţi. 

 

III. Sistemul Duo al JJIF 
 

Secţiunea 20 Generalităţi 

 

a. Sistemul Duo JJIF urmăreşte prezentarea apărării unui competitor în faţa unui număr  

       predeterminat de atacuri venite din partea unui competitor din aceeaşi echipă. Atacurile sunt   

       împărţite în 3 serii a câte 4 atacuri fiecare:  

A. Atacuri de priză, încenturări şi cravaşe 

B. Atacuri cu lovitură de mână sau de picior
25

 

C. Atacuri cu arme
26

 

b. Fiecare atac trebuie pregătit de un pre-atac, cum ar fi împingere, atemi, tragere. 

c. Fiecare atac poate fi efectuat cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă, la libera alegere a echipei.  

d. Apărarea este complet la alegerea apărătorului, precum şi rolurile respective sau schimbarea 

rolurilor de atacator şi apărător, precum şi poziţiile respective ale picioarelor.
 27

 

e. Arbitrul suprafeţei de competiţie (MR) trage la sorţi 3 atacuri din fiecare serie. Cealaltă 

echipă va folosi aceleaşi atacuri, dar într-o ordine diferită, anunţată de MR. 

f. La primul atac din fiecare serie, Tori (apărătorul) va avea juriul în partea sa dreaptă; după 

aceea, atacul poate veni din orice parte. 

g. Scorurile pentru prezentare vor fi date după fiecare serie, de către Juriu. La comanda MR 

„Hantei”, aceşti ridică tăbliţele de scor respective deasupra capetelor.
 28

  

h. Dacă este necesar, MR indică atacurile incorecte şi atacurile slabe, prin semnul corespunzător 

şi prin indicarea verbală a numărului atacului greşit/slab.
 29

 

                                                           
25 Pre-atacul și atacul trebuie executate de atacant. 
26 În seria C atacantul poate începe cu ambele arme în mâini. 
27 Schimbul de roluri între atacant și apărător poate deasemenea fi făcut în timpul seriei. 
28 MR citește întâi toate scorurile, apoi urmărește ca scorurile să fie înregistrate pe ecran și face semn pentru coborârea tabelelor de punctaj. 
29 MR arată semnul pentru atac incorect dacă atacantul execută alt atac decât cel indicat de arbitru. 
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i. Atunci când aceeaşi echipă este implicată în meciuri consecutive, un timp de recuperare de 

maxim 5 minute va fi permis între cele două meciuri. 

 

Secţiunea 21 Materiale 

 

a. Organizatorul competiţiei va furniza centuri de competiţie roşii şi albastre, tăbliţe de note 

pentru arbitrii-judecători, tabele de scor, liste şi hârtii de administrare, un loc pentru arbitri şi 

comitetul tehnic. 

b. Secretariatul va fi compus din minim două persoane. 

c. Luptătorii pot folosi un baston moale şi un cuţit din cauciuc. Bastonul va avea între 50 cm şi 70 

cm. 

 

Secţiunea 22 Categorii 

a. O pereche poate fi formată fără nici un fel de restricţii, cum ar fi greutatea sau gradul. 

b. Următoarele categorii vor fi diferenţiate: masculin, feminin şi mixt. 

 

Secţiunea 23 Criterii de judecată
30

 

a. Juriul va urmări şi va judeca următoarele: 

        1. Atac puternic 

        2. Realitate 

        3. Control 

        4. Eficacitate 

        5. Atitudine 

        6. Viteză 

        7. Varietate 

b. Scorul total va acorda mai multă importanţă atacului şi primei părţi a apărării. 

c. Atemi trebuie să fie puternice, cu un bun control şi să fie executate într-un mod natural, 

considerând posibila urmare. 

d. Proiectările şi răsturnările trebuie să includă dezechilibrarea adversarului şi să fie eficiente. 

e. Cheile şi ștrangulările trebuie arătate arbitrilor judecători într-un mod foarte evident şi corect, 

cu bătaia lui Uke. 

f. Atât atacul, cât şi apărarea vor fi executate într-un mod tehnic şi realist. 

 

Secţiunea 24 Desfăşurarea meciului 

 

                                                           
30 Atac     Diminuare 

Atac incorect (arătând atacul cu număr greșit)  2 puncte  
Prize care nu sunt închise    ½ puncte 

Atacul și pre-atacul nu sunt legate logic  ½ puncte 

Echilibrul slab    ½ puncte 
Atac slab     ½ puncte 

Atacul nu atinge ținta    ½ puncte 

 

Apărare și răsturnare la sol 

Apărare insuficientă    ½ puncte 

Lipsa dezechilibrării    ½ puncte 
Acțiuni aplicate prea repede   ½ puncte 

Uke sare     ½ puncte 

Tehnică de spectacol    ½ puncte 
Acțiunile nu sunt legate  logic                    ½ puncte 

Țipete fără rost    ½ puncte 

 

Control la sol 

Control asupra armei    ½ puncte 

Control insuficient (cheie, ștrangulare) a lui Uke ½ puncte 
Lovitura nu-l atinge pe Uke   ½ puncte 
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a. Echipele stau faţă în faţă în mijlocul suprafeţei de competiţie, la distanţă de aproximativ doi 

metri. Echipa trasă la sorţi prima (Echipa 1) are centurile roşii şi stă în partea dreaptă a MR A 

doua echipă (Echipa 2) poartă centuri albastre. La semnalul MR, echipele vor executa salutul 

din picioare, întâi către arbitrul suprafeţei de competiţie şi apoi între ele. Echipa 2 părăseşte 

suprafaţa de concurs şi merge în suprafaţa de siguranţă. 

b. Meciul începe atunci când MR anunţă primul atac prin strigarea numărului atacului şi prin 

indicarea semnului respectiv, cu mâna 
31

 

c. După sfârşitul seriei A, competitorii din prima echipă se aşează în genunchi şi îşi obţin 

scorul. După aceea, ei părăsesc suprafaţa de concurs şi merg în suprafaţa de siguranţă. Echipa 

2 arată, de asemenea, seria A şi îşi primeşte scorul. Echipa 2 începe seria B şi primeşte 

scorul; după aceea, echipa 1 continuă cu seria B şi îşi primeşte scorul. Echipa 1 începe seria 

C, etc., iar echipa 2 începe seria D, etc. 

d. După demonstrarea ultimei serii de către ultima echipă, meciul s-a încheiat. Cele două echipe 

ocupă aceleaşi poziţii ca la începutul meciului, la cererea MR. MR îl întreabă pe secretar cine 

este câştigătorul şi îl indică pe acesta prin ridicarea mâinii şi anunţarea culorii respective a 

centurii. 

e. Dacă punctele celor două echipe sunt egale („Hikiwake”), meciul va continua, serie cu serie, 

până când există un câştigător. Echipa cu centuri albastre începe cu seria A. 

f. După ce MR anunţă câştigător, comandă salutul din picioare întâi între ei, apoi către arbitri. 

 

Secţiunea 25 Sistemul de punctare 

 

a. Scorul este dat de la 0 la 10 (interval de 1/2 punct) 

b. Nota cea mai mică şi cea mai mare sunt îndepărtate. 

 

Secţiunea 26 Juriul 

Juriul va fi format din 5 arbitri cu licenţă, fiecare dintr-o ţară diferită. 

 

Secţiunea 27 Neprezentare şi Retragere 

a. Decizia „Fusen-Gachi” (victorie prin neprezentare) va fi dată de MR echipei ai căror adversari 

nu se prezintă pentru meci, după ce au fost anunţaţi de 3 ori pe parcursul a cel puţin 3 minute. 

