
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ DŽUDA 
 
 
Charakteristika džuda: súťažný úpolový olympijský šport, kde dvaja súperi pri vzájomnom 

úchope za judo-gi sa snažia pomocou hodov (v boji v postoji) a pomocou znehybnení, páčení 

a škrtení (v boji na zemi) získať prevahu nad súperom a zvíťaziť.  

 

Technické prostriedky v džude: v boji v postoji sa používajú techniky hodov, pri boji na 

zemi sa používajú techniky znehybnenia, páčenia lakťového kĺbu a škrtenia. Podľa najnovších 

pravidiel, platných od 01. 01. 2013,  pri technikách hodov je zakázané chytať súperove nohy, 

resp. útočiť pod úroveň opasku.   

 

Rozmery olympijského zápasiska: 16 x 16 m. 

 

Olympijská tatami pozostáva zo: zápasovej plochy (červená farba) 10 x 10 m a z 

bezpečnostnej plochy (modrá farba) 4 m z každej strany. 

 

Stretnutie riadi:  podľa najnovších pravidiel jeden hlavný rozhodca (v strede zápasiska). 

V minulosti sedeli v rohoch zápasovej plochy aj dvaja postranný rozhodcovia.    

 

Výstroj pretekárov: jeden z pretekárov má oblečené modré judo-gi a jeho súper biele judo-

gi. 



Rozhodovanie: skóre, dosiahnuté body, prípadne tresty signalizuje hlavný rozhodca (v strede 

tatami). V prípade spornej situácie sa používa kamerový systém a chybné rozhodnutie sa 

okamžite koriguje.   

 

Registračná tabuľa: signalizované skóre hlavným rozhodcom je zaznamenané na 
registračnú tabuľu.  
 

 

 

Skóre: najnižšie skóre – Yuko – 1 bod, stredné skóre – Waza-ari – 10 bodov, najvyššie skóre 

– Ippon – 100 bododv. Skóre Yuko sa neakumulujú. Skóre Waza-ari sa akumulujú, pričom 2 

waza-ari sú ekvivalentné Ipponu a teda končia zápas pred časovým limitom.   

  

Yuko: je možné dosiahnuť hodením súpera na bok, alebo pri boji na zemi – znehybnením 

súpera v časovom limite od 10 – do 14 sekúnd.  

 

Waza-ari: je možné dosiahnuť hodením súpera na väčšiu časť chrbta (polovica chrbta), 

alebo pri boji na zemi - znehybnením súpera v časovom limite od 15 – do 19 

sekúnd. 

 

 

 



Ippon: je možné dosiahnuť hodením súpera na celý chrbát, rýchlo a s plnou kontrolou. Pri 

boji na zemi je možné zvíťaziť na ippon znehybnením (udržaním) súpera v časovom limite 20 

sekúnd, škrtením, alebo páčením lakťového kĺbu. 

 

 

Tresty: sú udeľované za zakázané konanie, resp. porušovanie pravidiel. Volajú sa tzv. Šido. 

Pretekár môže byť za jeden zápas napomenutý šidom max. 3-krát. Štvrté šido znamená 

diskvalifikáciu.      

 

 

Trvanie zápasu: 5 minút čistého času muži a 4 min čistého času pre ženy. V prípade 

nerozhodného výsledku sa zápas predlžuje bez časového obmedzenia, až dovtedy, kým jeden 

z pretekárov nedosiahne aspoň najnižšie skóre Yuko, prípadne jeden z pretekárov nebude 

potrestaný šidom.   

 

Hmotnostné kategórie: 7 mužských (- 60 kg, -66 kg, - 73 kg, - 81 kg, - 90 kg, -100 kg, +100 

kg), 7 ženských (- 48 kg, -52 kg, - 57 kg, -63 kg, -70 kg, - 78 kg, +78 kg) kategórií.  
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