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Αγαπθτοί τηουντόκα , 
Σο 2017 αποτελεί ζνα νζο ξεκίνθμα όςον αφορά τισ νζεσ μεγάλεσ 
αλλαγζσ ςτουσ κανονιςμοφσ του ακλιματοσ, οι οποίοι ζχουν ωσ 

ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ κεαματικότθτασ και τθσ δυναμικότθτασ του. 
Πιςτεφω πωσ οι νζοι κανονιςμοί κινοφνται προσ τθν ςωςτι 

κατεφκυνςθ και όπωσ αναφζρει ο Πρόεδροσ τθσ Παγκόςμιασ 
Ομοςπονδίασ Κοσ Vizer, « Σο κάνουμε αυτό για να “ανοίξουμε”
περιςςότερο το τηοφντο ςτο κοινό και να γίνει το τηοφντο ζνα 

“ανοικτό” άκλθμα ςε όλο τον κόςμο».  

ωτθρόπουλοσ Δθμιτρθσ

IJF International Referee

Πρόεδροσ ΚΕΔ



ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
ΒΑΘΜΩΝ - ΠΟΙΝΩΝ 

•ΛΟΝΔΙΝΟ 2012

•ΡΙΟ 2016
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ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΛΟΝΔΙΝΟ 2012



ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΡΙΟ 2016
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Διάρκεια αγϊνα 

Άντρεσ  - γυναίκεσ   τζςςερα  (4)  λεπτά

Κατηγοριοποίηςη  των βαιμϊν 

-Θα υπάρχει μόνο Ippon & waza-ari

-Tα waza-ari δεν προςτίκενται(χωρίσ όριο)

-Δφο waza-ari δεν είναι πλζον ζνα Ippon

- Ωσ waza-ari κα κεωροφνται όςεσ τεχνικζσ 
βακμολογοφνταν με Yuko & Waza-ari ςτο 
παρελκόν. 



Ακινητοποίηςη:

-Χρόνοσ Osae-Komi: Wazari-ari 10 δευτ.

Ippon         20 δευτ.

-Ο αγϊνασ δεν κα τερματίηεται με 2 Waza-ari
γιατί δεν υπάρχει πλζον ςυςςϊρευςθ 
βακμολογίασ.

- Δεν υπάρχει πλζον waza-ari awasete



Σεχνικθ βαιμολογία:

- Κατά τον χρόνο του κανονικοφ αγϊνα, ο 
αγϊνασ μπορεί να κερδθκεί μόνο με 
τεχνικοφσ πόντουσ

( waza-ari ι Ippon)

- Μια ποινι ι ποινζσ δεν κα κακορίηουν τον 
νικθτι (ςτην διάρκεια του κανονικοφ αγώνα), 
εκτόσ από τθν περίπτωςθ του Hansokumake.



Golden Score:
-ε περίπτωςθ βακμολογικισ ιςοπαλίασ, ο 
αγϊνασ ςυνεχίηεται ςτο Golden Score.

- Κάκε βακμόσ/οί ι  ποινι/ζσ του κανονικοφ 
αγϊνα παραμζνουν ςτον βακμολογικό 
πίνακα .

- Η απόφαςθ για τον νικθτι ςτο Golden Score 
δίνεται με βάςθ τθν διαφορά ςε βακμοφσ ι 
ποινζσ.



Παραδείγματα περιπτϊςεων Golden Score

Winner  WhiteGolden Score



Παραδείγματα περιπτϊςεων Golden Score

Golden Score Winner  White



Παραδείγματα περιπτϊςεων Golden Score

Golden Score Winner  Whiteυνεχίζεται



Golden Score

υνεχίζεται

υνεχίζεται

Winner  Blue



Ποινέσ:
- Ζχουμε πλζον τρία (3) shido, αντί για 
τα προθγοφμενα τζςςερα(4), και το 
τρίτο μετατρζπεται ςε Hansokumake.