Câştigătorii obţin 12 puncte, după ce adversarii lor au fost chemaţi de 3 ori, pe parcursul a cel 

puţin 3 minute. Perechea care nu se prezintă obţine 0 puncte. 

b. Decizia „Kiken-Gachi” (victorie prin retragere) va fi dată de MR echipei ai căror adversari se 

retrag din concurs în timpul meciului. În acest caz, echipa care se retrage obţine 0 puncte, iar 

câştigătorii obţin 12 puncte. 

 

 

Secţiunea 28 Accidentare, boală sau accident 

a. Atunci când are loc o accidentare, o boală sau un accident, echipa activă are dreptul la o 

perioadă de odihnă de maxim 2 minute înainte de a continua (odihna totală, pe echipă, în fiecare 

meci va fi de 2 minute). 

 

b. Dacă o echipă nu poate continua după o accidentare, echipei celeilalte i se dă „Kiken-Gachi”). 

 

Secţiunea 29 Competiţii pe echipe 

 

                                                           
31 MR arată numărul întâi către combatanți apoi către Juriu. 
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Competiţiile pe echipe sunt posibile, iar regulile sunt aceleaşi ca pentru competiţiile individuale. 

 

 

IV. Sistemul Ne-Waza în Ju-Jitsu al JJIF 
 

Secțiunea 30 Generalități 

 

a. În sistemul Ju-Jitsu (Ne-Waza) doi combatanți luptă unul împotriva celuilalt, într-o 

competiție sportivă. 

 

b. Obiectivul luptei îl constituie abandonul luptei de către adversar în urma unei tehnici 

articulare sau a unei ștrangulări. 

 

c. Ju-Jitsu I.J.J.F. este compus din: 

1. Proiectări, trântiri, tehnici articulare și ștrangulări executate în poziția în picioare. 

2. Tehnici la sol: tehnici de control, tehnici articulare și ștrangulări executate la sol. 

 

Secțiunea 31 Domeniu de aplicare 

a. Prezentele reguli se aplică competiţiilor din domeniul federaţiei internaţionale, al uniunilor 

continentale, campionatelor internaţionale şi turneelor internaţionale, ca reguli de competiţie 

pentru Sistemul Duo şi pentru Sistemul Fighting. 

 

b. Toate referirile din prezentul document la termenul “el” trebuie înţelese ca însemnând “el sau 

ea”. 

 

c. Ţările sunt libere cu privire la regulile pentru turneele lor naţionale. 

 

Secțiunea 32 Suprafața de competiție
32

 
 

a- Fiecare suprafață de luptă trebuie să fie de 12m x 12m și trebuie să fie acoperită de tatami, 

de obicei de culoare verde sau în  alte culori acceptabile.   

b- Suprafața de competiție va fi împărțită în două zone. 

c- Suprafața de luptă va avea întotdeauna 8m x 8m. Este acceptată o suprafață de luptă de 

minim 6m x 6m. 

d- Suprafața din jurul suprafeței de luptă se numește suprafață de siguranță și trebuie să fie de 

cel putin 2m lățime. 

e- Dacă sunt folosite două sau mai multe suprafețe de competiție, nu este permisă utilizarea 

unor suprafețe de siguranță comune. 

f- În cazuri excepționale, este permisă partajarea parțială a suprafeței de siguranță, dar între 

două suprafețe de luptă trebuie să fie cel puțin 3m. 

g- Distanța dintre Secretariat și suprafața de competiție trebuie să fie de cel puțin 2m. 

h- Distanța dintre public și suprafața de competiție trebuie să fie de cel puțin 3m. 

i- Câte un scaun pentru antrenori este permis lângă saltea, dar numai în spatele unei bariere. 

j- Organizatorul competiției va pune la dispoziție centuri roșii și albastre, tabele de scor, liste 

și documente administrative și va menaja spațiul pentru arbitrii și comitetul tehnic. 

 

Secțiunea 33 Antrenorii  

 

                                                           
32 Adaptată la situația curentă locul de desfășurare trebuie aprobat de conducătorul competiției în conformitate cu toate aspectele de siguranță. 
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a- Numai un (1) antrenor, așezat la marginea suprafeței de competiție, poate asista 

sportivul. 

b- Fiind conștient de rolul unui antrenor model, acesta se va comporta în concordanță cu 

normele eticii artelor marțiale. 

c- Antrenorul trebuie să fie îmbrăcat corespunzător (Costum întreg sau rochie). În timpul 

eliminatoriilor se acceptă treningul echipei. În concordanță cu nivelul competiției se 

poate solicita un cod de îmbrăcăminte corespunzător. 

d- Dacă antrenorul manifestă un comportament necorespunzător față de sportivi, arbitrii, 

public sau față de oricine, arbitrul de saltea îi poate cere să părăsească scaunul de 

antrenor pe durara meciului. 

e- Dacă comportamentul necorespunzător continuă, arbitrii meciului pot decide ca 

antrenorul să nu mai poată asista sportivii pe durata întregului turneu
33

. 

 

Secțiunea 34 Echipamentul de competiție și cerințe personale
34 

 

a- Combatanții trebuie să poarte un Jiu-Jitsu Gi (kimono) alb, de bună calitate, curat și fără 

rupturi. Ei vor purta centuri roșii sau albastre. 

- Primul sportiv strigat va purta centură roșie. 

- Al doilea sportiv strigat va purta centură albastră (acest sportiv poate purta un GI 

albastru sau negru). 

b- Bluza trebuie să fie suficient de lungă pentru a acoperi coapsele, fiind legată în talie cu 

centura. 

c- Mânecile trebuie să fie suficient de largi pentru a se putea lua priza și suficient de lungi 

pentru a acoperi antebrațul fără a trece de încheietura mâini. Mânecile nu pot fi rulate 

(suflecate) în sus. 

d- Pantalonii trebuie să fie largi și suficient de lungi pentru a acoperi cea mai mare parte a 

tibiei. Cracii pantalonului nu trebuie să fie rulați (suflecați). 

e- Materialul din care este confecționat Gi-ul trebuie să asigure o priză bună. 

f- Centura trebuie să fie legată cu un nod pătrat, suficient de strânsă pentru a preveni ieșirea 

bluzei și suficient de lungă pentru a înfășura corpul de două ori și a lăsa aproximativ 15 

cm. de fiecare parte a nodului. 

g- Bărbații nu au dreptul să poarte nimic sub bluză. Femeile trebuie să poarte o bluză albă 

cu mînecă scurtă sau costum de baie întreg pe sub bluză. Lenjeria trebuie să fie de tip 

scurt. 

h- Combatanții trebuie să aibă unghiile de la mâini și picioare tăiate scurt. 

i- Combatanții nu pot purta nimic care ar putea răni sau pune în pericol adversarul. 

j- Nu este permisă purtarea ochelarilor. Lentilele de contact pot fi purtate pe propria 

răspundere. 

k- Părul lung trebuie legat cu bandă de păr moale. 

l- Hijab (vălul de cap pentru musulmane) este acceptat. 

m- Combatantele nu pot purta protecții pentru piept. 

n- Nu sunt permise cochiliile dure. 

o- Combatanții trebuie să se asigure că GI-ul corespunde cerințelor reglementărilor JJIF 

(sau ale competiției) referitoare la reclamă și stikere sau logo-uri care pot fi aplicate pe 

Gi. 

 

Secțiunea 35 Timpul 

a- Timpul de luptă este de 6 minute pentru fiecare meci. 

                                                           
33 Dreptul organizatorului / gazdei de a interzice prezența persoanelor indezirabile nu este atins de acestă regulă. 
34 Dacă un competitor nu se supune acestei reguli, nu i se va permite să înceapă meciul. El are posibilitatea să schimbe părțile necorespunzătoare 
ale echipamentului și să revină într-un timp acceptabil  (aproximativ 2 minute).  
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b- Între două meciuri se va acorda un timp de recuperare de minim 6 minute. 

