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Inledning 

Detta dokument är framtaget som ett komplement till nu gällande tävlingsregler. 
Målsättningen är att detta skall kunna utgöra en förklaring av situationer som i reglerna 
är svårförklarade eller föreslå en hantering av situationer som ej blivit tydligt hanterade i 
reglerna.


Hierarkin för SvJJF’s regelverk för Fighting, Duo och Newaza är:

1. Lagstiftning

2. Stadgar (RF -> SB&K -> SvJJF)

3. Aktuella tävlingsregler

4. Aktuella arrangörsregler

5. Övriga regelverk godkända av SvJJF’s styrelse relevanta för tävling.


OBS Tolkningsguiden är ej ett regelverk! 

D.v.s om det finns en föreslagen tolkning i tolkningsguiden som strider mot annan officiell 
tävlingsregel gäller skrivelsen i regeln. Syftet med tolkningsguiden är inte att fungera 
som ytterligare ett regelverk utan skall fungera som ett komplement till inlärning och 
förståelse. Målsättningen i detta dokument är främst att bättre förklara vanligt 
förekommande situationer för att bättre förklara tanken bakom nuvarande regler. 
Målsättningen är inte att detta skall förklara alla möjliga situationer. 


Förhoppningen är att detta skall vara ett levande dokument med mer frekvent uppdateringar 
än regelverken. Detta dokument administreras av SvJJF’s domarråd. 

3.e Framåtkast utan grepp i motståndarens arm	 19


3.f Handledslås	 19


3.g Ben och fotlås	 19


3.h Hoppas upp med hela sin vikt	 19


Duo 20 
Newaza 21
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Allmänna regler 

I. Ordinarie tävlingsregler 
1. Tillämpning 

1.f. Det är upp till tävlingsarrangören att försäkra sig om att det är målsman som anmäler 
den tävlande till tävling.


2. Tävlingsklasser 
I Sverige har vi ingen lägsta tillåten vikt, det är därför tillåtet för tävlande att anmäla sig till 

alla viktklasser över den tävlandes vikt.

2.a. I klasser med lågt deltagande kan u18, u21 senior och master slås samman till en senior 

klass.

2.b.6. Detta avser arrangörer där det önskas att ändra få / alla viktklasser. Tävlingar som 

enbart vill erbjuda tävling i vissa viktklasser kan givetvis göra det. Öppna viktklasser är i 
dag ej tillåtet i Sverige dock finns det inget som säger att en tävling ej kan arrangeras 
med enbart ex. -70kg och +70kg klasserna. Det är dock viktigt att detta framgår tydligt i 
inbjudan för att undvika missnöje samt förvirring.


2.c. Tävlingar som räknar med ett stort antal tävlande kan med fördel erbjuda fler 
nivåindelningar ex. efter bältesgrad eller tidigare meriter. Det är dock viktigt att det i 
anmälan tydligt står vilket regelverk som gäller för respektive tävlingsnivå.  
ex: 	 Fighting vitbälten enligt Fighting senior amatör regler. Eller Fighting blåbälten+ 
enligt Fighting senior regler.


2.d. Främsta målsättningen från var arrangör bör vara att göra sitt yttersta för att alla 
deltagare skall få en så bra upplevelser som är möjligt. De tävlande som hamnar i en 
sammanslagen klass bör informeras om detta tävlande som ej kan tillmötesgås kan 
erbjudas att själva anmäla sig i annan klass (som denna kvalificeras för genom ålder vikt 
m.m.) eller återfå sin anmälnings avgift.


3. Tävlandes klädsel och krav på de tävlande 
3.a. Vid SM och internationella tävlingar skall dräkten vara vit. Vid klubbtävling skall  

dräktens utformning eller design ej utföra ett hinder för deltagande så länge dräkten ej 
utför en skaderisk för de tävlande.


3.m. Klubbar och föreningar rekommenderas att använda JJIF:s anvisningar för utformning  
av patcher m.m för att möjliggöra tävlande även utanför Sverige.


3.q. Räknas från avslutandet av matchen inan. Utropen bör göras för att på bästa sätt för att 
påkalla den tävlandes uppmärksamhet genom ex. ett upprop på var påbörjad minut den 
tävlande är frånvarande.


