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Kısaltmalar  
EOK – Etkinlik Organizasyon Kılavuzu  
IJF – Uluslararası Judo Federasyonu  
IOC – Uluslararası Olimpiyat Komitesi  
NOC – Ulusal Olimpiyat Komitesi  
SOR – Spor ve Organizasyon Kuralları  
WJT- Dünya Judo Şampiyonası  
WRL- Dünya Sıralama Listesi  
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Spor ve Organizasyon Kurallarında (SOR) her türlü fiziksel şahıs 
(örneğin; üye, lider, takım görevlisi, katılımcı, sporcu, antrenör, hakem, minder hakemi veya refakatçi) 
erkek cinsiyeti ile anılır ve aksini belirten bir hüküm bulunmadığı sürece bu kullanımın kadın 
cinsiyetini de içerdiği anlaşılmalıdır.  
   
Spor ve Organizasyon Kuralları’nın (SOR) en güncel halini www.ijf.org adresinden indirebilirsiniz.  
 
Fransızca aslından çevrilen EK C hariç olmak üzere, işbu belgenin kaynak dili İngilizce’dir.  
 

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİ   

1.1 Giriş ve Temel İlkeler  
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Spor ve Organizasyon Kuralları (SOR); kanunlar, finans kuralları, 
ilgili Ulusal Judo Federasyonları ile yapılan sözleşmeler (bundan böyle Ulusal Federasyon olarak 
anılacaktır) ve IJF Etkinlik Organizasyon Kılavuzu (EOK) ile birlikte, IJF Dünya Judo Şampiyonası’nda 
(WJT) yer alacak bütün etkinliklerin düzenlenmesinde bağlayıcı olan bir belgedir. WJT kapsamında 
yapılacak bütün etkinlikler için IJF nihai temyiz yetkisine sahiptir.     
 

 

http://www.ijf.org/


Yaz Olimpiyatları ve Gençlik Olimpiyat Oyunlarında Judo müsabakaları düzenlenmesi için özel ek 
prosedürler düzenlenecektir.  
 
IJF İcra Kurulu, etkinlikler için ev sahibi ülkenin Organizasyon Kurulunu görevlendirir. Dünya 
Şampiyonasının organizasyonu aşağıdaki kurumların sorumluluğudur: IJF, organizasyondan sorumlu 
Ulusal Federasyonun bağlı olduğu Kıtasa Birlik ve ev sahibi olmak üzere IJF İcra Kurulu tarafından 
görevlendirilen Ulusal Federasyon. Kıtasal Birlik, her türlü sorunda IJF ve Ulusal Federasyona yardımcı 
olur ve destek sağlar. Ulusal Federasyon, etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirecek olan bir 
Organizasyon Komitesi belirlemelidir.   
  
IJF bölgesel judo müsabakalarında, İcra Kurulu ve IJF Kongresi tarafından yönlendirilmesi halinde, 
sorumluluk üstlenmeyi kabul eder. Bu uygulama yukarıda bahsi geçen kural ve belgelere bağlı kalmayı 
gerektirir. Bu tarz bir judo müsabakasında hakemlik ve teknik organizasyon Kıtasal Birlik veya bölgesel 
kurum tarafından ele alınır ve IJF tarafından görevlendirilen görevliler tarafından denetlenir.   
 
IJF Veteranlar Kurulu bütün veteranlara ilişkin bütün IJF etkinliklerinden sorumludur (Ek A). IJF Kata 
Komisyonu bütün IJF Kata etkinliklerinden sorumludur (Ek B).  
 

1.2 Temiz Judo 
Dürüstlük, disiplin ve etik kurallar hem oyun sahası içinde hem de dışında en temel ilkelerdir ve IJF 
Disiplin Kuralları Ek F ve IJF Mesleki Ahlak Kurallarında atıfta bulunulur.  
 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Mesleki Ahlak Kurallarına ilişkin daha detaylı bilgi için bkz: 
“Müsabakaların Manipüle Edilmesinin Engellenmesine İlişkin Olimpik Hareket Kuralları”  
  
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on
_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf  

 

https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf


1.2.1 Disiplin Kurulu   
 
IJF İcra Kurulu, IJF kurallarının ihlal edilme ihtimalini değerlendirmek üzere bir Disiplin Kurulu 
oluşturma yetkisine sahiptir ve hile yapılması, görevi kötüye kullanma ve sporun ahlak ve etik 
kurallarına aykırı her türlü davranış ve IJF Spor ve Organizasyon Kurallarının ihlal edilmesi karşısında 
disiplin önlemleri alma hakkını saklı tutar.   
 
IJF Disiplin Kurulu, IJF Disiplin Kuralları (EK F) uyarınca yaptırım uygular. Katılımcıların (normalde 
havalimanı veya tren istasyonuna) varışı ile başlayan ve dönüşleri ile son bulan bir IJF etkinliği 
esnasında bir olay yaşanması durumunda, olaya karışan kişilerin uzaklaştırılmasına ilişkin olay yerinde 
acil bir karar verilebilir. Bu karar, her etkinlik öncesinde IJF Başkanı tarafından görevlendirilen ve 
konuyla ilgilenmek üzere Geçici Kurul oluşturacak olan İcra Kurulu üyesinin sorumluluğunda 
gerçekleştirilir. Geçici Kurul IJF İcra Kurulu üyelerinden veya onların temsilcilerinden oluşur.   
 
Yaşanan her olay mümkün olan en kısa sürede IJF Başkanına, IJF İcra Kurulu üyelerine ve IJF Disiplin 
Kuruluna bildirilir. Olaya karışan kişi/kişiler ve varsa olası şahit/lerin dinlenmesini takiben bir yaptırım 
kararı alınabilir. Söz konusu kişinin reşit olmaması durumunda, delegasyondan sorumlu bir yetişkinin 
tartışmalar esnasında kişiye eşlik etmesi gerekmektedir. Geçici Kurul, kararın alınmasının ardından IJF 
Başkanı, IJF İcra Kurulu ve IJF Disiplin Kurulunu derhal kararla ilgili bilgilendirir.    
  
Olaya ilişkin rapor ve nihai karar, olayı takiben üç (3) gün içerisinde IJF Genel Sekreterliği aracılığıyla 
Disiplin Kuruluna gönderilmelidir. Rapor Eğitim ve Antrenörlük Kurulu tarafından yazılacak ve aşağıda 
belirtilen hususları içerecektir: İddialara ilişkin durumun değerlendirilmesi de dahil olmak üzere olaya 
ilişkin gerçek durum, gözlemlere ilişkin bir özet ve tarafların argümanları, kararın gerekçesi ve diğer 
yorumlar.    
 
IJF Disiplin Kurulu, belgelerin alınmasını takiben, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren onbeş (15) gün 
içerisinde olaya karışan taraflara kararı bildirecektir. IJF Disiplin Kurulu uzaklaştırmanın başlangıç ve 
bitiş tarihine karar verir.    
 
Karara karşı çıkılması halinde, ilgili kişi olayın oluş tarihinden itibaren bir (1) takvim ayı içerisinde IJF 
Genel Sekreterliği aracılığıyla IJF Disiplin Kuruluna yazılı itiraz başvurusunda bulunabilir. Uzaklaştırma 
durumunda, itiraz başvurusu sonuçlanana kadar uzaklaştırma kararı geçerliliğini korur.   
 
IJF Spor ve Organizasyon Kurallarında (SOR) belirtilmeyen her türlü konu IJF İcra Kurulu tarafından ele 
alınır.  
 

 



1.2.2 Şike ve Müsabaka Manipülasyonu  
Sporun dürüstlüğü ve bütünlüğü, spor etkinliklerinin sonuçlarına ve müsabakaların tamamen 
katılımcıların liyakati üzerine kurulmasına dayanmaktadır. Bir judo müsabakasının dürüstlüğüne ve 
bütünlüğüne olan halkın inancını zedeleyen her türlü yolsuzluk, temel olarak sporun ruhuna aykırıdır 
ve ağır yaptırımlara tabiidir.   
 
IJF, bahisle ilgili Sporun Dürüstlüğü ilkesi ışığında belirlenmiş temel Kurallara sahiptir.  
 
Hatırlanması gereken dört (4) temel kural vardır: 
Her zaman elinden gelenin en iyisini yap, hiçbir zaman şike yapma. 
Müsabakanla ilgili asla bahis oynama, sporunu bahise alet etme.  
Bahis amacıyla kullanılabilecek bilgileri asla paylaşma.  
Sizden hile yapmanız istenirse, buna alet olmayın ve sessiz kalmayın!  
 
Müsabakanın yapılması ve önceden belirlenmiş bir sonuca ulaşılmış gibi görünmesi halinde, yani IJF 
kuralları ihlal edilmişse, daha detaylı bir soruşturma gerçekleştirilebilir ve şikeye ilişkin elde edilen her 
türlü bulgu disiplin cezasıyla sonuçlanır.  
 
Bir IJF müsabakasında (bireysel veya takım) sporcunun yaralanması veya müsabaka öncesinde hasta 
olması ve bu nedenle müsabakadan çekilmek zorunda kalması halinde, IJF Sağlık Kurulundan sağlık 
raporu alınması gerekmektedir.   
 
IJF daha detaylı bir soruşturma yürütebilir ve şike olduğuna dair elde edilen her türlü bulgu disiplin 
cezasıyla sonuçlanır. Sporcunun doğruyu söylemediğinin tespit edilmesi durumunda ise müsabakanın 
sonucu iptal edilir.   
 
Şike ve müsabakanın manipüle edilmesi isim verilmeden gizli bir şekilde aşağıda belirtilen adrese 
raporlanabilir:  
 
https://reportintegrity.judobase.org/form  
 

 

1.2.3 Sporcu ve Diğer Katılımcıların Taciz ve İstismardan Korunmasına İlişkin Politika  
Bu politika, sporcular da dahil olmak üzere IJF ile bağlantılı olan herkes için geçerlidir.  
 
“Taciz” veya “taciz ve istismar” kavramları fiziksel veya psikolojik istismarı ve cinsel istismarı (fiziksel 
ve/veya psikolojik istismar şeklinde olabilir) içerir.  
 
“Fiziksel veya psikolojik istismar” öngörülebilir olan veya hakarete, zarar veya aşağılanmaya neden 
olacak şekilde algılanabilen her türlü uygunsuz ve istenmeyen davranış anlamına gelir.  
 

 

https://reportintegrity.judobase.org/form


“Cinsel istismar” öngörülebilir olan veya aşağılanmaya neden olacak şekilde algılanabilen her türlü 
istenmeyen cinsel davranış veya zorla müdahalede bulunulması, istenmeyen sözlü veya fiziksel 
davranış veya cinsel nitelik taşıyan bir jest/hareket (örneğin; cinsiyete dayalı gücendirici basmakalıp 
davranışlar, cinsel şakalar, tehditler, gözdağı vermek) anlamına gelir.  
 
 Taciz ırk, din, renk, etnik köken, fiziksel özelikler, cinsiyet veye cinsel yönelim kökenli olabilir. 
Münferit bir vakadan veya takip eden olaylar dizisi şeklinde karşımıza çıkabilir. Kişisel olarak veya 
internet üzerinden gerçekleşmiş olabilir. Taciz kasıtlı olabilir, istenmeyen bir olaydır ve zorlayıcı/tehdit 
edici olabilir. Taciz ve istismar genellikle yetkinin kötüye kullanılmasından kaynaklanır, yani bir kişinin 
sahip olduğu yetki, iktidar ve etki gücünü başka bir kişiye karşı uygunsuz bir şekilde kullanmasıdır.   
 
Taciz ve istismar vakaları Temiz Judo platformuna rapor edilebilir ve IJF Disiplin Kurulu tarafından IJF 
Disiplin Kuralları (Ek F) gereğince incelenecektir.  
 
Taciz ve istismarla ilgili iddia edilen her türlü olay gizli ve kişisel bilgi olarak ele alınacaktır (isim, 
doğum tarihi, adres bilgisi, kimlik numarası gibi bilgiler de dahil olmak üzere) ve ilgili kişinin rızası 
olmadıkça veya bir başka kişinin de korunabilmesi için durumun ifşa edilmesine ihtiyaç olmadıkça 
veya olası bir suç eyleminin IJF’in bilgisine sunulmasına gerek olmadıkça, yukarıda bahsi geçen bilgiler 
ifşa edilmeyecektir.  
 
Taciz ve istismar isimsiz ve gizli bir şekilde aşağıdaki link üzerinden rapor edilebilir:  
https://reportintegrity.judobase.org/form  
 

1.3 Sigorta ve Hukuki Sorumluluk 
 

Her Ulusal Federasyon kendi sporcularından sorumludur (doğum kontrol de dahil olmak üzere) ve 
bütün IJF etkinlikleri boyunca görevlendirilmiş hakemler de dahil olmak üzere sporcuları ve resmi 
görevlileri için kaza ve sağlık sigortasından doğan her türlü sorumluluğu üstlenir.  
 

 

1.4 Cinsiyet Kontrolü 
 

Sporcunun cinsiyetinin kontrol edilmesi Ulusal Federasyonun sorumluluğundadır. IJF güncel IOC tavsiyelerini 
uygular. Sporcunun cinsiyetine ilişkin üye Ulusal Federasyonun almış olduğu her türlü karar mümkün olan en kısa 
sürede IJF Başkanına iletilmelidir.  
 
Sporcunun cinsiyetine ilişkin Ulusal Federasyon, Kıtasal Birlik veya IJF İcra Kurulu üyelerinden biri tarafından 
sunulan her türlü resmi şikayet IJF Başkanına iletilmelidir. IJF İcra Kurulu iletilen resmi şikayeti dikkate alarak 
konunun detaylı bir şekilde araştırılması için Cinsiyet Kontrol Kuruluna sunulmasına gerek olup olmadığına karar 
verir. IJF İcra Kurulu, ilgili sporcunun cinsiyetini belirlemek üzere üye ülkenin Ulusal Federasyonunu da göreve 
çağırabilir.     
 

 

https://reportintegrity.judobase.org/form


Cinsiyet Kontrol Kurulu, cinsiyet değiştirme alanında uzman bir doktor, bir jüri ve IJF Başkanı 
tarafından atanan IJF İcra Kurulunun bir üyesinden oluşur. Bu Kurul alanda tanınmış uzmanları göreve 
çağırabilecektir.  
 
Sporcunun cinsiyetine ilişkin üye Ulusal Federasyon tarafından alınan her türlü karar, itiraz olması 
halinde, ilgili sporcunun kendisi tarafından münhasıran IJF Cinsiyet Kontrol Kuruluna sunulmalıdır.  
 
IJF Cinsiyet Kontrol Kurulu, ilgili tüm kişilerden söz konusu davanın görüşülmesi için gerek duyulan her 
türlü belge ya da bilgi talebinde bulunma yetkisine sahiptir. Cinsiyet Kontrol Kurulu sürecin gizliliğini 
garanti altın alacak, verilerin ve ilgili tarafların özel hayatlarının korunmasına saygı gösterecek 
süreçlerin tanımlanması ve işletilmesi için bir iç tüzük oluşturulacaktır.    
 
IJF İcra Kurulunun resmi şikayeti işleme almayacağına ilişkin kararı ile Cinsiyet Kontrol Kurulunun 
kararları, ilgili spor dalına ilişkin tahkim kuralları uyarınca dava açılmasına karar verecek olan merci 
olan İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesine münhasıran sunulabilir. Temyizin 
gecikmesi, temyize konu olan kararın alınmasını takiben yirmi bir (21) gündür. Panel sadece bir 
hakemden/yargıçtan oluşur. Tahkim dili İngilizce olacaktır.      

1.5 Küçük Sporcular (Minikler) 
 

Ulusal Federasyonlar, küçük sporcuların müsabakalara katılabilmesi için gerekli olan yasal onayların 
ve izinlerin alınmasından sorumludur. Küçük sporcular ile seyahat ederken takım 
görevlileri/antrenörler sporcunun ebeveyni/velisi yerine kendilerini yetkilendiren bütün resmi 
evrakları beraberlerinde taşımalıdırlar.  
   
Bu durum doping testi için de geçerlidir. Ulusal Federasyon test yaptırabilmek için küçük sporcuların 
ebeveynlerinden/velilerinden izin almalıdır (bkz: Ek E1.4.3.1).  
 

 

1.6 IJF Takvimi  
Büyükler ve Karma Takımlar Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunlarının düzenleneceği yıl hariç olmak 
üzere, her yıl Yaz Olimpiyat Oyunlarına benzer bir zamanda düzenlenecektir.  
 
Dünya Açık Judo Şampiyonası, IJF İcra Kurulu tarafından onaylanan takvim uyarınca düzenlenir.  
 
Gençler ve Karma Takımlar Dünya şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunlarının olduğu yıl hariç olmak 
üzere her yıl düzenlenir.  
  
Ümitler ve Karma Takımlar Dünya Şampiyonası, IJF İcra Kurulu tarafından onaylanan takvim uyarınca 
düzenlenir.  
 
Yaz Olimpiyat Oyunları ve Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, IOC tarafından onaylanan takvim uyarınca 
her dört yılda bir düzenlenir.  

 



Güncel IJF takvimlerine IJF websitesi üzerinden erişebilirsiniz: http://ijf.org  
 

1.7 Uyruk  
Sporcular, müsabakaya katıldıkları Ulusal Federasyon ile aynı uyruğa sahip olmalıdır. Bu kural 
veteranlar için geçerli değildir. IJF İcra Kurulu tarafından atanan kişiler sporcuların vatandaşlığını 
doğrulayabilir. Temsil edilen ülke tarafından verilen pasaport vatandaşlığa ilişkin kanıt olarak kabul 
edilir.  
 
Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili prosedürler uygulanmalıdır:  
 

a) Müsabakaların, vatandaşların kendi ülke sınırları içinde olduklarında pasaport sahibi olmak 
zorunda olmadıkları bir ülkede düzenlenmesi halinde,  

b) “Ortak vatandaşlık” durumu söz konusu olduğunda, örneğin; Porto Riko, sporcunun bağlı 
olduğu Ulusal Federasyon (NOC) ’dan aldığı bir yazı veya sertifikanın pasaport yerine 
kullanılması kabul edilebilir veya böyle bir kurumun olmaması halinde, Ulusal Spor Otoritesi 
sporcunun söz konusu ülkede ikamet ettiğini ve o ülkenin vatandaşı olduğunu 
doğrulayabilir.    

 
Sporcunun çoklu vatandaşlığa sahip olması halinde ise sadece tek bir ülke adına müsabakaya 
katılabilirler.  
 
Olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonasında veya IJF tarafından veya himayelerinde düzenlenen kıtasal, 
bölgesel oyunlarda ve/veya Şampiyona veya Uluslararası Turnuvalarda bir ülkeyi temsil eden, 
uyruğunu değiştiren veya yeni bir uyruk edinen bir sporcunun yeni ülkesini temsil edebilmesi için 
sporcunun bir önceki uyruğunda ülkesini temsil etmesinin üzerinden üç (3) yıl geçmiş olması gerekir. 
Söz konusu iki Ulusal Federasyonun anlaşması halinde, IJF’den bu üç yıllık sürenin kısaltılması veya 
tamamen iptal edilmesi talep edilebilir (Bkz: Olimpik Anlaşma, Kural 41 ve Yönetmelik Kural 41).    
 
Bu nedenle, IJF söz konusu her iki Ulusal Federasyondan alınan yazılı anlaşma olmaksızın üç yıllık 
süreyi kısaltamaz.   
 
Üç yıllık sürenin kısaltılmasına ilişkin talep ev sahibi ülkenin Ulusal Federasyonu tarafından IJF Genel 
Sekreterliğine iletilmelidir.  
 
İlgili talep aşağıda belirtilen belgelerle beraber iletilmelidir:  

• Ülkesini daha önce temsil eden sporcunun yeni Ulusal Federasyonu temsil etmeye istekli 
olduğunu kanıtlayan mektup.  

• Ulusal Federasyon (menşe ülke) Başkanı tarafından yazılan ve ilgili sporcunun uyruğunu 
değiştirmesine dair bir itiraz olmadığını belgeleyen mektup.  

 

http://ijf.org/


• Ev sahibi ülke Ulusal Federasyon Başkanı tarafından yazılan ve sporcuyu kendi 
Federasyonunu uluslararası müsabakalarda temsil etmek üzere yetkilendiren mektup.  

• Sporcunun hamili olduğu ve ev sahibi ülkenin uyruğunu belgeleyen pasaportun bir kopyası.  
 
Dosyanın eksiksiz bir şekilde iletilmesinin ardından IJF Genel Sekreteri dosyayı inceler ve IJF İcra 
Kurulunun onayına sunar. IJF İcra Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi onaylaması halinde, IJF 
Genel Sekreteri talebin kabul edildiğini hem menşe ülkeyi hem de ev sahibi ülkeyi bilgilendirmeye 
ekleyerek ilgili taraflara bildirir. Bu kurala uymayan sporcular disiplin cezasına tabii olabilir.    
 
IJF tarafından veya himayelerinde düzenlenen etkinlikler için IJF İcra Kurulu, sporcunun çıkarlarını 
korumak adına, sporcunun IJF bayrağı altında herhangi bir sebeple yarışabileceğini kabul eder (örn; 
sporcunun göçmen statüsü alması, NOC’nin IOC tarafından tanınmaması, Ulusal Federasyonun 
uzaklaştırma alması, vs.).   

1.8 Yaş Grupları  
15 yaş altındaki sporcular resmi IJF etkinliklerinde veya IJF himayelerinde düzenlenen veya IJF 
tarafından onaylanan etkinliklerde yarışamaz. Bütün IJF müsabakaları için en düşük yaş sınırı 15 yaştır 
(takvim yılı).   
IJF tarafından kabul edilen yaş kategorileri aşağıdaki gibidir:  
 

• Ümitler – 18 yaşın altındaki 15, 16 ve 17 yaşındaki erkekler ve kızlar (takvim yılı). 

• Gençler-  21 yaşın altındaki 15 ila 20 yaşındaki erkek ve kadınlar (takvim yılı). 