 

Secțiunea 36 Categorii de greutate 

 

În competițiile masculine și feminine organizate sub patronajul JJIF, campionate mondiale și 

competiții continentale  se vor utiliza următoarele categorii de greutate: 

Feminin:    -55 kg., -62 kg., -70 kg., +70 kg. 

Masculin:  -62 kg., -69 kg., -77 kg., -85 kg., -94 kg., +94 kg. 

Cântărirea se va efectua în după-amiaza sau seara zilei precedente competiției. 

Cântărirea se va efectua cu sportivii îmbrăcați cel puțin în echipament sportiv (short și 

bluză). 

 

Secțiunea 37 Arbitrii 

 

a- Arbitrul de Saltea (AS) va sta în suprafața de competiție și va conduce lupta. El va 

decide punctajul și penalizările, dar se poate consulta cu arbitrul de margine. 

b- Un arbitru de margine (AM) poate asista AS și va sta pe un scaun în afara suprafeței de 

siguranță. 

c- Meciurile finale se vor desfășura cu doi arbitrii de margine care să confirme decizia 

arbitrului de saltea. 

d- Arbitrul de margine (Arbitrul de Masă) răspunde de secretariat. El dicteză punctajul și 

penalizările secretariatului și informează AS despre expirarea timpului de luptă și al 

timpului pentru examinare medicală. 

 

Secțiunea 38 Secretariat 

 

a- Secretariatul este așezat în fața arbitrului în poziția de început a luptei. 

b- Secretariatul este compus din doi înregistratori de scor și un cronometror. 

c- Unul dintre înregistratori va ține scorul pe fișe, iar al doilea poate opera tabela 

electronică de scor. 

d- Dacă există vreo diferență între cele două scoruri înregistrate, cel înregistrat pe hârtie va 

fi considerat cel corect. 

 

Secțiunea 39 Cusul meciului 

 

a- Combatanții vor începe lupta așezați față în față, în mijlocul suprafeței de luptă la circa 

doi metri unul de altul. Sportivul cu centură roșie va sta în dreapta AS. La semnul AS 

combatanții vor executa un salut din picioare către AS, apoi unul spre celălalt. 

b- Meciul începe în poziția în picioare după anunțul AS „Fight”. 

c- Imediat după stabilirea contactului prin luarea prizei pe adversar, combatanții pot trece la 

sol. 

d- Este permis saltul direct în gardă. 

e- Combatanții pot controla și schimba diferite poziții, dar trebuie să fie activi. 

f- La sfârșitul luptei, AS anunță învingătorul și comandă salutul din picioare întâi unul 

către celălalt și apoi către arbitru, care e așezat în fața mesei de secretariat. 

 

Secțiunea 40 Aplicarea comenzilor „Fight” și „Stop” 

 

a- AS trebuie să anunțe „Fight” pentru a începe lupta și pentru a o reporni după comanda 

„Stop”. 
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b- AS trebuie să anunțe „Fight” pentru a informa sportivul despre starea de pasivitate 

observată. 

c- AS trebuie să anunțe „Stop” Pentru a opri temporar lupta. În acest caz combatanții 

trebuie să rămână nemișcați. Această comandă se va face cu atingerea ambilor 

combatanți. 

1. Dacă ambii combatanți părăsesc coplect suprafața de luptă, întro poziție ușor de 

recunoscut, pentru a-i readuce în centrul saltelei și a relua lupta din aceiași poziție. 

2. Oricând AS consideră că este necesar (ex. pentru aranjarea Gi-ului, pentru 

consultare, decizii, suspiciuni de pericol sau răniri). 

3. Dacă ambii combatanți părăsesc complect suprafața de luptă, într-o poziție greu de 

recunoscut și reprodus. Arbitrul va relua lupta în mijlocul saltelei din poziția în 

picioare. 

4. Dacă unul sau ambii combatanți sunt răniți, inconștienți sau li s-a făcut rău. 

5. În cazul abandonului (un combatant bate, arată alte semne sau dacă combatantul nu 

poate bate singur în timpul unei ștrangulări sau luxări). 

6. Lupta a luat sfârșit. 

d- După „Stop” arbitrul poate ordona continuarea luptei din aceeași poziție în care se 

găseau înainte de oprirea luptei. Pentru a reporni lupta AS va anunța „Fight”. 

 

Secțiunea 41 Scor/ Puncte 

 

Acțiunile care conduc spre un progres către un posibil abandon vor fi recompensate cu 

scoruri. Acțiunile defensive nu pot fi punctate! 

Punctele vor fi acordate de AS, arătând valoarea cu degetele, indicând culoarea și 

anunțându-le cu voce tare. 

Avantajele vor fi indicate prin ridicarea brațului corespunzător sportivului, la înălțimea 

umărului. 

 

a- Ducerea la sol (Proiectări) 

O ducere la sol urmată de control continuu timp de trei secunde  2 Puncte 

Când un sportiv reușește o ducere la sol dar adversarul nu aterizează pe 

spate sau pe o parte și se întoarce pe picioare în timp de trei secunde. 

Când un sportiv în încercarea de ducere la sol prin agățarea unui picior 

al adversarului își obligă adversarul să părăsească suprafața de luptă 

pentru a evita să fie dus la sol, obligând arbitrul să întrerupă lupta. 

Avantaj 

 

b- Tehnici de control (3 secunde)
35

 

1.  Knee on belly (genunchi pe stomac) 

Când un sportiv poziționat deasupra își pune un genunchi pe burta, 

pieptul sau coastele adversarului care este așezat pe spate sau pe o 

parte, având celălalt picior extins cu talpa pe sol. 

2 Puncte 

Dacă un genunchi este plasat pe burtă, iar al doilea este pe sol. Avantaj 

  

2. Frontmount (tinere de deasupra) 

Când un sportiv este deasupra, clar ieșit din semigardă, așezat pe 

abdomenul adversarului cu ambii genunchi sau un genunchi și o talpă 

pe saltea, față în față cu adversarul și cu cel mult un braț al adversarului 

blocat sub piciorul său. 

4 Puncte 

                                                           
35 Nivelul punctajului trebuie să fie crescător  (dacă un combatant a primit deja puncte pentru ”Frontmount” sau ”Backmount”, el trebuie să treacă 

printr-o poziție neutră ca (jumătate) gardă înainte de a primi puncte pentru ”Knee on belly” din nou). Dacă se schimbă o dată din ”Frontmount” cu 
”Backmount” sau invers, ambele tehnici vor fi punctate. 
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Cu ambele brațe ale adversarului blocate de picioarele sale. Avantaj 

 

 

3. Backmount (tinere de la spate) 

Când un sportiv ia controlul asupra spatelului adversarului, plasându-și 

călcâiele înăuntrul picioarelor adversarului, într-o poziție prin care 

blochează cel mult un braț al adversarului fără a trece cu piciorul care 

blochează brațul de umărul adversarului. 

4 Puncte 

Când un sportiv încalecă spatele adversarului și își plasează călcâiele 

peste coapsele adversarului, blocând ambele brațe ale acestuia. 

Când un sportiv încalecă spatele adversarului dar își încrucișează 

picioarele peste acesta, făcând o figură asemănătoare cifrei 4 în jurul 

taliei sau își plasează un singur călcâi peste coapsa oponentului. 

Avantaj 

Dacă un control tehnic este anunțat dar nu poate fi ținut suficient pentru a acorda scor va fi 

recompensat cu un avantaj.  

c- Trecerea de gardă 

Trecerea peste garda oponentului și continuarea cu un control tehnic 

pentru 3 secunde. 

3 Puncte 

Trecerea peste garda oponentului neurmată de un control tehnic sau 

rămânerea în semigardă cu un control bun. 

Avantaj 

 

d- Întoarceri   

Orice întoarcere din poziția de gardă urmată de un control de 3 secunde va conta ca 

întoarcere și va fi recompensată cu 2 puncte.  

