
EJU DOMMER- OG TRENERSEMINAR 2022: 
KAMPREGLER I KONTINUERLIG ENDRING 

 
Harald Monsen lett gjenkjennelig med størst bart i forsamlingen. Lars A. Lauritzens lyse 
panne dukker opp som nr 86 fra høyre. 

På grunn av ulike koronaregler i verden, var det umulig å avholde et IJF-
seminar i år (også), men EJU klemte til med Lisboa som vertskapsby. I slutten 
av mars reiste Lars Archer Lauritzen og Harald Monsen som norske 
representanter. 

De siste regelendringene har vært praktisert på Grand Prix nivå siden januar i 
år, men ved hjelp av 174 videoeksempler ble det på seminaret anledning til å 
diskutere bakgrunnen for endringene, detaljer og for å få en felles forståelse av 
bedømmingen av teknikkene. 

I korthet kan man si at for at en teknikk skal kunne gi scoringsverdi, må den 
kunne henføres til prinsippene fra Kodokans Gokyo eller en variant av en 
Gokyo teknikk som er tilpasset dagens moderne judo. De siste endringene er 
derfor en videreføring av de senere års rendyrking av judoteknikker, 
presisering av Waza-Ari, dyktig bruk av kumikata og hensynet til utøvernes 
sikkerhet ved å straffe farlige teknikker, spesielt dykking.  

De tekniske hovedpunktene er som følger: 

HOVEDMELDING: SCORINGSVERDIGE TEKNIKKER MÅ VÆRE JUDOTEKNIKKER 
MAN KAN SETTE NAVN PÅ FRA GOKYO. Typisk skyving er ingen judoteknikk. 



DET FØLGENDE ER NYE REGLER ELLER PRESISERINGER AV EKSISTERENDE. 

1. SCORE vs NO SCORE - kontinuitet i aksjonen (PRESISERING) 
a. For å få scoring må det være klar kontinuitet i toris aksjon. Er det stopp 

underveis, er det ingen scoring. Ha is i magen og vent på utfallet (W-A) 
2. SCORE vs NO SCORE (90 grader landing) (NYTT) 

a. HELE siden av uke må være med i landingen SAMTIDIG og i >= 90 grader. 
Albuen KAN VÆRE UTE. (W-A) 

3. SCORE vs NO SCORE (Impact bak på skulderen) (PRESISERING) 
a. Impact MÅ VÆRE minst bak på skulderen. Kan også være rulling over 

skuldrene.   (W-A)  
4. SCORE vs NO SCORE ved kontrering med rulle mot typisk uchi-mata / harai-goshi 

(NYTT)  
a. Uchi mata sukashi er OK 
b. Uchi mata kaeshi er OK 
c. Tani Otoshi / Ura Nage og andre Gokyo kontreringer er OK 
d. SKYV I RETNING MOT STØTTEFOT OG RULLE TORI OVER ER INGEN 

JUDOTEKNIKK 
5. REVERSE SEOI-NAGE ER FORBUDT OG STRAFFES MED SHIDO (NYTT) 

a. Reverse seoi-nage er grep med begge hender i lapell på samme side og kast 
ved å gå feil vei (innover) med morote grep. Utfallet kan også skje ved at tori 
snurrer helt rundt og kaster uke bakover. Grunnen for forbudet er at tori ikke 
har full kontroll på kastet.  

b. Shido gis også ved (mislykket) FORSØK på reverse seoi-nage 
c. Om tori legger albuen utover, blir kastet tsuri komi goshi og dermed gyldig 

kast. 
d. Om uke kontrerer og får scoring, skal det fremdeles gis shido for R s-n. 

6. GREP UNDER BELTET I SLUTTFASEN AV KASTET ER OK. (NYTT) 
a. Må skje i den fasen av kastet der utfallet allerede gitt. Grep under beltet blir 

dermed å betrakte som ne-waza teknikk. 
7. GREP I KRAGE OG LAPELL (samtidig) (PRESISERING) 

a. Dersom grepet brukes negativt og for å presse motstanderen ned => shido 
b. Dersom grepet brukes offensivt / positivt => OK 

8. UTRADISJONELLE GREP (PRESISERING) 
a. OK så lenge grepet brukes offensivt / positivt. Dommeren må gi utøverne tid til 

å angripe (3-5 sek), og angrepet må være reelt. 
b. Gjelder også pistolgrep / lommegrep / grep i beltet 

9. Å BRYTE GREPET (NYTT) 
a. Å bryte grepet med én eller to hender og skilles fra motstanderen gir shido. 
b. NYTT: Å bryte grepet (også med to hender) OG HOLDE TAK og deretter 

angripe er OK. Dette viser positiv holdning og skal ikke straffes. 
10. BINDE OPP HÅRET OG ORDNE JUDOGIEN. Første gangs forseelse – advarsel. 

Neste gang(er) – shido. (NYTT) 
a. Regelen er at langt hår skal være satt opp slik at motstanderen ikke har 

problemer med å ta tak i kragen.  
b. Dersom en utøver ikke har satt opp håret på forskriftsmessig måte før 

kampen, er prosedyren følgende: Utøverne vinkes inn på matta – Hajime – 
Maté – første gangs advarsel. Dommeren kan ikke lede kampen før den er 
startet ved Hajime. 

c. Judogien kan ikke uordnes uten dommerens tillatelse => shido. 
11. DYKKING STRAFFES MED HAN SOKU-MAKE (PRESISERING) 



a. Regelen gjelder for å unngå farlige situasjoner og at unge utøvere trener på 
dette. 

b. Straffes ikke dersom en arm er med og støtter / beskytter eller at det er nok 
vridning til at tori lander på skulderen. 

12. KONTRERINGER (PRESISERING) 
a. Det må være klart hvem som har kontroll over kastet. Hvis det er vanskelig å 

bedømme, er det bedre å ikke gi scoring til noen av utøverne. 
b. Det må skilles mellom kontrering og ny teknikk.  

13. FALSK ANGREP (PRESISERING) 
a. Det må skilles mellom falsk angrep og reaksjon / forsvar mot angrep. 

14. Å GÅ UT AV KAMPAREALET (PRESISERING) 
a. Dersom en utøver trør utenfor med én fot, skal han/hun snarest prøve å 

komme inn igjen for å unngå straff. 
b. Må skille mellom jevnt press og ekstra skyv for å få motstanderen ut av matta. 

15. FORSKJELLIG (PRESISERING) 
a. TAPPING - Slå av bare én gang gjelder ikke. Uke må slå av minst to ganger. 

Vær varsom i dømmingen av uerfarne utøvere! 
b. DÅRLIG OPPFØRSEL. Dersom en utøver ikke godtar dommerens avgjørelse 

og viser dette med dårlig oppførsel som er negativ for judosporten, kan 
dommerteamet, i samråd med hoveddommer, omgjøre scoringen til Han 
Soku-Make og utestengelse for resten av konkurransen. 

 

Ingenting fungerer bedre enn fysisk tilstedeværelse når detaljer skal debateres. De totalt 113 
tilstedeværende (62 dommere, 23 trenere og 28 tilretteleggere fra EJU/IJF) brukte halvannen 
dag på gjennomgangen av videoeksemplene i Lisboa. Den sammen gjennomgangen vil bli 
gjort på vårt eget nasjonale dommer- /trenerseminar på Gardermoen 10. og 11. september. 
Vi håper at mange vil delta der.  

 

Lars Archer Lauritzen og Harald Monsen  
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