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Förord
Det svenska regelverket för jujutsu ägs och administreras av Svenska Jujutsufederationen. Reglerna
omfattar våra tre tävlingsgrenar: Duo, Fighting och Newaza. För respektive tävlingsgren finns ett antal
olika regelverk med anpassningar för olika åldersklasser, erfarenhetsnivåer och tävlingsnivåer.
Grundprincipen är att de ordinarie seniorreglerna är så lika de internationella reglerna som möjligt i de
aspekter som avser sportens praktiska utförande. För övriga klasser har vissa anpassningar gjorts i
enlighet med Svensk Jujutsus utvecklingsmodell och Riksidrottsförbundets anvisningar. Syftet med
anpassningarna har varit att förenkla för såväl tävlande som för arrangörer och klubbledare samt att
främja en trygg tävlings- och träningsverksamhet.
Som komplement till detta reglemente finns Svenska Jujutsufederationens tolkningsguide som tydliggör
hur olika regler och situationer ska bedömas. Tolkningsguiden uppdateras löpande utifrån inkomna
frågeställningar. För arrangörer finns även ett funktionärsreglemente och en arrangörsguide.
Senaste upplagan av tävlingsreglemente, funktionärsreglemente, tolkningsguide, arrangörsguide och
övrig information gällande tävlingsverksamheten finns på www.jujutsu.se.
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ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER
I. Ordinarie tävlingsregler
1.

Tillämpning
a. Dessa regler gäller för junior- och seniortävlingar inom Svenska Jujutsufederationen för
tävlingsgrenarna Duo , Fighting och Newaza. Reglerna är en anpassning av det internationella
jujutsu förbundets (Ju-jitsu International Federation, JJIF) regler för de nämnda tävlingsgrenarna.
b. I Sverige gäller detta reglemente för tävlingar sanktionerade av Svenska Jujutsufederationen, med
undantag för internationellt sanktionerade tävlingar då JJIF:s regelverk gäller.
c. Sanktionen på tävlingen avgör om tävlingen är en Klubbtävling, Regionstävling, Nationelltävling
eller Internationelltävling. Om annat ej står angivet i sanktionsbeslutet skall tävlingen anses som
en nationelltävling.
d. Alla tävlingsgrenar för åldersklassen U18 eller äldre kan även erbjuda en amatörklass enligt
senior-amatörregler.
e. För tävlande enligt Seniorreglerna och Senior-amatörreglerna krävs det att den tävlande på
tävlingsdagen är minst 15 år fyllda.
f. Tävlande under 18 år får enbart tävla med vårdnadshavares tillåtelse.
g. Dessa regler är godkända av Svenska Jujutsufederationen den 5/11-2018.
h. Dessa regler är godkända av Kampsportsdelegationen 8/3 2019 (Dnr 216-7273-2018).

2.

Tävlingsklasser
a. Åldersindelning
1) För deltagande i U18 ska den tävlande på tävlingsdagen vara minst 15 år fyllda och ej vara
18 år fyllda.
2) För deltagande i U21 ska den tävlande på tävlingsdagen ej vara 21 år fyllda och minst vara
minst 18 år fyllda och ej vara 21 år fyllda.
3) För deltagande i Master ska den tävlande på tävlingsdagen vara minst 35 år fyllda.
4) För deltagande i Duo enligt seniorreglerna bestäms åldersindelningen utifrån den äldsta i
tävlingsparet. Båda tävlande måste dock vara minst 15 år fyllda enligt 1.e.
b. Könsindelning och Viktklasser
1) Könsindelning sker enligt biologiskt kön.
2) Kvinnliga tävlande får ställa upp i tävlingsklasser avsedda för män, med undantag för
svenskt mästerskap.
3) Män får ej ställa upp i tävlingsklasser avsedda för kvinnor.
4) Fighting och Newaza Herrar, -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
5) Fighting och Newaza Damer: -48 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
6) Andra viktklasser kan tillämpas dock kan en viktklass ej ha större steg än vad som
motsvarar 10% av vikten (avrundning till hela kg är tillåtet) i viktklassen (ex -50kg, -55kg,
-61kg). Användandet av andra viktklasser skall tydligt framgå i inbjudan.
7) Duo: Herrar (2 män), Damer (2 kvinnor), Mixed (1 man, 1 kvinna).
Öppen klass kan tillämpas där ovanstående parformeringarna kan möta varandra.
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c. Erfarenhetsindelning
1) Erfarenhetsindelning sker normalt i två nivåer: ordinarie och amatörklass.
2) Ytterligare indelningar efter exempelvis ålder och/eller erfarenhet m.m. kan göras vid
behov.
3) Planerad erfarenhetsindelning skall anges i inbjudan. Vid andra erfarenhetsindelning ska
regelverk anges för respektive tävlingsklass.
d. Sammanslagning av klasser
En klass får endast ställas in om den tävlande är ensam i klassen. Om möjligt ska flytt till annan
klass erbjudas. Eventuella sammanslagningar av klasser ska annonseras innan tävlingsstart. Vid
sammanslagning av tävlingsklasser ska sammanslagningen ske enligt följande:
1) Sammanslagning mellan erfarenhetsindelningar med samma regelverk och/eller
uppflyttning av tävlande till viktklassen ovan.
2) Flytt till annan åldersklass:
• Master flyttas till Senior
• U21 flyttas till Senior
3)
4)

5)
6)
7)
8)

3.

• U18 flyttas i första hand till U21 och i andra hand till Senior
Flytt till annan erfarenhetsnivå, viktklass och åldersklass (enligt 1 och 2).
Klasser kan i sista hand slås samman med nivå med annat regelverk. Fighting-klasser som
slås samman enligt detta förfarande ska ske enligt amatörregler. Avsteg från detta kan
göras om båda tävlande innehar tävlingskort och önskar genomföra match enligt
seniorregler.
Ungdom 15 år fyllda anmälda i ungdomsklass kan flyttas till seniorklass efter den
tävlandes och dess vårdnadshavares godkännande.
Barn- och ungdomsklasser kan aldrig slås samman med seniorklasser, Duo undantaget.
Tävlande i klasser med få deltagare kan erbjudas att dubblera eller flyttas upp till en
närliggande klass. Ordinarie klass skall dock genomföras.
Om serie med deltävlingar och tabell genomförs ska seriearrangören specificera hur
poängräkningen sker vid sammanslagning av klasser.

Tävlandes klädsel och krav på de tävlande
a. De tävlande skall bära en vit Jujutsu-gi av god kvalitet. Denna måste vara ren och hel. Den
tävlande skall bära rött eller blått bälte. Vid klubbtävling, regionstävling samt nationella tävlingar
(Svenska mästerskap undantag ) får den tävlande bära enhetligt enfärgade dräkter (gijacka och
byxor) av andra färger än vitt, mindre kontrasterande detaljer på dräkten tillåts ha annan färg.
b. Gi-jackan ska vara tillräckligt lång för att täcka höfterna.
c. Ärmarna ska vara vida nog för att greppa tag i och långa nog för att täcka halva underarmen, men
inte handleden. Ärmarna får inte kavlas upp.
d. Byxorna skall vara vida nog för att greppa tag i och långa nog att täcka halva skenbenet.
Byxbenen får inte kavlas upp.
e. Bältet skall vara knutet runt midjan med en råbandsknop, hård nog för att förhindra jackan från att
sitta löst, och vara långt nog för att gå två gånger runt kroppen och för att lämna minst 15 cm av
bältet på var sida om knuten.
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f. Kvinnliga tävlande ska bära en t-shirt, trikå, sporttopp eller motsvarande under gi-jackan. För
manliga tävlande är det tillåtet att bära motsvarande plagg under gi-jackan. Inga andra klädesplagg
får bäras under gi-jackan.
g. Tävlande ska ha korta finger- och tånaglar.
h. Tävlande får inte bära något som kan skada eller utgöra fara för motståndaren.
i. Glasögon får ej bäras. Kontaktlinser får bäras på egen risk.
j. Långt hår ska sättas upp med ett mjukt hårband.
k. Tävlande i klasser omfattade av kampsportslagen ska innan matchens start lämna in giltig
tävlingslicens, eller motsvarande, till MD. Tävlingslicensen återfås efter matchen om den tävlande
får fortsätta tävla. ÖD kan besluta om annan hantering av tävlingskorten, förutsatt att tävlande satt
i karantän eller tävlande utan giltig tävlingslicens ej ges möjlighet att gå match.
l. Tävlande med smittsam hudsjukdom eller tävlande belagd med tävlingskarantän får ej gå match.
m. Patchar (tyglappar) med exempelvis sponsorer eller klubblogotyp får användas. En patch ska vara
tunn, mjuk och tillverkad i tyg och får ej utformas eller placeras så den påverkar greppvänligheten
i gin. Patchar får ej täcka slag eller krage och får ej placeras nedanför armbågsleden. Tävlande
rekommenderas att följa JJIF:s anvisningar gällande patchars placering.
n. Inga symboler/texter med religiöst eller politiskt budskap får synligt bäras av tävlande eller
coacher. Detsamma gäller för symboler/texter med budskap som ej är förenliga med idrottens
anda.
o. För klubbtävling skall ovanstående punkter anses som rekommendationer, ej krav. Det som avser
de tävlandes säkerhet (så som 2.g - 2.j) är dock krav även vid klubbtävling.
p. Tävlande som innan matchstart har felaktig gi/utrustning/skydd m.m. ges 2 minuter för att åtgärda
felet. Bestraffning sker enligt respektive regelverk för fördröjning av starten. Om den/de tävlande
ej åtgärdar felet inom 2 minuter sker diskvalificering.
q. Tävlande som ej infunnit sig till matchstart ska genom utrop kallas till mattan. Den tävlande har
tre minuters inställelsetid under vilken minst tre utrop ska göras. Om den tävlande ej inställt sig
inom denna tid förlorar denne matchen genom diskvalifikation.
r. Tävlande som är involverad i två/flera på varandra följande matcher ska ges minst 5 min vila
mellan de aktuella matcherna; denna regel kan frångås om det är den tävlandes önskemål.
s. Andra gången en tävlande förlorar genom diskvalifikation i en turnering får denne inte delta mer i
turneringen oavsett vilken tävlingsgren tidigare diskvalifikation skett i.
t. Om en tävlande visar osportsligt uppträdande efter en match skall domarna på det tävlingsområdet
enhälligt besluta om, att tävlanden inte får delta mer i turneringen. De skall informera
överdomaren om sitt beslut och sedan be tävlingsledaren att officiellt kungöra detta. Den uteslutna
tävlanden förlorar alla tidigare vunna matcher, inklusive medaljer.

Svenska Jujutsufederationen

Tävlingsreglemente Revision 4.2.1

sidan 8 av 56

4.

Tävlingsområde1

a. Tävlingsområdet ska utgöras av tatami som indelas i två zoner (inre Matchytan och yttre
Säkerhetsytan) som markeras med kraftigt avvikande färger.
b. Ordinarie (och maximal) storlek på tävlingsområde är 12 x 12 m med 8x8m
matchyta omgiven av en 2 m säkerhetsyta.

1

c. Minsta storlek på tävlingsområde är 10x10 m med 6 x 6 m matchyta omgiven
av en 2 m säkerhetsyta.
d. Delad säkerhetsyta: Om två eller flera tävlingsområden ligger intill varandra
kan dela säkerhetsyta om avståndet mellan matchytorna är minst 3 meter.

2
1: Matchyta
2: Säkerhetsyta
1+2: Tävlingsområde

e. Fri yta: Tävlingsområdet skall omges av en fri ytan som ska vara minst 1 m
runtom tävlingsområdet. Inga hårda föremål med undantag för sekretariatsbord, scoreboard och
coachstolar får finnas inom den fria ytan. Publik får ej finnas inom den fria ytan.
f. Rekommenderas: De tävlandes startpositioner kan med fördel markeras med ex. tejp.
5.

Coacher
a. Endast en coach får uppehålla sig vid sidan av tävlingsområdet under matchen för att assistera den
tävlande.
b. Coachen skall uppträda som en förebild genom ett sportsligt och föredömligt uppträdande.
c. Om en coach uppför sig illa kan MD besluta om avvisning av coachen från tävlingsområdet för
resten av matchen. Om coachen fortsätter att uppföra sig illa kan ÖD avvisa coachen från
funktionärsområdet för resten av tävlingen.
d. En coach skall klä sig vårdat och lämpligt i förhållande till tävlingen.2
e. Coacher kan representera den tävlande mellan matcher för ex. meddela uteblivande eller lämna in
protest.

6.

