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Ne Waza U-15 
 

- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ, şi anume 1 arbitru pe saltea 
secundat de 1 arbitru în afara saltelei. 

- Regulamentul de concurs va fi cel EJU/FIJ completat de FRJ. Începerea luptei 
se va face din Ne-Waza cu Za Rei. Nu vor fi punctate aruncările, relevantă va fi 
continuarea şi acţiunile luptei în Ne-Waza. Sunt interzise tehnicile de Kansetsu Waza 
şi Shime Waza. 

- Punctajele vor fi: ippon (osae-komi 25 secunde), waza-ari (osae-komi 20-24 
secunde) şi yuko (osae-komi 5-19 secunde). 

- În cazul egalităţii pe tabela de punctaj după Golden Score, arbitrul de pe saltea, 
dupa ce se va consulta cu arbitrul din afara saltelei va anunţa decizia finală. 

- Fiecare meci trebuie să se termine cu o decizie. 
- Penalizările vor fi: 
-Shido pentru priza pe interiorul mânecii. Nu se dă Matte, ci Sonomama – Shido 

– Yoshi. 
- Shido pentru părăsirea voită a spaţiului de luptă (mai puţin din osae komi). 
- Shido pentru ridicarea de la lupta la sol şi refuzul de a continua lupta (mai mult 

de 3 secunde). Nu se acordă Matte dacă unul sau sau ambii competitori stau mai puţin 
de 3 secunde în picioare. 

- Hansoku-Make pentru Do-Jime (foarfecă cu strângere în jurul gâtului, 
trunchiului, cu intenţie de finalizare). 

- Hansoku-Make pentru Daki-Age (ridicarea adversarului pentru a îl proiecta pe 
saltea) 

- Suprafaţa de luptă 5m x 5m sau 6m x 6m 

 
Ne Waza U-18  

 
- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ, şi anume 1 arbitru pe saltea 

secundat de 1 arbitru în afara saltelei. 
- Regulamentul de concurs va fi cel EJU/FIJ completat de FRJ. Începerea luptei 

se va face din Nage-Waza cu Ritsu Rei. Nu vor fi punctate aruncările, relevantă va fi 
continuarea şi acţiunile luptei în Ne-Waza. Sunt interzise tehnicile de Kansetsu Waza. 

- Punctajele vor fi: ippon (osae-komi 25 secunde, shime-waza), waza-ari (osae-
komi 20-24 secunde) şi yuko (osae-komi 5-19 secunde). 

- În cazul egalităţii pe tabela de punctaj după Golden Score, arbitrul de pe saltea, 
dupa ce se va consulta cu arbitrul din afara saltelei va anunţa decizia finală. 

- Fiecare meci trebuie să se termine cu o decizie. 
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Penalizările vor fi: 
 
-Shido pentru priza pe interiorul mânecii. Nu se dă Matte, ci Sonomama–Shido –

Yoshi. 
- Shido pentru părăsirea voită a spaţiului de luptă (mai puţin din osae komi). 
- Shido pentru ridicarea de la lupta la sol şi refuzul de a continua lupta (mai mult 

de 3 secunde). Nu se acordă Matte dacă unul sau sau ambii competitori stau mai puţin 
de 3 secunde în picioare. 

- Hansoku-Make pentru Do-Jime (foarfecă cu strângere în jurul gâtului, 
trunchiului, cu intenţie de finalizare). 

 

 
Ne Waza U-21, U-23, Seniori 

 
- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ, şi anume 1 arbitru pe saltea 

secundat de 1 arbitru în afara saltelei. 
- Regulamentul de concurs va fi cel EJU/FIJ completat de FRJ. Începerea luptei 

se va face din Nage-Waza cu Ritsu Rei. Nu vor fi punctate aruncările, relevantă va fi 
continuarea şi acţiunile luptei în Ne-Waza.  

- Punctajele vor fi: ippon (osae-komi 25 secunde, kansetsu-waza şi shime-waza), 
waza-ari (osae-komi 20-24 secunde) şi yuko (osae-komi 5-19 secunde). 

- În cazul egalităţii pe tabela de punctaj după Golden Score, arbitrul de pe saltea, 
dupa ce se va consulta cu arbitrul din afara saltelei va anunţa decizia finală. 

- Fiecare meci trebuie să se termine cu o decizie. 
- Penalizările vor fi: 
-Shido pentru priza pe interiorul mânecii. Nu se dă Matte, ci Sonomama – Shido 

– Yoshi. 
- Shido pentru părăsirea voită a spaţiului de luptă (mai puţin din osae komi). 
- Shido pentru ridicarea de la lupta la sol şi refuzul de a continua lupta (mai mult 

de 3 secunde). Nu se acordă Matte dacă unul sau sau ambii competitori stau mai puţin 
de 3 secunde în picioare. 

- Hansoku-Make pentru Do-Jime (foarfecă cu strângere în jurul gâtului, 
trunchiului, cu intenţie de finalizare). 

 

 


