
JUDO
PRZEPISY 

WALKI JUDO

Czas walki, 
mata, judogi…

Zapraszamy 



Z materiałów dowiesz się…

1. Ile trwa walka w judo ?

2. Co to jest golden score ?

3. Na jakiej macie walczymy ?

4. Ile arbitrów sędziuje walkę ?

5. Który zawodnik zakłada jaki kolor judogi ?

6. A na końcu kolejne wyzwanie 



CZAS WALKI

• Regulaminowy czas walki w judo wynosi 4 minuty.

• Czas walki jest taki sam dla kobiet i mężczyzn.

• Przerwy w walce nie są liczone do czasu walki.



CZAS WALKI

• Walkę można również wygrać przed upływem 4 minut

poprzez wykonanie akcji technicznej ocenionej na ippon,

zdobycie drugiej oceny waza ari lub karę dyskwalifikacji

dla przeciwnika (hansoku make).



CZAS WALKI – GOLDEN SCORE

• Kiedy upłynie regulaminowy czas walki, a zawodnicy nie

mają żadnych punktów za rzut lub trzymanie, albo mają

taką samą ilość punktów, walka toczy się dalej – następuję

dogrywka, czyli golden score.

• GOLDEN SCORE może być wygrana wyłącznie

poprzez ippon, waza ari lub hansoku make (dyskwalifikacja)



POLE WALKI

• Walka judo toczy się na tatami.

• Oficjalne wymiary pola walki to minimum 8 metrów

x 8 metrów do maksimum 10 metrów x 10 metrów.

• 1 materac/mata (z których układa się pole walki) powinien

mieć 1 metr szerokości, 2 metry długości i 5 centymetrów

grubości oraz być zrobiony ze specjalnej pianki.



POLE WALKI

• Pole walki musi być dodatkowo otoczone 3 metrowym
pasem ochronnym, również ułożonym z mat.

• Na ważnych zawodach, kolory maty są ściśle określone –
oficjalnie jest to kolor żółty i czerwony.

• Każda zmiana koloru wymaga akceptacji IJF
(Międzynarodowej Federacji Judo).



SĘDZIOWIE

• Walkę judo prowadzi 3 sędziów.

• Jeden sędzia (główny) prowadzi walkę na macie, a dwóch

obserwuje pojedynek przy stoliku sędziowskim.

• Trójka sędziowska prowadząca walkę porozumiewa

się przez system słuchawkowy.



SĘDZIOWIE

• Decyzje są podejmowane większością głosów.

• Na oficjalnych zwodach, sędziowie musza pochodzić
z innego kraju niż walczący zawodnicy.

• Sędzia prowadzący walkę powinien mieć zawodnika
w białej judogi po swojej prawej stronie, a zawodnika
w niebieskiej judogi po swojej lewej stronie.



JUDOGI

• Zawodnik, który został pierwszy wyczytany do walki,
zakłada białą judogi.

• Zawodnik, który został wezwany do walki jako drugi,
zakłada niebieską judogi.

• Kolor biały i niebieski są też ściśle określone przez
przepisy.



JUDOGI

• Przepisy określają również bardzo dokładnie długość rękawów,
nogawek, ich szerokość, typ materiału, z którego jest zrobiona
judoga, wielkość dozwolonych naszywek (np. reklamowych).

• Przed każdą walką trzeba przejść kontrolę, czy judogi spełniają
wszystkie wymagania.

• Judogi, w których walczą zawodnicy np. na Mistrzostwach Świata,
muszą być zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Judo.



A na koniec…. Wyzwanie nr 35 

#iznowuprzepisychallenge

Znajdź odpowiedź na pytanie:

Jak kończyła się remisowa walka judo zanim 
wprowadzono dogrywkę, czyli golden score ?

Znasz już odpowiedź ?

Wyślij mailem odpowiedź na pytanie do trenera 
(poproś o pomoc w przesłaniu odpowiedzi swoich Rodziców).
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