Protest
a. Eventuell protest mot domslut skall lämnas skriftligt till ÖD inom 5 minuter efter att matchresultat
har annonserats.
b. Protest kan enbart lämnas mot upplevt felaktigt beslut vid utdelade varningar samt upplevda
påtagliga fel i sekretariatet som påverkat matchen till den grad att fel tävlande vann matchen.
Poängutdelning/-bedömning eller andra händelser som kan ha påverkat matchresultatet kan ej
överklagas.
c. Vid SM tages en protestavgift på 300 kr som betalas i samband med inlämnandet av protesten.
Betalningen kan ske via faktura eller andra direkta betalmetoder (ex swish). Avgiften återbetalas
om protesten går igenom och i annat fall tillfaller avgiften domarrådet eller motsvarande. Ev
betalnings- eller fakturerings avgifter återbetalas ej. Protesten hanteras av utsedda representanter
tillsammans med ÖD.
d. Protesten ska behandlas innan någon av de tävlande går sin nästa match. Matcher i stege kan
tillfälligt pausas i väntan på att protesten behandlas.

1
2

Utformningen av tävlingsområdet måste godkännas av Överdomaren utifrån de tävlandes säkerhet.
Vid Nationella tävlingar kan coacher i gi bära en träningsoverallsjacka eller motsvarande över gin.
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7.

Tävlingsarrangör
a. Tävlingsarrangör är den förening eller förbund, som står som värd för tävlingen som arrangeras
enligt detta reglemente. Tävlingsarrangören ska vara en medlem i Svenska Jujutsufederationen
och ha fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.
b. Tävlingsarrangören är skyldig att följa arrangörsreglementet samt de direktiv och anvisningar som
angetts från Svenska Jujutsufederationens styrelse eller den de utsett i sitt ställe (ex Sportråd).
c. Tävlingsarrangören ska se till att det finns, poängtavlor, matchlistor, matchprotokoll, plats för
tävlingsfunktionärer samt det som är särskilt angivit under respektive tävlingsgren. Detta gäller ej
klubbtävling
d. Tävlingsarrangören ska utse en tävlingsledare som representerar denne innan, under och för
rapportering efter tävlingen.

8.

Sanktion och sanktionsansökan
a. Tävlingsarrangören är skyldig att ansöka om sanktion från Svenska Jujutsufederationen.
b. Sanktion handläggs av en styrelsen utsedd företrädare (ex. sportråd eller domarråd).
c. Sanktionsbeslutet avgör tävlingsnivå och om tävlingen tillåts att genomföras.
d. Inlämnad sanktionsansökan för klubbtävling med angiven tävlingsarrangör och tävlingsledare
skall anses som godkänd förutsatt att arrangörsförbud ej gäller för den aktuella tävlingsarrangören.
Arrangerandet av klubbtävling sker på tävlingsarrangörens ansvar.
e. För regionstävling tillåts flera generella undantag i syfte att förenkla arrangemanget.
f. Om tävlingen arrangeras med sanktion från JJIF eller JJEU skall tävlingen räknas som
Internationell tävling.
g. Finns annat ej specificerat i sanktionen eller sanktionsansökan skall tävlingen anses som Nationell
tävling.

9.

Tävlingssjukvårdare och karantän
a. Tävlingar som omfattas av detta tävlingsreglemente skall ha minst en utsedd tävlingssjukvårdare
närvarande. Tävlingar med flera tävlingsytor bör ha flera tävlingssjukvårdare för att säkerställa att
någon alltid finns tillgänglig.
b. Tävlingssjukvårdare skall i första hand för regionstävling och nationell tävling bestå av en
legitimerad läkare. Tävlingssjukvårdare kan även vara legitimerad sjuksköterska eller legitimerad
sjukgymnast/fysioterapeut, om sjuksköterskan eller sjukgymnasten/fysioterapeuten gått kurs steg
2 i idrottsmedicin eller tillgodogjort sig motsvarande utbildning på annat sätt.
c. För tävlingar som ej genomförs enligt regler för Fighting Senior (omfattas av kampsportslagen)
skall kravet på kurs steg 2 i idrottsmedicin eller motsvarande ses som en rekomendation, ej krav.
d. För klubbtävling skall ovanstående anses som en rekommendation ej ett krav. På klubbtävling
ansvarar tävlingsledaren för att förbandslåda finns och någon lämplig person utsedd för att bistå
om en skada skulle uppstå.
e. I fall av flera närvarande sjukvårdare ska en ansvarig tävlingssjukvårdare utses. Den personen bör
företrädesvis vara den med mest relevant medicinsk kompetens sett utifrån uppgiften och är den
person som åläggs tävlingssjukvårdarens ansvarsområden (beslut om eventuell karantän, samt
skaderapportering till förbundet).
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f. En tävling kan med fördel använda annan sjukvårdspersonal som assistans till tävlingssjukvårdare.
g. Tävlingssjukvårdare ska föra skaderapport enligt federationens mall. Denna skall lämnas in till
styrelsen eller den person som styrelsen utser i sitt ställe (ex. förbundsläkare, medicinskt råd
m.m.) efter att tävlingen är avslutad. Skaderapporten finns att fylla i på www.jujutsu.se.
h. Tävlingssjukvårdaren får stoppa en match (via mattdomaren) för att undersöka de tävlande i syfte
att säkerställa de tävlandes säkerhet.
i. Tävlingssjukvårdaren kan fatta beslut att den/de tävlande ej får fortsätta match eller tävling
(oavsett tävlingsgren) om det bedöms föreligga en oförsvarlig risk för förvärrad skada.
j. Ev. klubb-/teamläkare kan bistå sjukvårdaren i dennes karantänsbedömning.
Tävlingssjukvårdarens beslut gällande karantän kan ej överskridas av klubb-/teamläkare.
k. Tävlingssjukvårdare har alltid sista ordet om en skadad tävlande kan fortsätta eller inte.
l. Tävlande som blivit medvetandesänkt eller medvetslös under tävling (eller träning) till följd av
våld mot huvudet (genom t.ex. slag, spark eller kast) ska beläggas med karantän (tävlingsförbud)
enligt följande:
1) Matchen skall omedelbart avbrytas och SOS alarm (112) ska omedelbart kontaktas. Följ
instruktioner och generellt gäller att den skadade ska hjälpas att komma till närmaste
vårdinrättning för bedömning.
2) Vid en skada skall karantän sättas till 4 veckor
3) Andra skadan under en 3 månaders period skall karantän sättas till 3 månader
4) Tredje skadan under en 12 månaders period skall karantän sättas till 12 månader
5) Återgång till träning och tävling sker i samråd med sjukvården.
m. Tävlande som besätts med karantän enligt ovanstående skall få sitt tävlingskort eller motsvarande
indraget under karantänstiden. Indraget tävlingskort skall skickas till Svenska Budo och
Kampsportsförbundet av tävlingsledaren.
n. Tävlande som under tävling förlorat eller fått sänkt medvetande till följd av en handling som ej
involverar våld mot huvudet enligt 9.i vanligen genom ex. strypning ska ej tillåtas fortsätta
tävlingen. Ingen karantän tillämpas.
o. Tävlande som blöder får ej tävla förrän detta är åtgärdat. Skadetiden kan användas för åtgärd
under match.
10.

Lagtävlingar
a. Lagtävlingar är möjliga och reglerna är densamma som för respektive gren.
b. Reserver i lagtävlingar
1) Reserver kan ersätta tävlande som skadats eller insjuknat.
2) Reserverna ska vara i samma viktklass eller i en lägre, än de som ska ersättas.
3) Reserver kan inte ersätta en diskvalificerad tävlande.
4) Reserver ska anmälas och väga in samtidigt som de ordinarie tävlande.

11.

Situationer som inte täcks av reglerna
a. Alla de situationer som uppstår och som inte finns i regelverket skall handläggas av
matchdomarna (MD+SD/JD) i fråga. De tillsammans skall besluta om lämplig åtgärd.
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b. Bordsdomaren har ingen rösträtt utan kan endast assistera.
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II. Allmänna regler för barn- och ungdomsklasser (upp t.o.m 15 år)
1.

Tillämpning
a. Dessa regler gäller för tävlande i följande barn- och ungdomsklasser:
1) Ungdomsklasser: 13-15 år.
2) Barnklasser: 7-8 år, 9-10 år och 11-12 år.

2.

Åldersindelning

Ålderskategorierna är skrivna med ett överlapp mellan åldrarna. Syftet är att ge en flexibilitet för
arrangörer och tävlande att åstadkomma bästa möjliga matchningar. Överlappet är inte tänkt som en
möjlighet till dubblering i två olika åldersklasser. Tävlande som ställer upp i annan ålders- eller viktklass
för att möjliggöra matchning för andra tävlande kan dock tillåtas att dubblera för att denne ska få chans
att gå match i sin ordinarie tävlingsklass, förutsatt att dubbleringen inte hamnar i konflikt med regel 5
Dubblering.
a. För tävlande i ålderskategorin 13-15 år ska den tävlande på tävlingsdagen vara minst 12 år men ej
16 år fyllda.
b. För tävlande i ålderskategorin 11-12 år ska den tävlande på tävlingsdagen vara minst 8 år men ej
13 år fyllda, rekommenderat är minst 10 år.
c. För tävlande i ålderskategorin 9-10 år ska den tävlande på tävlingsdagen vara minst 7 år men ej 11
år fyllda, rekommenderat är minst 8 år.
d. För tävlande i ålderskategorin 7-8 år, ska den tävlande under innevarande år vara minst 5 år men
ej 9 år fyllda, rekommenderat är det år den tävlande fyller 7år.
e. För tävlande i Duo bestäms parets åldersgrupp utifrån den yngsta personen i tävlingsparet. Detta
till skillnad från Senior tävlande där åldersgruppen bestäms utifrån den äldsta. Särskilda regler för
sammanslagning gäller för Duo-klasserna.
3.

Könsindelning och Viktklasser
a. Följande viktklasser gäller i Sverige för ålderskategorin 13-15 år i Fighting och Newaza:
Flickor:

-40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg

Pojkar:

-40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg

Ålderskategorin 13-15 år sker normalt med könsindelning, kan dock slås samman vid behov.
b. Följande viktklasser gäller i Sverige för Ålderskategorin 11-12 år i Fighting och Newaza:
-20 kg, -25 kg, -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg
Ålderskategorin 11-12 år sker normalt utan könsindelning, kan dock göras vid behov.
c. Följande viktklasser gäller i Sverige för Ålderskategorin 9-10 år i Fighting och Newaza:
-25 kg, -30 kg, -35 kg, +40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg
d. Följande viktklasser gäller i Sverige för Ålderskategorin 7-8 år i Fighting och Newaza:
-20 kg, -25 kg, -30 kg, -35 kg, +40 kg
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e. Tävlande i Duo sker normalt utan könsindelning, i ålderskategorierna 13 - 15 år kan dock
könsindelning göras vid behov.
4.

Sammanslagning av klasser
En klass får endast ställas in om den tävlande är ensam i klassen. Om möjligt ska flytt till annan
klass erbjudas. Eventuella sammanslagningar av klasser ska annonseras innan tävlingsstart.
Sammanslagning av tävlingsklasser ska ske enligt följande:
a. Sammanslagning av klasser på grund av lågt deltagarantal sker i första hand med åldersklassen
över.
b. Sammanslagning sker i andra hand med viktklassen över.
c. Sammanslagning sker i tredje hand med viktklassen och åldersklassen över.
d. Sammanslagning kan aldrig ske över mer än en viktklass och/eller mer än en ålderklass. Kan
sammanslagning ej ske enligt ovanstående ska klassen ställas in. Ålderskategorin 11-12 år år kan
ej slås samman med 13 15 år eller äldre.
e. Ålderskategorin 13-15 år kan ej slås samman med U18 eller äldre.
f. I Duo kan, vid behov, åldersklasser även slås samman över Ungdoms och Seniors gränserna (4.e
och 4.f). Detta bör dock enbart göras med klasser som annars skulle tvingas att ställas in.

5.

Dubblering
Vid dubblering kan matcher komma att sammanfalla och arrangören har ingen skyldighet att
invänta den tävlande som dubblerar.
a. Tävlande får ställa upp i samtliga tävlingsgrenar (Fighting, Duo och Newaza).
b. En tävlande får inte deltaga i fler än två tävlingsklasser inom samma tävlingsgren.
c. En tävlande får inte deltaga i fler än totalt tre tävlingsklasser under en tävling.
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III. Tävlingsfunktionärer
Detta avser att ge en generell beskrivning av de olika funktionärernas funktion. Mer ingående beskrivning
återfinns i Funktionärsreglemente.
1.