• Büyükler – erkekler ve kadınlar, sadece 15 yaş alt yaş sınırı vardır (takvim yılı).  
Ulusal Federasyonlar gençler kavramını ümitler ve gençler kategorisini ve IJF Ümitler ve Gençler yaş 
kategorisinden farklı olan 15 ila 20 yaşındaki her türlü yaş grubunu belirtmek için kullanmalıdır.   

 

1.9 Bireysel Müsabakaları için Sıklet Kategorileri  
Aşağıda belirtilen sıklet kategorileri Dünya Şampiyonaları ve IJF himayesinde gerçekleşen 
müsabakalarda geçerlidir.  
 

 

 

Büyükler Kadın  

Ekstra hafif sıklet  48kg ve altı  

Yarı hafif sıklet  48kg üstü- 52kg dahil  

Hafif sıklet  52kg üstü- 57kg dahil 

Yarı orta sıklet  57kg üstü- 63kg dahil  

Orta sıklet  63kg üstü- 70 kg dahil  

Yarı ağır sıklet  70kg üstü- 78kg dahil  



Ağır sıklet  78kg üstü  

Açık sıklet  Sıklet sınırı yok  

 

Büyükler Erkek  

Ekstra hafif sıklet  60kg ve altı  

Yarı hafif sıklet  60kg üstü- 66kg dahil  

Hafif sıklet  66kg üstü- 73kg dahil  

Yarı orta sıklet  73kg üstü- 81kg dahil  

Orta sıklet  81kg üstü- 90kg dahil  

Yarı ağır sıklet  90kg üstü- 100kg dahil  

Ağır sıklet  100kg üstü  

Açık sıklet  Sıklet sınırı yok  

 

21 Yaş altı Gençler Kadın  

Tüysıklet  44kg ve altı  

Ekstra hafif sıklet  44kg üstü- 48kg dahil  

Yarı hafif sıklet  48kg üstü- 52kg dahil  

Hafif sıklet  52kg üstü- 57kg dahil  

Yarı orta sıklet  57kg üstü- 63kg dahil  

Orta sıklet  63kg üstü- 70kg dahil  

Yarı ağır sıklet  70kg üstü- 78kg dahil  

Ağır sıklet  78kg üstü  

 

21 Yaş altı Gençler Erkek 

Tüysıklet  55kg ve altı  

Ekstra hafif sıklet  55kg üstü- 60kg dahil  

Yarı hafif sıklet  60kg üstü- 66kg dahil  



Hafif sıklet  66kg üstü- 73kg dahil  

Yarı orta sıklet  73kg üstü- 81kg dahil  

Orta sıklet  81kg üstü- 90kg dahil  

Yarı ağır sıklet  90kg üstü- 100kg dahil  

Ağır sıklet  100kg üstü  

 

18 Yaş altı Ümitler Kadın  

Tüysıklet  40kg ve altı  

Ekstra hafif sıklet  40kg üstü- 44kg dahil  

Yarı hafif sıklet  44kg üstü- 48kg dahil  

Hafif sıklet  48kg üstü- 52kg dahil  

Yarı orta sıklet  52kg üstü- 57kg dahil  

Orta sıklet  57kg üstü- 63kg dahil  

Yarı ağır sıklet  63kg üstü- 70kg dahil 

Ağır sıklet  70kg üstü  

 

18 Yaş altı Ümitler Erkek  

Tüysıklet  50kg ve altı 

Ekstra hafif sıklet  50kg üstü- 55kg dahil  

Yarı hafif sıklet  55kg üstü- 60kg dahil  

Hafif sıklet  60kg üstü- 66kg dahil  

Yarı orta sıklet  66kg üstü- 73kg dahil  

Orta sıklet  73kg üstü- 81kg dahil  

Yarı ağır sıklet  81kg üstü- 90kg dahil  

Ağır sıklet  90kg üstü 

 
 



1.12 Takım Müsabakaları için Sıklet Kategorileri (Kadın, Erkek ve Karma)  

 

Büyükler ve Gençler Kadın  

Yarı hafif sıklet  52kg ve altı  

Hafif sıklet  52kg üstü- 57kg dahil  

Yarı orta sıklet  57kg üstü- 63kg dahil  

Orta sıklet  63kg üstü- 70kg dahil  

Yarı ağır sıklet  70kg üstü  

 

Büyükler ve Gençler Erkek  

Yarı hafif sıklet  66kg ve altı  

Hafif sıklet  66kg üstü- 73kg dahil  

Yarı orta sıklet  73kg üstü- 81kg dahil 

Orta sıklet  81kg üstü- 90kg dahil  

Yarı ağır sıklet  90kg üstü  

 

18 Yaş altı Ümitler Kızlar  

Yarı hafif sıklet  48kg ve altı  

Hafif sıklet  48kg üstü- 52kg dahil 

Yarı orta sıklet  52kg üstü- 57kg dahil  

Orta sıklet  57kg üstü- 63kg dahil  

Yarı ağır sıklet  63kg üstü   

 

18 Yaş altı Ümitler Erkekler  

Yarı hafif sıklet  60kg ve altı  

Hafif sıklet  60kg üstü- 66kg dahil  

Yarı orta sıklet  66kg üstü- 73kg dahil  

Orta sıklet  73kg üstü- 81kg dahil  

Yarı ağır sıklet  81kg üstü   

 



Büyükler Karma  

Kadın 57kg ve altı  

Erkek 73kg ve altı  

Kadın 57kg üstü- 70kg dahil 

Erkek 73kg üstü- 90kg dahil  

Kadın 70kg üstü   

Erkek 90kg üstü  

 

Gençler Karma  

Kadın 48kg ve altı  

Erkek 60kg ve altı  

Kadın  48kg üstü- 57kg dahil  

Erkek  60kg üstü- 73kg dahil  

Kadın  57kg üstü- 70kg dahil  

Erkek  73kg üstü- 90kg dahil  

Kadın  70kg üstü  

Erkek  90kg üstü  

 

Ümitler Karma  

Kadın 44kg ve altı  

Erkek  55kg ve altı  

Kadın  44kg üstü- 52kg dahil  

Erkek  55kg üstü- 66kg dahil  

Kadın  52kg üstü- 63kg dahil  

Erkek  66kg üstü- 81kg dahil  

Kadın  63kg üstü  

Erkek  81kg üstü  

 
 
 



1.11 Müsabaka Süresi  
Gençler için sıklet kategorisi, yaş, müsabaka süresi ve tavsiyelere ilişkin düzenlemeler.   
 
Not: resmi IJF müsabakalarına 15 yaş altındaki (takvim yılı) hiçbir sporcu katılamaz. Ek 
kategoriler (13/14, 11/12, 9/10 yaş) sadece tavsiye niteliğindedir.  

 

 

Erkek  

BÜYÜKLER -21 YAŞ -18 YAŞ 13/14 YAŞ 11/12 YAŞ  9/10 YAŞ 

 4 dakika   4 dakika  4 dakika   3 dakika   2 dakika  Müsabaka yok 

        - 24kg   

        - 27kg   

        - 30kg   

      - 34kg - 34kg   

      - 38kg - 38kg   

      - 42kg - 42kg   

      - 46kg - 46kg   

    - 50kg - 50kg - 50kg   

  - 55kg  - 55kg - 55kg     

- 60kg - 60kg - 60kg - 60kg     

- 66kg - 66kg - 66kg - 66kg     

- 73kg - 73kg - 73kg       

- 81kg - 81kg - 81kg       

- 90kg - 90kg - 90kg       

-100kg -100kg + 90kg       

+ 100kg + 100kg         

 

Kadın 

BÜYÜKLER -21 YAŞ -18 YAŞ 13/14 YAŞ 11/12 YAŞ 9/10 YAŞ 

4 dakika   4 dakika   4 dakika    3 dakika    2 dakika   Müsabaka yok 

        - 22kg   

        - 25kg   

        - 28kg   

      - 32kg - 32kg   



      - 36kg - 36kg   

    - 40kg  - 40kg - 40kg   

  - 44kg  - 44kg  - 44kg - 44kg   

- 48kg  - 48kg  - 48kg - 48kg - 48kg   

- 52kg  - 52kg  - 52kg - 52kg     

- 57kg - 57kg - 57kg - 57kg     

- 63kg - 63kg - 63kg - 63kg     

- 70kg - 70kg - 70kg       

- 78kg - 78kg + 70kg       

+ 78kg + 78kg        

 

IJF, 11/12 ve 13/14 yaşlarındaki sporcular için müsabaka düzenlemez. Ulusal Federasyonlar kendi 
ulusal konseptlerini tasarlamalıdır.  

BÖLÜM 2 MÜSABAKA PROGRAMLARI VE SİSTEMLERİ  
Müsabaka programı ve sisteminin belirlenmesi IJF Spor Kurulunun sorumluluğudur.  

2.1 IJF WJT Etkinlikleri için Müsabaka Formatı  
IJF WJT müsabakaları: Grand Prix, Grand Slam, Masters ve Ümitler, Gençler, Büyükler ve Açık Dünya 
Şampiyonası normalde ön elemeler ve final bloğu olmak üzere iki oturumdan oluşur.   
Oturumlarda yer alan müsabaka aşamaları etkinliğin türüne bağlıdır. Bu konuda yapılacak her türlü 
değişiklik IJF Spor Baş Direktörü tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış olmalıdır. Katılımcıların 
sayısına bağlı olarak her kategori için bazı raundlar gerekli olmayabilir.   
 

 

2 gün olarak planlanan IJF etkinlikleri (Grand Prix, Grand Slam, Masters) 

Gün 1 
Kadınlar -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 

kg 
Erkekler -60 kg, -66 kg, -73 kg 

Gün 2 Kadınlar -70 kg, -78 kg, +78 kg Erkekler -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

1 veya 2 olarak planlanan IJF etkinlikleri (Dünya Şampiyonası Açık)  

Gün 1 Kadınlar veya Erkekler, Kadınlar ve Erkekler  

Gün 2 Erkekler veya Kadınlar  

3 gün olarak planlanan IJF etkinlikleri (Grand Prix, Grand Slam, Masters) 

Gün 1 Kadınlar -48 kg, -52 kg, -57 kg Erkekler -60 kg, -66 kg 

Gün 2 Kadınlar -63 kg, -70 kg Erkekler -73 kg, -81 kg 



Gün 3 Kadınlar -78 kg, +78 kg Erkekler -90 kg, -100 kg, +100 kg 

5 gün olarak planlanan IJF etkinlikleri (Dünya Şampiyonası Ümitler) 

Gün 1 Kadınlar -40 kg, -44 kg Erkekler -50 kg, -55 kg 

Gün 2 Kadınlar -48 kg, -52 kg Erkekler -60 kg, -66 kg 

Gün 3 Kadınlar -57 kg, -63 kg Erkekler -73 kg, -81 kg 

Gün 4 Kadınlar -70 kg, +70 kg Erkekler -90 kg, +90 kg 

Gün 5 Mixed Teams 

5 gün olarak planlanan IJF etkinlikleri (Dünya Şampiyonası Gençler) 

Gün 1 Kadınlar -44 kg, -48 kg Erkekler -55 kg, -60 kg 

Gün 2 Kadınlar -52 kg, -57 kg Erkekler -66 kg, -73 kg 

Gün 3 Kadınlar -63 kg, -70 kg Erkekler -81 kg, -90 kg 

Gün 4 Kadınlar -78 kg, +78 kg Erkekler -100 kg, +100 kg 

Gün 5 Mixed Teams 

8 gün olarak planlanan IJF etkinlikleri (Dünya Şampiyonası Büyükler) 

Gün 1 Kadınlar -48 kg Erkekler -60 kg 

Gün 2 Kadınlar -52 kg Erkekler -66 kg 

Gün 3 Kadınlar -57 kg Erkekler -73 kg 

Gün 4 Kadınlar -63 kg Erkekler -81 kg 

Gün 5 Kadınlar -70 kg Erkekler -90 kg 

Gün 6 Kadınlar -78 kg Erkekler -100 kg 

Gün 7 Kadınlar +78 kg Erkekler +100 kg 

Gün 8 Mixed Teams 

 

2.1 IJF WJT Etkinlikleri için Müsabaka Formatı ve Programları  
IJF Dünya Judo Şampiyonası (WJT) müsabakaları: Grand Prix, Grand Slam, Masters, Dünya 
Judo Şampiyonası Ümitler, Gençler, Büyükler ve Açık ön elemeler ve final bloğu olmak üzere 
iki oturumdan oluşur. Oturumlarda yer alan müsabaka aşaması etkinliğin türüne bağlıdır. Bu 
konuda yapılacak her türlü değişiklik IJF Spor Baş Direktörü tarafından kabul edilmiş ve 
onaylanmış olmalıdır. Katılımcıların sayısına bağlı olarak her kategori için bazı raundlar gerekli 
olmayabilir. IJF WJT kapsamında olmayan etkinliklerin müsabaka programı bütün ilgili 
taraflarca kabul edilmiş olmalıdır.  

 



2.2 Müsabaka Sistemleri  
IJF, müsabakaları kadın ve erkek müsabakaları olarak tanır. Kadın ve erkek arasında 
müsabaka yapılmasına izin verilmez.  
 
Çeşitli müsabakalarda kullanılan birçok müsabaka eleme sistemi vardır (bkz. Ek G): Direkt 
eleme, çeyrek final repesaj (son 8), çift (double) repesaj, tam repesaj, round robin (pul 
sistem), vb. Sporcu sayısının düşük olduğu durumlar hariç olmak üzere altın, gümüş ve iki (2) 
bronz madalya verilecektir.       
 
Dünya sıralama puanlarının verilebileceği bütün etkinliklerde tek bir sistem kullanılmalıdır. 
Kura listesinde üstte olan sporcu/takım beyaz judogi giyerken alttaki olan sporcu/takım mavi 
judogi giyer.  

 

2.2.1 Direkt Eleme   
Bu, repesaj olmadan doğrudan eleme formatıdır. Yarı final müsabakasının her iki mağlup 
sporcusuna da bronz madalya verilir. Yarı final müsabakasını kazanan sporcular altın ve 
gümüş madalya için mücadele eder. Çeyrek finali kaybeden dört sporcu ise beşinci olarak 
sıralanır.       
 
2.2.2 Çeyrek Final Repesaj  
Çeyrek final repesajda, her bir kategori için, sporcular kura ile iki gruba ayrılır ve altın 
madalya için mücadele edecek iki finalisti belirlemek için eleme yöntemi kullanılır. Çeyrek 
final müsabakasında yenilen sporcular iki repesaj müsabakasına çıkar. Bu iki repesaj 
müsabakasında kazanan sporcular, karşı gruptaki yarı final müsabakasını kaybeden sporcular 
ile bronz madalya karşılaşmasına çıkar. Bu müsabakaların kazanan sporcuları (2) üçüncü 
olarak sıralanır. Kaybeden sporcular (2) ise beşinci olur. Repesaj müsabakasını kaybeden 
sporcular (2) ise yedinci olarak sıralanır.   
 
2.2.3 Çift Repesaj  
Çift repesajda, her bir kategori için, sporcular kura ile iki gruba ayrılır ve altın madalya 
mücadelesi verecek iki finalisti belirlemek için eleme sistemi uygulanır. Dört yarı finaliste 
yenilen sorcular iki repesaj müsabakasında mücadele eder. Bu iki repesaj karşılaşmasını 
kazanan sporcular, karşı gruptaki yarı final müsabakasını kaybeden sporcular ile bronz 
madalya için mücadele eder. Bu müsabakaların kazanan sporcuları (2) müsabakada üçüncü 
olur.  
 
2.2.4 Tam Repesaj  
Bütün katılımcılar en az iki kez yarışabilirler, sporcular kura ile A ve B olmak üzere iki gruba 
(havuza) ayrılır ve her bir grup sonrasında kendi içinde alt gruplara (alt-havuzlara) ayrılır: A1, 
A2, B1 ve B2. İki finalisti belirleyebilmek için eleme yöntemi uygulanır. Her bir müsabaka 
turunda yenilen judokalar eleme sistemine göre kendilerine uygun gruptaki rakipleri ile 

 



repesaj mücadelesine girer. Her bir repesajın kazanan sporcusu, karşı grupta oynanan final 
müsabakasını kaybeden sporcu ile bronz madalya (2) mücadelesine eder. A ve B Gruplarının 
kazananları altın ve gümüş madalya müsabakasına çıkar.     
 
2.2.5 Round Robin (Pul Sistem) 
Sayının az olması halinde “Round Robin” sistemi uygulanabilir ve bu sistem her bir sporcu 
veya takımın diğerine karşı yarışacağı bir sistem olarak tanımlanır.  
  
Kazananı belirlemek için kullanılan Round Robin kuralları aşağıda belirtilmiştir:  
 
Kural 1. Galibiyet sayısı  
 
Kural 2. Skorlar için toplam puan eşitse: Ippon/waza-ari-awasete-ippon = 10, Waza-ari = 1. 
Kazanılan her bir puan hem kazanan hem de kaybeden için sayılır. Her sporcu bir 
müsabakada en fazla 10 puan alabilir. Puanlar, normal müsabaka süresinde veya altın sayı 
periyodunda da kazanılsa, aynıdır.  
 
Kural 3. Direkt karşılaştırma: Her iki sporcunun da galibiyet sayısı ve puan toplamı eşitse, ikisi 
arasında yapılacak müsabakayı kazanan sporcu daha iyi olarak kabul edilir.    
 
Kural 4. Aynı döngüde sporcuların hepsinin birbirini yenmesi ve galibiyet sayısının eşit olması 
halinde direkt karşılaştırma yapılması mümkün değilse: Yapılan bütün müsabakalar arasında 
birikmiş süreyi de dikkate alarak en kısa sürede tamamlanan müsabakanın sonucuna göre 
karar verilir.  
 
Kural 5. Eşit süre durumu olması halinde: Tartıdaki ağırlık dikkate alınır. En düşük kilodaki 
sporcu daha iyi olarak kabul edilir.   
 
Kural 6. Tartıdaki ağırlığın eşit olması halinde, karar müsabakası düzenlenir. Müsabakaya 
katılacak sporcular arasında nakavt sistemi uygulanır. Yeni bir kura çekilir. Örneğin; üç sporcu 
olması durumunda, iki sporcu arasında bir müsabaka düzenlenir. Bu müsabakanın galibi, 
nihai kararın belirlenebilmesi için üçüncü sporcu ile mücadele eder.   
 

2.3 Düşük Sayıdaki Sporcu ve Takımlar için Düzenlemeler  
Bir (1) ila beş (5) sporcunun veya takımın olması halinde düşük sayı kuralları uygulanır.  
 
Bir kategoride altı (6) sporcunun olması ve bir veya birden fazla sporcunun tartıyı 
geçememesi halinde, kategoride düşük sayı kuralını takip edebilmek için yeniden kura çekilir.   
 

 



Altı (6) takım olması ve bir veya birden fazla takımın yarışamaması halinde, düşük sayı 
kuralını uygulayabilmek adına yeniden kura çekilir.  

2.3.1 IJF Dünya Sıralama Listesinde Bireysel ve Karma Takım Müsabakalarında Düşük Sayı 
Kuralları  
a) Beş (5) sporcu veya takım olması halinde, bir grupta final müsabakasına çıkmak için tek bir 
müsabaka yapacak olan iki (2) sporcu olurken diğer grupta bulunan üç (3) sporcu ise finalisti 
belirlemek için round robin sistemine tabi olur. Tek müsabaka yapan grubun mağlubu, eleme 
için round robin sistemini kullanan grubun ikincisi ile bronz madalya maçına çıkar (tek bir 
bronz madalya verilir). Tek müsabakanın kazanan sporcusu ise round robin sisteminin 
kazananı ile altın ve gümüş madalya maçına çıkar.  
   
b) Dört (4) sporcu ve takım olması halinde, iki ayrı tek müsabaka yapılır ve bu müsabakaların 
kaybeden sporcuları bronz madalya maçına çıkarken kazanan sporcular altın ve gümüş 
madalya için final müsabakasına çıkar.  
  
c) Üç (3) sporcu veya takım olması halinde, eleme turunda round robin sistem uygulanır. En 
iyi ve en iyi ikinci sporcu final müsabakasına çıkar. Bir müsabakanın kazanılması durumunda 
tek bir bronz madalya verilir.   
 
d) İki (2) sporcu veya takım olması halinde, tek bir final müsabakası oynanır ve altın ve gümüş 
madalya verilir.  
 
2.3.2 Diğer Bireysel ve Takım Müsabakaları için Düşük Sayı Kuralları  
Diğer bütün müsabakalar için aşağıda belirtilen kurallar uygulanır:  
 
a) Beş (5) sporcu veya takım olması halinde round robin eleme sistemi uygulanır ve altın ve 
gümüş madalya kazanan sporcular belirlenir. Üçüncü olan tek sporcuya da bir bronz madalya 
verilir.  
 
b) Dört (4) sporcu veya takım olması halinde round robin sistemi ile altın ve gümüş madalya 
kazanan sporcular belirlenir ve üçüncü olan tek sporcuya da bir bronz madalya verilir.  
 
c) Üç (3) sporcu veya takım olması halinde round robin sistemi ile altın ve gümüş madalya 
kazanan sporcular belirlenir ve diğer sporcunun müsabaka kazandığı durum hariç olmak 
üzere üçüncülük için bronz madalya verilmez.  
 
d) İki (2) sporcu veya takım olması halinde ise yapılacak olan iki müsabakadan en iyi sonucu 
elde eden kazanmış sayılır. Ancak eşitlik olması durumunda (1-1) iki kişi arasında üçüncü bir 
müsabaka daha düzenlenir. Altın ve gümüş madalya verilir.  
 

 



 
 

2.4 Karma Takım ve Takım Etkinlikleri için Müsabaka Sistemi  
IJF Karma Takım Etkinlikleri için müsabaka sistemi olarak çeyrek final repesajlı eleme sistemi 
(detaylı açıklama için Bölüm 2.2.2’ye bakınız) uygulanır. Diğer takım etkinlikleri için ise çift 
repesaj, tam repesaj ve direkt eleme gibi diğer sistemler uygulanabilir. Sporcu sayısının düşük 
olduğu durumlar hariç olmak üzere altın, gümüş ve iki (2) bronz madalya verilir.    
    