Schimbarea poziției din gardă trecând la spatele adversarului (deasupra), cu un control de 3 

secunde va conta deasemenea ca întoarcere. 

e- Luxări și ștrangulări 

1. Toate ștrangulările sunt permise, cu excepția celor cu centura, mâinile goale sau 

degetele. 

2. Toate luxările asupra umărului, cotului și articulației mâinii sunt permise. 

3. Luxările asupra picioarelor sau labei piciorului sunt permise prin îndoire, întindere sau 

compresie. Orice mod de luxare prin răsucire care poate afecta genunchiul este interzis. 

Dacă un combatant aplică o cheie articulară asupra piciorului, iar adversarul încercând să 

scape prin răsucire, bate din cauza durerii, aceasta va pierde lupta prin abandon. 

4. O luxare sau ștrangulare care a fost aproape de reușită va fi recompensată cu avantaj. 

 

Secțiunea 42 Penalizări / Acte interzise 

Penalizările vor fi date în patru pași:  

1. Penalizare: Atenționare; 

2. Penalizare: Avantaj pentru adversar; 

3. Penalizare: 2 puncte pentru adversar; 

4. Penalizare: Descalificare 

a. „Acte interzise ușoare” vor fi pedepsite cu „penalizare”. Următoarele acțiuni vor fi 

considerate acte interzise ușoare: 

1.  Pasivitate  

a. Pasivitate (lipsa de combativitate ) este considerată când un sportiv nu 

urmărește clar progresia pozițională în luptă și de asemenea când un sportiv își 

împiedică clar adversarul să progreseze în luptă. 
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b. Pasivitate nu se declară când un sportiv se apără de atacul adversarului care este 

deasupra călăre, în control din spate, din lateral sau poziții nord-sud. 

2. A lua priză pe mâneca sau pantalonul adversarului cu degetele înăuntru.  

3. A pune mâna pe fața adversarului. 

4. A executa luxări pe degetele de la mâini sau de la picioare. 

5. A trece la sol fără a avea priză pe Gi-ul adversarului. 

6. A folosi centura pentru orice tehnică, când aceasta nu este legată. 

7. A scăpa de lupta la sol și a se ridica în picioare, fără a avea contact cu adversarul. 

8. A întârzia lupta nefiind gata de luptă când se prezintă pe saltea sau pierzând prea 

mult timp cu aranjarea Gi-ului și centurii.  

9. A vorbi sau a comenta. 

 

b. Următoarele acțiuni sunt considerate „Acte interzise grave” și vor fi penalizate prin 

„Descalificare”: 

1. Orice acțiune executată cu intenția de a răni adversarul. 

2. A părăsi intenționat suprafața de luptă, fiind în pericol de abandon (o mișcare 

incorectă pentru a scăpa) 

3. A face orice acțiune articulară asupra coloanei vertebrale (chei articulare asupra 

gâtului cu pericol pentru coloana vertebrală sunt toate mișcările  forțate către 

lateral, spate și întoarcerile necontrolate, din față către în jos. 

4. A face orice acțiune articulară prin rotire sau laterală, care afectează genunchiul 

(proiectarea în foarfecă prin Kani basami este considerată o astfel de acțiune). 

5. A băga degetele în ochii adversarului. 

6. A trânti adversarul pe saltea, în timp ce este în poziție de gardă sau este agățat în 

spatele acestuia. 

7. A discuta deciziile arbitrului. 

8. A aplica lovituri cu mâna sau piciorul, a mușca oponentul sau executa orice acțiune 

care este împotriva eticii și fair-play-ului. 

9. A executa mișcări prin care se pune singur în pericol și care pot duce la 

descalificarea adversarului. 

c. Prima dată când un combatant execută un act interzis grav va fi penalizat prin 

„Descalificare”. El pierde meciul cu 0 puncte iar adversarul primește 99 de puncte. 

d. A doua oară când un combatant pierde prin descalificare într-un turneu va fi eliminat din 

restul turneului. 

e. Dacă un combatant are un comportament nesăbuit sau nesportiv (oricând în timpul 

turneului), echipa de arbitrii a saltelei sau comitetul de apel va decide în unanimitate ca 

sportivul să fie eliminat din restul turneului. Ei vor informa arbitrul șef despre decizia lor 

și vor cere responsabilului competiției să facă anunțul oficial. Sportivul eliminat pierde 

toate meciurile pe care le-a câștigat deja, inclusiv medaliile, dacă este cazul. 

 

Secțiunea 43 Judecarea meciului. 

a. Un combatant poate învinge înainte de expirarea timpului de luptă, dacă aplică o cheie 

sau o ștrangulare care îl obligă pe adversar să abandoneze sau dacă AS trebuie să 

oprească lupta din cauza imposibilității adversarului de a abandona lupta. Aceasta se 

numește abandonare. În acest caz, combatantul care pierde primește 0 puncte, iar 

puncte iar învingătorul primește 99 de puncte. 

b. După ce timpul de luptă a expirat combatantul care are mai multe puncte la sfârșitul 

meciului va fi învingător. 

c. Dacă combatanții au un număr egal de puncte la sfârșitul meciului, combatantul care a 

adunat un număr mai mare de avantaje va fi declarat învingător. 
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d. Dacă este egalitate, atât la puncte, cât și la avantaje, penalizările vor decide 

învingătorul.  

e. Dacă este egalitate, la puncte, la avantaje și penalizări învingătorul va fi decis de 

arbitrii. 

 

Secțiunea 44 Neprezentare și abandon 

a. Decizia de „Învingător prin neprezentare” trebuie dată de AS oricărui combatant al 

cărui adversar nu se prezintă pentru luptă.  Învingătorul primește 99 de puncte, după ce 

adversarul a fost chemat de trei ori, în timp de cel puțin trei minute. 

b. Decizia „Învingător prin abandon” va fi acordată de AS combatantului al cărui adversar 

abandonează din competiție în timpul meciului. În acest caz sportivul care abandonează 

primește 0 puncte, iar învingătorul primește 99 de puncte. 

 

 

Secțiunea 45 Rănire, îmbolnăvire sau accident 

a. În orice caz în care meciul este oprit din cauza unei răniri a unuia sau ambilor 

combatanți, AS poate permite un timp de maxim 2 minute combatantului / combatanților 

rănit / răniți pentru odihnă. Timpul total de odihnă pentru un combatant în fiecare meci 

va fi de 2 minute. 

b. Timpul de rănire începe la comanda AS. 

c. Dacă unul din combatanți nu mai poate continua, AS va lua o decizie în concordanță cu:  

1. Când cauza rănirii este atribuită combatantului rănit, acesta va pierde meciul cu 0 

puncte, iar adversarul va primi 99 de puncte. 

2.  Când cauza rănirii este imposibil de atribuit, combatantul rănit va pierde meciul cu 

0 puncte, iar adversarul va primi 99 de puncte. 

3. Când rănirea este cauzată de un act interzis executat de combatantul nerănit, acesta 

va fi descalificat și va pierde meciul cu 0 puncte, iar adversarul va primi 99 de puncte. 

d. Când unui combatant i se face rău în timpul meciului și nu poate continua lupta, va 

pierde meciul cu 0 puncte, iar adversarul va primi 99 de puncte. 

e. Medicul oficial va decide dacă combatantul rănit poate continua sau nu lupta. 

f. Dacă un combatant își pierde conștiența sau leșină, lupta trebuie oprită și combatantul va 

fi eliminat pentru întreaga zi din turneu. 

g. Când unul dintre combatanți declară că suferă de crampe musculare, adversarul lui va fi 

declarat învingătorul meciului.   

 

Secțiunea 46  

 Aceste reguli sunt valabile pentru combatanții peste 18 ani.  

 Alte restricții, reguli și categorii de greutate pot fi formulate adițional, pe categorii de vârstă 

și diferite niveluri de luptă (categorii pe centuri).  