Domarna
a. I samtliga nivåer Regionstävling och över skall licenserade domare användas. För klubbtävlingar
bör licenserad domare användas.
1) Domaren bör vara minst 15 år för barnklasser, 16 år för ungdomsklasser (13-15 år) och 18
år för seniorklasser. Detta gäller ej B-domare.
2) Om möjligt bör domarna komma från olika klubbar. Detta gäller ej klubbtävling.
b. Överdomaren (ÖD) ansvarar för domarna och att tävlingen följer de regler och förordningar som
är satta för tävlingens genomförande. ÖD skall om möjligt ej utgöra domarpolen annat än som
reserv. På regionstävling och över skall ÖD lämna in domarutvärdering3 av samtliga domare till
domarregistret.
c. Mattchef kan utses av ÖD vid tävlingar med flera tävlingsytor. Mattchefen ansvarar då för
tävlingens genomförande på respektive tävlingsyta. Mattchef agerar därmed som assistent till ÖD.
d. Mattdomaren (MD) skall befinna sig på tävlingsytan och är ansvarig för matchens förlopp.
e. Sidodomare (SD) skall assistera MD och befinna sig på säkerhetsytan (Fighting och Newaza).
f. Jurrydomare (JD) sitter på stolar och poäng bedömer matchen (Duo).
g. Bordsdomaren (BD) är ansvarig för sekretariatet. BD meddelar poäng och varningar till
sekretariatet samt informerar MD om avslut för matchtiden, Osae-komi-tiden, skadetiden m.m.
h. Det kan finnas två bordsdomare vid finalerna om antalet domare tillåter det och om detta kan vara
fallet vid alla finaler i turneringen.

2.

Sekretariatet
a. Sekretariatet ska bestå av en-två personer som för protokoll och tar tiden.
b. En ska föra protokoll på en elektronisk poängtavla, vid användande av två personer kan den andra
föra protokoll på papper. Används ingen elektronisk poängtavla kan den ena föra protokoll på
papper medan den andra tar tiden.
c. Om de två protokollen skiljer sig från varandra, är det pappersprotokollet som ska gälla. Om båda
protokollen förs på papper är det BD som bestämmer vilket protokoll som ska gälla.

3

Kan delegeras till Mattchef med minst nationell A-licens.

Svenska Jujutsufederationen

Tävlingsreglemente Revision 4.2.1

sidan 15 av 56

IV. Regelanpassning för tävlingsnivåer
I regel sker tävlingsarrangemang i enlighet med aktuella regler och rekommendationer för respektive
tävlingsnivå. Nedan finns beskrivet anpassningar för olika tävlingsnivåer. Anpassningarna är utformade
så att lägre tävlingsnivåer har fler tillåtna undantag vilket möjliggör enklare tävlingsarrangemang. Utöver
de angivna undantagen kan arrangören söka dispans från fler regler utifrån behov och dessa bedöms och
handläggs individuellt.
För Barntävlan (7-8, 9-10 och 11-12 år) finns särskilda krav gällande sekretariat och domare och hanteras
separat från vad som anges för senior- och ungdomstävling. Annars är tävlingsnivåerna indelade i fyra
steg Klubbtävling, Regiontävling, Nationell tävling och SM.
Beskrivna undantag skall ses som mininivå och tävlingsarrangören uppmanas att arrangera tävlingen med
så få undantag som möjligt.
1.

Klubbtävling

Klubbtävling (ej klubbmästerskap) ska arrangeras med målsättningen av att vara ett träningstillfälle där
man under tävlingslika förhållanden tränar på att tävla. Klubbtävling skall därför anses som ett
träningstillfälle för alla såväl för de tävlande som för domare och funktionärer. Klubbtävlingen ska
därför utformas så att alla inblandade ges bästa möjlighet att träna och lära.
d. Klubbmästerskap arrangeras med ett högre fokus på resultat jämfört med vad som är syftet för
klubbtävling och därför ställs högre krav på denna tävlings. Ett krav är att samtliga domare är
licenserade, använder ordinarie domarsystem samt att det finns ett sekretariat som kan notera
poängställning och matchtid.
e. Klubbtävling / klubbmästerskap arrangeras för den egna klubbens medlemmar (max en per 10
deltagarna får vara gäster från en anan förening). Det är ej tillåtet att gå ut med officiella
inbjudningar till andra klubbar för klubbtävlingar/klubbmästerskap.
f. Klubbtävling kan arrangeras för alla ålderskategorier (barn, ungdom och senior) och
erfarenhetsindelningar. För Fighting senior måste minimumkraven motsvara ställda krav enligt
regionstävling.
g. Tävlingsorganisation:
1) Ej krav att ha överdomare.
2) Ej krav att ha tävlingssjukvårdare, dock ansvarar tävlingsledaren för att förbandslåda finns
och att det finnas en utsedd person som kan assistera vid uppkommen skada.
h. Tävlingsområde:
1) Matchområde: Minimum 4x4 m med minst 1m säkerhetsyta.
2) Friyta: Fasta hinder inom 1 m från säkerhetsytan ska vadderas. Vid mindre tävlingsområde
bör fasta hinder inom 2 m från säkerhetsytan vadderas.
i. Domare:
1) Det är rekommenderat att använda licenserade domare. Vid användande av icke
licenserade domare bör vara insatta i i aktuella tävlingsregler.
2) Alla licenserade domare får döma på samtliga positioner.
3) Domarsammansättning kan ske enligt följande:
1) Ordinarie domarsystem enligt reglemente
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2) 1-domar system: Enbart MD, MD:s beslut rörande poäng och bestraffningar
räknas.
3) 2-domarsystem MD och BD. MD:s beslut rörande poäng och bestraffningar räknas.
BD assisterar MD vid behov och styr sekretariatet.
4) Det rekommenderas att domarna skall bära enhetlig domarklädsel (ex. klubb t-shirt) så
domare kan utskiljas från övriga funktionärer och tävlande.
5) Domarsammansättningar med en SD kan enbart användas för utbildning. Extra SD
markeringar räknas då ej annat än vid situationer där MD finner det nödvändigt vid ex. vid
oklart handlingsförlopp vid skada eller förbjuden handling.
6) Vid klubbmästerskap skall samtliga domare vara licenserade och samma krav ställs på
domarna som vid en regionstävling.
j. Sekretariat:
1) Det är rekommenderat att använda en person som sköter tidtagning och poängräkning
(papper eller digital poängtavla kan användas).
k. Resultat, invägning, matchning m.m.:
1) En klubbtävling bör genomföras utan resultatfokus med fristående matcher där
matchvinnare får utses, men ingen rangordning av deltagarna görs. Det finns därför inget
krav på invägning eller användande av matchlistor.
2) Ett klubbmästerskap genomförs med samma krav som för regionstävling.
2.

Regionstävling
a. Regionstävling (steget efter klubbtävling) är lägsta tävlingsnivån där tävlande från olika klubbar
möts. I regionstävling är det naturligt att ett större resultatfokus sätts för tävlingen. Större krav
ställs därför på tävlingens genomförande.
b. Regionsmästerskap kan arrangeras utan ytterligare krav, det är alltså samma krav för
regionstävling och regionsmästerskap.
c. Regionstävling arrangeras i första hand för de närliggande föreningarna. Officiell inbjudan bör gå
ut.
d. Regionstävling kan arrangeras för alla ålderskategorier (barn, ungdom och senior) och
erfarenhetsindelningar. För matcher enligt barnreglementet (7-8, 9-10 och 11-12 år) ställs lägre
krav på domare och sekretariat (se 4. Barntävlan).
e. Tävlingsorganisation:
1) Erfaren B-domare kan få dispans för att vara överdomare. Beslutas av Domarråd.
f. Tävlingsområde:
1) Matchyta: Minimum 6x6m (5x5m på dispans)
2) Säkerhetsyta: Minst 2m (1m på dispans).
3) Fri yta: Fasta hinder inom 2m (1m på dispans) från säkerhetsytan skall vadderas.
4) Vid dispans skall Tävlingsområdet med fri yta ej vara mindre än 10x10m (avsteg gällande
tävlingsområdets utformning kan göras på två av tre ytor aldrig alla tre).
g. Domare:
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1) Alla domare skall vara licenserade domare. Domarsammansättningen skall göras så att
tävlingen kan genomföras med avseende på domarnas licens.
2) Lokala domare ska prioriteras.
h. Sekretariat:
1) Tävlingen kan genomföras med enbart en person som tar tid och för poäng på papper eller
digital poängtavla. Rekommenderas dock att sekretariatet består av två funktionärer.
i. Resultat, invägning, matchning m.m.:
1) Invägning bör hållas samma dag min 1h innan matchstart med 30 min paus för lottning
m.m. Invägning kan erbjudas vid flera tillfällen för ex. senare start för vissa klasser.
3.

Nationell tävling
a. Nationell tävling kan arrangeras för alla erfarenhetsindelningar och ålderskategorier (barn,
ungdom och senior).
b. För barntävlan enligt barnreglementet (7-8, 9-10 och 11-12 år) ställs lägre krav på domare och
sekretariat (se 4. Barntävlan) med undantaget att 2-domarsystem ej kan användas.
c. För Senior och ungdomar genomförs Nationell tävling enligt ordinarie tävlingsreglemente.
d. Vid SM kan högre krav på tävlingens genomförande och domaruttagning ställas.
e. SM kan ej arrangeras för barn eller ungdomsklasser.

4.

Barntävlan (till och med 12 år)

Barntävlan innefattar tävling för barn upp till och med 12 år. På regionstävling och nationell tävling kan
barntävlan ske med olika fokus på resultat och har därför två olika mininivåer för att spegla de olika krav
på resultat. Rekommendationen är att all barntävlan skall ske med lågt fokus på resultat och mer fokus på
lärande och utveckling. Att barnet får en positiv tävlingsupplevelse ska vara det centrala för såväl
klubbledare, domare, tävlingsarrangörer och föräldrar oavsett vilket resultat fokus tävlingen har.
För barntävling gäller samma krav som för den aktuella tävlingsnivån men med de lägre minimumkrav
som är listade nedan.
a. Matcher för barn upp till och med 12 år kan genomföras som en del i de ovan beskrivna
tävlingsnivåerna eller som en enskild tävling.
b. Sanktion för barntävling med annan nivå kan sökas separat (ex. nationell senior och
ungdomstävling med en regionstävling för barn) Eventet ska då genomföras som två skilda
tävlingar med olika start- och stopptider eller i olika lokaler för respektive nivå.
c. Tävlingsområde:
1) Matchområde: Minimum 4x4 m
2) Säkerhetsyta: Minimum 1m, vid nationell tävling ska säkerhetsytan vara 2 m
3) Fri yta: Fasta hinder inom 1m från säkerhetsytan skall vadderas.
d. Domare:
Om tävlingen genomförs med lågt resultatfokus, utan stege och rangordning av de tävlande, kan
regionstävling genomföras med tvådomarssytem. Alla grenar behöver ej köra med samma
domarsystem. Dock bör hela tävlingen genomföras med samma domarsystem för respektive gren.
Om det är genomförbart kan domarna med fördel bära mindre formell klädsel.
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1) Ordinarie domarsystem:
•

Fighting: 2st C1-domare sida, C2-domare bord, B-domare matta

•

Duo: B-domare matta, 2st C1-domare jury,

•

Newaza: 2st Newaza-domare sida, bord och matta

2) Två-domarsystem:
•

Fighting:B-domare bord och matta.

•

Duo: B-domare bord och matta, MD och BD delar då även ut poäng, vid
lika resultat avgör MD vinnare.

•

Newaza: Newaza-domare bord och matta.

e. Sekretariat:
•

Utan rangordning: Minst en person som sköter tidtagning och poängräkning (papper eller
digital poängtavla kan användas).

•

Med rangordning: se Regionstävling.

f. Resultat, invägning, matchning m.m:
•

Utan rangordning: Stegar ska ej användas, medalj kan delas ut till samtliga deltagare.

•

Invägning: görs med gi

•

Med rangordning: Se Regionstävling.

g. Inbjudan och sanktion
1) Inbjudan kan ske tillsammans med inbjudan för tävling för seniorer/ungdomar..
2) Det skall tydligt framgå ifall barntävlingen arrangeras som egen tävling med annan nivå
(klubb/region/nationell) än övriga.
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Fighting
I. Seniorregler (Senior, Master, U21 och U18)
1.

