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Θέμα: Κανονισμοί  

JUNIORS 
 

Οι διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθήσουν τα σωματεία και οι διοργανωτές  είναι οι ακόλουθες: 

• Η δήλωση συμμετοχής, θα αποστέλλεται με το όνομα, την ηλικία και το βάρος των αθλητών. 
• Οι αθλητές υποχρεούται να έχουν Δελτίο και Κάρτα Υγείας Αθλητή (ΚΥΑ). 
• Η διαδικασία ζύγισης των μικρών αθλητών ισχύει ως έχει. 
• Όλα τα παιδιά θα κάνουν κοινό ζέσταμα, ώστε να μετατραπεί η διαδικασία σε διασκέδαση. 
• Όλα τα παιδιά θα συγκεντρώνονται γύρο από τα τατάμι με βάση την ηλικία και τα κιλά για να 

πετύχουμε την εξοικείωση με τον αγωνιστικό χώρο. 
• Η Γραμματεία θα χωρίζει τους αθλητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ώστε όλα να 

αγωνιστούν από δυο φορές και να καταλάβουν υποχρεωτικά μια θέση και ένα μετάλλιο. 
• .Οι προπονητές θα είναι απλοί συνοδοί των αθλητών και δεν επιτρέπεται να δίνουν οδηγίες σε 

καμία περίπτωση. 
• Οι σύλλογοι δεν θα βαθμολογούνται από τις κατηγορίες αυτές. 

Οι στόχοι αυτών των αλλαγών σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων αποσκοπούν στην απόκτηση μιας θετικής 
αγωνιστικής εμπειρίας από τους μικρούς τζουντόκα, που θα οδηγήσουν στην αγάπη για το άθλημά μας. 

Καμία ένσταση πάνω σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες δεν θα γίνετε δεχτή από την ΚΕΔ.  

Κανονισμοί αγώνων 

α) Τα mini juniors και juniors Β 
 

• Διάρκεια αγώνα 1 λεπτού,  
• Δεν υπάρχει  Golden score . 
• Δεν υπάρχουν ποινές 
• Για λόγους κυρίως ασφαλείας, οι τεχνικές στα γόνατα και οι  τεχνικές αυτοθυσίας απαγορεύονται . 
• Οι αθλητές επιτρέπεται να κρατά την κλασική kumikata και την kumikata που είναι κάτω από το 

χέρι του αντιπάλου με σκοπό να πιάσει πίσω στην μέση και χαμηλά στην πλάτη του αντιπάλου 
 

 
 

http://hjf.gr/karta-ygias-athliti-nomou-4479-2017/


 
 

• Οποιαδήποτε άλλη kumikata  απαγορεύεται και ο διαιτητής θα σταματάει τον αγώνα . 
 

• Στην διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής θα δίνει βαθμό για μία ρίψη  ανεξάρτητος αν είναι IPPON ή 
WAZARI. 

• Ο διαιτητής θα δείχνει τον βαθμό με την κίνηση του WAZARI και θα αναγράφετε στον πίνακα. 
• Το  Osaekomi θα έχει διάρκεια 10 δευτερόλεπτα και θα δίνει ένα βαθμό ( WAZARI ). 
• Και νικητής του αγώνα θα είναι ο αθλητής που θα έχει πάρει πρώτος τους  2 βαθμούς και θα είναι 

και η λήξη του αγώνα . 
• Σε περίπτωση ισοπαλίας και λήξης του χρόνου  τον/ την νικητή/τρια του αγώνα θα τη καθορίσει  η 

γενική εικόνα του αγώνα από τους αρμόδιους διαιτητές. 
•  

β) Τα juniors Α: 
 

• Διάρκεια αγώνα 1 λεπτού,  
• colden score 30 δευτερόλεπτα 

 
Θα δίνεται η ποινή shido για τους εξής λόγους 
 

• Για μη επιθετικότητα 
• Για αμυντική στάση και συμπεριφορά 
• Για μέσα-έξω στον αγωνιστικό χώρο 

 
Για λόγους κυρίως ασφαλείας, οι τεχνικές στα γόνατα και οι  τεχνικές αυτοθυσίας όπως (μόνο αυτές οι 
τρεις ) 

• tomoe nage,  
• sumi gaesi,  
• ura nage 

 
απαγορεύονται και θα δίνεται ποινή shido. 
 

• Οι αθλητές επιτρέπεται να πιάνουν την κλασική kumikata και την kumikata που είναι κάτω από το 
χέρι του αντιπάλου με σκοπό να πιάσει πίσω στην μέση και χαμηλά στην πλάτη του αντιπάλου 

• Οποιαδήποτε άλλη kumikata  απαγορεύεται και ο διαιτητής θα σταματάει τον αγώνα και θα δίνει 
ποινή shido. 

• Στην διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής θα δίνει βαθμό για μία ρίψη  ανεξάρτητος αν είναι IPPON ή 
WAZARI. 

• Ο διαιτητής θα δείχνει τον βαθμό με την κίνηση του WAZARI και θα αναγράφετε στον πίνακα 
 
Οι ποινές δίνονται απευθείας, χωρίς προειδοποίηση .  
 

• Στο τέλος του αγώνα, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα με βαθμό ή με shido κρίνει τον νικητή. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας τότε θα ξεκινήσει το Golden score διάρκειας μισού λεπτού. 

• Στη περίπτωση που δεν υπάρχει βαθμός ή shido με την λήξη του Golden score , τον/ την 
νικητή/τρια του αγώνα θα τη καθορίσει η γενική εικόνα του αγώνα από τους αρμόδιους διαιτητές. 

• Ο χρόνος του osae komi  στα  juniors Α  θα είναι 5-14 δευτερόλεπτα και θα δίνεται ο βαθμός 
wazari και ο βαθμός ippon θα δίνεται στα 15 δευτερόλεπτα. 

 

 
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β 

 
Στους αγώνες παίδων κορασίδων Β απαγορεύονται  
 

• Οι τεχνικές Shime-Waza & Kansetsu-Waza 
• Οι τεχνικές στα γόνατα και θα δίνεται shido 

 

 



• Όποιο γύρισα σε newaza με χρήση τεχνικής sankaku-jime 

 

 
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 

 
 
 

Στους αγώνες παίδων κορασίδων Α απαγορεύονται 
 

• Οι τεχνικές Shime-Waza & Kansetsu-Waza 
• Όποιο γύρισα σε newaza με χρήση τεχνικής sankaku-jime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση 
ΚΕΔ 
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