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REGULAMENT 

PRIVIND APLICAREA TEHNICILOR LA COPII 
 
 In urma dezbaterilor  care au avut loc  în Colegiul Central al Antrenorilor si la stagiul cu 
antrenorii, s-a hotărât modificarea categoriilor de vârsta si a cerintelor tehnice la nivelul copiilor I, II, III, 
conform „TABEL CATEGORII DE VARSTA SI GREUTATE pentru anul 2020 astfel: 

 
1. La copii  I, U14 copiii au voie sa aplice urmatoarele tehnici din Nage Waza: 
Tachi Waza 
Te Waza, 8 tehnici: Seoi nage, Ippon seoi nage, Tai otoshi, Uki otoshi, Sumi otoshi, Yama arashi, Uchi mata 
sukashi si Ko uchi gaeshi. 
Seoi otoshi de orice natura este interzis. 
Koshi Waza, 10 tehnici: Uki goshi, O goshi, Koshi guruma, Tsurikomi goshi, Sode tsurikomi goshi, Harai 
goshi, Tsuri goshi , Hane goshi, Utsuri goshi si Ushiro goshi. 
Ashi Waza, 21 tehnici: De ashi harai, Hiza guruma, Sasae tsurikomi ashi, O soto gari, O uchi gari, Ko soto 
gari, Ko uchi gari, Okuri ashi harai, Uchi mata, Ko soto gake, Ashi guruma, Harai tsurikomi ashi, O guruma, 
O soto guruma, O soto otoshi, Tsubame gaeshi, O soto gaeshi, O uchi gaeshi, Hane goshi gaeshi, Harai goshi 
gaeshi si Uchi mata gaeshi. 
Sutemi Waza 
Ma Sutemi Waza, 4 tehnici: Tomoe nage, Sumi gaeshi, Hikikomi gaeshi si Tawara gaeshi. 
Ura nage interzis. 
Yoko Sutemi Waza, 14 tehnici: Yoko otoshi, Tani otoshi, Hane makikomi, Soto makikomi, Uchi makikomi, 
Uki waza, Yoko wakari, Yoko guruma, Yoko gake, Daki wakare, O soto makikomi, Uchi mata makikomi, 
Harai makikomi si Ko uchi makikomi. 
Katame Waza - Ne Waza. 
Osaekomi Waza, 10 tehnici: Kesa gatame, Kuzure kesa gatame, Ushiro kesa gatame, Kata gatame, Kami 
shiho gatame, Kuzure kami shiho gatame, Yoko shiho gatame, Tate shiho gatame, Uki gatame si Ura 
gatame. 
Este interzis Kansetsu Waza, Shime Waza si forma de sankaku. 

Se interzice: Kansetsu-Waza, Shime-Waza, Ura nage, procedee executate din genunchi (pe ambii sau pe 

unul), priza pe picior sau pantalon atât în atac cât şi în apărare (ex. morote-gari, kuchiki-daoshi,...). 

ATENŢIE 

La orice neregulă arbitrul opreşte lupta cu Matte, iar celui care a greşit i se explică ce nu a facut bine. 

Nu se aplică nici un fel de sancţiune (penalizare) la prima neregulă. Dacă repetă greşeala, abia în acest caz se 

penalizează cu Shido. 

Excepţie face procedeul Ura nage, acestea fiind sancţionat cu Hansoku-Make. 

Dacă cel aruncat printr-o tehnică interzisă (ex. Seoi otoshi) are o poziţie favorabilă (Osae Komi Waza) 

atunci se continuă la sol. O explicaţie trebuie dată după Ippon, sau Matte. 

In situatia de Osaekomi Waza, dupa 10 secunde se obtine Waza ari, iar dupa 15 secunde se obtine 

Ippon. 

In GS, din nou fiecare greşeală trebuie prima dată explicată şi abia apoi sancţionată. 

 
2. La copii  II, U13 copiii au voie sa aplice urmatoarele tehnici din Nage Waza: 
Tachi Waza 
Te Waza, 8 tehnici: Seoi nage, Ippon seoi nage, Tai otoshi, Uki otoshi, Sumi otoshi, Yama arashi, Uchi mata 
sukashi si Ko uchi gaeshi. 
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Seoi otoshi de orice natura este interzis. 
Koshi Waza, 8 tehnici: Uki goshi, O goshi, Koshi guruma, Tsurikomi goshi, Sode tsurikomi goshi, Harai 
goshi, Tsuri goshi si Hane goshi. 
Utsuri goshi si Ushiro goshi, interzise. 
Ashi Waza, 21 tehnici: De ashi harai, Hiza guruma, Sasae tsurikomi ashi, O soto gari, O uchi gari, Ko soto 
gari, Ko uchi gari, Okuri ashi harai, Uchi mata, Ko soto gake, Ashi guruma, Harai tsurikomi ashi, O guruma, 
O soto guruma, O soto otoshi, Tsubame gaeshi, O soto gaeshi, O uchi gaeshi, Hane goshi gaeshi, Harai goshi 
gaeshi si Uchi mata gaeshi. 
Este interzis Kansetsu Waza, Shime Waza si forma de sankaku. 
Sunt interzise la aceasta categorie de varsta tehnicile de Sutemi Waza (Ma sutemi waza si Yoko 
sutemi waza). 