Allmänt
a. I Fighting tävlar två motståndare mot varandra i en sportsmässig tävlingsform som bygger på
Jujutsu.
b. En match är indelad i 3 delar:
Del 1: Slag och sparkar.
Del 2: Kast, nedtagningar, låsningar och strypningar.
Del 3: Golvtekniker bestående av fasthållningar, låsningar och strypningar.
c. För att en tävlande ska få göra en övergång till en annan del ska denne ha utfört en kontrollerad
teknisk handling. Med en kontrollerad teknisk handling avses minst:
1) Del 1: Kombinationer med slag och/eller sparkar
2) Del 2: Försök till kast, nedtagning, strypning eller låsning.
3) Del 3: Försök till positionsförbättring, fasthållning, strypning och/eller låsning.
d. Pänggivande träffytor i Del 1 är följande områden: huvud, ansikte, nacke, mage, bröstkorg, rygg
och på sidan av kroppen ovan höften.
e. Alla strypningar är tillåtna förutom strypningar med händer direkt mot halsen.
f. Matchtiden är 3 minuter. Det är mattdomaren som tillsammans med sidodomarna avgör, efter att
ha kontrollerat med bordsdomaren, om den sista handlingen händer före eller efter att matchtiden
tagit slut.

2.

Utrustning
a. Tävlingsarrangören skall tillse att röda och blå bälten finns vid varje matta.
1) Den tävlande som står först/överst i matchförteckningen bär röda skydd och rött bälte
2) Den tävlande som står sist/nederst i matchförteckningen bär blåa skydd och blått bälte
b. Hand- och benskydd:
1) På händerna ska de tävlande bära mjuka, korta och lätta handskydd. På fötter och skenben
ska mjuka benskydd (som täcker vrist- och skenben) bäras (skenbensdelen av benskydden
bärs under gibyxorna).
2) Skydden skall vara tillverkade av mjukt skumgummi med en tjocklek mellan 1 och 2 cm;
de skall vara i rätt storlek samt hela och rena.
c. Tandskydd: På tävlingar i Sverige skall svenska utövare bära tandskydd.
d. Övriga skydd:
1) Det är tillåtet att bära suspensoar.
2) För kvinnliga tävlande är även bröstskydd tillåtet.
3) Dessa skydd skall om de används bäras under gin.
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3.

Matchens förlopp
a. De tävlande startar mittemot varandra i mitten av tävlingsytan cirka två meter från varandra. Den
tävlande med rött bälte skall stå på MD:s högra sida. På signal från MD bugar de tävlande
stående, först mot domarna och sedan mot varandra.
b. När MD säger “Hajime” startar matchen i del 1.
c. Så fort en tävlande har greppat tag i den andre övergår matchen till del 2. Slag och sparkar är inte
längre tillåtna.
1) Slag/spark som träffar samtidigt som greppet ska bedömas som poänggivande
d. Så fort båda tävlande har båda sina knän i mattan, eller om en av de tävlande sitter på rumpan eller
ligger ner övergår matchen i del 3.
e. De tävlande kan fritt växla mellan de olika delarna men de måste vara aktiva i samtliga delar.
f. Om en tävlande i del 1 utför en otillåten övergång till del 2 stoppas matchen och en teknisk
bestraffning utdelas varpå matchen fortsätter i del 1.
g. Kast måste påbörjas på tävlingsytan. Motståndaren får kastas till säkerhetsytan under förutsättning
att det inte innebär någon fara för motståndaren. (Se Sektion 13c p.2 och p.3).
h. När matchen är slut utropar MD vinnaren, därefter ges tecken åt de tävlande att stående buga först
mot varandra och sedan mot domarna.

4.

Tillämpning av ”Hajime”, ”Matte”, ”Sonomama” och ”Yoshi”
a. MD skall säga “Hajime” för att starta matchen samt för att fortsätta matchen efter ”Matte”.
b. MD skall ropa ”Matte” för att stoppa matchen temporärt i följande fall:
1) Om en av de tävlande eller båda har lämnat matchytan helt i del 1 eller del 2.
2) Om båda tävlande helt har lämnat matchytan i del 3.
3) Om en eller båda av de tävlande gör en förbjuden handling i del 1.
4) Om en eller båda av de tävlande skadas eller insjuknar.
5) Om en tävlande inte själv kan klappa av under en strypning eller låsning.
6) När tiden för Osae-komi är över.
7) Om kontakt upphör i del 2 och del 3 och de tävlande inte fortsätter i del 1 av sig själva.
8) När MD finner det nödvändigt (till exempel för att rätta till dräkten eller för att ge en
bestraffning).
9) När en av SD finner det nödvändigt i del 1 och därför klappar i händerna.
10) När matchen är över.
c. “Sonomama” skall användas om MD tillfälligt måste stoppa de tävlande. I detta fall skall de
tävlande stå helt stilla och får inte röra sig. ”Sonomama” meddelas:
1) För att ge en av de tävlande eller båda en bestraffning/tillsägelse i del 2 eller 3.
2) Då MD finner det nödvändigt.
3) När en av SD finner det nödvändigt i del 2 eller 3 och därför klappar i händerna.
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d. Efter “Sonomama” fortsätter de tävlande i exakt samma position som de hade när kommandot
ropades. För att sätta igång matchen igen skall MD ropa ”Yoshi”.
5.

Poäng

Poäng räknas förutsatt att en majoritet av domarna signalerat om detta. Om två domare utdelar poäng till
en och samma tävlande, men den ena dömer ippon och den andre wazaari ska wazaari räknas.
a. Följande poäng kan ges i del 1:
Slag och sparkar ska göras med Hikite/Hikiashi (tillbakadrag), i god balans och med kontroll
1) Ett o-blockerat slag eller en o-blockerad spark
2) Ett delvis blockerat slag eller en delvis blockerad spark

(Ippon, 2 poäng)
(Wazaari, 1 poäng)

b. Följande poäng kan ges i del 2:
Kast, nedtagningar, låsningar och strypningar
1) Strypningar och lås med avklapp.
2) Ett perfekt kast eller en perfekt nedtagning.
3) Ett icke perfekt kast eller en icke perfekt nedtagning.

(Ippon, 2 poäng)
(Ippon, 2 poäng)
(Wazaari, 1 poäng)

c. Följande poäng kan ges i del 3:
Golvtekniker, låsningar och strypningar
1) Osae-komi, låsningar/strypningar med avklapp.
2) En fasthållning med kontroll där Osae-komi som bibehålls i 15 sek.
3) En fasthållning med kontroll där Osae-komi som bibehålls i 10 sek.

(Ippon, 3 poäng)
(Ippon, 2 poäng)
(Wazaari, 1 poäng)

Följande ska bedömas som avklapp (Del 2 och 3):
1. En tävlande klappar i mattan, på sig själv eller på motståndaren.
2. En tävlande utstöter verbala ljud samtidigt som denne attackeras med en strypning/låsning
(verbalt avklapp).
3. En tävlande som ej själv klappa av, varpå domaren stoppar matchen.
En fasthållning som startar inom matchtiden får fortsätta även om matchtiden tar slut, tills dess att
15 sekunder har gått eller fasthållningen är förlorad. Om kontrollen i fasthållningen upphör innan
15 sekunder har passerat skall MD meddela ”Toketa”.
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6.

Bestraffningar
a. Bestraffningar måste ges av en majoritet av domarna för att räknas.
b. En ”Lätt förbjuden handling” ger bestraffningen “Shido” och motståndaren får en Wazaari.
Följande handlingar räknas som lätt förbjudna handlingar:
1) Om en eller båda tävlande är passiva.
2) Att rusa fram mot motståndaren utan att göra någon teknik eller Förbjuden handling Tillåten handling
att agera så att egen säkerhet riskeras. (”Mubobi”)
3) Att lämna matchytan med båda fötterna.
4) Att knuffa motståndaren utanför matchytan.
5) Att slå eller sparka när de tävlande befinner sig i del 2 eller 3.
6) Att utföra ytterligare handling efter det att ”Matte” eller
”Sonomama” har ropats.
7) Att slå eller sparka under höften.
8) Att göra låsningar mot fingrar eller tår.
9) Att i Del 3 lägga press över motståndarens njurar genom att sträcka på benen från stängd
guard.
10) Att göra strypningar direkt mot hals med händer eller fingrar.
11) Om en tävlande kommer oförberedd till mattan och försenar matchen. Bestraffningen ges
efter att de tävlande har bugat innan MD startar matchen med ”Hajime”.
12) Om en tävlande avsiktligt försenar matchen (genom att rätta till sin Gi, ta av sig bältet, ta
av sig handskydd etcetera).
13) Att hoppa upp i ’stängd guard’ med hela kroppsvikten på motståndaren.
c. En “Förbjuden handling” ger bestraffningen “Chui” och motståndaren får 2 Wazaari. Följande
handlingar räknas som förbjudna handlingar:
1)
2)
3)
4)

Att göra tekniker med för hård kontakt.
Att kasta motståndaren från matchytan så att denne landar utanför säkerhetsytan.
Att nonchalera MD:s tillsägelse eller vid upprepade shido företeelser.
Att göra onödiga utrop, kommentarer eller gester mot motståndaren, domarna, sekretariatet
eller någon annan.
5) Att göra en okontrollerad teknik; med det avses exempelvis en teknik som missar
motståndaren, men som vid träff hade ansetts vara gjord med för hård kontakt.
6) Att göra raka slag eller sparkar mot huvudet.
7) Filmning: Att agera på ett sätt där den tävlande försöker få motståndaren att bestraffas med
en varning för en annars korrekt utförd handling.
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d. Om en tävlande gör två “förbjudna handlingar” (Chui) förlorar denne matchen genom ”Hansokumake” (diskvalificering). Följande handlingar räknas som ”svårt förbjudna handlingar”:
1) Att utföra en handling med avsikten att skada motståndaren.
2) Att göra tekniker som kombinerar ett kast eller nedtagning (inklusive försök) med ett
samtidigt kopplat lås eller strypning där teknikerna i kombinationen har skilda "riktningar"
och som därmed gör att motståndaren svårligen kan falla säkert/ta sig ut och därmed
riskerar att skada sig. Detta inkluderar exempelvis höftkast med samtidigt kopplad jujijime (korsstrypning).
3) Att göra låsningar mot nacken eller ryggraden.
4) Att göra vridande lås mot knä eller fot.
5) Att i Del 2 göra teknik som skapar kraftig belastning mot sidan av motståndarens knä
(vridande- eller tryckande). Kani basami (scissor throw) är alltid att betrakta som en sådan
teknik.
6) Utförandet av en ej tillåten handling som medför att motståndaren tappar medvetandet.4
e. Första gången en tävlande gör en ”svårt förbjuden handling” förlorar denne matchen genom
“Hansoku-make”. Den diskvalificerade får 0 poäng och motståndaren får 40 poäng eller den
poäng som denne redan uppnått, om den är högre än 40.
f. Andra gången en tävlande förlorar med en ”Hansoku-make” i en turnering får denne inte delta
mer i turneringen. Den tävlande förlorar eventuellt kommande matcher på ”Fusen-gachi” (vinst
genom uteblivande).
g. Om båda tävlande samtidigt bestraffas med Hansoku-make ska matchen startas om.
7.

Matchens avgörande
a. Vinst genom så kallad "teknisk överlägsenhet” utdöms innan matchtidens slut till den tävlande
som har lyckats få minst en ippon i var och en av de tre delarna. I detta fall får förloraren 0 poäng
och vinaren får 50 poäng eller den poäng som redan uppnåtts, om den är högre än 50.
b. Vinst utdelas till den tävlande som har flest poäng efter matchtidens slut.
c. Om de tävlande har lika många poäng när matchen är slut vinner den tävlande, som har ippon i
flest delar.
d. Om resultatet är lika i poäng och antal delar med ippon, vinner den tävlanden med flest totalt antal
ippon. I Del 3 räknas ippon lika oavsett om de gett 2 eller 3 poäng.
e. Om resultatet är lika i poäng, antal delar med ippon och totalt antal ippon, blir det en extra rond
om 2 minuter. Förfarandet upprepas i fall av lika-ställning även efter den extra rondens slut. Det
skall vara en paus på 1 minut innan starten av varje extrarond. Ippon och varningar kvarstår
mellan ronderna.

8.

Uteblivande (walk over) och tillbakadragande
a. “Fusen-gachi” (vinst genom uteblivande) tilldömer MD den tävlande, vars motståndare inte
kommit till matchen inom utsatt tid (se rubrik under Allmänna tävlingsregler). Vinnaren får 40
poäng.

MD meddelar då först varning för utfördteknik följt av ’förlorat medvetande - Hansukomake’. Detta för att det skall vara tydligt att det ej är en felutdelad
varning. Ex. hårdkontakt med förlorat medvetande där enbart hansukomake utdelas kan uppfattas felaktigt.
4
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b. “Kiken-gachi” (vinst genom tillbakadragande) tilldömer MD den tävlande, vars motståndare drar
sig tillbaka från matchen under matchens gång. I detta fall får den som drar sig tillbaka 0 poäng
och vinnaren får 40 poäng eller den poäng som redan uppnåtts, om den är högre än 40.
9.

