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Küzdelmi idő 

 A férfiak és a nők mérkőzései egyaránt négy percesek lesznek, tiszteletben tartva a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság kérését. 

 Kizárólag akciópontok dönthetik el a küzdelmet. 

Aranypont (golden score) 

 Minden küzdelemben, ahol nincs akciópont, illetve egyenlő az állás, aranypontos 
hosszabbítással folytatódik. 

 A hosszabbításra minden korábban szerzett pont és intés a táblán marad. 
 Az aranypontos küzdelem akcióponttal vagy intéssel is véget érhet. 

Változások a pontozásban 

 Megszűnik a jukó, marad a vazari és az ippon. 
 Az eddig jukóval pontozott akciók is vazari értékűek lesznek. 
 Két vazari a jövőben már nem számít ipponnak. 
 A leszorításnál 10 másodperc után vazari, 20 másodperc után ippon jár. 

Büntetések 

 A jövőben három sidót lehet kiosztani az eddigi négy helyett, a harmadik leléptetést 
(hanszoku make) jelent. 

 A bíráskodás egyszerűsítése érdekében a jövőben az eddig tiltott fogásokat 
(pisztolyfogás, két kezes fogás azonos oldalon, ujjak a kabátujjban) nem büntetik. 

 A kumikata nem büntethető, amíg a tori a támadást készíti elő, de negatív pozícióban 
továbbra is büntetendő. 

 Fogásfelvételre és támadásra 45 másodperc áll rendelkezésre. 
 Védekező felfogású judóért intés jár. 
 Lábfogásért az első alkalommal sidó, a második esetnél leléptetés jár. 

Biztonság 

 Amennyiben az uke a hátra esés elkerülése érdekében olyan mozdulatot tesz, amely 
veszélyes lehet a fejére, nyakára, gerincére nézve, azonnal le kell léptetni. Ebben az 
esetben az uke elveszíti ezt a mérkőzését, de a versenyről nem zárják ki, ha van 
lehetősége, folytathatja a küzdelmet. 

Judogi 

 A jobb hatékonyságért és a jobb fogásfelvételért a küzdelmek során a judogit 
rendezetten kell viselni, vagyis a kabátot mindig össze kell fognia az övnek, s az övet 
feszesen meg kell húzni. Amennyiben a kabát vagy az öv kibomlik, a bírónak jeleznie 
kell, hogy a judoka gyorsan igazítsa meg a felszerelését. 

Világranglistapontok 

 A pontrendszer változni fog, erről hamarosan külön közlemény szól majd. 
 A junioroknál a korosztályos világbajnokság érmesei pontokat kapnak majd a felnőtt 

világranglistán. 