Se interzice: Kansetsu-Waza, Shime-Waza, Ma Sutemi Waza, Yoko Sutemi Waza, Utsuri goshi, Ushiro 

goshi, procedee executate din genunchi (pe ambii sau pe unul), priza pe picior sau pantalon atât în atac 

cât şi în apărare (ex. morote-gari, kuchiki-daoshi,...). 

ATENŢIE 

La orice neregulă arbitrul opreşte lupta cu Matte, iar celui care a greşit i se explică ce nu a facut bine. 

Nu se aplică nici un fel de sancţiune (penalizare) la prima neregulă. Dacă repetă greşeala, abia în acest caz se 

penalizează cu Shido. 

Excepţie fac procedeele Ura nage (Ma sutemi waza), Tani otoshi (Yoko sutemi waza), Utsuri goshi si 

Ushiro goshi, acestea fiind sancţionat cu Hansoku-Make. 

Dacă cel aruncat printr-o tehnică interzisă (ex. Seoi otoshi) are o poziţie favorabilă (Osae Komi Waza) 

atunci se continuă la sol. O explicaţie trebuie dată după Ippon, sau Matte. 

In situatia de Osaekomi Waza, dupa 5 secunde se obtine Waza ari, iar dupa 10 secunde se obtine 

Ippon. 

In GS, din nou fiecare greşeală trebuie prima dată explicată şi abia apoi sancţionată. 
 

3. La copii  III, U12 copiii au voie sa aplice urmatoarele tehnici din Nage waza:  
Tachi Waza 
Te Waza, 8 tehnici: Seoi nage, Ippon seoi nage, Tai otoshi, Uki otoshi, Sumi otoshi, Yama arashi, Uchi mata 
sukashi si Ko uchi gaeshi. 
Seoi otoshi de orice natura este interzis. 
Koshi Waza, 8 tehnici: Uki goshi, O goshi, Koshi guruma, Tsurikomi goshi, Sode tsurikomi goshi, Harai 
goshi, Tsuri goshi si Hane goshi. 
Utsuri goshi si Ushiro goshi, interzise. 
Ashi Waza, 21 tehnici: De ashi harai, Hiza guruma, Sasae tsurikomi ashi, O soto gari, O uchi gari, Ko soto 
gari, Ko uchi gari, Okuri ashi harai, Uchi mata, Ko soto gake, Ashi guruma, Harai tsurikomi ashi, O guruma, 
O soto guruma, O soto otoshi, Tsubame gaeshi, O soto gaeshi, O uchi gaeshi, Hane goshi gaeshi, Harai goshi 
gaeshi si Uchi mata gaeshi. 
Este interzis Kansetsu Waza, Shime Waza si forma de sankaku. 
Sunt interzise la aceasta categorie de varsta tehnicile de Sutemi Waza (Ma sutemi waza si Yoko 
sutemi waza). 

Se interzice: Kansetsu-Waza, Shime-Waza, Ma sutemi waza, Yoko sutemi waza, Utsuri goshi, Ushiro goshi, 

procedee executate din genunchi (pe ambii sau pe unul), priza pe picior sau pantalon atât în atac cât şi 

în apărare (ex. morote-gari, kuchiki-daoshi,...). 

mailto:office@frjudo.ro


    FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO 
 
   

 ROMÂNIA- București, Str. Vasile Conta 16, sector 2, CF 14397378 
 TEL : +40 21 317 80 30; FAX : +40 21 317 99 54; e-mail: office@frjudo.ro 

 

 

ATENŢIE 

La orice neregulă arbitrul opreşte lupta cu Matte, iar celui care a greşit i se explică ce nu a facut bine. 

Nu se aplică nici un fel de sancţiune (penalizare) la prima neregulă. Dacă repetă greşeala, abia în acest caz se 

penalizează cu Shido. 

Excepţie fac procedeele Ura nage (Ma sutemi waza), Tani otoshi (Yoko sutemi waza), Utsuri goshi si 

Ushiro goshi, acestea fiind sancţionat cu Hansoku-Make. 

Dacă cel aruncat printr-o tehnică interzisă (ex. Seoi otoshi) are o poziţie favorabilă (Osae Komi Waza) 

atunci se continuă la sol. O explicaţie trebuie dată după Ippon, sau Matte. 

In situatia de Osaekomi Waza, dupa 5 secunde se obtine Waza ari, iar dupa 10 secunde se obtine 

Ippon. 

In GS, din nou fiecare greşeală trebuie prima dată explicată şi abia apoi sancţionată. 
 

Preşedinte CCA, 
RABOLU Emilian. 
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