3.r. Den tävlande skall erbjudas 5min vila. Det är enbart den tävlande som kan avsäga hela 
eller del av tiden för vila. Finns det tid kan längre tid en 5 min användas / schemaläggas 
för vila. Vila måste enbart erbjudas om den tävlande skall tävla i en direkt följande match 
inom samma tävlingsklass. Tiden är den samma för samtliga grenar.


4. Tävlingsområde 
se arrangörs guid för hänvisning om olika storlekar av tävlingsområdet i förhållande till 

sanktion.

5. Coacher 

5.e Vid anmälan om uteblivande bör det vara känt att coachen är den som denna utger sig 
för att vara.


6. Protest 
ÖD/MC skall behandla frågor rörande domslut på ett öppet och tillmötesgående sätt så att 
frågande part blir informerad om bakgrund till domslut som kan vara svåra att förstå / 
missuppfattas. Detta gör att vi i möjligaste mån kan undvika att små frågor behöver 
hanteras som en protest, men även i ett led för att nå samsyn runt tävlingsregler.
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6.c. Domarrådet skall inför SM utsett vilka domare/funktionärer som skall utgöra delegaterna 
för protest hanteringen. Under tävlingen skall ÖD ta emot den formella protesten 
tillsamman med avgiften för hanteringen, samla delegaterna och granska tillgängligt 
material och därifrån fatta beslut genom röstning. För ändring av domslut krävs att 
majoriteten röstat för ändring av beslut (lika, eller färre röster för ändring innebär att 
protesten avvisas).


7. Tävlingsarrangör 
inga kommentarer


8. Sanktion och sanktionsansökan 
inga kommentarer


9. Tävlingssjukvårdare och karantän 
Eftersom vi ’sänker’ nivån på medicinskt hjälp vid tävlingen måste vi kompensera detta med 

ett tydligare regelverk för att undvika felhantering. Tävlingssjukvårdare (TS) SKALL inför 
tävling meddelas om detta regelverk och hur de skall hantera skador, karantän samt 
informeras om att TS har rätt att stoppa en match.


9.g.För att få en match stoppad skall TS kliva in på varningsytan och påkalla MDs 
uppmärksamhet (lämpligen genom att klappa i händerna) MD SKALL då stoppa 
matchen och ge TS möjlighet att undersöka den/de tävlande, ev. skadetid tillämpas.


10. Lagtävlingar 
Inga kommentarer


11. Situationer som inte täcks av reglerna 
Inga kommentarer


II. Allmänna regler för barn och ungdomsklasser (upp t.o.m 15 år) 
1. Tillämpning 

Inga kommentarer

2. Åldersindelning 

Inga kommentarer

3. Könsindelning 

Inga kommentarer

4. Sammanslagning av klasser 

Inga kommentarer

5. Dubblering 

Inga kommentarer


III. Tävlingsfunktionärer 
1. Domarna 

Mattchef (MC) assisterar ÖD för tävlingens genomförande genom tillsättning av domare 
m.m. för respektive match, assistera med domarutvärderingar m.m. Vid formella 
protester m.m. skall det alltid gå via ÖD.


2. Sekretariatet 
Sekretariatet är en av de viktigaste funktionärerna för en väl genomförd tävling. De bör 
erhålla utbildning inför tävlingen om deras arbetsuppgift och vad som förväntas av dem.
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IV. Regelanpassning för tävlingsnivåer 
Nytt med 4.2, detta ger möjligheten att lägga in ytterligare en dimension i tävlingar med 
syftet att kunna erbjuda mindre och lokala tävlingar som skall vara lättare att genomföra 
med en accepterad påverkan på kvalité.


1. Klubbtävling 
Klubbtävling skall vara utövarnas ingång till tävlingsverksamheten, målsättningen här är ett 
enkelt format som är öppet för alla som är intresserade. Klubbtävling skall anses som ett 
litet steg framåt från den vanliga sparringen som sker i klubben.  Målsättningen är därför att 
träna och lära över strävan att utse vem som är bäst. Det är även grunden till varför vi 
särskiljer klubbtävling från klubbmästerskap (KM) då ett KM arrangeras med målsättningen 
att ta fram vem som är bäst. Därför ställs det högre krav på KM än vid vanlig klubbtävling.