 

V. Reglementări finale 
 

Secţiunea 47 Situaţii neacoperite de regulament 

 

a. Arbitrii meciului în cauză, care trebuie să ajungă împreună la o decizie, trebuie să se ocupe de 

orice situaţie, care apare și nu este acoperită de prezentul regulament. 

 

b. TR nu are drept de vot, acesta poate doar să asiste. 
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Secţiunea 48 Intrarea în vigoare 

 

Prezentul regulament este autorizat de Adunarea Generală a JJIF, şi va intra în vigoare pe 1 

ianuarie 2014. Acesta înlocuieşte toate regulamentele existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa I - Gesturile Arbitrilor 
 

Hajime 

Începutul luptei/meciului: Arbitrul stă între cei doi concurenţi şi cu ambele mâini îndreptate în 

faţă anunţă “hajime”. Vocea trebuie să fie puternică şi cu autoritate. 

Matte 

Oprirea luptei/meciului: Arbitrul ridică una dintre mâini la înălţimea umărului, cu braţul 

aproximativ paralel cu tatami şi arată palma dreaptă (degetele în sus) către secretariat. Vocea 

trebuie să fie puternică şi cu autoritate. 

Ippon 

Arbitrul ridică mâna stângă sau dreaptă (depinde dacă punctul este acordat concurentului cu 

centură roşie sau albastră), sus, deasupra capului, cu palma orientată spre înainte. 

Ippon 3 puncte 

Arbitrul ridică mâna stângă sau dreaptă (depinde dacă punctul este acordat concurentului cu 

centură roşie sau albastră), sus, deasupra capului, cu trei degete arătate clar. 

Wazaari 

Un punct: Arbitrul ridică mâna stângă sau dreaptă la înălţimea umărului (depinde dacă punctul 

este acordat concurentului cu centură roşie sau albastră), cu palma orientată în jos. Semnul trebuie 

să fie clar pentru secretariat. 

Anulare 

Anularea unei decizii: Arbitrul deplasează de câteva ori mâna întinsă deasupra capului, după 

indicarea deciziei care trebuie anulată. Semnul trebuie să fie precis, puternic şi clar pentru TR. 

Pasivitate 

Anunţarea pasivităţii: Arbitrul roteşte orizontal ambele braţe, de la cot până la încheietură, în 

dreptul corpului său. 

Tehnică fără control 

Arbitrul ridică orizontal mâna stângă sau dreaptă, cu braţul îndoit în dreptul corpului şi cu pumnul 

strâns (descrierea acţiunii trebuie să urmeze acestui gest, înainte de acordarea penalizării). 

Mubobi 

Acţiune neclară sau periculoasă pentru sine: Arbitrul întinde ambele braţe orizontal, cu pumnii 

strânşi, în dreptul corpului său, de câteva ori. După semn, MR trebuie să anunţe cu voce clară 

“Mubobi”. 

Lovitură directă la cap 

Arbitrul mişcă pumnul către cap. 

Contact dur 

Arbitrul exemplifică lovitura prin lovirea palmei cu pumnul. 

Lovitură după priză 

Arbitrul exemplifică priza pe kimono cu o mână, iar cu cealaltă exemplifică o lovitură de pumn. 
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Ieşirea din suprafaţa de luptă 

(Semn al Arbitrului de margine) SR indică situaţia MR pentru ca acesta să acționeze în 

conformitate. 

Împingerea afară 

Arbitrul indică cu ambele mâini împingerea din suprafaţa de luptă către suprafaţa de siguranţă 

(afară). 

Proiectarea afară din suprafaţa de concurs 

Arbitrul indică cu mâna stângă sau dreaptă (depinde dacă acţiunea a fost aplicată de concurentul 

cu centură roşie sau albastră) mişcarea din suprafaţa de luptă în suprafaţa din exteriorul suprafeţei 

de siguranţă. 

Gesturi şi remarci inutile 

Arbitrul îşi pune degetul arătător, extins din pumnul închis, în faţa gurii. 

Osae-komi 

Control la sol: Arbitrul arată către concurenţi, cu braţul stâng sau drept şi palma întinsă, şi anunţă 

cu voce clară “Osae-komi”. Braţul trebuie păstrat întins pe toată durata de Osae-komi. 

 

Toketa 

Sfârşitul controlului la sol: Arbitrul mişcă de câteva ori, de la stânga la dreapta, în plan orizontal, 

mâna sa stângă sau dreaptă (cea care era ţinută în poziţia de Osae-komi), deasupra concurenţilor, 

şi anunţă “Toketa”. Palma este poziţionată vertical. Semnul trebuie să fie precis, puternic şi clar. 

Acţiune simultană din ambele părţi 

(Aiuchi) Arbitrul îşi poziţionează braţele îndoite orizontal în dreptul corpului, cu pumnii strânşi, 

care se ating. 

Penalizare 

(Shido, Chui, Hansoku-make) Arbitrul arată către concurentul care va fi penalizat, cu degetul 

arătător extins din pumnul închis, şi anunţă penalizarea respectivă. 

Semnul “Nu am văzut” 

Arbitrul îşi acoperă ochii cu palmele deschise, pentru o perioadă scurtă de timp (Palmele în 

dreptul ochilor) 

Aranjarea Gi-ului 

Arbitrul încrucişează braţele în dreptul corpului, cu palmele deschise, în jos, apoi arată către 

concurentul care trebuie să îşi aranjeze kimono-ul. 

Ippon complet 

(Semn al arbitrului de masă) Arbitrul de masă îi arată lui MR semnul şi culoarea centurii 

câştigătorului. 

Hantei 

(Semn din Sistemul Duo) Arbitrul ridică un braţ, cu palma orientată spre lateral, sus, deasupra 

capului. 

Hikiwake 

Scor egal: Arbitrul îşi încrucişează braţele în dreptul pieptului, cu palmele deschise. Arbitrul va 

anunţa “Hikiwake”. 

Anunţarea câştigătorului 

Arbitrul îl arată pe învingător ridicând braţul, cu palma deschisă, la 45 de grade şi anunţă cu voce 

clară “câştigător” şi culoarea respectivă. 

Sonomama 

(Anunţul “Îngheţaţi”)  

MR va bate puternic (de obicei o singură bătaie este suficientă) cu ambele palme pe spatele celor 

doi concurenţi, în timp ce aceştia luptă, şi va anunţa clar şi cu voce puternică “Sonomama”. 

Yoshi 

(Anunţul “Continuaţi”) 
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 După ce motivul pentru oprirea temporară (“îngheţare”) este îndeplinit, MR va mai bate o dată cu 

ambele mâini pe spatele concurenţilor şi, cu voce clară şi puternică, va anunţa “Yoshi”. 

Timp pentru medic 

Arbitrul formează un “T”, cu ambele braţe. 

Pierdere de timp 

Arbitrul arată către “ceasul de mână” cu degetul arătător extins din pumnul închis. 

Tehnică interzisă 

Tehnicile care se vor penaliza prin Shido (chei la degetele de la mâini sau de la picioare, 

încrucişarea picioarelor la nivelul rinichilor, lovituri de braţ sau de picior aplicate adversarului 

căzut la sol, lovituri la nivelul picioarelor): Arbitrul aplică o lovitură cu palma sa deschisă, pe 

antebraţ. 

Ignorarea instrucţiunilor MR  

Arbitrul arată către ambele sale urechi, cu degetele arătătoare extinse din pumn închis. 

Pauză 

(În caz de Hikiwake, înainte de o rundă specială) Arbitrul arată un semn „OK‟, cu degetul mare 

direct în sus, către tabela de scor, şi apoi îi îndrumă pe concurenţi în afara suprafeţei de luptă, 

pentru pauză. 
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Anexa I Gesturile Arbitrilor 

 

  

Hajime 

Inceputul meciului / luptei: 

Arbitrul sta Intre concurenti si cu ambele maini anunta 

Hajime. Vocea trebuie sa fie puternica si autoritara. 