Tartı kuralları Bölüm 6’da açıklanmıştır. Müsabaka esnasında her bir sporcunun kendi ağırlık 
kategorisinde veya bir sonraki yüksek kategoride müsabakaya katılma hakkı vardır.  
 
Müsabaka esnasında, müsabakaya katılmayan sporcular antrenör sandalyesinin arkasında 
oyun sahasının içinde işaretli alanda kalmalıdır. Yedek sporcular oyun alanına girmemelidir.   
 
Her karşılaşmadan önce takım lideri müsabakaya katılacak olan sporcuları belirler:  
 

• Her kategoride belirtilen en fazla iki sporcudan sadece birini seçebilirler. Eğer 
takımın bir kategori için bir sporcu yazma imkanı varsa, o sporcuyu kategoriye 
eklemelidir. Hiçbir sporcu, kategoriye yazılan başka bir sporcu ile değiştirilmediği 
sürece, bir müsabaka dinlendirilip bir sonraki maç için sahaya dönemez.  

• Bir sonraki düşük kategoriden bir sporcu seçme imkanı da olabilir. Örneğin; -55kg 
kategorisine giren bir ümitler erkek sporcusu -66kg kategorisinde yarışmak üzere 
seçilebilir. Bu opsiyonel bir seçim olmakla beraber zorunlu değildir ve takım 
liderinin kararıdır.   

• Eğer bir takımın bir kategoride sporcusu yoksa, “yarışacak sporcu yok” seçeneğini 
kullanmalıdır.   

 
Birinci tur için hazırlanan liste, müsabaka başlamadan 30 dakika önce geri verilmelidir. Diğer 
turlar için müsabaka yönetiminden listenin alınmasını takiben 5 dakika içerisinde geri 
verilmelidir. Listelerin müsabaka yönetimine teslim edilmesinin ardından herhangi bir 
değişiklik yapılamaz.    
 
Her bir müsabakanın süresi, kadınlar için dört (4) dakika ve erkekler için dört (4) dakikadır 
(gerçek zaman).  
 
Takımlar eğilerek selamlamayı tamamladıktan sonra bay geçilen müsabakalar skorborda 
yansır ve kazananlar belli olur.  
 
Örnek: Mavi takımın boş olan bir kategorisi varsa: 1:0 
Örnek: Her iki takımın da boş olan farklı kategorisi varsa: 1:1  

 



Örnek: Her iki takımın da boş olan kategorisi aynı ise: 0:0 (bu, bir takımın büyükler 
müsabakasında 3 galibiyete ve gençler ve ümitler müsabakasında ise 4 galibiyete ulaştığında 
müsabakayı durdurduğumuz tek durumdur).  
 
Bu baylar sonrasında atlanır ve yarışılacak bir müsabaka yoksa hiçbir sporcu tatamiye çıkıp 
selam vermek zorunda kalmaz.  
 
Galibiyetin çoğunu elde eden ilk takım, galip takım olarak ilan edilir (büyükler için 4 galibiyet, 
gençler ve ümitler için 5 galibiyet). Geri kalan müsabakalar yapılmaz.  
 
Takım galibiyet sonucuna ulaşana kadar müsabaka için listeye alınan bütün sporcuların 
müsabakaya çıkması zorunludur. Bir sporcunun müsabakaya çıkmayı reddetmesi halinde 
takım diskalifiye edilir.  
 
Bir takımın müsabakaya gelmemesi durumunda, diğer takım galip ilan edilir.  
 
Maç sonunda galibiyet sayısı eşitse (yani büyüklerde 3:3, gençler ve ümitlerde 4:4 olması 
halinde), takımın ilgili kategoride sporcusu olup olmadığına bakılmaksızın bütün kategoriler 
için yeniden kura çekilir (iki takımın da aynı kategori için sporcusunun olmaması halinde bu 
kategori kuraya dahil edilmez). Kura kategorisindeki sporcular yeniden altın sayı 
müsabakasına çıkar.  
 
Kura çekimi bilgisayar ortamında yapılır ve sporcu ve seyircilerin görmesi için (büyük ekran) 
skorborda yansıtılır. 

2.4.1 Karma Takım Düzenlemeleri  
Büyükler Karma Takım: Eksiksiz tam takımı olan bütün ülkeler (6 kategorinin hepsinde 
yarışabilecek sporcuların olması gerekir) müsabakalara girebilir. Her takım en fazla altı (6) 
sporcudan oluşur (3 kadın 3 erkek) ve her takımın en fazla altı (6) yedek sporcusu (3 kadın 3 
erkek) olabilir. Müsabaka esnasında yaralanma veya hastalanma durumu olması halinde, bir 
takım en az dört (4) sporcu ile müsabakaya katılabilir. Her kategori için en fazla iki (2) sporcu 
olmak üzere toplamda en fazla oniki (12) sporcu katılabilir. IJF Karma Takımlar Dünya 
Sıralama Listesinde yer alan ilk dört (4) takım seribaşı olacaktır.       
 
Ümitler ve Gençler Karma Takım: Eksiksiz tam takımı olan ülkeler (8 kategorinin hepsinde 
yarışabilecek sporcuların olması gerekir) müsabakalara girebilir. Her takım en fazla sekiz (8) 
sporcudan oluşur (4 kadın 4 erkek) ve her takımın en fazla sekiz (8) yedek sporcusu (4 kadın 4 
erkek) olabilir. Müsabaka esnasında yaralanma veya hastalanma durumu olması halinde, bir 
takım en az beş (5) sporcu ile müsabakaya katılabilir. Her kategori için en fazla iki (2) sporcu 
olmak üzere toplamda en fazla onaltı (16) sporcu katılabilir. IJF Karma Takımlar Dünya 
Sıralama Listesinde yer alan ilk dört (4) takım seribaşı olacaktır.     

 



Takım başına iki (2) antrenörün müsabaka sahasına girmesine izin verilir.  
 
Takım müsabakaları aşağıda belirtilen sıralamaya göre yapılır:  
 
Ümitler: -44 kg, -55 kg, -52 kg, -66 kg, -63 kg, -81 kg, +63 kg, +81 kg 
Gençler: -48 kg, -60 kg, -57 kg, -73 kg, -70 kg, -90 kg, +70 kg, +90 kg 
Büyükler: -57 kg, -73 kg, -70 kg, -90 kg, +70 kg, +90 kg 
 
Gençlik Olimpiyat Oyunları Karma Takımları: Farklı NOC’lerden olmak üzere takım dört (4) 
erkek ve dört (4) kadın sporcudan oluşur. Gençlik Olimpiyat Oyunları Karma Takımları için 
kura çekiliş sıralaması yoktur.    

2.4.2 Kadın ve Erkek Takım Müsabaka Düzenlemeleri  
Her takım en fazla beş (5) sporcudan oluşur ve her takımın en fazla (5) yedek sporcusu vardır. 
Bir takım en az üç (3) sporcudan oluşmalıdır. Her bir kategori için en fazla iki (2) sporcu olmak 
üzere toplamda en fazla on (10) sporcu müsabakaya katılabilir.  
 
 Takım başına bir (1) antrenörün müsabaka sahasına girmesine izin verilir.  
 
Kadın ve erkek takım müsabakaları en hafif sıkletten en ağır sıklete doğru yapılır.  

 

 

Etkinlik 6 veya daha fazla sporcu 
için müsabaka sistemi  

5 veya daha az sporcu 
için müsabaka sistemi  

Büyükler ve Karma Takımlar Dünya Sıralama Listesi 
Etkinlikleri  
Kıtasal Açık  
Kıtasal Şampiyonalar  
Grand Prix 
Grand Slam 
Masters 
Dünya Şampiyonası Büyükler  
Dünya Şampiyonası Açık  
Dünya Şampiyonası Karma Takımlar  
Kıtasal Şampiyona Karma Takımlar  
Olimpiyat Oyunları  

Çeyrek final repesaj  WRL etkinlikleri için 
düşük sayı kuralı  

Dünya Şampiyonası Ümitler  
Dünya Şampiyonası Gençler  
Dünya Şampiyonası Ümitler Karma Takımlar  
Dünya Şampiyonası Gençler Karma Takımlar  

Çeyrek final repesaj WRL etkinlikleri için 
düşük sayı kuralı 

Ümitler ve Gençler Dünya Sıralama Listesi Etkinlikleri  
Kıtasal Açık  

Double repesaj WRL etkinlikleri için 
düşük sayı kuralı 



Kıtasal Şampiyona  
Kıtasal Şampiyona Karma Takımlar  

Gençlik Olimpiyat Oyunları  Tam Repesaj  WRL etkinlikleri için 
düşük sayı kuralı 

Gençlik Olimpiyat Oyunları Karma Takımlar  Direkt nakavt  Uygulanmaz  

Olimpiyat Oyunları Bireysel ve Karma Takımlar  Çeyrek final repesaj  Uygulanmaz  

Dünya Sıralama Listesi olmayan müsabakalar  Organizatörün seçimi  WRL etkinlikleri için 
düşük sayı kuralı veya 
diğer etkinlikler için düşük 
sayı kuralı  

 

BÖLÜM 3: DÜNYA SIRALAMA LİSTESİ VE IJF SIRALAMA MÜSABAKALARI  
Dünya Sıralama Listesi (WRL) IJF Spor Kurulunun sorumluluğudur ve IJF IT Ekibi tarafından 
yönetilir. Dünya Sıralama Listesine www.ijf.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yardım için lütfen 
registration@ijf.org ile irtibata geçiniz.  
 

 

3.1 IJF Büyükler Dünya Sıralama Listesi  
Sporcular IJF WJT müsabakalarına, Gençler Dünya Şampiyonasına ve Kıtasal Açık Şampiyona 
katılarak WRL puanı kazanabilirler.  
 
12 aylık dönemde elde edilen en iyi beş (5) sonuç ve Kıtasal Şampiyona veya Masters 
Şampiyonasından elde edilen bir ekstra sonuç (6) daha sayılacaktır. Sporcunun her iki 
müsabakaya da (Kıtasal Şampiyona ve Masters) katılması halinde, elde edilen en yüksek sayı 
altıncı (6) sayı olarak hesaba katılır, düşük olan sayı ise WRL’de en iyi beş sonuç arasına dahil 
edilebilir.  
 
Puanlar aşağıda belirtilen şekilde sayılır:  

Bugünden itibaren 12 aylık 
geçmiş dönem 

• en iyi beş sonuç artı bir sonuç  %100 

13-24 aylık geçmiş dönem  • en iyi beş sonuç artı bir sonuç  %50 

 
Her bir turnuvadan elde edilen puanın geçerliliği aşağıda belirtilen şekilde sona erer: 
Turnuvadan sonraki ilk 12 ayda puanların %100 geçerlidir.  
12 ay sonra, puanlar %50 azalır.  
24 ay sonra, puanlar 0’a düşer. Sınır kabul edilen hafta turnuvanın düzenlendiği bir sonraki 
haftadır (hafta numarası).   
 

 

http://www.ijf.org/
mailto:registration@ijf.org


Örnek: Bir turnuva 2010 yılının 17. haftasında düzenlenirse, puanlar 2011 yılının 18’inci hafta 
başında yarıya düşer ve 2012 yılının 18’inci hafta başında ise geçerliliğini kaybeder. Hafta başı 
Pazartesi olarak kabul edilir.     
 
İstisna: Bütün Kıtalara eşit muamele sağlanabilmesi adına, Büyükler Kıta Şampiyonası 
düzenlendikleri gerçek hafta numarasına bakılmaksızın, 17’inci haftada düzenlenmiş olarak 
kabul edilir. Bu nedenle puanların yarıya düşmesi veya geçerliliğini yitirmesi 18’inci hafta 
Pazartesi günü itibariyle gerçekleşir.   
 
Grand Prix, Grand Slam, Masters, Kıta Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için katılım 
puanları verilir. Kıta Açık’ta puan alabilmek için en az bir müsabakanın kazanılması gerekir.  
 
Grand Prix ve Grand Slam müsabakalarında sadece en iyi iki yerli sporcu WRL için puan 
alabilir. Eşitlik olması halinde, puanlar otomatik olarak en üst sıradaki sporcuya verilir. 
Eşitliğin devam etmesi halinde, ilgili Ulusal Federasyon nihai kararı verir.   
 
Toplam puanlarda eşitlik olması halinde, ilk sıralarda kimin olacağına aşağıda belirtilen 
kriterler ışığında karar verilir:   
 

• Tüm Dünya Şampiyonalarından elde edilen geçerli puanların en yüksek toplamı.  

• Tüm Grand Prix, Grand Slams ve Masters müsabakalarından elde edilen geçerli 
puanların en yüksek toplamı.  

• Tek bir etkinlikten elde edilen geçerli en yüksek puan ve ihtiyaç olması halinde, en 
yüksek ikinci puan, vb.  

 
Sporcuların hala eşit olması halinde, IJF İcra Kurulu Olimpik Yeterlilik durumunda kararını 
verecektir.  
  
Büyükler sıklet kategorisinde Gençler Dünya Şampiyonasına katılan sporcular, büyükler 
Dünya Sıralama Listesine eklenecektir ve Grand Prix için verilenlerle aynı puanlar verilecektir. 
-44kg ve -55kg kategorisinde yarışan sporcular puan alamaz. Gençler WRL için verilen puanlar 
Bölüm 3.4’te açıklandığı şekildedir.   
 

 
 
 
 
 
 
 



  
Kıta Açık  
Açık Giriş  

Kıta Şampiyonası  
Kıtasal giriş  

Gençler Dünya Şampiyonası  
Açık giriş  

Grand Prix 
Açık giriş 

Grand Slam 
Açık giriş 

Masters 
Top 16 

Büyükler Dünya Şampiyonası  
Açık giriş 

GENEL 

Kura 
Sıralaması 

WRL TOP 8 
sıralama  

Geri kalan: 
Ülke 

Dağıtımı 

WRL TOP 8 sıralama  
Geri kalan: Ülke Dağıtımı  

WRL TOP 8 sıralama 
Geri kalan: Ülke Dağıtımı 

WRL TOP 8 
sıralama  

Geri kalan: Ülke 
Dağıtımı 

WRL TOP 8 
sıralama 

Geri kalan: Ülke 
Dağıtımı 

WRL TOP 8 
sıralama  

Geri kalan: 
Ülke 

Dağıtımı 

WRL TOP 8 sıralama 
Geri kalan: Ülke Dağıtımı 

Sistem 
Çeyrek final 

repesaj  
Çeyrek final repesaj  Çeyrek final repesaj 

Çeyrek final 
repesaj 

Çeyrek final 
repesaj 

Çeyrek final 
repesaj 

Çeyrek final repesaj 

Repesaj 
Son 8 

Repesaj  
Son 8 Repesaj Son 8 Repesaj Son 8 Repesaj Son 8 Repesaj 

Son 8 
Repesaj 

Son 8 Repesaj 

Bronz 2 Bronz 2 Bronz 2 Bronz 2 Bronz 2 Bronz 2 Bronz 2 Bronz 

Sporcu sayısı  
(Her ülke ve 
kategori 
başına) 

Sınır yok 
Ülke başına ve kategori başına en 

fazla 2 (Ülke başına en fazla 
toplam 9 erkek ve 9 kadın)  

Ülke başına ve kategori başına en 
fazla 2 (Ülke başına en fazla 

toplam 10 erkek ve 10 kadın) 

Ülke başına en 
fazla 2 sporcu 
en fazla 4 yerli 

sporcu  
(Sadece 

sıralama listesi 
için en iyi 2) 

Ülke başına en 
fazla 2 sporcu 
en fazla 4 yerli 

sporcu  
(Sadece 

sıralama listesi 
için en iyi 2) 

Sınır yok  
Ülke başına ve kategori başına en 

fazla 2 (Ülke başına en fazla 
toplam 9 erkek ve 9 kadın) 

 

 
 

  
Kıta Açık  
Açk giriş  

Kıta Şampiyonası  
Kıtasal giriş 

Gençler Dünya Şampiyonası  
Açık giriş 

Grand Prix 
Açık giriş 

Grand Slam 
Açık giriş 

Masters 
Top 16 

Büyükler Dünya Şampiyonası 
Açık giriş 

WRL 
Puanları 

Birinci 100 700 700 700 1000 1800 2000 

İkinci  70 490 490 490 700 1260 1400 

Üçüncü  50 350 350 350 500 900 1000 

Beşinci  36 252 252 252 360 648 720 

Yedinci  26 182 182 182 260 468 520 

1/16.sıra  16 112 112 112 160 - 320 

1/32.sıra  12 84 84 84 120 - 240 

1 müsabaka 
kazandı  

10 70 70 70 100 - 200 

Katılım - 6 6 6 10 200 20 

 

3.2 IJF Karma Takımlar Dünya Sıralama Listesi  
Ümitler, gençler ve büyükler için Karma Takımlar Dünya Sıralama Listesi, Kıta Şampiyonası 

 



Karma Takımlar ve Dünya Şampiyonası Karma Takımlar müsabakalarından elde edilen 
puanlardan oluşur.   
Büyükler 

Sıralama Kıta Şampiyonası puanları  Dünya Şampiyonası puanları  

Birinci  4200 12000 

İkinci  2940 8400 

Üçüncü  2100 6000 

Beşinci  1512 4320 

Yedinci  1092 3120 

1/16.sıra  672 1920 

1/32.sıra  504 1440 

 
 
Gençler ve Ümitler  

Sıralama Kıta Şampiyonası puanları  Dünya Şampiyonası puanları  

Birinci  700 2000 

İkinci  490 1400 

Üçüncü  350 1000 

Beşinci  252 720 

Yedinci  182 520 

1/16.sıra  112 320 

1/32.sıra  84 240 

 
Sıralama:  
Sonuçlar Dünya Şampiyonası Karma Takımlar 2017’den başlayarak sayılacaktır. Kazanılan maç 
olmasa bile puanlar tahsis edilecektir.   
 
Her bir Karma Takım Şampiyonasıdan elde edilen puanlar aşağıda belirtilen şekilde geçerliliğini 
yitirir:   
Şampiyona sonrasındaki ilk 12 ay puanlar %100 geçerlidir.  
12 ay sonra puanlar %50’ye düşer.  
24 ay sonra puanlar %0’a düşer.  



 
Sınır kabul edilen hafta turnuvanın düzenlendiği bir sonraki haftadır (hafta numarası). Hafta 
başı Pazartesi olarak kabul edilir.    
 
İstisna: Bütün Kıtalara eşit muamele sağlanması adına, Kıta Şampiyonası Büyükler Karma Takım 
müsabakaları düzenlendikleri gerçek hafta numarasına bakılmaksızın, 17’inci haftada, Kıta 
Şampiyonası Gençler Karma Takım ve Ümitler Karma Takım müsabakaları ise 26’ıncı haftada 
düzenlenmiş olarak kabul edilir. Bu nedenle puanların düşmesi veya geçerliliğini yitirmesi 
Büyükler için 18’inci hafta Pazartesi günü, Gençler ve Ümitler için ise 27’inci hafta Pazartesi 
günü itibariyle gerçekleşir.   
 
Toplam puanlarda eşitlik olması halinde ek kurallar uygulanır ve en yüksek sıralama aşağıdaki 
şekilde belirlenir:  
 

• Tüm Dünya Şampiyonası Karma Takım müsabakalarından elde edilen geçerli 
puanların en yüksek toplamı. 

• Tüm Kıta Şampiyonası Karma Takım müsabakalarından elde edilen geçerli puanların 
en yüksek toplamı. 

 
 

3.3 Ulusal Dünya Sıralama Listesi  
Ülkeler için de WRL (Dünya Sıralama Listesi) oluşturulmuştur ve bu sıralama listesi bütün 
sporcular için elde ettikleri en güncel WRL puanlarının toplamı ile güncel Karma Takım WRL 
puanlarının toplamından oluşmaktadır.  
 

 

3.4 IJF Gençler ve Ümitler Dünya Sıralama Listesi 
 

Sporcular; Gençler ve Ümitler Continental Cup, Kıta Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasına 
katılarak WRL puanı toplayabilirler.   
 
12 aylık dönemde elde edilen en iyi üç (3) sonuç ile eğer mevcut ise Gençler ve Ümitler Kıta 
Şampiyonası ve Gençler Ümitler Dünya Şampiyonasından elde edilen sonuç sayılır.   
 
Puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

Bugünden itibaren 12 
aylık geçmiş dönem  

• Continental Cup’tan elde edilen en iyi üç sonuç 
• En son Kıta Şampiyonasından elde edilen sonuç  
• En son Dünya Şampiyonasından elede edilen sonuç  

100% 

13-24 aylık geçmiş 
dönem  

• Continental Cup’tan elde edilen en iyi üç sonuç 
• Bir önceki Kıta Şampiyonasından elde edilen sonuç  
• En son Dünya Şampiyonasından elde edilen sonuç  

50% 

 



 
Her bir turnuvadan elde edilen puanlar aşağıda belirtilen durumlarda geçerliliğini yitirir:  
Turnuvadan sonra ilk 12 ayda puanlar %100 geçerlidir.  
12 ay sonra puanlar %50 düşer.  
24 ay sonra puanlar 0’a düşer. Sınır kabul edilen hafta turnuvanın yapıldığı bir sonraki haftadır 
(hafta numarası).  
 
Örnek: Turnvanın 2014 yılının 17’inci haftasında yapılması halinde, 2015 yılının 18’inci hafta 
başında puanlar yarıya düşer ve 2016 yılının 18’inci hafta başında ise geçerliliğini yitirir. Hafta 
başı Pazartesi olarak kabul edilir.  
 