Skada, sjukdom eller olyckshändelse
a. Om en match stoppas på grund av skada ska MD tillåta skadetid för att möjliggöra den/de
skadades återhämtning. Skadetiden startas när tävlingsläkaren anlänt och får maximalt vara 2
minuter.
b. Skadetiden startar på order av MD.
c. Om en av de skadade inte kan fortsätta skall MD och SD fatta ett beslut enligt följande:
1) När skadeorsaken tillskrivs den skadade tävlanden skall denne förlora matchen med 0
poäng och motståndaren få 40 poäng eller den poäng som redan uppnåtts, om den är högre
än 40.
2) När skadeorsaken tillskrivs den oskadda tävlanden skall denne förlora matchen med 0
poäng och motståndaren få 40 poäng eller den poäng som redan uppnåtts, om den är högre
än 40.
3) När det är omöjligt att tillskriva någon av de tävlande orsaken till skadan skall den
oskadda tävlanden vinna matchen med 40 poäng eller den poäng som redan uppnåtts, om
den är högre än 40 och den skadade skall förlora med 0 poäng.
d. Om en tävlande insjuknar under match och inte kan fortsätta skall denne förlora matchen med 0
poäng och motståndaren få 40 poäng eller den poäng som redan uppnåtts, om den är högre än 40.
Se även rubriken Tävlingssjukvårdare och karantän under allmänna regler.
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II. Senior-amatörregler (Senior, Master, U21 och U18)
Senior-amatörreglerna är ett komplement till seniorreglerna för Fighting. Tävling enligt Senioramatörreglerna sker enligt samma förfarande som Seniorreglernamed följande undantag.
1.

Bestraffningar
a. Utöver de bestraffningar som benämnas i Seniorreglerna gäller följande handlingar som förbjudna
handlingar (chui):
1) Slag och sparkar mot huvudet (oavsett om tekniken träffar eller inte).

III. Ungdomsregler (13-15 år)
Alla tävlingar skall bedömas med utgångspunkt från Svenska Jujutsufederationens tävlingsregler för
Fighting med följande tillägg:
1.

Bedömning poäng/varning
a. Enbart lätt kontakt är tillåten.
•

Del 1: Endast lätt kontakt är tillåten vid slag och sparkar.

•

Del 2: Vid kast eller nedtagningar får den tävlande landa över sin motståndare, men ska då
se till att den egna kroppsvikten huvudsakligen landar på mattan, ej på motståndaren.

•

Del 3: Vid låsningar ska den tävlande stanna tekniken precis innan den når ändläget, d.v.s.
innan tekniken ”sitter”. Detta för att motståndaren ska ges möjlighet till avklapp och för att
domaren ska ges möjlighet att stoppa matchen. Det är således ej tillåtet att ”sätta”
låsningar och strypningar.

b. Vid bedömningen ligger fokus på kontrollen i utförd teknik. Den som utför tekniken ska se till att:
1) Tekniken utförs med lätt kontakt
2) Motståndarens säkerhet ej riskeras
Poäng utdelas om teknikerna uppfyller ovanstående två kriterier och övriga kriterier för
poänggivning.
c. Domaren ska om möjligt förebygga att riskfyllda situationer uppstår och kan agera preventivt för
att förebygga regelöverträdelser. Detta görs genom att stoppa matchen och instruera de tävlande
innan en sådan situation har hunnit uppstå.
2.

Förbjudna handlingar (chui)
a. Alla tekniker som utförs med för hård kontakt (del 1, 2 och 3). Se 1a.
b. Slag och sparkar mot huvudet.
c. Lås och strypningar i del 2
d. Framåtkast (exempelvis höftkast) som genomförs utan grepp i motståndarens arm.
e. Giljotinstrypning.
f. Dra i huvudet vid San kaku jime (triangelstrypning).
g. Sode guruma jime (Ezekiel choke / saxstrypning).
h. Handledslås.
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i. Knälås.
j. Sankaku Garami (Omoplata)
k. Hoppa upp på motståndare med hela sin vikt i del 2.

IV. Barnregler (7-9 år, 9-10 år och 11-12 år)
Alla tävlingar skall bedömas med utgångspunkt från Svenska Jujutsufederationens tävlingsregler för
Fighting. Med följande ändringar:
1.

Matchens förlopp
a. Matchtiden är 2 minuter.

2.

Domarnas bedömning poäng/varning
a. Enbart mycket lätt kontakt är tillåten.
•

Del 1: Endast mycket lätt kontakt är tillåten vid slag och sparkar.

•

Del 2: Vid kast eller nedtagningar får den tävlande landa över sin motståndare, men ska då
se till att den egna kroppsvikten huvudsakligen landar på mattan, ej på motståndaren.

•

Del 3: Vid låsningar ska den tävlande stanna tekniken innan den når ändläget, d.v.s. innan
tekniken ”sitter”. Detta för att motståndaren ska ges möjlighet till avklapp och för att
domaren ska ges möjlighet att stoppa matchen. Det är således ej tillåtet att ”sätta”
låsningar.

b. Vid bedömningen ligger fokus på kontrollen i utförd teknik. Den som utför tekniken ska se till att:
1) Tekniken utförs med mycket lätt kontakt
2) Motståndarens säkerhet ej riskeras
Poäng utdelas om teknikerna uppfyller ovanstående två kriterier och övriga kriterier för
poänggivning.
c. Domaren ska om möjligt förebygga att regelöverträdelser och riskfyllda situationer uppstår.
Domare kan därför agera preventivt genom att stoppa matchen och instruera de tävlande innan en
sådan situation har hunnit uppstå; detta i motsatt till att invänta regelöverträdelsen och sedan
utdela varning.
d. Avklapp som (följd av tillåten teknik) ger ippon och 2 poäng.
3.

Förbjudna handlingar
a. Alla tekniker som utförs med för hård kontakt (Del 1, 2 och 3). Se 2a.
b. Slag och sparkar mot huvudet.
c. Strypningar.
d. Låsningar i del 2.
e. Framåtkast (exempelvis höftkast) som genomförs utan att minst en av motståndarens armar är
greppad.
f. Handledslås
g. Ben och fotlås.
h. Hoppa upp på motståndare med hela sin vikt i del 2.
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Duo
I. Seniorregler (Senior, Master, U21 och U18)
1.

Allmänt
a. I Duo tävlar två utövare tillsammans i ett par där de presenterar ett på förhand inövat
självförsvarsprogram som bygger på Jujutsu. Två pars tekniker jämförs mot varandra i en
sportsmässig tävlan som är fördelad på tre serier:
A. Attacker med grepp, omfamningar och nacklås
B. Attacker med slag och sparkar
C. Attacker med vapen5
Varje serie består av fyra förbestämda attacker 6 från vilka paret skall bygga sitt program.
b. Paret väljer vem som är tori (försvarare) och uke (anfallare). Rollerna får bytas fritt såväl mellan
serier som inom en serie.
c. Varje teknik utgörs av följande tre moment:
1) Förattack – Uke gör en valfri förattack som består av en atemi (distraheringsteknik) som
exempelvis slag, knuff, drag eller spark
2) Attack – Uke följer upp förattacken med en förbestämd attack
3) Försvar – Tori gör ett valfritt försvar mot attacken
d. Paret kan själv välja om attacker, förattacker och försvar ska utföras med höger eller vänster sida.
e. Försvar och förattack väljs helt och hållet fritt i paret.
f. MD (mattdomaren) drar slumpmässigt 3 attacker från respektive serie. Det andra paret gör samma
attacker i slumpmässig ordning. MD meddelar vilken attack som ska utföras.
g. Vid den första tekniken i varje serie skall tori ha juryn på sin högra sida, efter detta kan attacken
komma från valfri sida.

2.

Utrustning
a. De tävlande ska använda en mjuk påk och en gummikniv. Påken skall vara 50 - 70 cm lång.

3.

Poängbedömning

Juryn skall bestå av 3-5 licensierade domare
a. Juryn skall titta på serien och bedöma den utifrån följande kriterier:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kraftfull attack
Verklighet
Kontroll
Effektivitet
Attityd
Fart
Variation

b. Poängen som ges är från 10 till 0 (intervall om 0,5)

5

I serie C kan den tävlande som attackerar börja med båda vapnen i sina händer
vissa attacker erbjuds ett antal alternativ från vilket paret skall välja en (se appendix).

6För
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c. För poängbedömningen totalt sett bör mer vikt läggas vid attacken och den första delen av
försvaret.
d. Poängavdrag sker efter brister i försvar och/eller attack enligt följande:
Attack
Felaktig attack
Greppet slöts ej
För-attacken och attacken var ej logiskt samhöriga
Dålig balans
Svag attack
Attacken missar målet

avdrag
2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng

Försvar & nedtagning
Otillräckligt försvar
Avsaknad av balansbrytning
Handlingen utfördes för snabbt
Uke hoppar med i tekniken
Show teknik(ej verklig)
Handlingarna var ej loGiskt samhöriga

1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng

Kontroll på mattan
Avsaknad av vapen kontroll
Bristande kontroll (Låsning, strypning) av Uke
Atemi missar Uke

1/2 poäng
1/2 poäng
1/2 poäng

e. Bestraffningar för ett pars uppförande skall medelas av MD vid vart tillfälle och skall bestraffas
med poängavdrag enligt följande:
Anländer sent till matchen (avdrages efter första serien) 1 poäng
Avsiktligt fördröjer matchen
1 poäng
Osportsligt uppträdande
2 poäng
f. Atemi ska vara kraftfull och uföras med god kontroll och på ett naturligt sätt med hänsyn till
uppföljande teknik.
g. Kast och nedtagningar ska innehålla balansbrytningar och vara effektiva.
h. Låsningar och strypningar ska visas för juryn på ett tydligt och korrekt sätt genom avklapp från
uke.
i. Förattack, attack och försvar ska utföras på ett tekniskt och realistiskt sätt.
j. Den högsta och lägsta poängen skall tas bort. Resterande 3 poäng summeras och utgör de poäng
som skall tilldelas paret. Används 3 eller 4 domare skall samtliga poäng som visas upp räknas.
4.

Matchens förlopp
a. Paren står mittemot varandra i mitten av tävlingsytan ungefär två meter ifrån varandra. Det först
lottade paret (par 1) har röda bälten och står på mattdomarens högra sida. Det andra paret (par 2)
har blå bälten. På MD signal gör paren en hälsning stående, först mot MD sedan mot varandra. Par
2 lämnar tävlingsytan och går till säkerhetsytan.
b. Matchen startar när MD meddelar den första attacken genom att säga numret på denna och genom
att vissa numret ex genom att hålla upp motsvarande antal fingrar först för de tävlande, sedan för
jurydomarna.
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c. När serie A är klar sätter sig de tävlande i det första paret på knä och inväntar domarnas
poängutdelning.
d. Om uke utför en annan attack än den som meddelats av MD ska det bedömas som felaktig attack.
MD ska efter seriens slutförande, innan poäng utdelas, indikera felaktig attack genom att visa
tecken och genom att muntligt meddela numret på den felaktiga tekniken.
e. Juryn utdelar poäng efter var series genomförande. På MD:s kommando ”Hantei” håller
respektive domare sin poängtavla över huvudet. När MD ser att poängen räknats kommenderar
han ner alla poängen. Efter det lämnar de tävlande tävlingsytan och går till säkerhetsytan.
f. Par 2 visar också sina tekniker i serie A och får sina poäng. Par 2 startar med serie B och får sina
poäng, efter det fortsätter par 1 med serie B och får sina poäng. Par 1 startar serie C, etcetera.
g. Matchen är slut efter att det sista paret har visat sin sista serie. De två paren intar samma plats som
vid start på begäran av MD. MD inväntar sekretariatets sammanräkning och meddelar därefter
vinnarna genom att höja sin hand och säga det vinnande parets färg.
h. Om poängen mellan de två paren är lika (”Hikiwake”), fortsätter matchen tills en vinnare kan
utses. Paret med blått bälte startar med serie A.
i. Efter att MD har ropat ut vinnarna, beordrar han en hälsning stående först mot varandra och sedan
mot domarna.
5.

Uteblivande (walk over) och tillbakadragande
a. “Fusen-gachi” (vinst genom uteblivande) tilldömer MD det par, vars motståndare inte kommit till
matchen inom utsatt tid (se rubrik under Allmänna tävlingsregler). Vinnande paret får 100 poäng.
b. “Kiken-gachi” (vinst genom tillbakadragande) tilldömer MD det par, vars motståndare drar sig
tillbaka från matchen under matchens gång. Vinnande par får 100 poäng det andra paret från 0
poäng.