1.c. Gästtränande i klubben skall kunna erbjudas att deltaga på samma sätt som klubbens 

egna medlemmar därför tillåts 1 gäst per 10 deltagande medlemmar, detta avser enbart 
tävlande (4 tävlande från klubben möjliggör en deltagande gäst, 29 tävlande från 
klubben => 3 gäster). Domare, funktionärer m.m. som ej tävlar räknas ej vare sig som 
deltagande eller gäst. Med tävlande avser unika personer, en tävlande som tävlar i flera 
tävlingsgupper räknas sålunda enbart som en tävlande. 


1.d Matchning enligt Fighting senior omfattas av kampsportslagen och kräver därför att 
samtliga krav i reglementet har tillgodosetts (sanktion, sjukvård, ÖD, domare, invägning 
m.m.) där tävling enligt regionstävling är minsta format där tävling enligt Fighting senior 
kan genomföras. Det är fullt tillåtet att genomföra en klubbtävling med tävlan i Fighting 
senior om samtliga krav för regionstävling kan tillgodoses.


1.g.5. Om samtliga domare är utbildade och har domarklädsel kan domarna döma i 
förbundets kläder annars bör annan gemensam klädsel användas så att domare kan 
urskiljas från övriga funktionärer och deltagare.


1.h. Då sekretariat inte är obligatoriskt för klubbtävling finns det säkerligen många olika 
möjliga sätt att genomföra tävlingen. Någon form av tidtagning och officiell 
poängräkning bör användas. 


1.i. Ett förslag är ett format där de tävlande utmanar varandra och skriver upp sig på en 
matchlista. Detta kan även ske genom lottning. Dock skall stegar undvikas då de ställer 
ett större krav på rätt vinare då matchresultatet påverkar antal matcher m.m. Av samma 
anledning bör ej system som medför rangordning användas. Tävlande kan med fördel 
belönas med deltagande priser som är likvärdiga eller tilldelade genom slump eller 
andra faktorer som ej är kopplade till matchresultat.


2. Regionstävling 
inga kommentarer


3. Nationelltävling 
inga kommentarer


4. Barntävling 
Är en egen tävlingsnivå som i sig själv kan arrangeras på klubb, region eller nationellnivå. 
Barntävling hanteras generellt på samma sätt som seniortävling med med vissa undantag. 
Gränsdragningen på barnsida görs mer utifrån om tävlingen genomföras med eller utan 
resultatfokus. Generellt arrangeras samtliga regions och nationella barntävlingar mer som en 
regionstävling. Regionstävlingar utan resultatfokus arrangeras mer som en klubbtävling. 


4.a. För klubb- och regionstävling se kravet för klubbtävling. 
För nationelltävling se kravet för regionstävling.


4.b. För klubb- och regionstävling skall säkerhetsytan vara minst 1m. 
För nationelltävling skall säkerhetsytan vara 2m.


4.c. För klubbtävling se klubbtävling 
För regionstävling utan resultatfokus kan tävlingen genomföras enligt 4.c.1 eller 4.c.2. 
För regionstävling med resultatfokus skall tävlingen genomföras enligt 4.c.1 
För nationelltävling är kravet enligt 4.c.1 oavsett hur resultat hanteras.
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4.d. För klubbtävling se kravet för klubbtävling. 
För regionstävling utan resultatfokus se kravet för klubbtävling. 
Övrigt se kravet för regionstävling.


4.e. För klubbtävling se kravet för klubbtävling. 
För regionstävling utan resultat fokus se kravet för klubbtävling. 
För regionstävling med resultat fokus se kravet för regionstävling. 
För nationelltävling se kravet för regionstävling.
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Fighting 

I. Seniorregler (Senior, Master, U21 och U18) 
1. Allmänt 

1.b. Tävlande måste vara aktiva och försöka plocka poäng i samtliga 3-delar:

	 Del 1: När de tävlande står upp utan att någon har grepp i den andra. Det är tillåtet att 

slå/sparka en tävlande som har ett knä (men ingen hand/arm) i mattan.

	 Del 2: När de tävlande står upp och minst en av de tävlande har grepp i den andre. Det 

gäller även om en /båda tävlande har en hand/arm/huvud alternativt ett knä i mattan.

	 Del 3: Matchen är i del 3 om:

	 	 En tävlande har sida/rygg/mage/rumpa i mattan

	 	 De tävlande tillsammans har mer än tre knän i mattan.