İstisna: Bütün Kıtalara eşit muamele sağlanması adına, Gençler ve Ümitler Kıta Şampiyonası 
düzenlendikleri gerçek hafta numarasına bakılmaksızın, 26’ıncı haftada düzenlenmiş olarak 
kabul edilir. Bu nedenle puanların yarıya düşmesi veya geçerliliğini yitirmesi 27’inci hafta 
Pazartesi günü itibariyle gerçekleşir.   
 
Gençler ve Ümitler Kıta Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için katılım puanı verilecektir. 
Gençler ve Ümitler Kıta Şampiyonasında puan alabilmek için en az bir maç kazanılmalıdır.  
 
Toplam puanlarda eşitlik olması halinde, sıralama aşağıdaki kriterler dikkate alınarak 
belirlenir:  

• Tüm Dünya Şampiyonalarından elde edilen geçerli puanların toplamı  

• Tüm Kıta Şampiyonalarından elde edilen geçerli puanların toplamı  

• Tüm Continental Cup müsabakalarından elde edilen geçerli puanların toplamı  

• Tek bir etkinlikten elde edilen geçerli en yüksek puan ve ihtiyaç olması halinde ikinci en 
yüksek puan, vb.  
 
Not: Gençlik Olimpiyat Oyunları için, olimpik yeterlilik döneminde hiçbir zaman Dünya 
Şampiyonası yapılmadığı için sadece yukarıda belirtilen son üç kriter geçerlidir.  
 
Sporcuların eşitliği devam ettirmesi halinde, IJF İcra Kurulu Gençlik Olimpiyat Yeterliliklerini 
dikkate alarak nihai kararı verecektir.  
3.5 Ek Kurallar  
Bir sporcu ancak resmi tartıyı geçerse müsabakaya katılmaya hak kazanır. Tartıyı geçemeyen 
sporcu müsabaka listesinden çıkarılır. Müsabaka sırası yeniden numaralandırılır. Muhtemel 
rakipler bay geçerek bir sonraki tura aktarılır. Rakibin başka müsabaka kazanamaması halinde 
bay geçilen müsabaka için WRL puanı verilmez, sadece katılım puanı (eğer varsa) verilir.     
 
Resmi tartıyı geçen sporcu tatamiye çıkmazsa, rakibi tatamiye gelir ve selam verir. Tatamiye 
çıkan sporcu fusen-gachi ile galip ilan edilir ve sporcuya WRL puanı verilir.  

 



Bir sporcunun Judo ruhuna aykırı hareket etmekten dolayı direkt hansoku-make ile 
müsabakayı kaybetmesi halinde, sporcunun müsabakada ulaştığı pozisyonlar için sıralama 
puanı verilir. Ancak sporcunun başka disiplin cezası gerektiren hareketi olması halinde verilen 
puanlar, madalya ve para ödülü geri alınabilir.   
 
Sporcunun Olimpik Yeterlilik dönemi dışında uyruk değiştirmesi halinde, bütün WRL 
puanlarını kura çekiliş sıralaması için tutabilirler.  
 
Sporcunun uyruğunu Olimpik Yeterlilik döneminde değiştirmesi halinde ise sporcu bütün 
WRL puanlarını kaybeder ve sıfır (0) puan ile başlar.  

 

 Continental Cup 
 

Kıta Şampiyonası  
 

Gençler Dünya Şampiyonası  

Birinci  100 200 500 

İkinci  60 120 300 

Üçüncü  40 80 200 

Beşinci  20 40 100 

Yedinci  16 32 80 

Kazanılan her bir maç  2 6 12 

Katılım  - 2 4 

 

BÖLÜM 4 GİRİŞLER VE AKREDİSTASYON  
IJF etkinliklerine giriş IJF Spor Kurulunun sorumluluğundadır ve IJF IT Ekibi tarafından yönetilir. 
Girişlere ilişkin yardım için registration@ijf.org adresi ile irtibata geçiniz.  

 

4.1 IJF WTF Etkinlikleri için Girişler  
Sadece üye Ulusal Federasyonların girişleri kabul edilir.  
 
IJF, bazı istisnai durumlarda sporcunun kariyerini korumak adına, bir sporcuyu durumun özelliğine 
göre kendi Ulusal Federasyon bayrağı veya IJF bayrağı altında bir IJF etkinliğine kaydeder.   
 
Her delegenin isim ve doğum tarihi bilgisi pasaportu ile eşleşmelidir. Sporcunun başka bir isimle 
anılmak istemesi halinde, sporcu bu talebini onay için IJF Genel Sekreterliğine (gs@ijf.org) yazmalı 
ve  registration@ijf.org adresini bilgiye eklemelidir. Bir sporcunun ismini değiştirmesi veya 
isim/doğum tarihi bilgisinin doğru olmaması halinde, Ulusal Federasyon pasaportun fotokopisini 
registration@ijf.org adresine göndermeli ve judobase kayıtlarının güncellenmesini sağlamalıdır.    
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Sporcunun kayıt yaptırmak istediği müsabaka için doğru ve uygun yaşta olduğunu doğrulamak 
Ulusal Federasyonun sorumluluğudur. Doğru yaşta olmayan sporcuyu kaydettiren her Ulusal 
Federasyon soruşturmaya ve gerekirse disiplin cezasına tabii tutulur.    
 
IJF WRL sınıflandırmasına giren sporcular (ümitler, gençler ve büyükler), IJF tarafından 
yetkilendirilmedikleri takdirde, judo haricinde başka bir dövüş sporu için uluslararası müsabakaya 
katılma hakkına sahip değildir.  
 
Bütün katılımcı delegelerin geçerli bir IJF kartının olması ve Ulusal Federasyon tarafından son 
başvuru tarihine kadar judobase (www.judobase.org) veri tabanına kaydedilmeleri gerekir. 
Müsabakaya kaydolmaya elverişli olan sporcunun, 
 

• Disiplin uzaklaştırması almamış olması,  

• Anti-doping kuralını ihlalden uzaklaştırma almamış olması,  

• Tıbbi uzaklaştırma almamış olması,  

• Sağlıklı olması ve diğerlerinin sağlığını riske atacak herhangi br bulaşıcı hastalığının 
olmaması gerekir. 

 
Ulusal Federasyon Başkanı, IJF tarafından düzenlenen müsabakalarda antrenör veya hakem olarak 
görev alamaz.   
 
Bir Ulusal Federasyon antrenörü, katılan tüm Ulusal Federasyonların onay verdiğinin 
doğrulanmasının ardından IJF tarafından önceden izin verilen durumlar hariç, SADECE bir ülke için 
akredite edilebilir.  
 
Sporcular, her bir IJF WRL etkinliği için SADECE bir sıklet kategorisinden giriş yapabilir. Her kişi 
etkinlik başına sadece bir görev alacak şekilde kaydedilebilir (örn; sporcu, antrenör, hakem, takım 
görevlisi, vb.). Bu kural veteran müsabakalarında aynı değildir (Ek A).   
 
Son başvuru tarihinin geçmesinin ardından sporcu eklenemez ancak sporcu değişikliği aşağıdaki 
kurallara göre gerçekleştirilebilir:  
Kuradan 20 gün öncesine kadar bütün delegasyonun (sporcular ve resmi görevliler) isim 
bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde www.judobase.org adresine kaydedilmesi gerekir. Olimpik 
Yeterlilik süresi boyunca, Olimpik Yeterlilik puanı kazanılabilecek olan etkinlikler için, son başvuru 
tarihinden sonra sporcu girişi (hiçbir koşulda) yapılamaz.   
 
Kuradan 5 gün öncesine kadar delegasyonda bir değişiklik veya iptal olması halinde, bu 
değişikliğin çevrimiçi olarak IJF kayıt sayfasına (www.judobase.org) girilmesi gerekir.  
 

http://www.judobase.org)/
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Akreditasyon başlayıncaya kadar her türlü son dakika değişikliği veya iptali e-posta yoluyla IJF 
kayıt adresine gönderilmelidir: registration@ijf.org . IJF tarafından doğrulama gönderilecektir.  
 
Akreditasyon esnasında kayıtlı olan sporcular diğer sporcular ile değiştirilebilir ve kayıtlı olan 
görevliler diğer görevliler ile değiştirilebilir.   

4.2 Sporcu İptali  
Bir sporcunun yerine başka sporcu koymadan iptal edilmesi durumunda ceza uygulanır:  
 
Kayıtlı sporcunun IJF’ye önceden bilgi verilmeksizin müsabaka yerinde iptal edilmesi durumunda 
sporcu başına 100 ABD doları para cezası uygulanır. Bu ceza IJF tarafından Ulusal Federasyona 
kesilir. Bütün delegasyonun önceden bilgi vermeksizin müsabakaya katılmaması halinde, kayıtlı 
olan bütün sporcular için sporcu başına 100 ABD doları para cezası uygulanır.  
 
Buna ek olarak, yerel organizatörün etkinlik takvimde belirtilen son tarih uyarınca yapılan sporcu 
değişikliği, iptali veya katılım gösterilmemesinden kaynaklanan her türlü konaklama ve yemek 
masrafını, iptali gerçekleştiren Ulusal Federasyondan talep etme hakkı vardır.  
 

 

4.3 Kayıtlı Sporcu Sayısı  
IJF etkinlikleri için izin verilen sporcu sayısı aşağıdaki gibidir:  
 
Dünya Şampiyonası Büyükler: Her Ulusal Federasyon toplam dokuz (9) erkek ve dokuz (9) kadın 
sporcunun girişini yapabilir. Kadın ve erkek kategorisinden her bir sıklet kategorisi için en fazla iki 
(2) sporcu girişi yapılabilir. Toplam kadın ve erkek delegasyon sayısı en fazla onsekiz (18) olabilir. 
Açık kategori yoktur.     
 
Dünya Şampiyonası Açık: Her Ulusal Federasyon en fazla dört (4) sporcu kaydedebilir.  
 
Dünya Şampiyonası Gençler: Her Ulusal Federasyon erkeklerde en fazla on (10), kadınlarda en 
fazla on (10) sporcu kaydedebilir. Kadın ve erkeklerde kategoride başına en fazla iki (2) sporcu 
girişi yapılabilir. Hem kadın hem de erkeklerde toplam delegasyon sayısı en fazla yirmi (20) 
sporcudur. Açık kategori yoktur.  
 
Dünya Şampiyonası Ümitler: Her Ulusal Federasyon erkeklerde en fazla on (10), kadınlarda en 
fazla on (10) sporcu girişi yapabilir. Kadın ve erkeklerde kategori başına en fazla iki (2) sporcu girişi 
yapılabilir. Kadın ve erkeklerde toplam delegasyon sayısı en fazla yirmi (20) sporcudur. Açık 
kategori yoktur.   
 
Dünya Şampiyonası Karma Takımlar: Her Ulusal Federasyon kategori başına en fazla iki (2) sporcu 
girişi yapabilir.    
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World Masters: Her bir sıklet kategorisinde Dünya Sıralama Listesinde ilk 16 sırada olan sporcular 
davet edilir. Bir sporcunun birden fazla kategori için kalifiye olması halinde sporcunun hangi 
kategoriden müsabakaya gireceğine Ulusal Federasyon karar verir. Ulusal Federasyona kararını 
vermesi için bir son tarih bildirilir. Belirtilen son tarihe kadar karar verilmezse, IJF en yüksek 
sıralamayı dikkate alarak bir karar verir ve sporcu karar verilen kategoriden müsabakaya girer. 
Sporcular sadece şeçildikleri sıklet kategorisinden müsabakaya girebilirler. Organizasyonu yapan 
ülke her bir kategoriye en az bir (1) sporcu kaydetme hakkına sahiptir. İlk 16 sıralamada kalifiye 
sporcu olmaması halinde, yerel bir sporcu 17’inci sporcu olarak katılır.      
 
Grand Prix ve Grand Slam: Kategori başına en fazla dört (4) sporcu girişi yapma hakkı olan ev 
sahibi ülke hariç, her ülkeden kategori başına en fazla iki (2) sporcunun girişi yapılabilir. Ancak 
sadece en iyi iki (2) sporcunun sonuçları WRL için dikkate alınır.   
 
Continental Open ve Continental Cups – Bir kategoriye giriş yapan aynı ülkeden sporcuların 
sayısına ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.  

4.4 Akredistayon  
Akreditasyonun amacı, kişileri ve bir etkinlikte üstlendikleri görevleri tanımak ve bu kişilere 
görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan erişimi sağlamaktır.  
 
En azından takım delegasyonundan bir kişinin, bütün sporcuların ve resmi görevlilerin girişlerini 
delegasyon doğrulama listesine imza atmak suretiyle onaylamak üzere zamanında katılım 
göstermesi gerekir. Geç kalınması veya gelinmemesi halinde bütün katılımcıların kura ve müsabaka 
dışı bırakılması söz konusu olabilir. Varış zamanında öngörülemeyen bir gecikme yaşanması 
durumunda Ulusal Federasyon hem organizatörlere hem de IJF kayıt ekibine (registration@ijf.org ) 
derhal bilgi vermelidir.   
 
Ulusal delegasyonun her bir takım üyesi için (sporcular, antrenörler, takım resmi görevlileri, doktor, 
vb) resmi kayıt esnasında IJF tarafından akredistasyon kartı hazırlanır. Bir delege asla başka bir 
delegenin akreditasyon kartını kullanmamalıdır. Akreditasyon kartı IJF’ye aittir ve IJF’nin takdirine 
bağlı olarak derhal geri alınabilir.    
 
Akreditasyon kartı müsabaka süresince geçerlidir ve bütün güvenlik ve erişim kontrolleri esnasında 
delegenin kişisel kimlik belgesi olarak işlev görür. Bu kart üzerinde soyisim, isim, ülke, IJF kimlik 
numarası, bir fotoğraf ve sporcular için sıklet kategorisi ve WRL posizyon bilgisi bulunur.    
 
Dünya Şampiyonalarında ve bir sporcunun yaşını ve uyruğunu doğrulamak gerektiğinde, IJF Spor 
Kurulundan bir üye veya temsilci sporcunun pasaportunu veya ulusal kimlik kartını (yüksek kalitede 
fotokopisi veya taraması kabul edilir) kontrol eder.  
 
Resmi görevliler için verilen ücretsiz akreditasyon sayısı:  
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Bir – dört (1-4) sporcu = Üç (3) resmi görevli  
Beş – dokuz (5-9) sporcu = Beş (5) resmi görevli  
On (10) veya fazla sporcu = Yedi (7) resmi görevli  
 
Akreditasyon aşamasında yerel organizasyon komitesi mali ödemeler için en az iki istasyon 
kurmalıdır. İstasyonlardan biri ekipte değişiklik olmayan takımlar için, diğer ise değişiklik yapılan 
takımlar için olmalıdır.  
 
 Delegasyonların ihtiyacı olan bütün bilgiler (yeme-içme, ulaşım zamanları, eğitim programı, ayrılış 
zamanı, vb.) kendilerine sağlanır ve bütün otel ve ısınma alanlarında bulunan resmi duyuru 
panolarına asılır.  
 
Bir antrenörün uzaklaştırma alması halinde, Eğitim ve Antrenörlük Kurulu ilgili kişinin akreditasyon 
kartına küçük bir delik açar. Akreditasyon kartının delinememesi veya üzerinde değişiklik 
yapılamaması halinde yerel organizasyon komitesi (LOC) başka uygun bir çözüm bulur. 

BÖLÜM 5 KURA 
Kura IJF Spor Kurulunun sorumluluğudur.  

 

5.1 Kura Kuralları 
 

Bütün IJF Dünya Şampiyonası, Masters, Grand Slams ve Grand Prix etkinlikleri için kura çekimi 
müsabakadan bir (1) gün önce saat 14:00’te gerçekleştirilir. Olimpiyat Oyunları ve diğer çok sporlu 
etkinlikler gibi diğer etkinlikleri için kura çekiminin tarihi ve saati IJF Spor Kurulu tarafından 
belirlenir.    
 
Akreditsyonun kapanmasının ardından ve kuranın başlamasından önce kategorilere göre 
hazırlanmış olan sporcu listeleri kura odasının dışına asılır. Listelerdeki her türlü hata veya eksiklik 
kuranın başlamasından önce derhal IJF IT Ekibine bildirilmelidir.      
 
Her delegasyondan en fazla iki (2) takım delegesi ve bir (1) sporcu temsilcisi kuraya katılabilir. 
Katılımcıların tamamı resmi kıyafet yönetmeliğine uygun olacak şekilde takım elbise giymeli ve 
kıravat takmalıdır.  
 
Kura çekimi, IJF Spor Kurulu yönetiminde ve IJF IT Ekibi ve Spor Kurulu gözetiminde IJF yazılımı 
(veya IJF tarafından yetkilendirilen başka bir yazılım) kullanılarak bilgisayar ortamında 
gerçekleştirilir.  
 
Organizasyon Komitesi, kuranın tamamlanmasını takiben en geç otuz (30) dakika içerisinde kura 
sonuçlarının birer kopyasını katılan bütün delegasyonlara dağıtır.  

 

 
 
 

 



5.2 Kura Çekiliş Sıralaması
 

Dünya Şampiyonası, Masters, Grand Slams, Grand Prix, Continental Opens ve Ümitler ve Gençler 
Continental Cups müsabakaları için her bir kategoriden giriş yapan sporcular arasından en fazla ilk 
sekiz (8) sporcu IJF WRL pozisyonları dikkate alınarak seribaşı yapılır.  
 
Geri kalanlar için ülkeler tarafından yapılan kura ayrımı kabul edilir. Ancak, kura çekiliş sıralaması 
sporcunun ülkesine göre yapılan ayırımdan üstündür.  
 
Açık Dünya Şampiyonası müsabakaları için kura çekiliş sıralaması yoktur, sadece sporcuların 
ülkelerine göre yapılan ayrım dikkate alınır.  
 
Dünya Karma Takım Şampiyonası için IJF Karma Takımlar WRL’den ilk dört (4) takım sıralamada 
seribaşı olur.  
 
Teorik olarak, kura sıralaması her kategoride güçlü olan rakipleri ayırmak için kullanılır. Böylece bu 
sporcular seçilen eleme yöntemi sayesinde mümkün olduğunca geç karşılaşmaya çıkarlar. 
Örneğin; en iyi iki (2) sporcu final müsabakasına kadar, en iyi dört (4) sporcu yarı finale kadar ve 
en iyi sekiz (8) sporcu ise çeyrek final müsabakasına kadar karşılaşmamalıdır.    
 
Sporcuların/takımların aynı sırada yer alması halinde, kura sistemi otomatik olarak bir ön kura 
çeker ve böylece sporcuların seribaşı sıralamasını belirler.  
 
Eleme sisteminde kura çekiliş sıralaması aşağıdaki karşılaşmayı sağlamak için çekilir:  
 

• Bir (1) numaralı seribaşına karşılık sekiz (8) numaralı seribaşı (Havuz A)  

• İki (2) numaralı seribaşına karşılık yedi (7) numaralı seribaşı (Havuz C)  

• Üç (3) numaralı seribaşına karşılık altı (6) numaralı seribaşı (Havuz D)  

• Dört (4) numaralı seribaşına karşılık beş (5) numaralı seribaşı (Havuz B) 
 
Seribaşı olan sporcular kura listesinde her zaman aynı pozisyona yerleştirilier.  
 
Sporcu sayısının düşük olduğu durumlarda seribaşı 3+2 sistemine göre belirlenir ve böylece 
listenin alt yarısındaki bir (1) numaralı seribaşı beş (5) numaralı seri başı ile karşılaşırken iki (2), üç 
(3) ve dört (4) numaralı seribaşları listenin Round Robin olan üst kısmında yer alır.  
  
Seribaşı olan sporcular/takımlar, mümkünse, birinci turda karşılaşmaya çıkmak zorunda değildir.  
 
Bir kategoride, kura çekiliş sıralaması sporcuların ülkelere göre ayrılmasından üstündür. Bu, aynı 
ülkeden olan sporcuların kura çekiliş sıralamalarından dolayı veya diğer sporcuların 



sıralamasından kaynaklanan sebeplerden ötürü başka bir sıralamanın mümkün olmamasından 
dolayı aynı havuza düşme ihtimallerinin olduğu anlamına gelir.  

BÖLÜM 6 TARTI VE JUDOGİ SIRTLIK KONTROLÜ  
Tartı faaliyetlerinden IJF Spor Kurulu sorumludur.  
Judogi sırtlık kontrolü ise IJF Eğitim ve Antrenörlük Kurulunun sorumluluğudur.  
 

 

6.1 Tartı ve Judogi Sırtlık Kontrol Yeri 
 

Judogi sırtlık kontrolü ve tartı eş zamanlı olarak en fazla iki (2) ayrı yerde gerçekleştirilebilir: 
Müsabaka salonunda veya katılımcı delegeler için organizasyon komitesi tarafından ayarlanan 
resmi otellerde.  
 
Eğitim Kurulu üyeleri judogiyi (beyaz ve mavi), IJF resmi etiketini (zorunlu), judogi markasını 
(zorunlu), ulusal amblemi, reklam ve sırtlığı kontrol eder. Bu uygulama resmi olmayan tartıdan 
otuz (30) dakika önce başlayacaktır. Sponsor etiketleri ancak judoginin IJF kurallarına uygun 
olması halinde verilecektir.     
 
Organizatörler, sırtlık kontrolü için bir oda, uygun bir alan ve gönüllü çalışanları ayarlamalıdır.  
 
Tartı kadın ve erkekler için ayrı odalarda ve bir ondalık hane yani 51,9 kg, 154,6 kg gösterecek 
şekilde kalibre edilmiş yeterli sayıda elektronik tartı yardımıyla yapılmalıdır. Tartıların bir ondalık 
haneden fazla göstermesi halinde, ek ondalık haneler bant ile kapatılmalıdır. Birden fazla tartı 
kullanılması halinde, kontrol edilecek sıklet kategorisi ilgili tartının yanında belirtilmelidir. Tartı 
işleminin sağlam bir zeminde yapılması tercih edilir ancak odanın zemini halı kaplıysa tartılar 
zemini sağlam ahşap olan geniş bir alana taşınmalıdır.    
 