6.

Skada, sjukdom eller olycka
a. Om en match stoppas på grund av skada/sjukdom/olycka ska MD tillåta skadetid för att
möjliggöra den/de skadades återhämtning. Skadetiden startas när tävlingsläkaren anlänt och får
maximalt vara 2 minuter per par.
b. Skadetiden startar på order av MD.
c. Om ett par inte kan fortsätta efter en skada utdelas ”Kiken-Gachi” till det andra paret.

7.

Diskvalificering

Ett par kan diskvalificeras och därmed förlora matchen (100-0). Detta kan ske t.ex om en/båda tävlande i
ett par visar osportsligt uppträdande. Beslut om diskvalificering fattas av matchens domare (MD och JD,
BD får tillfrågas men innehar ej rösträtt).
Se även rubriken Tävlingssjukvårdare och karantän under allmänna regler.
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II. Senior-amatörregler (Senior, Master, U21 och U18)
1.

Matchensförlopp
a. För deltagare i amatörklass väljer paret själv vilka tre tekniker de skall visa i var serie (totalt 9
tekniker), MD startar då var teknik med ”Hajime”.

III. Barn- och ungdomsregler (7-8 år, 9-10 år, 11-12år och 13-15 år)
Alla tävlingar skall bedömas med utgångspunkt från Svenska Jujutsufederationens tävlingsregler för Duo.
Serie C förekommer ej inom barn och ungdomstävlingar i Duo.
1.

Matchensförlopp
a. Barn 7-8 år visar 1 teknik enligt eget val från serie A och B (totalt 2 tekniker).
b. Barn 9-10 år visar 2 tekniker enligt eget val från serie A och B (totalt 4 tekniker).
c. Barn 11-12 år visar 3 tekniker enligt eget val från serie A och B (totalt 6 tekniker).
d. Ungdomar 13-15 år visar 3 av 4 tekniker genom lottning från serie A och B (totalt 8 tekniker).

2.

Sammanslagning av ålderskategorier i Duo
a. Sammanslagning av klasser i Duo kan ske helt fritt om tillräckligt underlag för klassers
genomförande saknas.
b. Vid sammanslagning inom barn och ungdomsreglerna skall de tävlande visa hela sitt program
även om de innehåller olika antal tekniker.
c. De par som visar fler tekniker skall bedömas på ett sätt att bedömningen blir rättvis men så att
extra tekniken/teknikerna har betydelse.
d. Rekommenderad bedömningsmetod är:
1) Bedömning av teknikerna sker enligt seniorreglementet för de antal tekniker som paret
med minst antal tekniker har i var serie.
2) Är extra tekniken/teknikerna bättre än de övriga teknikerna paret visat upp i respektive
serie skall laget tilldelas +0.5 poäng/extra teknik.
3) Är extra tekniken/teknikerna sämre än de övriga teknikerna paret visat upp i respektive
serie skall laget drags av -0.5 poäng/extra teknik.
4) Är extra tekniken/teknikerna i genomsnitt, samma nivå som de ordinarie teknikerna
bibehåller paret poängställningen enligt punkt 1.
e. Vid sammanslagning av kategorier med och utan lottning skall alla par visa upp sina tekniker och
bedöms enligt reglerna för senior.
1) Paren som var anmälda för tävlan där uppvisningen sker genom lottning visar sina tekniker
enligt seniorreglerna.
2) Paren som var anmälda för tävlan utan lottning, visa upp sina tre tekniker enligt de
program de tävlande har inövat. Var teknik startas på MD’s kommando (Hajime) istället
för teknikens siffra.
3) Poängbedömningen görs enligt reglerna för Duo senior även fast olika tekniker visas upp
och/eller i en annan ordning.
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f. Om en klass som tävlar enligt seniorregler(/senior-amatörregler) slås samman med klass som
tävlar enligt Barn- och ungdomsregler ska tävlingen ske enligt enligt ovanstående regler för Serie
A och B. Senior-paret avslutar matchen med att visa upp Serie C. Serien C poängbedöms enligt
seniorreglerna; poängen paret erhåller för serie C räknas ej i med matchresultatet.
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Newaza
I. Seniorregler (Senior, Master, U21 och U18)
1.

Allmänt
a. I Newaza tävlar två tävlande mot varandra i en sportsmässig tävlingsform som bygger på Jujutsu.
b. Målet i Newaza är att ta poäng genom kast/nedtagningar och positionsförbättringar eller att tvinga
motståndaren till avklapp (att ge upp) genom lås eller strypning.
c. Newaza består av:
1) Kast, nedtagningar, guarddragningar, låsningar och stypningar i stående
2) Kontrollpositioner, guardpasseringar, svep, låsningar och strypningar på nere på mattan.
d. En tävlingsarrangör kan om den önskar förutom åldersgränser även dela upp tävlingen i olika
erfarenhets nivåer utöver amatörklass.

2.

Utrustning
a. Det är inte tillåtet att bära hård suspensoar
b. Det är inte tillåtet att bära bröstskydd

3.

Matchtid
a. Matchtiden är 6 minuter.

4.

Matchens förlopp
a. De tävlande startar mittemot varandra i mitten av tävlingsytan cirka två meter från varandra.
Tävlanden med rött bälte skall stå på MD:s högra sida. På tecken av MD bugar de tävlande
stående först mot domarna och sedan mot varandra.
b. MD startar matchen med kommandot “Fight”.
c. De tävlande tillåts dra guard så fort någon av dem har ett grepp i den andre.
d. De tävlande kan kontrollera och byta mellan de olika positioner på mattan, men måste vara aktiva7
och arbeta mot positionsförbättringar eller låsning/strypning.
e. När matchen är slut utropar MD vinnaren, därefter ges tecken åt de tävlande att stående buga först
mot varandra och sedan mot domaren.

5.

Tillämpning av ”Fight” och ”Stop”
a. MD ska säga “Fight” för att starta matchen samt för att fortsätta matchen efter ”Stop”.
b. MD ska säga ”Fight” för att informera de tävlande om att de riskerar passivitetsvarning.
c. MD ska säga ”Stop” för att stoppa matchen tillfälligt i följande fall:
1) Om en av de tävlande eller båda har lämnat tävlingsytan i en lätt position som kan
återskapas, kan MD förflytta dem till mitten av tävlingsytan för att där åter starta matchen
från samma position.

7

gäller ej för tävlande som befinner sig i en mount position.
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2) Om en eller båda av de tävlande har lämnat tävlingsytan i en position som är svår att
återskapa startar MD åter matchen stående från mitten av tävlingsytan.
3) När MD finner det nödvändigt (till exempel för att rätta till dräkten eller för att utdela en
bestraffning).
4) Om en eller båda tävlande skadas eller insjuknar.
5) Om en av de tävlande klappar av (ger upp) eller när den tävlande ej kan klappa av
själv.När matchtiden är över.
d. Efter ”Stop“ kan MD låta matchen fortsätta från samma position som de tävlande befann sig i när
”Stop” kommandot gavs.

6.

Poäng

Utförda handlingar som leder matchen framåt mot ett möjligt avslut genom avklapp skall tilldelas poäng.
Defensiva handlingar kan inte ge poäng.
MD utdelar poäng genom att ovan axelhöjd, med fingrarna visa antalet poäng och samtidigt muntligt
meddela dessa.
Fördelar markeras genom att MD sträcker ut armen åt sidan i axelhöjd.
a. Nedtagningar:
En nedtagning med efterföljande bibehållen topposition i 3
sekunder
- Om motståndaren hoppar upp i stängd guard samtidigt
som ett kastförsök har inletts, måste den tävlande inom 3
2 poäng
sekunder ta ned motståndaren till mattan med effterföljande
bibehållen top position i 3 sekunder för att belönas med
poäng för nedtagningen.
• Om en tävlande får ned motståndaren, men ej lyckas
bibehålla topposition
• Om en tävlande gör ett kast-/nedtagningsförsök och
Fördel
motståndaren tvingas lämna mattan för att försvara
nedtagningen (ex. single leg där motståndaren hoppar på ett
ben för att försvara nedtagningen) Startar om från stående.
b. Poänggivande positioner
Poänggivande positioner bedöms enligt följande:
1.

Mount och Back control, 4 poäng

2.

Knee on belly, 2 poäng

Svenska Jujutsufederationen

Tävlingsreglemente Revision 4.2.1

sidan 34 av 56

1) Poänggivande position: Knee on belly
När en tävlande är över motståndaren och placerar sitt knä
på dennes mage, bröstkorg eller revben.
– Motståndaren ska ligga på rygg eller sida.
– Knät som är närmast motståndarens bälte skall vara
placerat på mottståndarens mage.
– Det andra knät som ej är placerat på motståndaren ska ej
ha kontakt med mattan.
– En direkt övergång från mount eller back mount till knee
on belly är ej poänggivande. För att en tävlande ska kunna
få poäng för knee on belly efter att ha fått poäng för mount
eller back mount ska de tävlande däremellan ha varit i
guard, i stående eller har bytt topp och botten-position.
Korrekt knee on belly enligt ovan, med undantag för att det
knä som ej är placerat på motståndaren har kontakt med
mattan.

2 poäng

Fördel

2) Poänggivande position: Mount
När en av de tävlande är förbi guarden och sitter på
motståndarens överkropp, vänd mot motståndarens ansikte.
– Den tävlande ska ha kontakt i mattan med båda knän eller
4 poäng
ett knä och en fot.
– Endast en av motståndarnas armar får vara under den
tävlandes ben.
Korrekt mount enligt ovan, men motståndaren får har båda
Fördel
armarna under den tävlandes ben
3) Poänggivande position: Back control
När en tävlande är bakom motståndaren och kontrollerar
dennes rygg och har placerat båda fötterna på insidan av
motståndarens ben.
4 poäng
– Den tävlande har ej korsat sina ben
– Den tävlande kan låsa upp en av motståndarens armar med
benet, förutsatt att armen befinner sig under axellinjen.
Korrekt utförd back control enligt ovan med undantag för
att:
– Den tävlande har endast fått en fot på insidan av
motståndarens ben.
Fördel
– Den tävlande har korsat sina ben
– Den tävlande har kopplat en kroppstriangel
– Den tävlande har låst upp båda motståndarens armar med
sina ben.
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c.

Positionsförbättringar
1) Positionsförbättring: Guardpassering8
När den tävlande tar sig förbi motståndarens guard och
3 poäng
kontrollerar efterföljande topposition i 3 sekunder
– Guardpassering enligt ovan med undantag för att
efterföljande topposition ej bibehålls i 3 sekunder.
Fördel
– Den tävlande kontrollerar motståndarens överkropp (axlar
nedtryckta mot mattan) när denne har halvguard
2) Positionsförbättring: Svep

Alla vändningar från underst i guard där den tävlande efteråt bibehåller topposition i minst 3 sekunder
bedöms som svep och belönas med 2 poäng. Att vara över motståndarens rygg efter ett svep ska även det
räknas som topposition.
En poänggivande position eller positionsförbättring som påbörjas men inte kontrolleras tillräckligt länge
för att vara poänggivande, ska belönas med en fördel.
De tävlande ska belönas med kumulativa poäng om de avancerar genom ett antal poänggivande positioner
och/eller positionsförbättringar; detta förutsatt att den sista poänggivande positionen kontrolleras i 3
sekunder och att den har kommit som en följd av de tidigare poänggivande positioner/
positionsförbättringar. Domaren ska i detta fall endast räkna 3 sekunders kontroll innan denne utdelar
poäng (exempelvis en guardpassering som följs av mount resulterar i 7 poäng)
Bedömning av särskilda situationer:

• Om två tävlande samtidigt drar guard ska domaren starta en 20 sekunders nedräkning. Om ingen av de
tävlande inom denna tidsperiod når topposition eller har en låsning/strypning eller är tydligt på väg att
göra en poänggivande handling ska MD stoppa matchen, utdela en varning till båda tävlande och
därefter åter starta matchen från stående.

• Om två tävlande samtidigt drar guard ska den tävlande som intar topposition först belönas med en
fördel.

• Inga fördelar utdelas för svepteknik som startar och slutar i 50/50.
d. Lås och strypningar
1) Alla strypningar är tillåtna med undantag för strypningar med bälte eller med bara händer
direkt mot hals
2) Alla lås mot skuldra, armbåge och handled är tillåtna
3) Benlås och fotlås är tillåtna om de är böjande, sträckande eller tryckande. Alla typer av
vridande lås på knä är förbjudna. Om en tävlande applicerar ett rakt knälås och
motståndaren i försöket att ta sig ut ur låset orsaker ett vridande lås och måste klappa av
räknas det som avklapp och denne förlorar matchen.