	 	 En tävlande har turtle eller liknande position (t.ex står på två knän och en/två 	 	

	 händer/armar, står på ett knä med två händer/armar i mattan, eller står framåböjd 	
	 med fötter och huvud i mattan).


1.c. Tävlande som byter del utan att ha utfört en kontrollerad teknisk handling (varit aktiv) 
kan bestraffas med passivitet. I del 3 anses även tävlande som aktivt försvarar sig som 
aktiv och skall därför ej bestraffas för passivitet trotts att ingen positionsförbättring  
(eller försök till) sker.


2. Utrustning 
2.a tävlande rekommenderas att till tävling ha med egna bälten (blått och rött) då bälten i 

rätt färg och storlek i bland är svårt att få tag på och det tar onödig tid från tävlingen att 
invänta och jaga rätt på lämpligt bälte.


3. Matchens förlopp 
3.e. De tävlande kan växla från del 1 till del 2 

Från del 2 växlas vanligen till del 3 men det går även att växla till del 1. 
Från del 3 växlas det mer fritt mellan del 1 och del 2 och bestäms av situationen. 
Vanligen är dock att domaren avbryter matchen i del 3 och de tävlande sedan startar 
om i del 1. Se 6.a.1 för mer information. 
Det är inte tillåtet att lyfta en tävlande som ligger ner för att försöka kasta denne. I så fall 
stoppar domaren matchen genom att säga ”Matte”


4. Tillämpning av ”Hajime”, ”Matte”, ”Sonomama” och ”Yoshi” 
4.b.1. Matchen startar om i del 1.

4.b.2. Matchen startar om i del 1 om situationen ej är av sådan art att den enkelt går att 

återetablera från samma possition inne på matchytan.


5. Poäng 
Generellt för poäng gäller att utförda tekniker som är att anse som ’väl utförd’ (till skillnad 
mot perfekt) belönas med Ippon. Tekniker som är tillräckligt bra för att vara poänggivande 
men ej ippon skall belönas med wazaari, tekniker utan kontroll skall bestraffas (hårdkontakt 
eller okontrollerad). Tekniker däremellan ger vare sig poäng eller bestraffning.


Beroende på var situation (serie av tekniker / koalition) skall bedömningen premieras enligt 
följande:

1. Bestraffning


Inga poäng (0) Wazaari (W) Ippon
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2. Bästa teknik (Ippon över Waazari)

3. Först in / initiativtagaren


Förbjudna handlingar hör kanske inte riktigt hit då bedömningen alltid kan korrigeras vid 
avbrotten som sker när bestraffningen skall utdelas. Men bestraffningen finns med här som 
en påminnelse att i en situation kan inte bestraffning ersättas med annan bedömning.  
Medan poängbedömningen i en situation, i bästa mån skall göras på ett sätt att det sker 
rättvist och kvalitet över kvantitet.


5.a Poäng Del 1 
För poäng krävs godkända slag-/sparktekniker med kraftpotential som träffar på godkänd 
träffyta.

Kraftpotential menar att teknikens hastighet och avståndsanpassning ska vara sådan att 
den kunnat generera en hård träff (kraftöverföring) om den tävlande hade önskat det.

Godkänd träffyta är huvud (och 10cm avstånd från huvudet), nacke, mage, bröstkorg, rygg 
och på sidan av kroppen ovan höften (på eller över höftbenskammen).


För Ippon krävs dessutom att följande kriterier:

• Tekniken utförs med god kontroll och balans.

• Tillbakadrag

• Tekniken är ej blockerad (vare sig helt eller delvis).


Med god kontroll och balans menas att den tävlande utför tekniker i en situation där den 
tävlande befinner sig i en position där den tävlande kan styra tekniken och kan anpassa om 
så behövs samt att tekniken inte träffar för hårt. Balans aspekten har fått en minskad 
betydelse genom att vi blir mer och mer influerade av andra kampsporter och inte längre är 
lika fokuserad på teknisk renlighet enligt ’kihon’ utförande.


Med tillbakadrag avser vi att tekniken har tillbakadrag och inte är ett samtidigt greppförsök  
till att greppa eller att tekniken fångas av motståndaren.


Med oblockerad teknik avser teknik som når målet utan att stoppas / blockeras av 
motståndaren.