 

6.2 Tartı Kuralları  
IJF etkinlikleri için resmi tartı, müsabakadan bir (1) gün önce akşam saat 20:00’da düzenlenir. 
Herhangi bir sebeple (örn; Olimpiyat Oyunları açılış töreni) başka bir saat önerilirse, ilgili karar IJF 
Spor Kurulu tarafından verilir.  
 
Resmi tartı 30-60 dakika arasında sürer. Bütün resmi otellerde sporcuların gün içinde kilolarını 
kontrol edebilmeleri için saat 08:00-22:00 arasında kontrol tartılarının olması gerekir.  
 
Sporcuların, resmi tartının yapılacağı baskülde resmi tartı işleminin başlamasından 30 dakika önce 
tartılmalarına izin verilir. Resmi olmayan tartı esnasında sporcuların tartılma sayısına ilişkin 
herhangi bir sınırlama yoktur.  
 
6.2.1 Bireysel Müsabakalarda Tartı  
Gençler ve Büyükler kaydoldukları kategorinin kilo sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Bu 
konuda müsamaha gösterilmez.   

 



 
Ümitler yaş kategorisinde sporcuların iç çamaşırlarını çıkarmalarına (erkeklerde külot, kadınlarda 
külot ve sütyen) izin VERİLMEZ. Bundan kaynaklanan 100gr fazlayı telafi etmek için ek limit verilir. 
Örneğin; -44 kg kategorisinde -44,1kg kabul edilir.   
 
6.2.2 Kadın ve Erkek Takım ve Karma Takım Müsabakalarında Tartı  
Sporcular kayıt yaptırdıkları sıklet kategorisindeki kilo sınırları içinde olmak zorundadır. Bireysel 
Şampiyonaya katılan sporcular için 2kg tolerans tanınırken takım müsabakalarına kayıt olan 
sporcular için müsamaha gösterilmez.   
 
Takım tartısının olduğu gün bireysel müsabakaya çıkacak olan sporcuların, takım müsabakasındaki 
artı kategoride yer alıyorlarsa, tartılmalarına gerek yoktur. Ancak diğer bütün sporcular tartıya 
katılmak zorundadır. Müsabaka esnasında bir sporcu kaydolduğu sıklet kategorisinden daha ağır 
bir kategoride yarışabilir. Resmi tartının başlamasından önce antrenör takım listesini 
güncelleyebilir.  
 

6.3 Resmi Tartı Prosedürü 
 

Organizatörler her bir resmi tartı başında en az iki ulusal hakem/resmi görevliyi hazır 
bulundurmalıdır. Görevlilerden biri sporcunun pasaportunu ve kilosunu kontrol ederken diğer 
görevli sporcunun gerçek ağırlığını resmi tartı listesine kaydeder. Sporcuların akışını kontrol 
edebilmek için bir ek resmi görevli/gönüllüye de ihtiyaç vardır. Sporcuların mahremiyetini 
korumak için tartıda gözetmenlik yapan resmi görevliler sporcularla aynı cinsiyetten olmalıdır.    
 
Etkilikten sorumlu IJF IT ekibi her bir sıklet kategorisi için tartı listesinin bir kopyasını hazırlar ve 
planlanan resmi tartı süreci başlamadan önce hem organizatörlere hem de tartı işlemini yürüten 
Spor Kuruluna dağıtır.   
 
Tartı alanında fotoğraf veya video çekilmesi yasaktır.  
 
Prosedür:  

• Resmi tartı başlamadan önce bütün antrenörler ve diğer takım delegeleri tartı 
odasından ayrılmalıdır.  

• Resmi tartı boyunca sporcular sadece bir defa tartıya çıkabilir.  

• Sporcular tartıya gelirken müsabaka için verilen IJF akreditasyon kartlarını ve 
pasaportlarını veya fotoğraflı bir kimlik belgesini beraberlerinde getirmelidir. Sporcular 
her iki belgeyi de kimliklerini doğrulayacak olan resmi görevliye verir.   

• Sonrasında görevli sporcuyu tartıya çıkmaya davet eder.  

• Sporcular tartılırken sadece iç çamaşırı giyer (erkekler- külot, kadınlar- külot ve sütyen). 
Her türlü başörtüsü, saat, gözlük, çorap, takı ve vücut piercingi çıkarılmalıdır.   

 



• Sporcuların, kayıt oldukları sıklet kategorisindeki en az ve en fazla ağırlık sınırına 
ulaştıklarından emin olmak adına tartıdan inmeden iç çamaşırlarını çıkarmalarına izin 
verilir.  

• Tartıyı denetleyen resmi görevli sporcunun ağırlığını bir ondalık haneye göre (örn; 51,9 
kg, 73,0 kg.) kilogram cinsinden not eder ve kaydeder.  

• Sporcu tartıdan iner.   
 
6.3.1 Sporcunun Tartıya Çıkmaması  
Resmi tartı boyunca bir sporcunun tartıya gelmemesi halinde, bu durum resmi tartı listesinde 
sporcunun isminin yanına not edilir. Resmi tartı görevlisi ve IJF delegesi ise düşülen bu notu 
imzalar. Sporcu söz konusu kategoride yarışmaktan men edilir.  
 
6.3.2 Bir Kategorinin Öngörülen Sınırları İçerisinde Tartılmama  
Bir sporcunun kayıt yağtırdığı kategorideki ağırlıktan daha hafif veya ağır olması halinde, 
sporcunun gerçek ağırlığı her zamanki gibi kaydedilir. Ağırlık yuvarlak içine alınır ve bir resmi tartı 
görevlisi, Spor Kurul üyesi ve sporcunun kendisi veya delegasyonundan bir temsilci tarafından 
imzalanır. Sporcu söz konusu kategoride yarışmaktan men edilir.  
 
6.3.3 Resmi Talimatlara veya IJF SOR Gerekliliklerine Uymama  
Tartı sürecinin herhangi bir aşamasında bir sporcunun resmi tartı görevlisinin veya IJF delegesinin 
verdiği herhangi bir talimata uymaması veya IJF SOR gerekliliklerini yerine getirmemesi halinde, 
sporcunun tartıya katılmasına izin verilmez ve yaşanan sorun derhal IJF Spor Direktörüne iletilir. Resmi 
tartıyı (tartıya gelmeme, yanlış ağırlık veya resmi talimatlara uymama gibi nedenlerle) geçemeyen 
herkes müsabakadan çıkarılır ve revize edilen kura listesi ısınma alanında bulunan duyuru panolarına 
asılır.  Asıl rakipler bir sonraki tura geçer ve bu durum sporcuların ilk müsabakası olarak kabul edilir.     
 

6.4 Kontrol Tartısı 
 

Kontrol tartısı IJF Eğitim ve Antrenörlük Kurulunun sorumluluğundadır. Ümitler, gençler ve büyükler için 
kontrol tartısı her gün müsabakalardan önce organize edilebilir. Müsabakaların planlanan farklı başlangıç 
blokları olması halinde, kontrol tartısı zamanları da aynı şekilde farklı olabilir.  IJF WJT etkinlikleri için kontrol 
tartısı her gün müsabakalar başlamadan bir (1) saat önce gerçekleştirilir. Tartı işlemi 45 dakika sürer.    
 
Sporcuların akreditasyon kartlarının kimlik doğrulama için yeterli olmasından dolayı pasaport getirmelerine 
gerek olmaması durumu haricinde kontrol tartısı kuralları resmi tartı kuralları ile aynıdır. Sporcuların tartıda 
çıkan sonuçları, kaydoldukları kategorinin resmi maksimum kilo sınırının %5’inden fazla olamaz. IJF Karma 
Takım müsabakaları için kontrol tartısı yoktur.   
 
6.4.1 Sporcu Kurası (Bireysel Müsabaka) 
Sporcuların kurası müsabakanın başlamasından bir (1) saat önce dizüstü bilgisayarda yazılım 
yardımıyla gerçekleştirilir. Bu uygulama, müsabakalardan sorumlu olan IJF IT görevlisinin 

 



bulunduğu yerde yapılır. Kategori başına dört (4) sporcunun (artı kategoride olanlar hariç) kurası 
çekilir.    
 
6.4.2 Sporcuların Derlenmesi  
Kontrol tartısına çıkan sporcuların isim listesi ısınma alanının yanında bulunan ilan panosunda 
resmi olarak ilan edilir.  
 
6.4.3 Tartı Prosedürü  
Tartı prosedürü esnasında dört gönüllü (2 kadın 2 erkek) çalışır. İki gönüllü sporcuları belirlerken 
diğer iki gönüllü ise iki ayrı odada tartı işlemini yürütür. Bu işlem her gün eleme müsabakaları 
başlamadan bir (1) saat önce gerçekleştirilir. Tartı boyunca test baskülleri mevcut olmalıdır, böylece 
sporcular resmi tartıya çıkmadan önce kendi ağırlıklarını test edebilirler.  
 
6.4.4 Tartı Sonrası Prosedür  
Bir sporcunun kontrol tartısını geçememesi durumunda (sporcu kilo sınırlamasının dışında olabilir, 
kilosu yanlış olabilir veya görevlilerin talimatlarına uymamış olabilir), Spor Direktörü 
bilgilendirilmelidir. Söz konusu sporcunun müsabakaya katılmasına izin verilmez. Sporcunun rakibi 
ise judogi kontrolüne ilerler ve sonrasında tatamiye çıkarak fusen-gachi ile galip ilan edilir ve WRL 
puanları verilir.   

 

Büyükler Kadın  % + 5 Tolerans 
SADECE TAKIM MÜSABAKALARI  

Önceki bireysel müsabakaya katılan sporcular için % + 5 toleras ve +2kg müsaade edilir.  

48kg ve altı  50,4 kg - 

48kg üstü- 52kg dahil  54,6 kg - 

52kg üstü- 57kg dahil  59,9 kg 61,9 kg 

57kg üstü- 63kg dahil  66,2 kg - 

63kg üstü- 70kg dahil  73,5 kg 75,5 kg 

70kg üstü- 78kg dahil  81,9 kg - 

78kg üstü  - - 

 

Büyükler Erkek  % + 5 Tolerans 
SADECE TAKIM MÜSABAKALARI  

Önceki bireysel müsabakaya katılan sporcular için % + 5 toleras ve 
+2kg müsaade edilir.  

60kg ve altı  63 kg - 

60kg üstü- 66kg dahil  69,3 kg - 



66kg üstü- 73kg dahil  76,7 kg 78,7 kg 

73kg üstü- 81kg dahil  85,1 kg - 

81kg üstü- 90kg dahil  94,5 kg 95,5 kg 

90kg üstü- 100kg dahil  105 kg - 

100kg üstü  - - 

 

21 Yaş Altı Gençler Kadın  % + 5 Tolerans 
SADECE TAKIM MÜSABAKALARI  

Önceki bireysel müsabakaya katılan sporcular için % + 5 toleras ve +2kg müsaade edilir. 

44kg ve altı  46,2 kg - 

44kg üstü- 48kg dahil  50,4 kg 50,4 kg 

48kg üstü- 52kg dahil  54,6 kg - 

52kg üstü- 57kg dahil  59,9 kg 61,9 kg 

57kg üstü- 63kg dahil  66,2 kg - 

63kg üstü- 70kg dahil  73,5 kg 75,5 kg 

70kg üstü- 78kg dahil  81,9 kg - 

78kg üstü  - - 

 

21 Yaş Altı Gençler Erkek  % + 5 Tolerans 
SADECE TAKIM MÜSABAKALARI  

Önceki bireysel müsabakaya katılan sporcular için % + 5 toleras ve +2kg müsaade edilir. 

55kg ve altı  57,8 kg - 

55kg üstü- 60kg dahil  63 kg 63 kg 

60kg üstü- 66kg dahil  69,3 kg - 

66kg üstü- 73kg dahil  76,7 kg 78,7 kg 

73kg üstü- 81kg dahil  85,1 kg - 

81kg üstü- 90kg dahil  94,5 kg 95,5 kg 

90kg üstü- 100kg dahil  105 kg - 

100kg üstü - - 

18 Yaş Altı Ümitler Kızlar  
% + 5 Tolerans 

+ 0,1 kg iç çamaşırı için tolerans gösterilir.  

SADECE TAKIM MÜSABAKALARI  
Önceki bireysel müsabakaya katılan sporcular için % + 5 toleras ve +2kg müsaade edilir. 

+ 0,1 kg iç çamaşırı için tolerans gösterilir.  



40kg ve altı  42,1 kg - 

40kg üstü- 44kg dahil  46,3 kg 46,3 kg 

44kg üstü- 48kg dahil  50,5 kg - 

48kg üstü- 52kg dahil  54,7 kg 56,7 kg 

52kg üstü- 57kg dahil  60 kg  

57kg üstü- 63kg dahil  66,3 kg 68,3 kg 

63kg üstü- 70kg dahil  73,6 kg - 

70kg üstü - - 

 

18 Yaş Altı Ümitler Erkekler  
% + 5 Tolerans 

+ 0,1 kg iç çamaşırı için tolerans gösterilir. 

SADECE TAKIM MÜSABAKALARI  
Önceki bireysel müsabakaya katılan sporcular için % + 5 toleras ve +2kg müsaade edilir.  

+ 0,1 kg iç çamaşırı için tolerans gösterilir.  

50kg ve altı  52,6 kg - 

50kg üstü- 55kg dahil  57,9 kg -57,9 kg 

55kg üstü- 60kg dahil  63,1 kg - 

60kg üstü- 66kg dahil  69,4 kg 71,4 kg 

66kg üstü- 73kg dahil  76,8 kg - 

73kg üstü- 81kg dahil  85,2 kg 87,2 kg 

81kg üstü- 90kg dahil  94,6 kg - 

90kg üstü  - - 

 

BÖLÜM 7 EĞİTİM VE ANTRENÖRLÜK  
Eğitim ve antrenörlük IJF Eğitim ve Antrenörlük Kurulunun sorumluluğundadır.  
 

 

7.1 Antrenörler için Mesleki Ahlak Kuralları  
Antrenörler için Mesleki Ahlak Kuralları, IJF tüzüklerine ve yönetmeliklerine uymalıdır. 
Antrenörler, sporcularının her müsabaka öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere müsabaka 
salonuna girişlerinden ayrıldıkları zamana kadar davranışlarından sorumludur. Antrenörler, 
sporcularının organizatörlerin talimatlarına, programlara ve judogi kontrol prosedürlerine 
uyduklarından emin olmalıdır. Her tatami için antrenörlerin nerede duracağı belirlenir ve bütün 
antrenörler müsabaka boyunca kendilerine ayrılan sandalyede oturmalıdır. Antrenörlerin, 
yaralanma gibi beklenmedik durumlarda sporculara taktik verme, teşvik etme ve talimat verme 
amacıyla sporcularla iletişim kurması ciddi şekilde sınırlandırılır. Antrenörlerin müsabaka devam 

 



ederken sporcuya talimat vermesi ve yönlendirme yapması yasaktır. Sadece arada (mate 
sonrasında) sporcuya talimat vermelerine izin verilir. Aranın ardından müsabaka devam eder 
(hajime) ve antrenörler yeniden sessizliklerini korumak zorundadır. Bir antrenörün bu kurallara 
uymaması halinde, antrenör müsabaka alanı dışına çıkarılabilir. Antrenörün aynı davranışa 
müsabaka alanı dışında da ısrarla devam etmesi halinde ise antrenöre ceza verilebilir.         
 
Antrenörlere ilişkin yasaklı davranışlar:  

• Hakem kararlarına ilişkin her türlü yorum veya eleştiri. 

• Hakem kararının düzeltilmesini talep etme.  

• Hakemlere, resmi görevlilere veya izleyicilere karşı her türlü kötü söz ve davranışta 
bulunulması. 

• Reklam panolarına veya herhangi bir ekipmanına dokunma, vurma, tekme atma, vb.  

• Müsabakada bulunanlara karşı her türlü saygısız davranış.  

• Bütün IJF etkinliklerinde, antrenörlerin kulaklık veya buna benzer başka iletişim aleti 
veya ekipmanını oyun sahasına getirmesi yasaktır. Antrenörlerin müsabaka esnasında 
müsabaka alanından diğer kişilerle iletişim kurması kesinlikle yasaktır. Bu tarz bir 
haberleşme aracı taşıdığı tespit edilen antrenör müsabaha sahasından uzaklaştırılır ve 
müsabakalarda sporcusuna antrenörlük yapmasına izin verilmez.   

 

7.2 Kıyafet Yönetmeliği  
Antrenörler aşağıda belirtilen kıyafet yönetmeliği kurallarına uymalıdır:   
 
Kura: Resmi takım elbise (erkekler için ceket, pantolon, gömlek ve kıravat; kadınlar için ceket, 
pantolon/etek/ elbise, bluz) ve resmi ayakkabı.   
 
Eleme turu: Pantolon paçaları ayakkabı boyunda olan milli eşofman. Antrenörler uzun veya kısa 
kollu milli resmi tişört de giyebilir.   
 
Final bloğu programı için (TV zamanı): Resmi takım elbise (erkekler için ceket, pantolon, gömlek 
ve kıravat; kadınlar için ceket, pantolon/etek/ elbise, bluz) ve resmi ayakkabı.  
 
Aşağıda belirtilenlerin yapılması/giyilmesi yasaktır: kısa pantolon, çıplak üstle gezilmesi, her türlü 
baş örtüsü veya şapka, kot pantolon, süveter veya sporla ilgisi olmayan kıyafet, parmak arası 
terlik.    
 
Doktorlar aşağıda belirtilen kıyafet yönetmeliğine uymalıdır:  
 
• Doktorlar müsabaka sahasında ve ısınma alanlarında her zaman akreditasyon kartlarını 
takmalıdır. Doktor sembolü akreditasyon kartının üzerinde görünür olmalıdır.  

 



• Kot pantolon, iş önlüğü, şort, tayt, başlık, yüzde veya vücutta piercing kullanılmasına izin 
verilmez. Açık yaka ve mini etek giyilmesi yasaktır.  
• Kısa veya ¾ kollu bluz giyilmelidir.  
• Muayene etmek için hastaya yaklaşınca hastayı çizme veya değme ihtimali olan takıların 
kullanılmaması gerekir.  
• Tıbbi müdahaleyi ve değerlendirmeyi zorlaştıracak kıyafetlerin giyilmemesi gerekir.  
• Kıyafetlerin görünür şekilde lekelenmesi veya kan olması halinde kıyafetler derhal 
değiştirilmelidir.  
• Uzun saçların toplanması gerekir.  
• Takma tırnak takılmamalıdır.  
• El bileğine takı veya saat takılmamalıdır.  
• Yumuşak topuklu ve kapalı burunlu ayakkabı giyilmelidir.  
• Geniş yer kaplayan veya hakaret içeren dövmeler kapatılmalıdır.  
• Kıravat kullanmayınız.  

7.3 Antrenörlere Yönelik Ceza Uygulaması  
IJF Görevlileri, Eğitim ve Antrenörlük Direktörü ve IJF Hakem Kurulu Direktörü antrenörlere ceza 
verme yetkisine sahiptir.  
 
Ulusal Federasyonları tarafından görevlendirilen antrenörler, minderin yanındaki sandalyede 
otururdukları süre boyunca aşağıda belirtilen IJF antrenörlük kurallarına uymalıdır. Bir antrenöre 
hakem tarafından yaptırım uygulanması halinde, Hakem Direktörü durumu söz konusu antrenöre 
etkinlik boyunca uzaklaştırma cezası verecek olan Eğitim Direktörüne bildirir.  
 
Kurallara uyulmaması halinde aşağıda belirtilen prosedür uygulanır:  
Hakem tarafından birinci uyarı verilir ancak antrenör matın yanındaki sandalyeden antrenörlüğe 
devam edebilir.  
Antrenörün her bir müsabakada sadece bir uyarı alması halinde, antrenör sonraki müsabakalarda 
görevine devam edebilir.      
Farklı müsabakalarda uyarı alınması halinde bu uyarılar kümülatif olarak değerlendirilmez.  
 
Hakem tarafından ikinci uyarının verilmesi halinde, antrenör minderin yanındaki sandalyeden 
kalkar ve günün geri kalanında tribünde oturur. Antrenör, tribünden görevine devam edemez. 
Tribünden müdahale etmesi durumunda antrenör müsabakanın geri kalanı ve katılacağı bir 
sonraki müsabaka için uzaklaştırma alır.  
 
Müsabakanın sonraki günlerinde bir müsabaka esnasında aynı antrenörün ikinci bir uyarı alması 
halinde, minder yanındaki sandalyeden kaldırılır ve müsabakanın geri kalanında ve katılacağı bir sonraki 
IJF WJT müsabakasında antrenörlük yapamaz. 
 

 



Antrenörler tribünden veya müsabaka salonunun başka bir yerinden görevlerini icra edemezler. Aksi 

durum kural ihlali kabul edilir ve yukarıda belirtildiği şekilde ceza uygulanır.     
 

BÖLÜM 8 MÜSABAKA YERİ  
Müsabaka yeri IJF Spor Kurulu’nun sorumluluğundadır.  
 

 

8.1 Müsabaka Yeri 
 

Müsabakanın yapılacağı yer etkinlik için yeterince geniş ve izleyiciler, VIP, delegasyonlar ve 
medya mensupları için yeterli sayıda oturma yerine sahip olmalıdır. Olimpiyat Oyunları için 
oturma kapasitesi en az 10,000 kişi olmalıdır. Mekân iyi aydınlatılmış olmalı ve sıcaklık 18 – 22°C 
aralığında sabit olmalıdır. Etkinlik organizasyonu yapacak kişiler için detaylı bilgi IJF EOG’de 
mevcuttur.   
 

 

8.2 Antrenman Yeri 
 

Organizasyon Komitesi bütün delegasyonlar için antrenman alanı ve ulaşım hizmeti sağlamalıdır. 
Antrenman alanı bütün katılımcılara yetecek büyüklükte olmalı, yeterli derecede havalandırma 
sağlanmalı ve ortam sıcaklığı 18- 22oC arasında olmalıdır. Antrenman alanında kullanılacak olan 
tatami IJF Spor Baş Direktörü tarafından onaylanmalıdır. Tatami zemin seviyesinde dayanıklı bir 
yüzeye yerleştirilmelidir. Zeminin betonarme olması halinde, tatami altına Taraflex (veya benzeri 
bir malzeme) serilmelidir. Tataminin üzerindeki minimum yükseklik 5m olmalıdır.     
 
Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları esnasında, antrenman alanları ısınma alanlarından 
ayrı olacak şekilde düzenlenmelidir.  
  
Olimpiyat Oyunlarında veya diğer çok sporlu büyük etkinliklerde, delegasyonların mahremiyeti 
için perde veya ekranlar kullanılmalı, antrenörler ve destek ekibi için yeterli alan sağlanmalı ve 
oturma yerleri ayarlanmalıdır.  
 
Tartı ve tıbbi malzemeler hazır olmalıdır. Kilitli dolabı olan soyunma odaları, duş, sauna, fitnes 
ekipmanları ve atıştırmalık ve içeceklerin olduğu bir dinlenme alanı da ayarlanması gereken ek 
düzenlemeler arasındadır.  
 
Antrenman zamanları organizasyon komitesi ve delegasyonlar arasında kararlaştırılmalıdır.   

 

8.3 Isınma Alanı ve Judogi Kontrolü  
Judogi kontrolü IJF Eğitim ve Antrenörlük Kurulu’nun sorumluluğundadır. Kurul, kural ihlali 
olması halinde durumu e-posta aracılığıyla IJF Genel Sekreterine bildirir. IJF Judogi Kuralları’nın 
tamamı Ek C’de sunulmuştur.   
 
Büyüklüğü IJF Spor Kurulu tarafından belirlenecek olan ısınma alanı/alanları mevcut olacaktır. 
Isınma alanında kullanılacak tatami, IJF tatami kurallarına uygun olmalıdır (bkz. 8.6). Tatami 

 



zemin seviyesinde dayanıklı bir zemine serilmelidir. Yer zemininin beton olması halinde, matların 
altında Taraflex (veya benzer bir malzeme) serilmelidir. Tataminin üzerindeki minimum yükseklik 
5m olmalıdır. Tataminin asıl amacı o gün müsabakası olan sporcuların ısınması içindir ve tatami 
üzerinde başka hiçbir şeyin olmamasına ilişkin sıkı bir politika yürütülmektedir. Isınma alanına 
giriş-çıkışlar Spor Kurulu tarafından yönetilir ve sadece o gün müsabakası olan sporculara izin 
verilir. Isınma alanı dışında farklı bir antrenman alanı/alanları olmaması halinde, müsabakası 
olmayan sporcuların müsabakanın başlamasından iki (2) saat sonrasına kadar ısınma alanına 
girmelerine izin verilmez.   
 
Müsabaka sırasını ve müsabakaları canlı olarak gösteren bir ekranın hem ısınma hem de judogi 
kontrol alanında olması gerekir. Böylece antrenörler ve sporcular müsabakaları takip edebilir.  
 
Isınma alanının içine veya yanına, delegasyonlar için gerekli bilgileri paylaşmak adına bir duyuru 
panosu konulmalıdır.  
 
Sporcular judogi kontrolünü geçmeli ve müsabaka için tam zamanında hazır bulunmalıdır. 
Sporcunun müsabakaya devam edememesi halinde, durum derhal Spor Direktörü’ne 
bildirilmelidir. IJF Sağlık Kurulu delegesi, durumun sağlık sorunundan kaynaklanması halinde 
sporcunun müsabakadan çekilmesini doğrular.  

8.4 Sporcu Oturma Alanı ve Tesis  
Sporcu tribünü, soyunma odaları, tuvalet ve diğer mekanlar ısınma alanına mümkün olduğunca 
yakın olmalıdır.   
 

 

8.5 Sahaya Giriş 
 

Anons görevlisi, sporcular sahaya girdikçe sporcu isimlerini ve müsabaka sonuçlarını anons eder. 
Sporcular teknik masanın ters istikametinden tatamiye çıkar. Sporcular sol taraftan yürümeye 
başlarsa anons edilen ilk sporcu mavi judogi giyen sporcu olur ve onu beyaz judogi giyen sporcu 
takip eder. Sporcular sağ taraftan yürümeye başlarsa anons edilen ilk sporcu beyaz judogi giyen 
sporcu olur ve onu mavi judogi giyen sporcu takip eder.   
 
Sporcular sahaya giriş ve çıkışlarda judogi giymelidir ve judogileri düzgün şekilde giyilmiş olmalıdır. 
Sporcu, müsabaka sahasını ve karma alanı terk edene kadar judogisinin herhangi bir kısmını veya 
kemerini çıkaramaz.   
 
Müsabaka sahasında bulunan hiç kimse dini, siyasi, kişisel veya ticari ifadelerde veya imalarda 
bulunamaz.  

 

8.6 Saha ve Müsabaka Alanı 
 

Müsabakanın yürütülebilmesi için müsabaka sahasına en az üç farklı girişin olması gerekir ve 
daha az sayıda giriş olması halinde, bu durum IJF Spor Kurulu tarafından onaylanmalıdır. 

 



Müsabaka alanları teknik masanın olduğu kısımdan başlanarak soldan sağa olacak şekilde 
numaralandırılır.   
 
Her bir müsabaka tatamisi iki alana bölünür: Müsabaka alanı ve güvenlik alanı. Her iki alan da 
herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına iki farklı zıt renktedir. IJF Spor Kurulu, ihtiyaç 
duyulan müsabaka alanı sayısına karar verir. IJF etkinlikleri için müsabaka alanları en az 8m X 8m 
ve en fazla 10m X 10m ebatlarında olmalıdır. Güvenlik alanı en az 3m olmalıdır. İki veya daha 
fazla bitişik müsabaka alanının olması halinde, alanlar arasında en az 4m’lik mesafeyi korumak 
için ortak bir güvenlik alanı kullanılabilir. Müsabaka alanının tamamının çevresinde en az 
50cm’lik bir serbest alan olmalıdır. Müsabaka ve güvenlik alanlarının ebatlarının değiştirilmesine 
ilişkin her türlü talep IJF Spor Baş Direktörü tarafından onaylanmalıdır.      
 
IJF etkinliklerinde kullanılacak bütün tatamiler IJF onaylı olmalıdır (resmi tedarikçi listesi www.ijf.org 
adresinde mevcuttur). Her tatami 1m X 2m X 5m ebatlarında ve sıkıştırılmış köpükten yapılmış olmalıdır.  
Ayak altında sağlam olmalıdır, ukemi esnasında şoku absorbe edebilmelidir ve kaygan veya çok pürüzlü 
olmamalıdır. Tatami zemin seviyesinde dayanıklı bir zemine yerleştirilmelidir. Zemin yüzeyini kaplayan 
materyaller arada herhangi bir boşluk bırakmayacak şekilde döşenmiş olmalı; yüzey düz ve tek yerleştirilen 
matların yerinden çıkmasını önleyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Zeminin beton olması halinde, 
matların altına Taraflex (veya benzer bir malzeme) serilmelidir. Tatami üzerindeki yükseklik, en düşük asılı 
objeden 12m olmalıdır.  
 
Resmi tatami renkleri IJF WJT etkinlikleri için sarı (123C) ve kırmızıdır (1795C). Yerel organizasyon komitesi 
tarafından önerilen diğer renklerin, kullanımdan önce IJF tarafından onaylanmalıdır. Bir tataminin 
değiştirilmesine gerek olması halinde, yedek tatami müsabaka sahasına yakın bir yerde hazır 
bulundurulmalıdır.    
 
Masters, Büyükler Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları için müsabaka alanı 10m x 10m ebatlarında 
olmalı ve en az 4m ebatında ortak güvenlik alanı bulunmalıdır. Dış güvenlik alanı ise en az 4m olmalıdır. Bu 
ebatlar Kıta Şampiyonaları için de önerilmektedir.  
   
Ev sahibi ülkenin ismi, yıl veya etkinlik logosu gibi her türlü dekoratif baskı sadece güvenlik 
alanına basılabilir, müsabaka alanında bu baskılara izin verilmez. Bu dekorasyonun kaygan 
olmaması gerekir.   
 
Yerel organizasyon komitesi, hakem sistemi CARE için ihtiyaç duyulan bütün TV yayınlarını, canlı 
yayın kayıtlarını ve TV arşivlerini IJF’ye vermelidir. Detaylı bilgi için EOG’ye bakınız.  
  
Her bir müsabaka alanı için, sonuçları yatay olarak gösteren ve müsabaka alanı dışında 
sporcuların, hakemlerin, komisyon üyelerinin, resmi görevlierin ve seyircilerin kolayca 

http://www.ijf.org/


görebileceği bir yerde iki (2) adet skorbord bulunur. Manuel skorbordlar, manuel zaman ölçer, zil 
veya benzer ses aletler ve bayraklar (sarı ve yeşil) yedek olarak hazır bulundurulmalıdır.   
 
Birden fazla müsabaka alanının aynı anda kullanılması halinde, farklı sesli sinyallerin kullanılması 
gerekir. Zaman sinyali seyircilerin gürültüsüne rağmen duyulabilecek derecede yüksek sesli 
olmalıdır.  
 
Olimpiyat Oyunları gibi belirli etkinliklerde tatami sağlam bir platforma yerleştirilebilir. Platform 
ahşaptan veya benzer bir materyalden yapılmış olmalıdır. Bir metre genişliğinde ve tatami 
ebatlarından büyük olmalıdır. Yükseklik spor salonundaki görüş hattına bağlı olarak değişir. 
Platform kullanıldığında dış güvenlik alanı 4m olmalıdır.  
 

8.7 Resmi Görevliler  
Hakemlikle ilgili büyün hususlar IJF Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için Ek D 
içinde sunulan IJF Hakemlik Kuralları’na bakınız. Tarafsızlığı sağlamak adına hakemler kura ile 
belirlenir ve müsabaka, yarışan sporculardan farklı uyruğa sahip olan bir orta hakem ve iki yan 
hakem tarafından yönetilir. Tatamide bulunan orta hakem telsiz haberleşme sistemi yardımıyla 
IJF Süpervizörleri ve Hakem Kurulu üyeleri ile iletişim halindedir. Zamanlama ve puanlama için 
tatami başına iki resmi görevli olması gerekir.  
 

 

8.8 Sağlık Ekibi  
Sağlıkla ilgili bütün hususlar IJF Sağlık Kurulunun sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için Ek E içinde 
sunulan IJF Sağlık El Kitabına bakınız.  
  

 

8.9 Medya  
Medya ile ilgili bütün hususlar IJF Medya Direktörünün sorumluluğundadır. Kura, müsabaka veya 
diğer resmi IJF etkinlikleri esnasında fotoğrafçılar da dahil olmak üzere bütün medya 
mensuplarının canlı yayın yapması açıkça yasaklanmıştır. Mobil cihazlar mat etrafındayken 
herhangi bir işlev için kullanılmamalıdır. IJF tarafından özel giriş izni olmadığı sürece, medya 
mensupları ısınma alanına giremez. Bu izin müsabakadan en az iki hafta önce IJF tarafından 
önerilmeli ve onaylanmalıdır. Yukarıda bahsi geçen hususlara uymayan medya mensubunun, IJF 
hüviyetini ve müsabakalara giriş hakkını kaybetme riski olabilir.         
 

 



8.10 Ödül Törenleri  
Madalya kazanan her sporcu madalyasını kişisel olarak teslim almak üzere madalya töreninde 
hazır bulunmalıdır. Madalya müsabakasının hemen ardından sporcu tören alanına gitmelidir. 
Makul bir gerekçe olmaksızın ödül törenine katılmayan sporcu, madalya ve para ödülünü ceza 
olarak kaybedebilir.   
 
Sporcular madalya törenine çıplak ayakla ve herhangi bir başlık, şapka veya başı kapatan benzer 
materyaller takmadan ve özellikle reklam kurallarına uygun olarak hazırlanmış IJF judogi 
kurallarına uygun olan IJF onaylı beyaz judogi giyerek katılmalıdır. Judoginin temiz olmaması 
halinde, yedek judogi giyilmelidir.    
 
Platforma çıkan sporcunun cep telefonu (veya benzer bir cihaz) bulundurması, kendi judogisi 
üzerinde bulunan ulusal bayrak veya benzer sembollerden farklı bayrak ve sembol taşıması 
kesinlikle yasaktır. Dini, siyasi, kişisel veya ticari iması olan her türlü gösteri de ayrıca yasaktır.   
 
Her bir müsabaka için para ödülü programda belirtilmiştir. Para ödülünün ödenebilmesi için 
madalya kazanan sporcular pasaportlarının bir fotokopisini ve kendilerine ait vergi numarasını 
ödül töreninde sunmalıdır. Para ödülü sporcunun kendisine verilir ancak sporcu bunun %20’sini 
daha sonra antrenörüne vermekle yükümlüdür.  
 
Sporcular, IJF Medya Ekibinin talep etmesi halinde son ödül töreninin ardından röportaj için hazır 
bulunmalıdır.  
 
Bayraklar soldan sağa doğru asılmalıdır: Gümüş, Altın, Bronz A, Bronz B. Finalde double hansoku-
make için bayraklar şu şekilde asılmalıdır: Gümüş A, Gümüş B, bayrak yok, Bronz A, Bronz B.     
 

 

EK A VETERANLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
IJF veteran aktivitelerinin hepsinden Veteran Kurulu sorumludur.  
 

 

A1.1 Organizasyon  
Veteran Şampiyonaları bir spor festivali, spor müsabakası ve sosyal bir etkinlik şeklinde 
olmalıdır. Bütün kurallar IJF SOR’da açıklanmıştır ancak Judo sporunu takip etmeyi sürdürmek ve 
desteklemek için kendi masraflarını kendisi karşılayan kişiler için tolerans gösterilmelidir.    
 
Şampiyona Haziran, Eylül veya Ekim ayında ve Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.    
 
Şampiyonalar, IJF’in judo müsabakasını aile ve sosyal etkinlikle birleştirmek istemesinden dolayı 
mümkün olduğunca bir tatil köyünde veya turistik bir mekânda düzenlenmelidir.  
 
Müsabaka salonu, en fazla 800 sporcu için dört mat ve 800’den fazla sporcu için en az beş 

 



minder kullanımına uygun kapasiteye sahip olmalıdır.  
 

A1.2 Veteranlara İlişkin Müsabaka Kuralları  
IJF Müsabaka Kuralları; yaş grupları (Bölüm A4), kategori birleştirme (Bölüm A7), müsabaka ve 
altın sayı süresi (Bölüm A6) ve judogi (Bölüm A11) ile ilgili hususlar istisna olmak üzere aynen 
uygulanır. Kayıt yaptıran bir sporcu antrenörlük için kendi sporcu kimliğini kullanabilir. Ek bir 
antrenörlük akreditasyonuna gerek yoktur.   
 

 

A1.3 Katılım Uygunluğu  
Bir sporcunun bu Şampiyonalara katılmasının uygun görülebilmesi için sporcu aşağıda belirtilen 
hususların tamamını yerine getirmelidir:  
 
Dünya Veteranlar Şampiyonasına katılım için minimum yaş sınırı, müsabakanın yapılacağı yıl 
içinde 30 yaş veya üstüdür. Bu yaş sınırı, sporcuların müsabakaya katılabilecekleri ilk yaşı 
tanımlar. Sporcunun yaşı müsabakaya katılıma uygun olduğunda, kendilerine uygun beş yıllık yaş 
kategorilerine ayrılacaklardır. Örneğin; E1/K1 Dünya Şampiyonasının yapıldığı yıl 30, 31, 32, 33 
ve 34 yaşında olan sporculardan oluşurken E2/K2 kategorisi ise Dünya Şampiyonasının yapıldığı 
yıl 35, 36, 37, 38 ve 39 yaşında olan sporculardan oluşur.  
 

• Halihazırda IJF’ye bağlı bir Ulusal Federasyon tarafından verilmiş olan geçerli bir lisansının 
(üyelik) olması gerekir.  

• Etkinlik programında belirtilen son tarihten önce müsabaka giriş ücretinin eksiksiz bir şekilde 
ödenmesi gerekir.  

• Kayıt yaptırılması gerekir (Etkinlik programında belirtilen Kayıt programına bakınız).  

• Belirli sıklet gerekliliklerini karşılıyor olmak gerekir.  

• Kimlik bilgilerinin ve doğrum tarihinin üzerinde fotoğraf olan geçerli bir pasaport veya ulusal 
kimlik kartı ile kanıtlanması gerekir.  

• Sporcunun katılmaya karar verdiği Dünya Veteranlar Şampiyonasının başlangıç tarihinden 
önceki 12 aylık dönem içerisinde herhangi bir zamanda uluslararası büyükler seviyesinde bir 
müsabakada hiçbir ulusal takımda yer almaması gerekir.  

• Sporcunun halihazırda geçerli olan pasaportunda veya kimliğinde belirtilen uyruğu dikkate 
alınır. Sporcular sadece bir ülkeyi temsil edebilir ve uyruk değiştirilmesi durumunda bir sonraki 
müsabakaya kayıt olmadan önce bir (1) yıl boyunca müsabakalara katılamaz. Bu durumda, söz 
konusu her iki Ulusal Federasyon da Bölüm 1.8’de belirtilen IJF SOR düzenlemeleri uyarınca 
konuyla ilgili herhangi bir itirazları olmadığını ve onay verdiklerini yazılı bir şekilde 
belirtmelidir. Söz konusu belgeler müsabaka kayıt işlemleri için başvuruda sunulmalıdır.     

• Bütün sporcular minimum birinci Kyu derecesini sağlamış olmalıdır.  
 
Bütün sporcuların Şampiyonaya katılmadan önce sağlık muayenesinden geçmesi önerilmektedir. 
 

 



   

A1.4 Veteranlar için Yaş Grupları  
Sporcular aşağıda belirtilen kriterler uyarınca farklı yaş gruplarına ayrılır:  
 

(a) Müsabakanın yapılacağı yıl minimum 30 yaşında olunmasına ilişkin giriş kriterinin 
sağlanması, 

(b) Doğum tarihlerinin beş yıllık yaş gruplarına uygun olması.   
 
Yaş Grupları Gerçek Yaş (Müsabakanın yapılacağı yıl içinde)  
K1/E1                             30 -34 
K2/E2                            35- 39 
K3/E3                             40- 44 
K4/E4                             45- 49 
K5/E5                             50- 54 
K6/E6                             55- 59 
K7/E7                           60- 64  
K8/E8                            65- 69 
K9/E9                            70- 74 
K10/E10                        75- 79 
K11/E11                     80 ve üstü  
 
Katılımın düşük olduğu müsabakalarda kategori birleştirme politikasını en iyi şekilde 
uygulayabilmek adına (Bölüm A7) kadın kategorisindeki bütün müsabakalar aynı gün yapılır.  
 

 

A1.5 Veteranlar için Sıkler Kategorileri  
Veteranlar için sıklet kategorileri büyükler erkek ve kadın kategorilerinde belirtildiği şekildedir.  
 

 

A1.6 Veteranlar için Müsabaka Süreleri  
Bireysel müsabakalar için belirlenen süre (dakika) aşağıdaki gibidir:  
 

• E1/K1 ila E6/K6: üç (3) dakika. 
• E7/K7 ve üzeri: iki buçuk (2.5) dakika. 
•  

Altın sayı kuralı, E7/K7 ve üzeri yaş grubunda bulunan sporcular hariç olmak üzere, bütün 
bireysel müsabakalarda uygulanır. E7/K7 ve üzeri yaş grubundaki sporcular için ise en fazla bir 
(1) dakikadır. Bir dakikalık altın sayının ardından beraberliğin devam etmesi halinde, Orta Hakem 
Masa Hakemleri ile istişare ederek kazananı belirleyecek nihai kararı verir (hantai vermeksizin).     
 

 

A1.7 Veteranlar için Kategori Kombinasyonu  
IJF’ten bir Teknik Görevli, kategori kombinasyon sürecinden sorumlu olmak üzere Ev Sahibi 

 



Organizasyonu temsilen uygun bir kişiyi bu görevi yerine getirmek üzere atar. Bu kategori 
kombinasyon politikası bütün yaş gruplarına ve sıklet kategorilerine uygulanabilir.   
 
Kategori kombinasyonu, sadece üç sporcudan az sayıda kayıt yapılan kategorilere uygulanabilir. 
Kategori kombinasyonunun düzgün ve kurallara uygun bir şekilde yapılmaması halinde, üçlü 
eleme sistemi havuzu veya iki sporcu arasındaki üç (3) müsabakadan en iyisi dikkate alınabilir.     
 
Aynı yaş grubunda kombinasyon: Sporcular mümkün olduğunda kendi yaş gruplarında 
kalmalıdır.  
 

• Sıklet kategorilerine göre kombinasyon: Sporcular, kendilerinden en fazla bir (1) sıklet kategorisi 
fazla veya az olan diğer sporcularla birleştirilmelidir. En ağır kadın ve erkek kategorileri söz 
konusu olduğunda, gerçek ağırlık farklarına özellikle dikkat edilmelidir (deneyim gibi başka bir 
telafi etkeni olmadığı sürece, en hafif kategoriyi kombine ederken en fazla 10kg gerçek ağırlık 
farkı, en ağır kategoriyi kombine ederken ise en fazla 20kg gerçek ağırlık farkı sınır olarak kabul 
edilmelidir). Aşağıda belirtilen kılavuz kuralları uyarınca, bir sporcuyu kendi yaş grubunda farklı 
kategoriye taşırken veya diğer yaş grupları ile kombine ederken dikkate alınması gereken ilk 
husus sporcunun kilosudur.   

•  
Yaş Grupları:  
 
E7 veya K7 ve üzerindeki (örneğin; E8/K8, E9/K9 gibi) yaş gruplarında olan sporcular, sadece 
kendilerinden en fazla bir (1) yaş grubu büyük veya küçük olan sporcular ile birleştirilebilir. 
Örneğin; E7/K7 sadece E6/K6 ve E8/K8 grupları ile birleştirilebilir.  
 