8

Med fasthållning avses side-mount (osae-waza), Knee on belly samt Front/back mount
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4) Lås eller strypning som nästan leder till avklapp från motståndaren skall belönas med en
fördel.
5) Vid avklapp till följd av låsning/strypning eller annan tillåten teknik ska matchen stoppas
och den tävlande som klappat förlorar matchen på avklapp.
6) Följande ska bedömas som avklapp:
I. En tävlande klappar i mattan eller på sig själv eller på motståndaren.
II. En tävlande utstöter verbala ljud samtidigt som denne attackeras med en strypning/
låsning (verbalt avklapp).
III. En tävlande är attackerad med en låsning/strypning och kan ej själv klappa av,
varpå domaren stoppar matchen.

7.

Bestraffningar
a. Bestraffningar utdelas i fyra steg:
1) Tillsägelse.
2) Fördel till motståndaren.
3) 2 poäng till motståndaren.
4) Diskvalificering.
b. “Lätt förbjuden handling” ger bestraffning enligt ovanstående stegring. Följande handlingar
räknas som lätt förbjudna handlingar:
1) Passivitet:
i. En tävlande som aktivt hindrar motståndarens möjlighet till avancemang utan att
själv visa på en vilja att förbättra sin egna position ex. genom att hålla fast
motståndaren på ett sätt där ingen av de tävlande kan avancera. Detta får ej
förväxlas med ett aktivt försvar.
ii. Passivitet delas inte ut när en tävlande ej har guard och försvarar sig från
motståndarens attacker från topp.
iii. Passivitet delas inte ut när en tävlande har en mount eller back control.
2) Att greppa med fingrarna på insidan i öppningen på motståndarens ärm eller byxben. Att
ha tummen på insidan är tillåtet.Att trycka handen mot motståndarens ansikte.
3) Att göra låsningar på fingrar och tår.
4) Att gå ner till golvet utan att någon av de tävlande har grepp i den andre.Att utföra tekniker
med ett bälte som inte är fastknutet.
5) Att bryta greppet på en motståndare som har guard och därefter ej återetablera kontakt med
motståndaren.Att dra ut på tiden genom att inte komma redo till matchen eller genom att
under match använda ej nödvändig tid till att rätta till Gi och bälte.
6) Att tala eller ge verbala kommandon.
7) Att inför återstart av match med återskapad position försöka förbättra sin position genom
att ta ett annat grepp eller position än det som var rådande då matchen stoppades.
8) Att hoppa upp i stängd guard med hela kroppsvikten på motståndaren är ej tillåtet i amatör
klass.
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c. Följande handlingar räknas som ”svårt förbjuden handling” och bestraffas med diskvalificering.
1) Att utföra en handling med avsikten att skada motståndaren.
2) Att medvetet försöka lämna tävlingsytan för att undvika låsning/strypning (att utföra ett
konstruktivt försvar mot tekniken som resulterar i att de tävlande hamnar utanför är ej en
otillåten handling).
3) Att göra låsningar mot nacke eller ryggrad.
4) Att stående göra vridande- eller tryckande tekniker från sidan mot knä (Kani basami
(scissor throw) ska bedömas som en sådan teknik).
5) Att trycka finger in i ögat på motståndaren.
6) ”Slam”, d.v.s. att snabbt sätta ned motståndaren i golvet från överst i guard.
7) Att ifrågasätta domslut.
8) Att utföra slag eller sparkar.
9) Att bita motståndaren eller utföra andra handlingar som är att betrakta som osportsligt
uppträdande.
10) Att avsiktligt försöka få motståndaren att göra en svårt förbjuden handling i syfte att få
denne att bli diskvalificerad.
d. Första gången en tävlande gör en ”svårt förbjuden handling” förlorar denne matchen genom
diskvalifikation. Tävlanden förlorar matchen med 0 poäng och motståndaren får 99 poäng.

8.

Matchens avgörande
a. En tävlande kan vinna matchen innan matchtidens slut, om denne har lyckats tvinga motståndaren
till avklapp. I detta fall får förloraren 0 poäng och vinnaren 99 poäng.
b. Den tävlande som har flest poäng efter matchtidens slut har vunnit.
c. Om de tävlande har lika många poäng när matchen är slut, vinner den tävlande som har flest
fördelar.
d. Om de tävlande har lika många poäng och fördelar, vinner den tävlande som har minst antal
bestraffningar.
e. Om resultatet är lika i poäng, antal fördelar och antal bestraffningar, sker en förlängning på 2
minuter där vinsten går till den tävlande som plockar första poängen eller fördelen (golden score).
Är resultatet lika efter förläggningen faller avgörandet på domarna att tilldöma segern till den som
varit mest aktiv under matchen. Fokus skall i första hand läggas på matchförloppet under
förlängningen och vem som där varit närmast att plocka ytterligare en poäng eller fördel.

9.

Uteblivande (walk over) och tillbakadragande
a. Vinst genom uteblivande (walk over) tilldömer MD den tävlande, vars motståndare inte kommit
till matchen inom utsatt tid (se rubrik under Allmänna tävlingsregler). Vinnaren får 80 poäng.
b. Vinst genom tillbakadragande tilldömer MD den tävlande, vars motståndare drar sig tillbaka från
matchen under matchens gång. I detta fall får den som drar sig tillbaka 0 poäng och vinnaren får
80 poäng.

10. Skada, sjukdom eller olyckshändels
a. Om en match stoppas på grund av skada ska MD tillåta skadetid för att möjliggöra den/de
skadades återhämtning. Skadetiden får vara maximalt vara 2 minuter.
b. Skadetiden startar på order av MD när tävlingssjukvårdaren anlänt.
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c. Om en av de skadade inte kan fortsätta skall MD fatta ett beslut enligt följande:
1) När skadeorsaken tillskrivs den skadade tävlanden ska denne förlora matchen. Den
oskadde tävlanden vinner matchen med poängställningen 80–0.
2) När skadeorsaken bedöms vara en otillåten teknik från den skadades motståndare ska
motståndaren diskvalificeras och förlora matchen. Den skadade vinner med
poängställningen 80–0.
3) När det är omöjligt att tillskriva någon av de tävlande orsaken till skadan skall den
oskadda tävlanden vinna matchen med poängställningen 80-0.
d. Om en tävlande insjuknar under match och inte kan fortsätta skall denne förlora matchen.
Motståndaren vinner med poängställningen 80-0.
e. Om en tävlande avbryter matchen p.g.a. muskelkramp medan matchtiden är igång förlorar denne
matchen och motståndaren skall vinna matchen med poängställningen 80-0.
Se även rubriken Tävlingssjukvårdare och karantän under allmänna regler.
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II. Ungdomsregler (13-15 år)
Alla tävlingar skall bedömas med utgångspunkt från Svenska Jujutsufederationens tävlingsregler för
Newaza med följande ändringar:
1.

Matchens förlopp
a. 4 min

2.

Bedömning poäng/varning
a. Enbart lätt kontakt är tillåten.
•

Vid kast eller nedtagningar får den tävlande landa över sin motståndare, men ska då se till
att den egna kroppsvikten huvudsakligen landar på mattan, ej på motståndaren.

•

Vid låsningar ska den tävlande stanna tekniken precis innan den når ändläget, d.v.s. innan
tekniken ”sitter”. Detta för att motståndaren ska ges möjlighet till avklapp och för att
domaren ska ges möjlighet att stoppa matchen. Det är således ej tillåtet att ”sätta”
låsningar och strypningar.

b. Vid bedömningen ska fokus ligga på kontrollen i utförd teknik. Den som utför tekniken ska se till
att:
1) Tekniken utförs med lätt kontakt
2) Motståndarens säkerhet ej riskeras
Poäng utdelas om teknikerna uppfyller ovanstående två kriterier och övriga kriterier för
poänggivning.
c. Domaren ska om möjligt förebygga att riskfyllda situationer uppstår och kan agera preventivt för
att förebygga regelöverträdelser. Detta görs genom att stoppa matchen och instruera de tävlande
innan en sådan situation har hunnit uppstå.
3.

Förbjudna handlingar
a. Alla tekniker som utförts med för hård kontakt se 2.a.
b. Att utföra låsningar/strypningar på ett sådant sätt att motståndaren ej ges möjlighet att klappa i tid
(gå direkt på avslut utan att uppvisa kontroll).
c. Framåtkast (exempelvis höftkast) som genomförs utan grepp i motståndarens arm.
d. Kast där den tävlande landar för hårt på sin motståndare.
e. Giljotinstrypning.
f. Dra i huvudet vid San kaku jime (triangelstrypning).
g. Sode guruma jime (Ezekiel choke / saxstrypning).Handledslås.
h. Knälås.
i. Alla vridande fotlås
j. I stående hoppa upp på motståndare med hela sin vikt
k. Muskel kompressions tekniker (ex biceps- och calf slicer)
l. Singel leg med huvudet på utsidan av motståndarens kropp
m. Omoplata
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III. Barnregler (6-8, 9-10 och 11-12 år)
Alla tävlingar skall bedömas med utgångspunkt från Svenska Jujutsufederationens tävlingsregler för
Newaza. Med följande ändringar:
1.

Matchensförlop
a. 3 min

2.

Domarnas bedömning poäng/varning
a. Enbart mycket lätt kontakt är tillåten.
•

Vid kast eller nedtagningar får den tävlande landa över sin motståndare, men ska då se till
att den egna kroppsvikten huvudsakligen landar på mattan, ej på motståndaren.

•

Vid låsningar ska den tävlande stanna tekniken innan den når ändläget, d.v.s. innan
tekniken ”sitter”. Detta för att motståndaren ska ges möjlighet till avklapp och för att
domaren ska ges möjlighet att stoppa matchen. Det är således ej tillåtet att ”sätta”
låsningar.

b. Vid bedömningen ska fokus ligga på kontrollen i utförd teknik. Den som utför tekniken ska se till
att:
1) Tekniken utförs med mycket lätt kontakt
2) Motståndarens säkerhet ej riskeras
Poäng utdelas om teknikerna uppfyller ovanstående två kriterier och övriga kriterier för
poänggivning.
c. Domaren ska om möjligt förebygga att regelöverträdelser och riskfyllda situationer uppstår.
Domare kan därför agera preventivt genom att stoppa matchen och instruera de tävlande innan en
sådan situation har hunnit uppstå; detta i motsatt till att invänta regelöverträdelsen och sedan
utdela varning.
d. Avklapp som (följd av tillåten teknik) ger 4 poäng. Matchen stoppas tillfälligt och startas åter i
stående.
3.

Förbjudna handlingar
a. Alla tekniker som utförts med för hård kontakt se 2.a.
b. Strypningar och halslås.
c. Handled, ben och fotlås.
d. I stående göra låsningar/strypningar.
e. Framåt kast (exempelvis höftkast) som genomförs utan att minst en av motståndarens armar är
greppad.
f. I stående hoppa upp på motståndare med hela sin vikt.
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Appendix I – Domartecken

Hajime - starta matchen:
Domaren står mellan de tävlande och visar med båda
händerna och säger samtidigt “Hajime”. Rösten skall
vara stark och auktoritär.

Matte - stoppa matchen:
Domaren höjer en av sina händer i axelhöjd med armen
parallellt med mattan och visar handflatan med
fingrarna uppåt mot sekretariatet och säger samtidigt
”Matte”. Rösten skall vara stark och auktoritär.

Ippon:
Ippon 3 Poäng:
Domaren höjer höger eller vänster arm (beroende på om Domaren höjer höger eller vänster arm (beroende på om
poängen ges till den röda eller blå tävlanden) högt över poängen ges till den röda eller blå tävlanden) högt över
huvudet med handflatan framåt.
huvudet och visar tydligt tre fingrar.

Wazaari - en poäng:
Domaren höjer vänster eller höger arm till axelhöjd
(beroende på om poängen ges till den röda eller blå
tävlanden) med handflatan nedåt. Tecknet skall visas
tydligt mot sekretariatet.

Ändring - ändring av ett beslut:
Domaren viftar ett par gånger med rak arm över
huvudet efter att ha gjort ett annat tecken, som då skall
ändras. Tecknet måste visas tydligt och resolut mot BD.

Okontrollerad teknik:
Passivitet – eller uppmärksamhet om passivitet:
Domaren lyfter vänster eller höger hand horisontellt
Domaren roterar armarna horisontellt framför kroppen med armen böjd framför kroppen och med knuten hand
från armbågen till handleden.
(beskrivning av handlingen måste följa efter detta
tecken, innan bestraffning utdelas).
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Mubobi - okontrollerad handling eller handling
riskfylld för en själv:
Rakt slag mot huvudet
Domaren lyfter armarna horisontellt med knutna händer
några gånger framför kroppen. Efter tecknet ska MD Domaren för knytnäven mot huvudet.
ropa ”Mubobi” med tydlig röst.