Matte 

Sfarsitul meciului / luptei: 

Arbitrul ridica una din mainile sale la Inaltimea 

umarului cu bratul aproximativ paralel cu tatami si 

afiseaza palma (degete In sus), spre secretariat. Vocea 

trebuie sa fie puternica si autoritara. 

  

Ippon 

Arbitru ridica bratul stand sau cel drept (In functie de 

cui i se acorda punct castigator, concurentului rosu sau 

celui albatru), ridicat deasuora capului, cu palma 

Indreptata spre Inainte 

Ippon 3 Points 

Arbitru ridica bratul stand sau cel drept (In functie de 

cui i se acorda punct castigator, concurentului rosu sau 

celui albatru), ridicat deasuora capului, cu trei degete 

desfasute foarte vizibil 

  

Wazaari 

Un punct: 

Arbitrul ridica bratul stang sau cel drept pana In dreptul 

umarului (In functie de cui i se acorda punct castigator, 

concurentului rosu sau celui albatru), cu palma 

Indreptata In jos. Semnul trebuie sa fie clara pentru 

arbitru secretar. 

Anulare 

Anularea deciziei: 

Arbitrul agita de cateva ori mana dreapta deasupra 

capului, dupa care arata decizia, care trebuie anulata. 

Semnul trebuie sa fie precis, puternic si clar pentru 

arbitru secretar 
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Pasivitate 

Strigate sau pasivitate: 

Arbitru roteste orizontal ambele brate cu coatele 

Indoite, In partea din fata a corpului. 

Tehnica fara control 

Arbitru ridica bratul sang sau cel drept Indoit orizontal, 

cu pumnul strans In fata corpului (descrierea actiunii 

trebuie efectuata Inaintea penalizarii ce va fi atribuita) 

  

Mubobi 

Confuzie sau auto-actiune daunatoare: 

Arbitru Indreapta bratele cu pumnii stransi de cateva ori 

spre orizontala, In partea din fata a corpului. Dupa acest 

semn arbitru de centru anunta cu voce clara Mubobi. 

Lovitura directa asupra capului 

Arbitru arata cu pumnul spre cap. 

  

  

Contact dur 

Arbitru arata lovitura cu pumnul spre palma sa. 

Lovitura din priza 

Arbitru arata cu mana sa o priza pe chimonou, iar cu 

cealalta un pumn. 
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Scoaterea din zona de lupta 

(Semnul arbitrului asistent) 

Arbitru asistent indica situatia arbitrului de centru, 

astfel Incat acesta sa actioneze In consecinta. 

Impingere 

Arbitru indica cu ambele maini Impingerea din zona de 

lupta In zona de sigurana (afara) 

 
 

Aruncarea afara din zona de lupta sau zona de 

concurs 

Arbitru arata cu mana dreapta sau stanga (In functie de 

partea cui i se aplica, concurentului rosu sau celui 

albatru) miscarea din zona de lupta In afara zonei de 

siguranta. 

Comentarii inutile 

Arbitru pune degetul sau aratator In fata gurii. 

  

Osae-komi 

Controlul la sol: 

Arbitru puncteaza cu palma sa dreapta sau cu cea stanga 

spre concurenti si anunta cu voce clara Osae-komi. 

Mana va ramane Intinsa atata timp cat Osae-komi este 

activ. 

Toketa 

Sfarsitul controlului de la sol: 

Arbitru va efectua ducerea bratului pe orizontala spre 

dreapta si stanga (atunci cad s-a iesit din pozitia de 

Osae-komi) iar concurentii Incearca sa se ridice,si 

anunta Toketa. Palma este orientata vertical. Semnul 

trebuie sa fie precis, puternic si clar. 
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Simularea de actiune din ambele parti 

(Aiuchi) 

Arbitru pozitineaza bratele Indoite orizontal In parea 

din fata a corpului, cu pumnii stransi. 

Penalizare 

(Shido, Chui, Hansoku-make) 

Arbitru arata spre concurentul care urmeaza a fi 

penalizat, cu degetul aratator a mainii care este Inchisa 

si anunta pedeapsa respectiva. 

  

Nu am vazut  

Arbitru isi acopera ochii cu palmele deschise, pentru 

scurt timp (palmele sunt In  fata ochilor). 

Aranjarea echipamentului 

Arbitru Incruciseaza bratele In fata corpului cu palmele 

deschise, apoi se arata concurentul care trebuie sa Isi 

aranjeze echipamentul. 

 
 

Ippon Plin 

(Semnul arbitrului secretar) 

Arbitru secretar Ii arata arbitrului de centru semnul si 

concurentul castigator (rosu sau albastru). 

Hantei 

(Semn pentru sistemul demonstrativ) 

Arbitru ridica un brat, cu palma Indreptata spre lateral, 

deasupra capului. 
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Hikiwake 

Scor egal: 

Arbitru Incruciseaza bratele In fata pietului cu  palmele 

deschise. Arbitru anunta Hikiwake. 

Anunatarea castigatorului 

Arbitru indica castigatorul cu mana ridicata la un unghi 

de 45 de grade, cu palma deschisa si anunta cu voce 

clara – castigator - si culoarea, respectiv rosu sau 

albastru. 

 
 

 

Sonomama 

(Ingheata) 

Arbitru de centru o sa atinga puternic (atingerea trebuie 

sa se faca puternic) cu ambele maini ambii concurenti, 

In timp ce acestia lupta si anunt cu voce puternica si 

clara Sonomama. 

Yoshi 

(Continuati) 

Dupa ce oprirea temporara (Ingheata) a fost motivata, 

arbitru de centru va tine atingerea si se va spre Inapoi, 

dupa care va anunta cu voce puternica si clara Yoshi. 

  

Timp pentru medic 

Arbitru va forma un T cu ambele palme. 

Timp trecut 

Arbitru arata spre Incheietura mainii sale cu aratatorul 

mainii Inchise. 
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Penalizarea tehnicilor 

Tehnici care vor fi pedepsite cu Shido (Incuietori pe 

degete sau pe picioare, Incrucisarea picioarelor In jurul 

rinichilor, pumni sau lovituri puternice care Il pun pe 

adversar la sol, lovituri la nivelul picioarelor). Arbitrul 

arata cu mana sa deschisa asupra antebratului. 

Neascultarea instructiunilor arbitrului de centru 

Arbitrul arata cu degetele aratatoare de la ambele maini 

spre urechi. 

 

 

Despartire 

(In cazul In care dupa Hikiwake exista o runda 

speciala). Arbitru arata semnul OK cu degetul mare 

Indreptat In sus spre masa arbitrului secretar, iar apoi 

directioneaza concurentii In afara zonei de luta pentru a 

lua pauza. 
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Anexa II - Atacurile din Sistemul Duo 
 (Seniori, U21, U18) (Fiecare atac poate fi executat cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă) 

Seria A Atacuri de prize, încenturări şi cravaşe      

           (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

 

 

 
  

Priza:  Uke prinde mâna lui Tori. O mână prinde încheietura, cealaltă 

antebraţul. 

 

Intenţia:   • De a împinge sau a trage  

                 • De a controla mâna din faţă a lui Tori 

                 • De a-l mobiliza pe apărător 

 

  

Priza: Uke prinde cu mâna reverul diagonal opus al kimono-ului lui 

Tori. 
 

Intenţia: • De a veni mai aproape de adversar, pentru a executa o altă 

acţiune. 