E6/K6 grubundaki sporcular, sadece kendilerinden en fazla bir (1) yaş grubu büyük veya iki (2) 
yaş grubu küçük olan sporcular ile birleştirilebilir. Örneğin; E7/K7, E5/K5 ve E4/K4.  
 

• E5 veya F5 kategorisinde olan sporcular, sadece kendilerinden en fazla bir (1) yaş grubu büyük 
veya iki (2) yaş grubu küçük olan sporcular ile birleştirilebilir. Örneğin; E6/K6, E4/K4 ve E3/K3. 

•  
• M4 veya K4 yaş grubunda olan sporcular, sadece kendilerinden en fazla iki (2) yaş grubu büyük 

veya küçük olan sporcular ile birleştirilebilir. Örneğin; E5/K5, E6/K6, E3/K3 ve E2/K2. 
•  
• E3 veya K3 yaş grubunda olan sporcular, sadece kendilerinden en fazla iki (2) yaş grubu büyük 

veya küçük olan sporcular ile birleştirilebilir. Örneğin; E4/K4, E5/K5, E1/K1 ve E2/K2. 
•  
• E2 veya K2 yaş grubunda olan sporcular, sadece kendilerinden en fazla iki (2) yaş grubu büyük ve 

bir (1) yaş grubu küçük olan sporcular ile birleştirilebilir. Örneğin; E3/K3, E4/K4 ve E1/K1. 
•  



• E1 veya K1 yaş grubunda olan sporcular, sadece kendilerinden iki (2) yaş grubu büyük olan 
sporcular ile birleştirilebilir. Örneğin; E2/K2 ve E3/K3. 
 
Yaş Grubu                         Büyük Yaş Grubu                    Küçük Yaş Grubu  
E1/K1                                 E2/K2 E3/K3                            Uygulanmaz  
E2/K2                                 E3/K3 E4/K4                            E1/K1  
E3/K3                                 E4/K4 E5/K5                            E1/K1 E2/K2  
E4/K4                                 E5/K5 E6/K6                            E2/K2 E3/K3  
E5/K5                                 E6/K6                                        E3/K3 E4/K4  
E6/K6                                 E7/K7                                        E4/K4 E5/K5  
E7/K7                                 E8/K8                                        E6/K6  
E8/K8                                 E9/K9                                        E7/K7  
E9/K9                                 E10/K10                                    E8/K8  
E10/K10                             E11/K11                                   E9/K9  
E11/K11                             E12/K12                                   E10/K10 
 

A1.8 Veteranlar için Kura Çekimi  
Bireysel sıklet kategori kurası, söz konusu sıklet kategorisinin müsabakasından önceki gün saat 
19:00’da gerçekleştirilir. Bireysel sıklet kategorilerinin kura işleminin yapılacağı kesin yer, kayıt 
bilgileriyle beraber görüntülenir. Ağırlık gerekliliklerini eksiksiz yerine getiren sporcuların tam 
listesi kura başlamadan en az 15 dakika önce resmi kuranın çekileceği odanın dışına asılır. Her 
ülkeden gelen resmi görevliler, listede olması gereken bütün sporcularının listede olup 
olmadığını kontrol ederler ve söz konusu sporcuların doğru yaş ve sıklet kategorisinde 
belirtildiklerinden emin olurlar. Kura çekimine sadece akredistasyonu olan görevliler katılabilir.   
 

 

A1.9 Veteranlar için Kura Çekiliş Sıralaması  
Veteran etkinliklerinde, sporcuların her beş yılda bir yeni yaş grubuna geçmesi ve bu nedenle 
yeni gruptaki rakiplerle mücadele edecek olmasından dolayı seribaşı uygulaması yapılmaz.   
 

 

A1.10 Veteranlar için Tartı  
Programda belirtildiği üzere, tartı müsabakalardan bir gün önce gerçekleştirilir. Veteranlar için 
kontrol tartısı yoktur.  
 

 

A1.11 Veteranlar için Judogi Kuralları  
Beyaz ve mavi judogi zorunludur ve bütün sporcular her iki renk judogiyi de bulundurmak 
zorundadır. Beden, malzeme gibi hususlarda bütün judogiler ilgili kurallara uygun olmalıdır 
ancak judoginin güncel IJF tedarikçi listesinde bulunan bir firmadan alınmış olmasına gerek 
yoktur.   
 

 

  



A1.12 Veteranlar için Sırtlık 
Sporcuların her iki müsabaka judogi ceketinde de sırtlık olmalıdır ve bunlar IJF veya ev sahibi 
organizasyon tarafından belirtilen güncel kurallara uygun olmalıdır.   
 

A1.13 Veteranlar için Müsabaka Sistemi  
Müsabakada uygulanacak olan sistem, kayıtlı sporcu sayısına göre aşağıda belirtildiği şekilde 
belirlenecektir:  
• 1 giriş – müsabaka yok (veya kategori kombinasyonu)  
• 2 giriş – üç müsabakanın en iyisi (veya kategori kombinasyonu). Müsabakanın 2-0 olması 
halinde, üçüncü bir müsabaka yapılır.  
• 3 giriş – üçlü havuz (veya kategori kombinasyonu). 
• 4 giriş – dörtlü havuz  
• 5 giriş – beşli havuz  
• 6 giriş – üçer sporcudan oluşan iki havuz. Her iki havuzun en iyi iki sporcusu yarı finale çıkar ve 
Havuz A’nin galibi Havuz B’nin ikincisi ile ve Havuz B’nin galibi ise Havuz A’nin ikincisi ile 
karşılaşır.  
• 7 giriş – bir havuzda dört (4) sporcu, diğerinde 3 sporcu olmak üzere iki grup yapılır. Her bir 
havuzdan en iyi iki sporcu yarı finale çıkar. Havuz A’nın galibi Havuz B’nin ikincisi ile karşılaşırken 
Havuz B’nin galibi Havuz A’nın ikinci olan sporcusu ile müsabakaya çıkar.  

• 8 giriş – her biri dört (4) sporcudan oluşan iki havuz oluşturulur. Her iki grubun en iyi iki 
sporcusu yarı finale çıkar. Havuz A’nın galibi Havuz B’nin ikinci olan sporcusu ile karşılaşırken 
Havuz B’nin galibi Havuz A’nın ikincisi ile karşılaşır.  

• 9 veya daha fazla giriş- çift repesaj sistemi uygulanır ve kaybeden sporcuların hepsi 
repesajlarda dört yarı finalist ile karşılaşır. Bir yaş grubundaki bütün müsabakalar aynı gün 
yapılır.     

 

 

A1.14 Veteranlar için Madalya Töreni  
Sadece kendi kategorisinde başarı ile mücadele eden sporculara madalya verilir. Madalya 
dağılımı, müsabakaya katılan sporcuların sayısına göre belirlenir.   
 
Madalyalar aşağıdaki kurallar uyarınca verilir:  

• Bir sporcu: Madalya verilmez (sporcuya IJF tarafından katılım madalyası verilir). Madalya 
töreni esnasında bayrak çekilmez ve milli marş çalınmaz.  

• İki sporcu: İki madalya verilir. 

• Üç sporcu: Üçüncü olan sporcunun en az bir müsabaka kazanmış olması koşuluyla toplam üç 
madalya verilir. Kazanılan müsabaka olmaması halinde sadece iki madalya verilir.  

• Dört sporcu: Üç madalya verilir.  

• Beş sporcu: Üç madalya verilir.  

• Altı veya daha fazla sporcu: Dört madalya verilir. Birleştirilen kategori olması halinde, sadece 
kombine edilen kategoride yer alan sporcular için bir set madalya verilir.   

 



 

EK B – KATA KURALLARI  
Bütün IJF Kata etkinliklerinden IJF Kata Kurulu sorumludur.  
 

 

B1.1 Katılım Uygunluğu  
IJF Kata Dünya Şampiyonası için resmi olarak tanınan beş (5) Kata vardır:  
Nage-no-kata. 

• Katame-no-kata. 

• Ju-no-kata. 

• Kime-no-kata. 

• Kodokan-goshin jutsu. 
 
Kata değerlendirmesi yapılırken IJF Kata Müsabaka Kuralları dikkate alınır ve aynı zamanda resmi 
Kodokan Kata videosuna atıf yapılır.  
 
Her ülke, her bir Kata için iki (2) çift olmak üzere toplamda yedi (7) çift sporcu ile katılabilir: 
Sporcular sadece bir Kata’ya katılabilir. Çiftler iki erkek, iki kadın veya bir kadın bir erkek 
sporcudan oluşur.   
 
Uyruk için Bölüm 1.8’e bakınız.  
 
Sporcular en az 1. Dan ve müsabakanın yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle en az 16 yaşında 
olmalıdır. Üst yaş sınırı yoktur.  
 

 

B1.2 Akredistasyon  
Kayıt ve akreditasyon zamanı ve yeri etkinlik programında belirtilecektir.  
 
Resmi görevliler için akreditasyon sayısı:   

• Bir-üç (1-3) çift: Beş (5) resmi görevli  

• Dört- yedi (4-7) çift: On (10) resmi görevli   

 

 

B1.3 Kura  
Grupları oluşturmak ve her bir grubu sıralamak için kura işlemi müsabakadan bir gün önce 
gerçekleştirilir. Dünya Çiftler Şampiyonasında bir önceki yıl madalya kazanan sporcular seribaşı 
kabul edilir ve iki gruba ayrılır. Final sıralaması için kura ise eleme turları sonrasında Spor 
Salonunda gerçekleştirilir.   
 

 

B1.4 Müsabaka Yapısı  
Her bir Kata iki gruba ayrılır: Her gruptan en fazla puanı olan ilk üç çift (her Kata’nın altı çifti) final 
müsabakasına çıkar. Eleme turu için üç veya dört minder, final turu için ise üç minder kullanılır. 

 



Çiftlerin sayısının 10’dan az olması halinde, sadece bir grup olur: Gruptan en iyi altı çift final 
müsabakasına çıkar. Her bir Kata için finalde en yüksek puanı alan çift altın madalya alırken, 
ikinci en yüksek puanı alanlar gümüş ve üçüncü en yüksek puanı alanlar bronz madalya almaya 
hak kazanır.     
 

B1.5 Hakemler ve Hakemlik Sistemi  
Müsabakalar IJF onaylı Kata hakemleri tarafından yönetilir. Ulusal Federasyon başına hakem 
sayısı aşağıda belirtilenler kriterlerle sınırlıdır:  
 

• Katılımcı ülkeler dört (4) hakem getirebilir.  
• Katılımcı olmayan ülkeler iki (2) hakem getirebilir.  
• Hakem, sporcu olarak müsabakaya katılamaz.  
•  
• Hakemler, söz konusu şampiyonaya hakem olarak katılımlarını doğrulamak üzere müsabakanın 

birinci gününden önce öğleden sonra yapılacak olan teknik toplantıya katılmak zorundadır. 
Teknik toplantının yeri ve zamanı programda belirtilir.   

  
Resmi IJF puan tablosuna puanları giren beş (5) hakem vardır. Her bir teknik için üç Hakem 
tarafından verilen toplam sayı, final puanı hesaplamak üzere toplanır: Her bir teknik için en 
yüksek ve en düşük sayı iptal edilir. Bütün Kata’nın toplam puanı, beş hakem tarafından 
toplanan puanların toplamına eşit olacaktır.  
 
Her Kata tekniğine ilişkin değerlendirmede uygulamaya yönelik ilkeler ve fırsatlar dikkate 
alınmalıdır: Değerlendirme (açılış ve kapanış törenleri de dahil olmak üzere) kapsamlı bir şekilde 
yapılmalıdır. Nage no kata’da sağ ve sol teknikler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir 
(sadece bir puan).   
 
Beş hakem shomen tarafında olacak ve yaklaşık 1m mesafede oturacaktır. Tarafsızlık kuralının 
geçerli olmasından dolayı müsabakayı yönetecek hakemin uyruğu müsabakaya çıkan 
sporcularınkinden farklı olmalıdır. Beş hakemin pozisyonu maç boyunca aynı kalır. Hakemlerden 
biri için geçici bir süre değişiklik yapılması halinde, hakem müsabakaya geri döndüğünde yine 
eski pozisyonunu alır. Hakemler, sporcu çift müsabaka alanına gelmeden yerlerini almalıdır.   
 
Sporcu çift müsabaka alanına shomenin karşı tarafından giriş-çıkış yapar: Kata başlangıcı ve bitişi 
(açılış ve kapanış töreni) minderin boyutlarına (minderde selamlama) bağlı olarak 8m veya 10m 
mesafeyle yapılır. Müsabaka alanı içince Kata ruhuna aykırı her türlü tori veya uke seremoninin 
puanını düşürür.     
 
Çiftler arasında beraberlik olması halinde, beş hakemin puan cetveline ilişkin olarak aşağıda 
belirtilen kriterler uygulanır:  

 



 
Büyük hataların toplam değerine göre daha az hata yapan çift kazanır.  
Beraberliğin devam etmesi halinde, orta ölçekli hataların toplam değeri dikkate alınır ve daha az 
hata yapan çift kazanır.  
Beraberliğin devam etmesi halinde, küçük hataların toplam değeri dikkate alınır ve daha az hata 
yapan çift kazanır.  
Beraberliğin devam etmesi halinde, tüm Kata’nın ortalama puanına (ikinci ondalık haneye kadar 
olan kısım değerlendirilir) göre karar verilir. Puanı daha iyi olan çift kazanır.  
Eleme turunda üçüncü sıraya (veya sadece bir grup olması halinde altıncı sıraya) yerleşen iki çift 
ve final turunda birinci, ikinci ve üçüncü olan iki çiftin yukarıda belirtilen kriterlerin 
uygulanmasına rağmen hala berabere olması halinde, madalya kazanan sporcuların 
belirlenebilmesi için Kata müsabakası tekrar edilir.  
 

B1.6 Müsabaka Alanı  
Yaklaşık 10cm genişliğinde ve 50cm uzunluğunda görünür renkleri olan yapışkan bant şeridi, Tori 
ve Uke’nin başlangıç yerini göstermek için 6m aralıkla müsabaka alanının merkezine sabitlenir. 
Müsabaka alanının merkezi aynı renkte olan bir yapışkan bant şeridi ile belirtilir.   
 

 

EK C IJF JUDOGI KURALLARI  
IJF etkinlikleri esnasında yapılan judogi kontrollerinden IJF Eğitim ve Antrenörlük Kurulu 
sorumludur.  
 

 

C1.1 IJF Onaylı Judogi  
IJF etkinliklerine katılan sporcular IJF Judogi düzenlemelerine uymalıdır. Müsabakalara katılan 
sporcuların Ulusal Federasyonları, sporcularının IJF judogi kurallarına uygun ve onaylı IJF judogisi 
giymelerini sağlamaktan sorumludur. IJF onaylı judogi tedarikçilerine ilişkin listeye 
https://www.ijf.org/supplier-list adresinden ulaşabilirsiniz.   
 
Judogi bir ceket, bir çift pantolondan oluşur ve kemer ile birlikte giyilmelidir. Ceket ve 
pantolonların markası aynı olmalıdır. Kadın sporcular ayrıca beyaz tişört de giyebilirler.  
 
C1.1.1 Sırtlık Kontrolü  
Sporcular her iki judogiyi de (beyaz ve mavi) IJF resmi etiketi (zorunlu), judogi markası (zorunlu), 
milli amblem, reklam ve sırtlık kontrolü yapılması için resmi olmayan kontrole getirmek 
zorundadır. Bu uygulama, resmi olmayan tartıdan 30 dakika önce başlar. Sponsor etiketleri 
sadece IJF kurallarına uygun olan judogiler için sağlanır.    
 
Müsabakadan bir gün önce sporcunun sırtlık kontrolüne geçerli bir sebep belirtmeksizin 
gelmemesi halinde, sporcunun antrenörüne sandalyede oturma izni verilmez.  
 

 

https://www.ijf.org/supplier-list


Çalınma veya kaybolma gibi bir sebepten dolayı sporcunun judogisini getirememesi durumunda, 
havayolu (veya demiryolu) firmasına ait kayıp bagaj beyanı veya polis tutanağı getirmesi koşuluyla 
sporcuya yedek judogi verilir ve antrenörünün sandalyede oturmasına izin verilir.  
 
C1.1.2 Judogi Kontrolünün Yapılamadığı Durumlara İlişkin Prosedür  
Müsabaka günlerinde, her bir müsabaka için resmi judogi kontrolü yapılır. Sporcular ve 
antrenörleri judogi kontrolüne beraber katılmak zorundadır. Antrenörün geçerli bir gerekçe ile 
(örneğin aynı zamanda başka bir sporcuya antrenörlük yapıyor olması) judogi kontrolüne 
katılamaması halinde, antrenörün daha sonra sporcusuna eşlik etmesine izin verilir. Sporcular 
judogi kontrolüne geldiklerinde judogilerini tatamiye çıkarken giymek zorunda oldukları şekilde 
giymelidir. Bu aşamada ayakkabı giyilmesine izin verilir.     
 
Logo, amblem, reklam ve benzeri etiketler iyi judo uygulamasını etkilemeyecek bir malzemeden 
yapılmış olmalıdır. IJF İcra Kurulu’nun karar verdiği özel durumlar haricinde, judoginin veya 
kemerin herhangi bir yerinin bant, çıkartma veya yama gibi bir malzeme ile kapatılması veya 
yamalanması yasaktır.  
 
Not: Sporcunun siyah haricinde bir kemer takması halinde, kemer yumuşak bir malzemeden 
yapılmış olmalıdır ve resmi IJF etiketinden muaf olacaktır.  
 
Eğitim ve Antrenörlük Kurulu, judogi kontrol alanında asılan müsabaka sırası uyarınca sporcuları 
judogi kontrol alanına çağırır. Yerel organizasyon komitesi bu amaçla duyuruların yapılabileceği 
bir sistem sağlamalıdır. Sporcular ve judogileri, her müsabaka öncesinde IJF judogi kurallarına 
uygunlukları açısından kontrol edilir. Judoginin uygun olmaması halinde, sporcu yedek judogi 
giymek zorundadır ve ilgili sporcunun antrenörüne sandalyede oturma izni verilmez.      
 
Bir sporcunun judogi kontrolünden kasıtlı olarak kaçması ve doğrudan tatamiye çıkması halinde 
karşılaşacağı yaptırımlara IJF Jürisi karar verir.   
 
C1.1.3 Judogi Kontrolü Doğrulama Pozisyonları  
Kontrol pozisyonu 1 (bkz. Resim 11) – Judogi kontrolü yapılacak sporcu ayakta durur ve kollarını 
düz bir şekilde göğüs hizasında ileri doğru uzatır. Avuç içi açık, parmaklar ise yukarıyı gösterecek 
şekilde olmalıdır. Her iki eldeki baş parmak ve işaret parmağı baklava şeklinde dörtgen 
oluşturabilmek için birbiriyle temas halinde olmalıdır.      
 
Bu pozisyonda aşağıda belirtilenler kontrol edilir:  
Judogi kollarının uzunluğu 
Sporcunun kolu ve judogi kolu arasındaki mesafe.  
 



Kontrol Pozisyonu 2 – Sporcular ayakta durur ve kolları iki yanda aşağıya doğru olmalıdır. Avuç içi 
açık ve mümkün olduğunca bedene yakın durmalıdır. Görevlinin bir şüphesi varsa, sporcuya 
kontrol için hazır olup olmadığını sorabilir.    
 
Bu pozisyonda aşağıda belirtilenler kontrol edilir:  
Göğüs kemiği ile ceketin yaka kısmı arasındaki mesafe yatay olarak kontrol edilir.  
Etek uzunluğu 
Pantolon paçalarının uzunluğu  
Bacak ve pantolon paçası arasındaki mesafe  
Kemer uzunluğu  
 
C1.1.4 Judogi Kontrol Prosedürü  
1. Sporcunun judogisi kuru ve lekelerden arındırılmış olmalı ve özellikle yaka ve klapa kısmında 
herhangi bir yıpranma belirtisi olmamalıdır. Judoginin yeterince iyi durumda olmaması halinde, 
sporcu yedek judogi giymelidir.  
 
2. Ceket, pantolon ve kemer üzerindeki “IJF onaylı” ibaresi UV lambası ile kontrol edilir. 
  
3. Ceket, pantolon ve kemer üzerinde “Resmi IJF Tedarikçisi” logosu bulunmalıdır. Ceket ve 
pantolon aynı judogi markasına ait olmalıdır ve judogi aynı renk olmalı, renk farkı 
bulunmamalıdır.  
 
4. Sporcunun akreditasyon kartında yazan ismi ile sırtlığında yazan isim aynı olmalıdır.  
 
5. Ceketin sol göğüs hizasında sadece ulusal amblem yer alabilir.  
 
6. Sporcu için ayrılan reklam dahil olmak üzere ilgili reklamların kontrolü 
 
7.  Ceket, pantolon (aşık kemiği pantolonu kontrol etmek için görünür ve elverişli olmalıdır) ve 
kemer ölçüsü kontrolü  
 
8. Koruyucu kıyafetlerin kontrolü (dizlik, dirsek koruyucu, tekmelik, vb.). Korumalıklarda 
herhangi bir metalik/sert parça olamaz. Judogi ölçüleri kontrol edilirken sporcular herhangi bir 
korumalık takabilir.  
 
9. Sporcular, boyu belden (kemer altından) dize kadar olan iç çamaşırı veya şot giyebilir. Tayt 
giyilmesi yasaktır. Kollar ve bacaklar için koruyucu pedler yumuşak bir malzemeden yapılmış 
olmalıdır ve görünür olmamalıdır.   
 
10. Uzun saçlar toplanmalı ve rakibin tutma harekerine engel teşkil etmemelidir.  



 
Judogi kontrolünün ilk seferde kesin olmaması halinde, sporcunun sadece bir kez daha kontrole 
çıkmasına izin verilir.  
 

