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1. Prezentare 

Etapa finala a Campionatului National de Judo Individual Ne Waza Juniori III U-16 

Drobeta Turnu Severin 12 – 13 octombrie  2019 

2. Varsta 

Sportivii nascuti in anii   2004, 2005 

3. Categorii de greutate si durata meciurilor 

Feminin:    - 40 kg,  - 48 kg, - 57 kg,  +57 kg 

Masculin:    -42 kg,- 50 kg,  - 60 kg, - 73 kg, + 73 kg 

 

Durata meciurilor: 3 minute  Golden score: 2 minute 

4. Nationalitate 

Sportivii trebuie sa aiba cetatenia romana 

5. Responsabilitati 

FRJ are responsabilitatea sa verifice viza medicala.si anuala. 

Cluburile sunt responsabile pentru viza medicala si asigurarile medicale in caz de accidentari pentru sportivii lor. 

Cluburile sunt responsabile pentru atitudinea membrilor delegatiei. 

6. Inscrierea  

Un sportiv poate participa la o singură categorie de greutate,  

Tabelul cu inscrierea  nominala trebuie făcuta cu 10 zile inainte de inceperea campionatului (cel tarziu pana la 

04.09.2019). 

 

Inscrierile se fac la numarul de fax 021 317 99 54 sau pe adresa de e-mail office@frjudo.ro. 

 

PENTRU SPORTIVII CARE NU AU FOST INSCRISI PANA LA  DATA DE 04.09.2019, INSCRIEREA SE VA 

FACE NUMAI DUPA ACHITAREA UNEI PENALIZARI IN VALOARE DE 10 LEI / SPORTIV. 

7. Validarea 

Validarea sportivilor se va face inaintea tragerii la sorti si a sedintei tehnice. 

Pentru fiecare sportiv validat, organizatorul local va percepe o taxa in valoare de 25 lei / sportiv. 

8. Tragerea la sorti 

Tragerea la sorti se va face dupa validarea sportivilor, in seara dinaintea startului concursului. 

9. Controlul greutatii (cantarul) 

Controlul greutatii se va face in seara dinaintea concursului. Sportivii - trebuie sa poarte obligatoriu lenjerie intima in timpul 

cantaririi, o greutate de 100 grame in plus fiind permisa. Sub nicio forma nu este permisa cantarirea fara imbracaminte.Toti 

antrenorii, conducatorii delegatiilor si sportivii trebuie sa elibereze camera de cantar inaintea inceperii Cantarului Oficial, 

care va fi separat pentru feminin fata de masculin. Nu este permisa folosirea telefoanelor mobile, a aparatelor foto sau 
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video in camera de cantar. Sportivii sunt rugati sa semneze pe lista de cantar doar in cazul in care au peste 100 grame 

admise sau nu se incadreaza in limitele categoriei. 

Intervalul orar pentru efectuarea cantarului este afisat in program. 

Fiecare sportiv trebuie sa fie prezent la cântar, legitimandu-se cu pasaportul sportiv si actul de identitate . 

10. Echipamentul de concurs 

Concursul se va desfasura în judogi alb pentru primul sportiv strigat si în judogi albastru sau alb cu centura aditionala 

albastra (rosie) pentru al doilea sportiv strigat.  

11. Formula de concurs 

Concursul se va desfasura in sistemul cu dublu repesaj in cazul in care sunt mai mult de 5 sportivi pe categorie de greutate 

si sistem turneu pana la 5 sportivi pe categorie de greutate. 

12. Arbitraj 

- Concursul va fi arbitrat de arbitri atestaţi FRJ,  

- 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 pentru U15 

- SUNT PERMISE TOATE TEHNICILE VALABILE CONFORM REGULAMENTULUI de arbitraj  FIJ si FRJ 

- Punctajele vor fi: ippon (osae-komi 20 secunde), wazari (osae-komi 5-19 secunde)  

- 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 (nu si pentru osae-komi) 

- Shido pentru ridicarea de la lupta la sol şi refuzul de a continua lupta (mai mult de 5 secunde). Nu se acordă Matte dacă 

unul sau sau ambii competitori stau mai puţin de 5 secunde în picioare. 

- Shido 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) 

- Nu se acordă Matte pentru ridicarea în picioare din diferite situaţii unde cel care executa Shime-Waza sau kansetsu-waza 

inca mai are contact cu salteaua si poate continua actiunea(Dacă un sportiv îşi ridică adversarul  de la sol pentru a 

întrerupe lupta, în timp ce acesta execută o tehnică de Shime-Waza, Kansetsu Waza atunci sportivul în cauză primeşte 

Shido)  

-In situatia in care nu exista progres evident, se acorda Matte, si lupta se reia din pozitia initiala de Ne Waza. 

-In cazul in care nu exista progres din motivul obstructionarii adversarului acesta se penalizeaza cu shido ,la fel si in cazul 

obstructionarii reciproce ambii sportivii se vor penaliza cu shido . 

-In situatia in care un sportiv se afla pe burta si se apara si nu exista progres se acorda Matte, nu se penalizeaza, se  reia 
lupta din pozitia initiala de Nage Waza. dar daca situatia se repeta de trei ori consecutiv sportivul care se afla pe burta si se 
apara primeste shido. 
-Daca in Golden Score nu sunt punctaje sau penalizari pentru desemnarea invingatorului, atunci, la sfarsitul meciului, 

castigator este sportivul care are un numar mai mic de penalizari. 

-Daca pe tabela de marcaj este egalitate perfecta, atunci se consulta arbitrul cu judecatorii si se stabileste invingatorul 

conform regulii majoritatii de trei. 

. - Suprafaţa de luptă 5m x 5m sau 6m x 6m 
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13. Program 

Sambata, 12 octombrie 2019 

15:00 – 17:00 Validarea documentelor Sala  Sporturilor Drobeta Turnu Severin 

15:00 – 17:00 Cantar neoficial Sala  Sporturilor Drobeta Turnu Severin 

17:00 – 18:30 

Cantar oficial pentru categoriile: 
Feminin:  

Masculin:  

Sala  Sporturilor Drobeta Turnu Severin 

18:30 Sedinta tehnica si tragerea la sorti Sala  Sporturilor Drobeta Turnu Severin 

Duminica, 13 octombrie 2019 

Feminin : -40 kg, -48 kg,-57kg, +57 kg 

Masculin: -42 kg,-50 kg,-60 kg,73 kg, +73 kg   

09:00 Start concurs  Sala  Sporturilor Drobeta Turnu Severin 

14. Locul de desfasurare al competitiei 

Sala  Sporturilor Drobeta Turnu Severin 

15. Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