Wazari utdelas för tekniker som uppfyller kraven för poäng men som saknar en eller 
flera av kriterierna för ippon. 

5.b. Del 2 
Nedtagning används i följande text synonymt med kast.


Godkända nedtagningar där den som blir nedtagen landar med rygg, sida eller magen mot 
mattan och den som utför nedtagningen befinner sig på en nivå över eller i nivå med 
motståndaren.


För ippon (del2) krävs dessutom att den som utför nedtagningen har full kontroll genom hela 
tekniken. 


Nedtagning som ej innebär en övergång till del 3 skall anses som en misslyckad eller 
blockerad och därmed ej belönas med poäng. Ex. En tävlande som i en nedtagning 
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landar på knäna skall anses ha undviket eller blockerat nedtagningen (inga poäng). Om 
den tävlande sedan blir nedtagen från knän till liggande på rygg skall det tekniska 
utförandet i nedtagningen från knä till liggande avgöra grunden till poängsättning. 


Nedtagningar genom ex. ledlås där den ena tävlande påbörjar avklappningen medan de 
tävlande befinner sig i del 2 skall det bedömas ippon i del 2 (ex. Avklapp stående på två 
knän med avklapp mot mattan skall anses som del 2 eftersom den tävlande tar i mattan 
för att stoppa matchen medan om den tävlande klappar av påväg ner mot mattan skall 
domarna bedöma om avklappet påbörjades i del2 eller del3). Sker avklappat efter en 
övergång till del 3 skall nettagningen poängbedömas samt ippon 3 poäng i del 3 
(avklapp) utdelas.


Wasari utdelas om den tävlande saknar full kontroll genom hela kastet ex. när den tävlande 
landar på rumpan.


5.c. Del 3 

Ippon 3 poäng del 3 - Godkänna teknik med avklapp

Ippon 2 poäng del 3 - Fasthållning (oaskomi) i 15 sekunder.

Wazari - Fasthållning (osakomi) som varar mer än 10 sekunder men ej 15 sekunder.


För att räkning skall kunna påbörjas (oasaekomi) krävs att samtliga kriterier är uppfyllda:

1. Att anfallaren har benen fria, eller ’inhokade’ för att hålla fast motståndarens ben.

2. Att anfallaren befinner sig på en fysiskt högre position.

3. Att anfallaren ej befinner sig i försvararens ’guard’ (d.v.s försvararen har sina ben mellan 

sig och den som attackerar, anfallaren måste sålunda passera benen för att komma 
till en fasthållning)


4. Att anfallaren kontrollerar/håller fast motståndaren (d.v.s helt eller delvis begränsar 
motståndarens rörelseförmåga). Detta kan ske med sida, mage eller rygg mot 
mattan.


Det är upp till spelaren i underläge att bevisa att att ovanstående kriterier ej är uppfyllda. E.x 
en stilla liggande tävlande på rygg räcker det i teorin att anfallaren har kontakt med 
lillfingret, så länge motståndaren ligger still skall det anses som kontroll (i teorin) även 
fast det mer handlar om inaktivitet från spelaren i underläge.


För att avbryta räkning (toketa) skall den som försvarar sig anses vara fri från fasthållningen 
ex. via återgång till en guardposition, vändning till topposition vid kontroll av sida/rygg 
mot mattan eller stående på en position ovan ’turtle’ vid ryggkontroll. Vändning till 
överläge vid ryggkontroll är ej tillräckligt för att bryta räkningen detsamma gäller för 
infångandet av ett ben.


Det är upp till de tävlande att agera på ett sätt som ej kan anses som avklapp när den blir 
attackerad på en teknik som söker avslut. 
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6. Bestraffningar 
6.a Majoritetsbeslut 

Ingen kommentar


6.b Lätt förbjuden handling (Shido) 
6.b.1 Passivitet (allmänt) 

En eller båda tävlande kan vara passiva i en given situation, eller i upprepade situationer 
som tillsammans men ej enskild innebär passivitet. Domarna skall i möjligaste mån utse 
en av de tävlande som skall bestraffas med passivitet. Enbart i undantagsfall skall båda 
bestraffas i samma situation.