              • De a împinge - trage sau fixa adversarul – poate pentru a-l  

                        lovi ulterior 

 

             

          

    Priza: Uke atacă gâtul lui Tori  frontal /  spate, pentru a executa o 

ștrangulare 
 

    Intenţia: • De-al împinge / trege spre înapoi pe Tori 

              • de-al fixa pe Tori 

 

 

Priza: Uke atacă gâtul lui Tori, din lateral, pentru a executa o 

strangulare. Uke îl poate muta pe Tori în poziţia corectă sau 

Tori se poate muta singur(ă) în poziţia corectă. 

 

Intenţia:          • De a-l împinge sau fixa pe Tori 

 

 

           

               

 

Priza:               Uke îl încenturează pe Tori, din faţă, pe sub braţe/peste brațe.   

                        Capul lui Uke este pe umărul lui Tori.  

                        Înaintea atacului, Tori îşi ţine braţele într-o poziţie firească.   

Intenţia:          • De a-l imobiliza pe Tori            

 

                  

 

Priza:         Uke aplică Hadaka Jime, cu braţul. Priza trebuie închisă. Uke îl 

poate  

                   muta pe Tori în poziţia corectă sau Tori se poate întoarce singur(ă). 

 

Intenţia:      De a strangula sau de a dezechilibra. 
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Priză:           Uke prinde cu braţul  gâtul lui Tori, din lateral. Priza trebuie 

închisă. 

 

Intenţia:        De a strangula sau de a aplica o tehnică de proiectare. 

                

 Priză:           Uke prinde cu braţul  gâtul lui Tori, din faţă.  

  

Intenţia:          De a strangula sau de a aplica o tehnică de proiectare. 

 

Comentariu general:   Mâinile şi prizele trebuie închise. 

 

 Seria B Atacuri cu lovituri de braţ sau de picior      

           (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

 

 

 

  

   

Țintă:  Uke exectă Jodan Tsuki  - lovitură din frontață cu braţul la cap. 

 

Intrenție:          Faţa lui Tori. 

 

  

Țintă:  Uke exectă Chudan Tsuki  - lovitură din frontață cu braţul la 

abdomen. 

 

Intenție:            Plexul SOLAR sau STOMAC a lui Tori. 

 

 

 

 
            

Țintă:               Ago Tsuki (Upper cut) – lovitură de pumn. 

 

Intenție:           Bărbia. 

   

 

  

Țintă:                 Mawashi Tsuki (Croșeu) – Lovitură semi-circulară de braţ, cu 

pumnul. 

Intenție:             Partea laterală a capului lui Tori. 

 

 

 

   

 

               

 

Țintă:                 Mae Geri – Lovitură frontală de picior. 

Intenție:              Plexul solar, stomacul. 
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Țintă :                Mawashi Geri – Lovitură semi-circulară de picior. 

Intenție:             Plexul solar, stomacul. 

 

                           Tori poate face un pas înapoi şi îşi poate întoarce uşor corpul. 

                           Atacul trebuie să îl poată ajunge pe Tori, dacă acesta nu se         

                           deplasează. 

 

           Comentariu general:    

              Nu este permisă deplasarea înainte de începerea atacului. Tori trebuie să reacţioneze la atac. 

              

Seria C Atacuri cu arme                                     

                     (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

 

 
   

Intenție:  Uke exectă Atac cu cuţitul, direct de sus în jos. 

 

Țintă:               Baza gâtului lui Tori, în partea stângă sau dreaptă, imediat în 

spatele claviculei. 

 

  

Intenție:               Uke exectă Atac semi-circular cu cuţitul, aplicat din lateral 

sau         

                            diagonal de sus în jos 

 

Țintă:                   Partea laterală a corpului. 

 

           

        

 

Intenție:              Atac cu cuţitul, din faţăa stomacului 

Țintă:                  Stomacul. 

 

 

 

   

     

Intenție:                 Atac cu bastonul, direct de sus. 

 

Ţinta:                     Creştetul capului. 

 

    

     

Intenție:    Atac cu bastonul, din exterior, care este aplicat din lateral sau 

diagonal de  

                  sus în jos. 

Ţinta:        Tâmpla / capul lui Tori.Țintă  

           Comentariu general:    

              Atacul trebuie să îl poată ajunge pe Tori, dacă acesta nu se deplasează. Tori va avea controlul deplin al armei 

în timpul  

              şi după apărare. 
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 ( U15) (Fiecare atac poate fi executat cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă) 

  3 atacuri per serie la alegerea arbitului de centru, seriile aplicate vor fi numai A și B 

Seria A Atacuri de prize, încenturări şi cravaşe      

           (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

  

Priza:  Uke prinde mâna lui Tori. O mână prinde încheietura, cealaltă 

antebraţul. 

 

Intenţia:   • De a împinge sau a trage  

                 • De a controla mâna din faţă a lui Tori 

                 • De a-l mobiliza pe apărător 

 

  

Priza: Uke prinde cu mâna reverul diagonal opus al kimono-ului lui 

Tori. 
 

Intenţia: • De a veni mai aproape de adversar, pentru a executa o altă 

acţiune. 

              • De a împinge - trage sau fixa adversarul – poate pentru a-l  

                        lovi ulterior 

 

             

          

    Priza: Uke atacă gâtul lui Tori  frontal /  spate, pentru a executa o 

ștrangulare 
 

    Intenţia: • De-al împinge / trege spre înapoi pe Tori 

              • de-al fixa pe Tori 

 

 

Priza: Uke atacă gâtul lui Tori, din lateral, pentru a executa o 

strangulare. Uke îl poate muta pe Tori în poziţia corectă sau 

Tori se poate muta singur(ă) în poziţia corectă. 

 

Intenţia:          • De a-l împinge sau fixa pe Tori 

 

 

           

               

 

Priza:               Uke îl încenturează pe Tori, din faţă, pe sub braţe/peste brațe.   

                        Capul lui Uke este pe umărul lui Tori.  

                        Înaintea atacului, Tori îşi ţine braţele într-o poziţie firească.   

Intenţia:          • De a-l imobiliza pe Tori            

 

                  

 

Priza:         Uke aplică Hadaka Jime, cu braţul. Priza trebuie închisă. Uke îl 

poate  

                   muta pe Tori în poziţia corectă sau Tori se poate întoarce singur(ă). 

 

Intenţia:      De a strangula sau de a dezechilibra. 
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Priză:           Uke prinde cu braţul  gâtul lui Tori, din lateral. Priza trebuie 

închisă. 

 

Intenţia:        De a strangula sau de a aplica o tehnică de proiectare. 

                

 Priză:           Uke prinde cu braţul  gâtul lui Tori, din faţă.  

  

Intenţia:          De a strangula sau de a aplica o tehnică de proiectare. 

 

Comentariu general:   Mâinile şi prizele trebuie închise. 

Seria B Atacuri cu lovituri de braţ sau de picior      

           (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

 

 

 

  

   

Țintă:  Uke exectă Jodan Tsuki  - lovitură din frontață cu braţul la cap. 

 

Intrenție:          Faţa lui Tori. 

 

  

Țintă:  Uke exectă Chudan Tsuki  - lovitură din frontață cu braţul la 

abdomen. 

 

Intenție:            Plexul SOLAR sau STOMAC a lui Tori. 

 

 

 

 
            

Țintă:               Ago Tsuki (Upper cut) – lovitură de pumn. 

 

Intenție:           Bărbia. 

   

 

  

Țintă:                 Mawashi Tsuki (Croșeu) – Lovitură semi-circulară de braţ, cu 

pumnul. 

Intenție:             Partea laterală a capului lui Tori. 

 

 

 

   

 

               

 

Țintă:                 Mae Geri – Lovitură frontală de picior. 

Intenție:              Plexul solar, stomacul. 

 

   

      

Țintă :                Mawashi Geri – Lovitură semi-circulară de picior. 

Intenție:             Plexul solar, stomacul. 

 

                           Tori poate face un pas înapoi şi îşi poate întoarce uşor corpul. 