Grepp och slag:
Hård kontakt:
Domaren visar med en hand ett grepp mot dräkten och
Domaren visar slaget med en knytnäve mot handflatan. med den andra handen ett slag.

Ut från matchytan (tecken från sidodomare):
Knuff ut:
Sidodomaren (SD) påvisar situationen för mattdomaren Domaren visar med båda händerna knuff ut från
(MD), så att MD kan agera därefter.
matchytan till utanför säkerhetsytan.

Kast utanför tävlingsområdet:
Domaren visar med höger eller vänster hand (beroende
på om det var röd eller blå tävlande som gjorde
handlingen) förflyttningen från matchytan till utanför
säkerhetsytan.
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Onödiga utrop, anmärkningar:
Med handen knuten och pekfingret uppsträckt framför
munnen markerar domaren symbolen för att vara tyst
(”hysch”) mot röd eller blå tävlande.
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Osae-komi - kontroll på mattan:
Domaren pekar med sin högra eller vänstra hand och
handflata rakt mot tävlanden och ropar med hög röst
”Osae-komi”. Handen måste peka hela tiden medan
Osae-komi är aktivt.

Toketa - kontroll upphör på mattan:
Domaren viftar med höger eller vänster hand (den som
hölls vid ”Osae-komi”) över tävlanden några gånger
och ropar ”Toketa”. Handflatan hålls i vertikalt läge.
Tecknet ska visas tydligt och resolut.

Handling samtidigt från båda sidor (Aiuchi):
Domaren böjer armarna horisontellt framför kroppen
med knytnävarna mot varandra.

Bestraffning (Shido, Chui, Hansoku-make):
Domaren pekar mot den tävlande som ska få
bestraffningen med pekfingret och meddelar respektive
bestraffning.

Tecken för “Jag såg inte”:
Domaren täcker för en kort stund ögonen med öppna
handflator (händerna framför ögonen).

Justering av dräkt:
Domaren korsar händerna framför kroppen med raka
handflator. Sedan pekar han på den tävlande som måste
justera dräkten.

Full Ippon (tecken för bordsdomaren):

Hantei (tecken i Duo):
Domaren höjer en arm med handflatan sidledes högt
over huvudet.

Bordsdomaren visar mattdomaren (MD) ”full
Ippon” (gör en triangel med händerna) och färgen på
vinnaren.
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Hikiwake (samma poäng):
Domaren korsar armarna framför bröstet med
handflatorna utsträckta. Domaren skall ropa
”hikiwake”.

Utrop av vinnare:
Domaren pekar på vinnaren genom att i 45º vinkel
lyfta handen rakt med öppen handflata och med tydlig
röst utropa ”VINNARE”.

Sonomama (stanna/frys):
MD skall klappa hårt (en klapp skall normalt sett räcka) Yoshi (fortsätt) :
med båda händerna på de båda tävlandens ryggar
Efter det att orsaken till stoppet har utretts skall MD
medan de kämpar och tydligt med distinkt röst ropa
klappa igen på de båda tävlandens ryggar med båda
”Sonomama”. Detta är tecknet för tävlanden att
händerna och med distinkt röst ropa ”Joshi”. Detta är
”stanna” sina handlingar i den position som de
ett tecken till tävlanden att fortsätta matchen.
befinner sig i just då.

Skadetid:
Domaren formar ett ”T” med båda händerna.

Förbjuden teknik:
Tekniker som bestraffas med en Shido (låsningar mot
fingrar eller tår, korsbenslås över njurarna, slag eller
spark mot liggande, spark mot benen): domaren slår
med öppen hand mot sin underarm.
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Avsiktligt försenar matchen:
Domaren pekar mot sin ”handledsklocka” med
pekfingret.

Nonchalera MD:s tillsägelser:
Domaren pekar mot båda sina öron med sina pekfingrar.
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Paus:
(Om det blir Hikiwake innan en skiljerond)
Domaren visar ett OK-tecken med tummen rakt upp
mot poängbordet och därefter säger han till tävlanden
att gå av matchytan för paus.
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Appendix II Attacker i Duotävling
A.

Attacker med Grepp, omfamningar och nacklås

Varje attack skall föregås av en förattack, och i strypningarna och greppen skall handen vara sluten, i.e.
”attacken skall sitta” attacken kan vara utifrån höger eller vänster sida.

1

2

Attack: Uke greppar Toris arm eller gi. En hand
greppar handleden, den andra greppar underarmen.

Attack: Uke greppar den högra kragen på Toris Gi
med sin högra hand.

Syfte: Att trycka eller dra Att kontrollera Toris
främre hand Att skapa fördel för försvararen

Syfte: Att komma nära motståndaren för att kunna
göra något annat. Att dra, trycka eller låsa
motståndaren, kanske för att slå denne efteråt.

Attack: Uke stryper Tori med ett slutet grepp från
halsen till nacken.

Attack: Uke stryper Tori med ett slutet grepp från
sidan. Uke kan flytta Tori till en position så att
attacken kan utföras från på ett naturligt sätt,
alternativt röra sig själv för att komma i en bra
position.

Syfte: Trycka Tori bakåt, låsa Tori eller strypa Tori
genom att minska lufttillförseln i halsen.

Syfte: Att knuffa eller låsa Tori. Strypa Tori genom
att minska lufttillförseln i halsen.
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3

Attack: Uke omfamnar Tori framifrån under eller
Attack: Uke gör en Hadaka-Jime.
över armarna. Greppet skall vara slutet. Och Ukes
Greppet skall vara slutet. Uke kan flytta Tori till rätt
huvud skall ligga mot Toris axel. Före attacken skall position eller ställer sig Tori i rätt position själv.
Tori hålla sina armar i en naturlig position.
Syfte: Att strypa eller bryta Toris balans.
Syfte: Att framifrån tryck åt över kroppen på Tori
för att hålla fast eller trycka ur luften.

4
Attack: Uke omfamnar Toris nacke med sin arm
framifrån. Greppet skall vara slutet.

Attack: Uke omfamnar Toris nacke med sin arm
från sidan. Greppet skall vara slutet.

Syfte: Att strypa eller försöka kasta Tori.

Syfte: Att strypa eller försöka kasta Tori.
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B.

Attacker med slag och sparkar

Varje attack skall föregås av en förattack. Attacken måste kunna nå Tori under förutsättning att Tori inte
rör sig från attacken. Det är inte tillåtet att röra sig innan attacken börjar. Tori måste reagera på attacken.
Attacken kan ske med höger eller vänster hand/ben.

1
Attack: Jodan/Chudan Tsuki - slag från sidan mot huvudet eller magen.
Träffyta: Ansiktet, magen eller Solar Plexus

2
Attack: Ago Tsuki – ”upper cut” slag mot huvudet.

Attack: Mawashi Tsuki - svingslag mot huvudet.

Träffyta: Hakspetsen.

Träffyta: Huvudets sida eller hakan.

3
Attack: Mae Geri – rak spark.
Träffyta: Solar Plexus, magen

4
Attack: Mawashi Geri – cirkulär spark.
Träffyta: Solar Plexus, magen eller sidan Tori är tillåten att ta ett kort vänstersteg bakåt och vrida kroppen
litet grann.
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C.

Attacker med vapen

Varje attack skall föregås av en förattack. Attacken måste kunna nå Tori under förutsättning att Tori inte
rör sig från attacken. Tori skall ha full kontroll på vapnet under och efter det att han/hon har försvarat sig.
Attacken kan ske med höger eller vänster hand.

1
Attack: Knivhugg rakt uppifrån.
Träffyta: Nacken vid Toris sida, precis bakom
nyckelbenet.

Attack: Halv-cirkulär knivattack från sidan eller
diagonalt nedåt (”forehand” eller ”backhand”).
Träffyta: Toris sida.

2
Attack: Knivstick framifrån.
Träffyta: Magen

3
Attack: Rakt nedåtgående attack med påk.
Träffyta: Ovansidan av huvudet.

4
Attack: Cirkulär attack med påk, antingen rakt från sidan eller diagonalt nedåt.
Träffyta: Toris tinning eller huvudets sida.

Svenska Jujutsufederationen

Tävlingsreglemente Revision 4.2.1

sidan 50 av 56

Appendix III Viktklasser Fighting, Newaza
Senior, Master, U21, U18:
Kvinnor:
Män:

-48 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg

Ålderskategori 13-15 år:
Flickor:

-40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg,-65 kg, +65 kg

Pojkar:

-40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg,-65 kg, +65 kg

Ålderskategori 11-12 år
-30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg
Ålderskategori 9-10 år
-25 kg, -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg

Ålderskategori 7-8 år
-20 kg, -25 kg, -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg
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Appendix IV Ändringar mellan versioner
4.1
Inför ”hoppa upp på” tekniker som förbjudna tekniker för barn och ungdomar.
Korrigering av flertalet fel.
4.1.1
Fighting.

Inför tryckande och vridande tekniker som svår förbjuden handling även i

4.2

Flera ändringar:

• Regler anpassade för att vara centrerade kring tävlande och arrangörer.
• Uppdaterad tävlingsstruktur (klubb-, region- och nationell tävling)
• Nya regler gällande läkarkrav. (om accepteras av KD).
• Strypningar förbjuden handling för barntävlingar (7-8, 9-10, 11–12 år).
• Stående strypningar och ledlås förbjuden handling för barnklasser (7-8, 9-10, 11–12 år)
och ungdomsklassen13-15 år.
• Uppdaterat 3-serie system Duo.
• Tillägg och komplettering av regler i Newaza som sedan länge varit rådande både i
Sverige och internationellt.
• Flera regler som varit lika eller liknande mellan flera tävlingsgrenar har flyttats till
allmänna regler som därmed även ges större vikt.
• Ny namngivning på flertalet tävlingsklasser.
• Flera språkliga ändringar.
• Ny tolkningsguide med syfte att komplettera regelverket och förtydliga hur reglerna ska
tolkas i olika situationer.
4.2.1 införandet av kraven på idrottsmedecinck utbildning för tävlingssjukvårdare som ej
är leg. Läkare enligt Kampsportsdelegationens beslut Dnr. 216-7273-2018. Samt ny regel
om att kravet på kursen är rekommenderad vid tävlingar som ej omfattas av
kamsportslagen.
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Appendix III Tekniköversikt Fighting - Newaza

Fighting
Senior

Handling

Senioramatör

Ungdom

Newaza
Barn

Senior

Senioramatör

Ungdom

Slag- och sparkar mot kropp
Cirkulära slag- och sparkar mot huvudet
Raka slag/sparkar mot huvudet
Slag/sparkar under höften
Hoppa upp i stängd guard med hela kroppsvikten
Låsning där motståndarens ben sträcks isär
Strypning med samtidig låsning mot ryggrad
Rakt fotlås
Sode gurma jime (Ezekiel choke)
Giljotinstrypning framifrån
Omoplata
Triangelstrypning utan drag i huvud
Triangelstrypning med drag i huvud
Armtriangel
Låsning över njurar/revben från stängd guard
Handledslås
Single leg med huvudet på utsidan av motståndarens
kropp
Bicep slicer
Calf slicer
Rakt knälås
Lateralt knälås
Toe hold
Låsning/strypning i stående eller som inleds i stående
Heel hook
Vridande knälås
Toe hold med utåtrotation
Slam (från överst i guard)
Strypningar med händer mot hals utan användning av gin
Låsning mot ryggraden utan samtidig strypning
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Barn

Fighting
Senior

Handling

Senioramatör

Ungdom

Newaza
Barn

Senior

Senioramatör

Ungdom

Knee reaping (att korsa över motståndarens ben från
utsidan)
Nedtagning med kraftig belastning mot sidan av
motståndarens knä (ex. kani bassami)
Vid rakt fotlås vrida sig mot den fot som inte attackeras
Låsningar mot fingrar eller tår / att böja motståndarens
fingrar bakåt
Kasta motståndaren så denne landar på nacken eller
huvudet
Försvara sig genom att ta tag i bältet och dra
motståndaren till golvet, när motståndaren gör single leg
med huvudet på utsidan
Greppa med fingrar på insidan av öppning på ärm/byxben
Kast så att motståndaren landar utanför säkerhetsytan
Att göra kast eller nedtagning (inklusive försök) med
samtidigt kopplat lås eller strypning där motståndaren ej
ges möjlighet till ett säkert fall
Att utföra tekniker med ett bälte som inte är fastknutet

Tillåten
Förbjuden
situation där förbud saknas, domare skall stoppa innan detta sker
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