Passivitet kan ske genom inaktivitet, d.v.s ej försöka ta poäng eller ej försöker få spelet att 
'gå vidare' (20 sekunders regeln). Tävlande som ej försöker att plocka poäng i del 1 eller 
spelare som flyttar tyngdpunkten så det omöjliggör försöka att plocka poäng i del 2  
(ankröv) är vanliga exempel på detta eller tävlande som upprepade gånger i del 2 går 
ner på knä.


Passivitet kan även ske genom aktivt motarbeta d.v.s att hindra motståndaren på ett 
sådant sätt att ingen av spelarna kan ta poäng. Observera att aktivt blockera 
motståndaren från att ta poäng (ex genom att hålla fast benet i del 3 för att hindra 
osakomi) INTE är passivitet utan skall anses som en blockering. Tvärt ryckande fram 
och tillbaka i del 2 utan att själv försöka att kasta är ett exempel på detta.


'Fake tekniker' är ett tredje sätt en spelare kan vara passiv på, Fake tekniker innebär 
tekniker eller utfall som skall se ut som ett aktivt agerande eller poängförsök men som 
inte innehåller ett försök till att plocka poäng. Ex. dåliga kastförsök där enda intentionen 
är att få spelet ner i del 3, utan att behöva vara i del 2.


Att utnyttja en given situation för att dra nytta av motståndarens misstag skall enbart anses 
som passivt om det sker regelbundet (en gång ingen gång). Ex. Spark som blockas och 
fångas för att direkt gå över till del 2 skall anses som en giltig övergång, sker detta vid 
flera tillfällen och spelaren som initierar övergången aldrig/väldigt sällan är aktiv i del 1 
skall det anses som passivitet.


Rekommenderat är: Passivitet 1 (shido) -> Passivitet 2 (shido + tillsägelse) -> Passivtet 3 
(chui) -> Passivitet 4 (Hansakumake).


Passivitet i Del 1 
• Att gå in i del 2 / del 3 utan att ha varit aktiv i del 1.

• Att i majoriteten av situationer Ej försöker att plocka (möjliga) poäng. Detta inkluderar 

att bara flytta sig undan motståndaren utan att själv försöka plocka poäng och att 
göra s.k ’fake tekniker’ .


Passivitet i Del 2 
• Att gå vidare till del 3 eller del 1 utan att ha varit aktiv i del 2.

• Att utan teknisk handling försvåra/låsa upp situationen på ett sätt att motståndaren ej 

kan plocka poäng.

• Att i majoriteten av situationer Ej försöker att plocka (möjliga) poäng. Detta inkluderar 

att bara flytta sig undan motståndaren utan att själv försöka plocka poäng och 
s.k. ’fake tekniker’ .


• Att vid upprepade tillfällen gå ner på knäna.
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Passivitet i Del 3 
• Att hålla fast motståndaren på sådant sätt att ingen av de tävlande kan avancera till 

en fasthållningspossition 

• Att lägga sig i en position som omöjliggör eget avancemang samt stänger 

motståndaren ute från möjlighet att själv avancera. Turtle där den som turtlar 
håller in armar och ben under kroppen kan vara ett exempel på detta.


•
6.b.2 Riskera sin egen säkerhet samt Mubobi (rusa fram utan att göra teknik?) 

• Att gå in och fånga motståndarens ben för nedtagning utan att skydda sig själv 
(förutsatt att kastet misslyckas => Ippon/shido).


• Att vända ryggen till motståndaren (del 1).


6.b.3 Lämna matchytan 
• Del 1 och del 2: Att ingen fot har fysisk kontakt med matchytan (ej vid snabb passage 

runt / förbi motståndaren)

• Del 3: Att ingen kroppsdel har fysisk kontakt med matchytan.


6.b.4 Knuffa ut motståndaren 
ingen kommentar


6.b.5 Slå eller sparka i del 2 eller 3 
ingen kommentar


6.b.6 Utföra handling effter Matte eller Sonomama 
ingen kommentar


6.b.7 Slå eller sparka under höften 
ingen kommentar


6.b.8 låsningar mot fingrar eller tår 
ingen kommentar


6.b.9 Njurpress 
ingen kommentar


6.b.10 strypning mot hals med händer eller fingrar 
ingen kommentar


6.b.11 Kommer oförberedd eller försenar matchen 
ingen kommentar


6.b.12 Avsiktligt försenar matchen 
ingen kommentar


6.b.13 hoppa i stängt guard med hela kroppsvikten 
ingen kommentar


6.c Förbjuden handling 
6.c.1 Hård kontakt / Okontrollerad teknik (avsaknad av teknisk kontroll) 

En teknik som stoppas av motståndarens kropp/huvud i stället för att den som attackerar 
kontrollerar tekniken är ett exempel på c1. 
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En teknik som gör att motståndarens huvud rör sig på grund av kontakten är ett annat 
exempel på c1. 