                           Atacul trebuie să îl poată ajunge pe Tori, dacă acesta nu se         

                           deplasează. 
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( U 12 )( Fiecare atac poate fi executat cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă) 

 3 atacuri per serie la alegerea sportivilor, seriile aplicate vor fi numai A și B 

Pentru toate categoriile de vârstă mai jos, cuplurile arată doar seria A, 3 atacuri, liberă alegere.  

Seria A Atacuri de prize, încenturări şi cravaşe      

           (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

 

  

Priza:  Uke prinde mâna lui Tori. O mână prinde încheietura, cealaltă 

antebraţul. 

 

Intenţia:   • De a împinge sau a trage  

                 • De a controla mâna din faţă a lui Tori 

                 • De a-l mobiliza pe apărător 

 

  

Priza: Uke prinde cu mâna reverul diagonal opus al kimono-ului lui 

Tori. 
 

Intenţia: • De a veni mai aproape de adversar, pentru a executa o altă 

acţiune. 

              • De a împinge - trage sau fixa adversarul – poate pentru a-l  

                        lovi ulterior 

 

             

          

    Priza: Uke atacă gâtul lui Tori  frontal /  spate, pentru a executa o 

ștrangulare 
 

    Intenţia: • De-al împinge / trege spre înapoi pe Tori 

              • de-al fixa pe Tori 

 

 

Priza: Uke atacă gâtul lui Tori, din lateral, pentru a executa o 

strangulare. Uke îl poate muta pe Tori în poziţia corectă sau 

Tori se poate muta singur(ă) în poziţia corectă. 

 

Intenţia:          • De a-l împinge sau fixa pe Tori 

 

 

           

               

 

Priza:               Uke îl încenturează pe Tori, din faţă, pe sub braţe/peste brațe.   

                        Capul lui Uke este pe umărul lui Tori.  

                        Înaintea atacului, Tori îşi ţine braţele într-o poziţie firească.   

Intenţia:          • De a-l imobiliza pe Tori            

 

                  

 

Priza:         Uke aplică Hadaka Jime, cu braţul. Priza trebuie închisă. Uke îl 

poate  

                   muta pe Tori în poziţia corectă sau Tori se poate întoarce singur(ă). 

 

Intenţia:      De a strangula sau de a dezechilibra. 
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Priză:           Uke prinde cu braţul  gâtul lui Tori, din lateral. Priza trebuie 

închisă. 

 

Intenţia:        De a strangula sau de a aplica o tehnică de proiectare. 

                

 Priză:           Uke prinde cu braţul  gâtul lui Tori, din faţă.  

  

Intenţia:          De a strangula sau de a aplica o tehnică de proiectare. 

 

Comentariu general:   Mâinile şi prizele trebuie închise. 

Seria B Atacuri cu lovituri de braţ sau de picior      

           (Fiecare atac trebuie precedat de un pre-atac) 

 

 

 

 

  

   

Țintă:  Uke exectă Jodan Tsuki  - lovitură din frontață cu braţul la cap. 

 

Intrenție:          Faţa lui Tori. 

 

  

Țintă:  Uke exectă Chudan Tsuki  - lovitură din frontață cu braţul la 

abdomen. 

 

Intenție:            Plexul SOLAR sau STOMAC a lui Tori. 

 

 

 

 
            

Țintă:               Ago Tsuki (Upper cut) – lovitură de pumn. 

 

Intenție:           Bărbia. 

   

 

  

Țintă:                 Mawashi Tsuki (Croșeu) – Lovitură semi-circulară de braţ, cu 

pumnul. 

Intenție:             Partea laterală a capului lui Tori. 

 

 

 

   

 

               

 

Țintă:                 Mae Geri – Lovitură frontală de picior. 

Intenție:              Plexul solar, stomacul. 

 

   

      

Țintă :                Mawashi Geri – Lovitură semi-circulară de picior. 

Intenție:             Plexul solar, stomacul. 

 

                           Tori poate face un pas înapoi şi îşi poate întoarce uşor corpul. 

                           Atacul trebuie să îl poată ajunge pe Tori, dacă acesta nu se         

                           deplasează. 
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Anexa III Categoriile de greutate în Sistemul Fighting 
 

Masculin 

Seniori 

+21 

Juniori 

18/19/20 

Aspiranți 

15/16/17 

Cadeți 

12/13/14 

Cadeți 

10/11 

Cadeți 

8/9 

1x3 min. 1x3 min. 1x3 min. 1x2 min. 1x2 min. 1x2 min. 

-56 kg -56 kg -46kg -34kg -24kg -21kg 

-62 kg -62 kg -50kg -37kg -27kg -24kg 

-69 kg -69 kg -55kg -41kg -30kg -27kg 

-77 kg -77 kg -60kg -45kg -34kg -30kg 

-85 kg -85 kg -66kg -50kg -38kg -34kg 

-94 kg -94 kg -73kg -55kg -42kg -38kg 

+94 kg +94 kg -81kg -60kg -46kg -42kg 

  +81kg -66kg -50kg +42kg 

   +66kg +50kg  

Drept de participare: Concurenţi, membri ai JJIF şi EJJU, care vor împlini vârsta în 

anul curent (de la 1.1 la 31.12). 

 

Feminin 

Senioare 

+21 

Junioare 

18/19/20 

Aspirante 

15/16/17 

Cadete 

12/13/14 

Cadete 

10/11 

Cadete 

8/9 

1x3 min. 1x3 min. 1x3 min. 1x2 min. 1x2 min. 1x2 min. 

-49 kg -49 kg -40kg -32kg -22kg -20kg 

-55 kg -55 kg -44kg -36kg -25kg -22kg 

-62 kg -62 kg -48kg -40kg -28kg -25kg 

-70 kg -70 kg -52kg -44kg -32kg -28kg 

+70 kg +70 kg -57kg -48kg -36kg -32kg 

  -63kg -52kg -40kg -36kg 

  -70kg -57kg -44kg -40kg 

  +70kg -63kg -48kg +40kg 

   +63kg +48kg  

Drept de participare: Concurenţi, membri ai JJIF şi EJJU, care vor împlini vârsta în 

anul curent (de la 1.1 la 31.12). 
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Anexa IV Categoriile de greutate în Sistemul Ne-Waza 
Masculin 

Categoria 
Aspiranți 

U18 

Juniori 

U21 
Seniori 

Seniori 

+36 ani 

Durata 4 min. 6 min. 6 min. 5  min. 

Categorii 

de 

greutate 

-46kg -62 kg -62 kg -62 kg 

-50kg -69 kg -69 kg -69 kg 

-55kg -77 kg -77 kg -77 kg 

-60kg -85 kg -85 kg -85 kg 

-66kg -94 kg -94 kg -94 kg 

-73kg +94 kg +94 kg +94 kg 

-81kg    

+81kg    

Chei la picioare Interzise Interzise  Interzise 

Poziție de start În picioare În picioare În picioare În genunchi 

Drept de participare: Concurenţi, membri ai JJIF şi EJJU, care vor împlini vârsta în 

anul curent (de la 1.1 la 31.12). 

 

Feminin 

Categoria 
Aspirante 

U18 

Junioare 

U21 
Senioare 

Senioare 

+36 ani 

Durata 4 min. 6 min. 6 min. 5  min. 

Categorii 

de 

greutate 

-40kg -55 kg -55 kg -55 kg 

-44kg -62 kg -62 kg -62 kg 

-48kg -70 kg -70 kg -70 kg 

-52kg +70 kg +70 kg +70 kg 

-57kg    

-63kg    

-70kg    

+70kg    

Chei la picioare Interzise Interzise  Interzise 

Poziție de start În picioare În picioare În picioare În genunchi 

Drept de participare: Concurenţi, membri ai JJIF şi EJJU, care vor împlini vârsta în 

anul curent (de la 1.1 la 31.12). 

 