Kumikata 1 :
- Για να απλοποιθκεί και για να γίνει πιο κατανοθτι θ 
διαιτθςία, κάποιοι από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ  ο 
αγωνιηόμενοσ «πιάνει» το τηουντόκι και τιμωροφνταν 
παλαιότερα , πλζον δεν κα τιμωροφνται(κακόςον υπάρχει 
προετοιμαςία για επίκεςθ και όχι για αμυντικό ςκοπό).    
( pistol grip, pocket grip…)
- Οι «όχι κλαςικζσ» kumikata όπωσ cross grip και belt grip  
δεν κα τιμωροφνται κακόςον ο  Tori προετοιμάηει 
επίκεςθ. 



Kumikata 2 :
- Κάκε αρνθτικι ςτάςθ  κα τιμωρείται 
με shido διότι είναι ενάντια ςτο πνεφμα 
του τηοφντο. Αυτό ςθμαίνει , δεν ψάχνει 
για επίκεςθ , αμυντικι ςτάςθ κ.α.
- Αναγνωρίηοντασ τθν δυςκολία μιασ 
επικετικισ ενζργειασ ρίψθσ , ο χρόνοσ 
μεταξφ του «πιαςίματοσ» και τθσ ρίψθσ 
επεκτείνεται  ζωσ τα 45 δευτερόλεπτα.



Πιάςιμο κάτω από την ζϊνη:

Σο «πιάςιμο ποδιοφ» ι το «πιάςιμο του 
παντελονιοφ», κα τιμωρείται τθν πρϊτθ 
φορά με shido και τθν δεφτερθ φορά με 
Hansokumake.



Ενάντια ςτο πνεφμα του τζοφντο:

-Κάκε ενζργεια ενάντια ςτο πνεφμα του 
τηοφντο, κα τιμωρείται άμεςα με 

Hansokumake.



Αςφάλεια:

- Αν ο Uke, ςτθν προςπάκειά του  να αποφφγει 
τθν πτϊςθ ςτθν πλάτθ, κάνει χριςθ με 
επικίνδυνο τρόπο , το κεφάλι , τον λαιμό ι τθν 
ςπονδυλικι  ςτιλθ  κα τιμωρείται με 
Hansokumake (βλζπε περίπτωςθ «γζφυρασ»  
άρκρο 20).

-Κάκε πτϊςθ ςτουσ δφο αγκϊνεσ  κα κεωρείται  
ζγκυρθ και κα βακμολογείται με waza-ari.

-Κάκε πτϊςθ ςτον ζνα αγκϊνα δεν  κα 
κεωρείται ζγκυρθ και δεν κα βακμολογείται.



Ρίψη και αντιτεχνικθ
-ε περίπτωςθ εφαρμογισ αντι-τεχνικισ, ο 
πρϊτοσ αγωνιηόμενοσ που κα ζρχεται ςε 
επαφι με το ςτρϊμα κα κεωρείται ωσ 
«αυτόσ που ζχει υποςτεί τθν ρίψθ».

-Αν ζχει επιτευχκεί βακμόσ ςθμειϊνεται ςτον 
βακμολογικό πίνακα.

-Κάκε ενζργεια μετά τθν πρϊτθ επαφι με το 
ςτρϊμα κα κεωρείται ωσ ne – waza και δεν 
κα προςμετράται.



Σζουντόκι:

Για τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ  και 
για να επιτυγχάνεται  ςωςτό «πιάςιμο» 
κρίνεται απαραίτθτο το ςακάκι του 
αγωνιηόμενου να είναι τοποκετθμζνο ςφικτά 
μζςα ςτθν ηϊνθ. 
Για αυτό όλοι οι ακλθτζσ κα πρζπει να 

τακτοποιοφν γριγορα το τηουντόκι και τθν 
ηϊνθ τουσ, μεταξφ των εντολϊν matte και
Hajime που ανακοινϊνει ο διαιτθτισ.