Tekniker som orsakar blodvite (dock ej på grund av att befintliga skador börjar blöda på nytt) 
måste utvärderas av MD och SD för att fastställa om det är en bestraffning enligt c1 
(Förbjuden handling) eller e1 (Svårt förbjuden handling) beroende på situationen. 


Tekniker (förutom raka slag eller sparkar) mot huvudet som nästan nuddar eller är inom 10 
cm avstånd räknas som Giltiga poänggivande tekniker. Mot kroppen tillåts motsvarande 
”skin-touch”-kontakt. Annars kan det räknas som hård kontakt enligt regel c1. 


Andra kriterier för regel c1 som måste tas hänsyn till är, om den hårda kontakten uppkom 
genom att motståndaren rörde sig mot tekniken. I detta fall var det inget uppsåt från 
angriparen, att attacken skulle bli hård. Detta kan till och med ge en Mubobi till 
motståndaren, om denne inte har skyddat sig på ett tillräckligt sätt eller har varit slarvig.


Även kast m.m. kan anses som hård kontakt / okontrollerad teknik. För kast innefattas kast 
där motståndaren ej kan fortsätta efter utförd teknik


6.c.2 kast utanför varningsytan 
Med landar utanför varningsytan avser detta någon (minsta) del av den tävlandes kropp 

landar utanför => varning. Vid sammanhängande 3m varningsyta mellan två matchytor 
är varningsytan de närmsta 2m och därmed varning om någon del av den tävlande 
landar utanför de närmsta 2m.


6.c.3 nonchalera MD:s tillsägelse 
Att ignorera MD:s tillsägelse och ej följa direkt anvisning avser varning genom att nonchalera 

MD:s tillsägelse (ex. Vid uppmaning om att knyta bälte).

Vid tillsägelse vid upprepade shido förseelser tillämpar vi i Sverige principen ”en gång ingen 

gång”, d.v.s tillsägelse vid andra förseelsen och sedan chui vid ”tredje gången gillt”. Ex. 
Passivitet i Sverige avser samma tillsägelse oavsett vilken del tidigare tillsägelser avsåg. 
De tävlande skall vara aktiv i alla tre delar!


6.c.4 Onödiga utrop 
Onödiga stön och grymtningar eller tala emot domslut (vid annat än protest) m.m.


6.c.5 Okontrollerad teknik 
Se 6.c.1 Hård kontakt / Okontrollerad teknik


6.c.6 Raka slag eller sparkar mot huvudet 
ingen kommentar


6.c.7 Filmning 
ingen kommentar


6.d Svårt förbjudna handlingar 
6.d.1 Avsikt att skada 

ingen kommentar

6.d.2 Farliga kombinationer 

Detta avser kombinerade tekniker som indirekt har avsikten att skada motståndaren då 
kombinationen av tekniker svårligen ger motståndaren en säker utgång genom att det är 
svårt att följa med eller arbeta emot teknikernas kombinerade riktningar.
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Kombinerade Tekniker med avseende ’klappa av’ eller ’nedtagning’ omfattas ej av detta om 
det finns en säker ’nedtagnings riktning’ då den tävlandes säkerhet då ej äventyras.


6.d.3 Lås mot nacke eller ryggrad 
ingen kommentar


6.d.4 Vrida mot knä eller fot 
ingen kommentar


6.d.5 Kraftig belastning mot knä 
ingen kommentar


6.d.6 Otillåtenhandling som medför att motståndaren förlorar medvetandet 
Teknik som skall bestraffas med shido eller chui där den som drabbats av den förbjudna 

tekniken förlorade medvetandet som följd av den förbjudna tekniken skall bestraffningen 
höjas till Hansokumake.


Domaren markerar detta genom att först dela ut varningen för den otillåtna handlingen, för 
att där efter dela ut hansokumake för förlorat medvetande. Detta för att vara tydlig att 
det handlar om en uppstegring av varningen och ej en felaktig utdelad varning där ex. 
Hård kontakt blivit Hansokumake istället för chui. 


ex: En okontrollerad kastteknik där röd spelare landar på huvudet och tappar medvetandet.

Domaren delar först ut Blå chui för okontrollerad teknik, följt av hansokumake för förlorat 

medvetande.


6.e Slutresultat (poängställning) vid diskvalificering 
ingen kommentar


6.f Diskvalificering vid andra tillfället 
ingen kommentar


6.g Hansokumake för båda tävlande i en match 
1. Matchen döms och protokoll förs som oavgjord med Hansokumake till båda tävlande så 

så utdelad varning följer de tävlande genom turneringen.

2. Matchen startar om (0-0, 3min kvar av matchen beroende på tävlings kategori), ingen 

vilotid tillämpas (matchen start om, det är inte en ny match/rond).

3. Är det den andra hansokumaken för:


a. En av de tävlande - då skall den tävlande som får sin första diskvalificering 
annonseras som vinare (fusengachi) och den andra tävlande diskvalificeras från 
hela turneringen i enlighet med 6.f.


b. Båda tävlande  - lotten avgöra vem som avancerar i tävlingsträden. I övrigt skall 
båda tävlande diskvalificeras från hela turneringen i enlighet med 6.f.


7. Matchens avgörande 
7.a Tekniks överlägsenhet 

ingen kommentar

7.b Flest poäng 

ingen kommentar

7.c Ippon i flest delar 

ingen kommentar

7.d Flest ippon 

ingen kommentar
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7.e Extra rond 
ingen kommentar


8. Uteblivande och tillbakadragande 
8.a ”Fusen-gachi” 

ingen kommentar

8.b ”Kiken-gachi” 

ingen kommentar


9. Skada, sjukdom eller olyckshändelse 
9.a Skadetid 

ingen kommentar

9.b start av skadetid 

ingen kommentar

9.c Skadad ej kan fortsätta 

ingen kommentar

9.d Insjuknande under match 

ingen kommentar
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II. Senior-amatörregler (Senior, Master, U21 och U18) 

1. Bestraffningar 
ingen kommentar


III. Ungdomsregler (13-15 år) 

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

ingen kommentar

1.b Fokus på kontroll i utförd teknik 

ingen kommentar


2. Förbjuda handlingar 
2.a Hård kontakt 

Omfattar även tekniker som är okontrollerade enligt 1a och 1b.

2.b Slag och spark mot huvudet 

ingen kommentar

2.c Lås och strypningar i del 2 

ingen kommentar

2.d Framåtkast utan grepp i motståndarens arm 

ingen kommentar

2.e Giliotionstrypning 

ingen kommentar

2.f Dra i huvudet vid san Kaku Jime (triangel) 

ingen kommentar

2.g Sode guruma jime (Exekiel- /saxstrypning) 

ingen kommentar

2.h Handledslås 

ingen kommentar

2.i Knälås 

ingen kommentar

2.j Sankaku Garami (omoplata) 

ingen kommentar

2.k Hoppa upp med hela sin vikt 

ingen kommentar
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III. Barnregler (7-9 år, 9-10 år och 11-12 år) 
1.a Matchens förlopp 

Ingen kommentar


2. Bedömning poäng/varning 
2.a Enbart mycket lätt kontakt är tillåten. 

ingen kommentar

2.b Fokus på kontroll i utförd teknik 

ingen kommentar

2.c Domarens agerande 

ingen kommentar

2.d Avklapp 2 poäng 

ingen kommentar


3. Förbjuda handlingar 
3.a Hård kontakt 

Omfattar även tekniker som är okontrollerade enligt 2a och 2b.

3.b Slag och spark mot huvudet 

ingen kommentar

3.c Strypningar 

ingen kommentar

3.d Låsningar i del 2 

ingen kommentar

3.e Framåtkast utan grepp i motståndarens arm 

ingen kommentar

3.f Handledslås 

ingen kommentar

3.g Ben och fotlås 

ingen kommentar

3.h Hoppas upp med hela sin vikt 

ingen kommentar
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Duo 

Kommer senare 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Newaza 

Kommer senare
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