C1.2 IJF Etiketi  
 
Bütün ceket ve pantolonların, güncel IJF kurallarına uygunluğunu gösteren üzerinde oynanması 
mümkün olmayan optik bir etiketi olmalıdır (bkz. Resim 1).  
 
Etiket yerleri:  
Ceketin sol üst kısmına sağlamlaştırılmış kenarına veya bu kenarın yanına,  
Pantolonun üst ön kısmına merkeze yakın bir yere veya  
Kemerin iki kenarından birine sabitlenir.  
 

 

C1.3 İmalatçı Logosunun Yeri  
Her bir kıyafet parçası (ceket, pantolon ve kemer) için sadece tek bir imalatçı logosunun 
kullanılmasına izin verilir. Logo en fazla 30 cm2 olmalıdır.  
 
Logonun yeri:  

- Ceket üzerinde görünür bir alana olmak üzere ceketin alt köşesine, ön sol tarafına, 
sağlamlaştırılmış kenarına veya yanına veya alt köşesine ve tanıtım alanı (25cm x 5cm) 
içine sabitlernir (bkz. Resim 2).   

- En fazla 9cm2 olmak üzere görünür bir alana kemerin iki kenarından birine sabitlenir 
(bkz. Resim 3).  

- Pantolon üzerinde görünür bir alana olmak üzere üst kısmına, ön kısmına veya dış 
kısmına (belden en fazla 20cm) veya alt kısıma, pantolon paçalarından birinin ön veya 
yan kısmına pantolon kenarının altından 20cm olacak şekilde (bkz. Resim 4) sabitlenir.   

 

 

C1.4 Ulusal Amblem  
 

Bu amblem bir ulusun, Ulusal Olimpiyat Komitesinin veya IJF’e bağlı bir Ulusal Federasyonun 
resmi kimliği olmalıdır. Ulusal amblem, hiçbir ticari marka ile ilişkilendirilemez. Sol tarafa göğüs 
hizasına (bkz. Resim 5) en fazla 100cm2 alanı kaplayacak şekilde yerleştirilir. Tanıtım alanında da 
yer alabilir (bkz. Resim 6).    
 

 

C1.5 Reklam 
 

Sadece ceket üzerine reklam alınmasına izin verilir. IJF’in uygulamaya yönelik hükümlerine uygun 
olmalıdır. Söz konusu reklam; IJF, onun Kıtasal Birlikleri, üye Ulusal Federasyonları, 
organizasyonları ve bağlı kulüpleri haricinde siyasi, isme ait veya spor organizasyonlarına özgü 
olamaz. Ceketin görünen kısmında reklam sadece dört (4) reklam alanında görünebilir:  

 



Manşonlarda, en fazla 10cm x 10cm’lik bir yüzey içerisine, yakanın alt kısmından alt kısmından 
25cm uzağa yerleştirilir.  
Omuzlar, 25cmx 5cm’lik bir şerit olarak kullanılır. Şerit yakanın alt kısmından ceket koluna doğru 
hesaplanmalıdır.  
En fazla 4 tanıtım alanına izin verilir. Her alanda yalnızca bir tanıtım yapılabilir.       
 

C1.6 Sporcular İçin Ayrılan Ek Reklamlar  
Judogi ceketi üzerinde (sadece sağ yan yaka) sporcu için ayrılmış bir reklam alanı vardır (bkz. 
Resim 7). Dikey ya da yatay yönlendirmeye izin verilen en fazla 10cm x 5cm ebatlarında bir 
dikdörtgen olmalıdır.  
 
Ulusal Federasyon ile özel bir anlaşma olmadığı sürece reklam, sporcunun giydiği judogi 
markasının ve Ulusal Federasyon sponsorunun sponsorlukla ilgili alanlarda çok aktivitesinin 
olması halinde Ulusal Federasyonun çıkarları ile çatışacak şekilde olamaz.   
 
Ulusal Federasyon tarafından kabul edilmedikçe, söz konusu reklam Ulusal Federasyon ile 
rekabet içinde olan bir organizasyona ait olamaz.  
 
Reklam için ayrılan alanlarda tütün, alkol, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu’nun Yasaklılar 
Listesinde yer alan herhangi yasaklı bir madde veya Judo ahlakı veya etik kurallarına aykırı 
herhangi bir ürün, mal veya hizmetle ilgili reklama yer verilemez.  
 

 

C1.7 İşaretleme  
Sporcunun isminin yer almasına izin verilen yerler aşağıda belirtilmiştir:  
 
Ceketin alt kısmında (bkz. Resim 8 Sayı 1)  
Pantolonun üzerinde (bkz. Resim 8 Sayı 2)  
Kemerin iki ucundan birinde (bkz. Resim 8.3) 
 
Sporcunun ismini oluşturan harfler en fazla 4cm yüksekliğinde ve 20cm genişliğinde olmalıdır. 
Bunun haricinde başka bir işaretlemeye izin verilmez.  
 

 

C1.8 Sırtlık  
Bütün sporcular judoginin sırt kısmına üzerinde soyisimleri ve Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin 
kısaltması olan bir sırtlık (bkz. Resim 9) dikmek zorundadır. Sırtlık üzerine yazılan soyisim (ve 
isimlerinin herhangi bir kısmı) judobase.org adresindeki kayıtta yazanlar ile aynı olmalıdır. 
Akreditasyon kartlarında yazan, TV grafikleri ve skorbordlarda çıkan sporcu isimleri bu veri 
tabanından sağlanmaktadır. Sırtlıkta bir harf üzerinde sembole/noktalı harfe yer verilebilir ancak 
harfler aynı olmalıdır. Örneğin;  
       

 



Judobase veritabanında “Muller” ise, sırtlıkta da Muller veya Müller olabilir (harfler aynı).  
Judobase veritabanında “Weiss” ise, sırtlıkta Weiß olamaz (harfler aynı değil).  
 
Olimpiyat şampiyonları altın sarısı sırtlık, Dünya şampiyonları ise kırmızı sırtlık kullanır. Sırtlıklar 
IJF tarafından verilir, Dünya şampiyonu olan sporculara dört (4) adet, Olimpiyat şampiyonu olan 
sporculara ise sekiz (8) adet sırtlık verilir. Ancak bu uygulama sporcu hali hazırda bu ünvanı 
taşıyorsa geçerlidir ve sporcunun ünvanını kaybetmesi durumunda sırtlıklar siyahla değiştirilmek 
zorundadır. Sırtlıkların siyah renkli sırtlık ile değiştirilebilmesi için sporculara bir aylık süre verilir.  
 
Sırtlık bütün kenarlardan dikilmeli ve karenin ortasına köşelere denk gelecek şekilde çarpı 
formunda dikiş atılmalıdır. Alternatif olarak, sırtlık dört kenardan dikildikten sonra yukarıdan 
aşağıya doğru birbirine eşit uzaklıkta olan yatay pozisyonda altı (6) düz dikiş ile sabitlenmelidir. 
Sırtlık temiz olmalıdır ve üzerinde leke veya yapışkan kalıntı bulunmamalıdır (Resim 9).  
   
NOT: Sırtlığın nasıl dikilmesi gerektiğini daha net açıklayabilmek adına aşağıdaki resimlerde 
dikişler kırmızı ile belirtilmiştir.  
 
Sırtlığın üst kısmı yakanın 3cm altında olmalıdır. IJF tarafından organize edilen müsabakalarda, 
sırtlıkta müsabaka tanıtımı da yer almalıdır (beyaz ve mavi judogi için farklı olmak üzere).  
 
Sırtlıklar, resmi IJF sırtlık ortaklarından birinden sipariş edilebilir:  

• www.ijfbacknumber.com  

• www.mybacknumber.com  
 

C1.9 Judogi Rengi  
Ceket ve pantolon aynı renk olmalıdır ve aşağıda belirtilen renk referanslarına uygun olmalıdır:  
 

• Beyaz: Kar beyazı  

• Mavi: Maksimum pantone renk: 285M, minimum pantone renk: 286M. 
 

 

C1.10 Judogi Ölçüsü
 

Judogi ve kemer ölçüsü sokuteiki ile kontrol edilir (bkz. Resim 10).  
Ceket (bkz. Resim 11)  
Ceketin “etek” kısmı kalçayı tamamen kapatmalıdır.  
 
Kol seviyesinde, SOKUTEIKI koldan içeri tamamen sokulur ve aletin rahatça girip çıkabiliyor 
olması gerekir.  
Judoginin kolları bilekler de dahil olmak üzere bütün kolu kapatmalıdır.  
Ceketin önü çapraz şekilde bağlanmalı ve kemer seviyesindeki çaprazın enine mesafesi en az 
20cm (bkz. Resim 12) olmalıdır.  

 

http://www.ijfbacknumber.com/
http://www.mybacknumber.com/


Yaka kısmının kalınlığı 1cm’ye eşit veya daha az olmalıdır.  
Yakanın genişliği 4cm olmalıdır.  
Üst göğüs kemiği ile ceketin ön kısmında çapraz olan yakanın buluştuğu nokta arasındaki dikey 
mesafe en fazla 10cm olmalıdır.  
 
Pantolon (bkz. Resim 13)  
Pantolon paçasının bittiği nokta ile ayak bileği dış yan kemiği arasındaki mesafe 5cm veya daha 
az olmalıdır.  
Diz seviyesinde pantolon paçasının genişliği 10cm-15cm arasında olmalıdır.  
 
Kemer (bkz. Resim 14) 
Kemer kalınlığı 4mm-5mm olmalıdır.  
Düğüm atıldıktan sonra sarkan kemer ucunun uzunluğu 20cm ila 30cm arasında olmalıdır. 
Kemer sert ve/veya kaygan bir malzemeden yapılmamalı ve düğüm düzgün ve sıkı bir şekilde 
atılmalıdır.   
 

C1.11 Tişört (Kadınlar için)  
Beyaz renkli (trasparan olmayan), kısa kollu ve yuvarlak yakalı olmalıdır.  
Üretici logosunun ebatı en fazla 30cm2 olabilir. Judogi bağlandığında bu logo görünmemelidir. 
Sporcunun milliyetini, Ulusal Olimpiyat Komitesini veya IJF’e bağlı üye Ulusal Federasyonu temsil 
eden ulusal amblem, 100cm2 büyüklüğünde olmalı ve sol göğüs hizasında yer almalıdır. Hiçbir 
ticari işarete yer verilmemelidir.        
 

 

C1.12 Yedek Judogi Tedariği  
IJF tarafından düzenlenen müsabakalar esnasında, organizatörler mutlaka yedek kemer ile farklı 
bedenlerde mavi ve beyaz yedek judogi bulundurur. Judogiler “çağrı odasında” hazır bulunur ve 
böylece judogi değişikliği mümkün olan en hızlı şekilde yapılmış olur. Kontrol alanına judogi 
değişimi için kapalı bir alan hazırlanmalıdır.    
 
Judogi değişikliği sadece aşağıda belirtilen durumlarda gerçekleştirilir:  
Judoginin müsabaka esnasında yırtılması,  
Judogi bedeninin uygun olmaması,  
Sırtlığın kurallara uygun olmaması veya kaybolması,  
Reklamın kurallara uygun olmaması,  
Amblemin kurallara uygun olmaması,  
Resmi marka haricinde başka bir markaya ait olması,  
Ceket ve pantolonun aynı markaya ait olmaması, 
Rengin kurallara uygun olmaması,  
Judoginin eskimesi,  
Judoginin kaybolması veya çalınması, 

 



Sırtlık üzerindeki ismin akreditasyon kartı üzerinde yazan isimden farklı olması.  
 
Judogiler, müsabaka için organizatörler tarafından tedarik edilir. Yedek judogi alınması 
durumunda, sporcu akreditasyon kartını ve kurallara uygun olmayan judogi parçalarını 
organizatöre verir. Yedek judogi, judoginin giyildiği müsabakanın tamamlanmasının ardından 
derhal iade edilmelidir. Sporcunun kurallara uymaması durumunda, sporcu müsabaka dışı 
bırakılır.  
  
Not: sporculara sağlanan yedek judogi “hizmet” niteliğindedir. Sporcuya uygun bedende 
judoginin kalmaması durumunda organizasyon sorumlu tutulamaz.   
 

C1.13 Ulusal Teknik Görevlilerin Görevleri  
 
Sporcuların sırtlık ve kimlik numaralarının tutarlığını ve sponsor etiketini kontrol etmek (sırtlık ve 
sponsor etiketi zorunludur). 
Eşlik eden antrenörün sarı kimlik kartını kontrol etmek. Eleme müsabakalarında antrenörler, 
pantolon paçaları ayakkabı boyunda olan ulusal eşofman takımı giymelidir. Bunun yanı sıra, kısa 
veya uzun kollu milli resmi tişört de giyilebilir. Final müsabakaları için ise resmi takım elbise 
(erkekler için ceket, pantolon, gömlek ve kravat; kadınlar için ceket, etek/pantolon/elbise, bluz) 
ve resmi ayakkabı giyilmesi gerekmektedir.      
Aşağıda belirtilenlerin yapılması/giyilmesi yasaktır: Kısa pantolon, çıplak üstle gezilmesi, her 
türlü baş örtüsü veya şapka, kot pantolon, süveter veya sporla ilgisi olmayan kıyafet, parmak 
arası terlik.    
Doktorun sporcunun yanına gitmesi durumunda, doktorun akreditasyon kartında doktor 
sembolü bulunmalıdır (bir çubuğun etrafına dolanmış yılan ile temsil edilen tıp sembolü).  
Sırtlık ve sponsor etiketinin durumu kontrol edilmelidir (yıpranmamış olmalıdır).  
Judoginin durumu kontrol edilmelidir (kuru olmalı, eskimiş olmamalı ve üzerinde kan gibi 
herhangi bir leke olmamalıdır).  
Judogi rengi kontrol edilmelidir (mavi judoginin rengi açık mavi olmamalıdır).  
Judogi markası kontrol edilmelidir (ceket, pantolon ve kemer).  
Ceket ve pantolon aynı markaya ait olmalıdır. Kemerin markası ise ceket ve pantolonun 
markasından farklı olabilir.  
“IJF ONAYLI” ibaresi UV ışını ile kontrol edilmelidir. Etiket ise kırmızı olmalıdır. Kemerin uç 
kısımları kırmızı veya mavi olabilir. Judogi üreticisinin logosu ceket, pantolon ve kemer üzerinde 
görünür olmalıdır. Ortadaki düğümden sarkan kemer uçlarının uzunluğu kontrol edilmelidir 
(20cm ve 30cm).  
Kemer üzerindeki sporcu ismi kontrol edilmelidir (sadece tek bir tarafta izin verilir). Sporcunun 
ismi zorunlu değildir.  
Ceket ve pantolon üzerindeki isim kontrol edilir. İsim, her bir müsabaka kıyafeti parçası üzerinde 
sadece tek bir tarafta yer alabilir.  

 



Kol uzunluğu kontrol edilir. Judoginin kolları, kontrol pozisyondayken bilekleri de kapsayacak 
şekilde tüm kolu kapatmalıdır.   
Üst göğüs kemiği ile ceketin ön çapraz birleşme noktası arasındaki dikey mesafe kontrol 
edilmelidir. Bu mesafe 10cm’den az olmalıdır. Kemer seviyesinde ceketin iki yakası arasındaki 
mesafe en az 20cm olmalıdır.   
Kolların eni, yaka genişliği ve pantolon uzunluğu (ayak bileği, aşık kemiği çıkıntısı kolaylıkla 
kontrol edilebilir olmalıdır) Sokuteiki ike kontrol edilmelidir.   
Ceket uzunluğu kontrol edilmelidir (kalçayı kapatmalıdır).  
Sporcular iç çamaşırı veya tayt giyebilirler ancak yumuşak bir materyalden korumalık haricinde 
diz altına kadar uzun olan iç çamaşırı veya tayt giyilmesi yasaktır. Giyilen korumalık judogi 
pantolonu altından görünmemelidir.  
Sporcuların reklamları kontrol edilmeli ve kurallara uygun olduğu teyit edilmelidir.  
Ceketin sol tarafında yer alan ulusal amblem (100cm2) kontrol edilmelidir.  
Kadın sporcular kısa kollu beyaz tişört giymelidir (yuvarlak yakalı). Judogi giyildiğinde hiçbir 
reklam görünür olmamalıdır. Sadece üretici firmanın logosu (20cm2) ile ulusal amblem 
görünebilir. Başka markalamaya izin verilmez.  
Sporcunun siyasi, dini veya spor ile ilgili veya tütün, alkol veya Dünya Dopingle Mücadele 
Kurumu’nun Yasaklılar Listesinde yer alan herhangi yasaklı bir maddeyi teşvik eden veya ahlaki 
ve etik kurallara aykırı olan her türlü ürün, mal veya hizmet ile ilgili dövme taşıması halinde, 
sözkonusu dövme yapışkan bant veya tıbbi bant ile kapatılmalıdır.  
Sporcunun el ve ayak tırnaklarının uzunluğu ve kişisel hijyeni kontrol edilmelidir. Uzun saçlı olan 
sporcular saçlarını metalik olmayan bir saç tokası ile bağlamalıdır.  
Koruyucu kıyafetler kontrol edilmelidir (dizlik, dirseklik, tekmelik). Koruyucu malzemelerde 
herhangi bir metalik/sert parça olamaz.  
Erkek sporcuların ceket içine başka bir şey giymediklerinden emin olunmalıdır.  
Sporcunun, elektronik cihaz gibi yasaklı bir nesne taşımadığından/giymediğinden emin 
olunmalıdır.  
Her türlü baş örtüsü, çorap, takı veya vücut piercingi çıkarılmalıdır.  
Not: Çok sporlu etkinliklerde (örn; Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları, vs) özel judogi 
kuralları olabilir ve bu kuralların ayrıca yayınlanması ve bütün Ulusal Federasyonlara tebliğ 
edilmesi gerekmektedir.  
 

EK D IJF HAKEMLİK KURALLARI  
Hakemlikle ilgili bütün hususlar IJF Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır. IJF Dünya Judo 
Şampiyonası’nda görev alacak bütün hakemleri IJF Hakem Kurulu belirler.  
 

 

D1.1 IJF Hakemliği – Kültür, Tarih ve İlkeler  
Jujitsu, Japon Orta Çağ savaşçılarının uyguladığı boş el savaş yöntemlerinin tamamını yeniden 
gruplandıran genel bir terimdir.       
 

 



Çeşitli jujitsu ekolleri arasındaki ateşli çekişmeler usta ve öğrencilerin isimlerinin duyulmasını 
sağladı ve bu sayede aralarından en iyi olana karşı meydan okuyan ekoller arasında düellolar 
yapılmaya başlandı.  
 
Jigoro Kano, 19. Yüzyıl sonunda “JUDO” adını verdiği ve “Ryu”dan farklı olan bir jujitsu ekolü 
geliştirdi.  Diğer ekoller gibi Judo da etkinliği en üst seviyeye taşıdı ancak farklı bir hedefi vardı: 
“İnsan ve toplumun gelişmesi”.  
  
Judo, savaş sanatı yoluyla insanın fiziksel, entelektüel ve ahlaki gelişimini sağlayan bir yöntemdir. 
Judo, rakibi tutmanın zorunlu olduğu Jujitsu’dan türemiş tek dövüş sanatıdır. Judo teknik 
zenginliğini, ustalığını ve zekasını bu özelliğinden alır. Jujitsuda hedef kendini öldürmeden 
karşındakini öldürmek olduğundan, karşılaşmaların gerçek bir dövüşe dönüşmesine izin 
verilmez.      
 
Jigoro Kano, rakibe zarar vermeden tekniklerin tam anlamıyla uygulanmasını mümkün kılan bir 
disiplin yarattı.  
 
Ippon, sadece rakip yere düşene kadar düşüşün kontrollü bir şekilde olması veya rakibin teslim 
olması halinde verilir.  
 
Rakibin dövüşten çekilmesi ihtimaline karşı kullanılan dirsek eklemi hariç, bütün teknikler 
eklemler üzerinden uygulanır, asla hiperekstansiyon (aşırı uzama) yapılmaz.  
 
Düşüş yönünün kontrol edilmesi, uygulamanın etkisi ve hızı, atma tekniklerinde mükemmel 
başarıya ulaşmada etkilidir.   
 
Judo, sadece bir tarafın ayakta veya yerde avantaj veya puan topladığı bir mücadele değildir. 
Judo kuralları olan bir düellodur. Asıl hedef ippondur; diğer bütün değerler ippon sayısı için bir 
çaba varsa geçerli sayılabilir.  
 
Müsabaka ve hakemliğin yıllar içinde evrimi  
 
Jujitsu ekollerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 
ancak yaklaşık 100 yıl sonra üyesi olmaktır.  
 
Bugün müsabakalara ilişkin düzenlemeler oldukça iyi durumdadır ve insani, eğitim ve sosyal 
açıdan Olimpiyat Kuralları ile tam uyumludur. Yine de Judo, %100 düellonun kural olduğu bir 
dövüş sanatı olmaya devam ediyor. Judo’da müsabaka, puanların toplamına göre kazanılmaz. 
Müsabakayı bitiren ippon ile taçlandırılan mükemmel tekniğin uygulanmasıdır.  
 



Bu durumun tek istisnası “Waza-ari-awazete – ippon”dur. Burada iki teknik birden uygulanır ve 
neredeyse Ippon olarak değerlendirilir. “Müsabaka dışı” olarak karar verilebilir (Orta Çağ 
savaşçılarının zamanında olduğu gibi) ve Judoda “Ippon” gibi dikkate alınır.   
 
Hakemlik, iki rakip arasındaki düellonun felsefi yönlerini de dikkate almalıdır ve sporcuları doğru 
puan veya doğru yaptırım ile ödüllendirmelidir. 
 
Ödüller:  
- Ippon veya ippon puanına yakın bir puan (Waza-ari) 
 
Yaptırımlar:  
- Kendi sağlığını veya rakibinin sağlığını tehlikeye atan, müsabakaya çıkmayı reddeden, 
müsabakanın adil bir şekilde yapılmasını engelleyen ve müsabaka alanından çıkan sporculara 
durumun ciddiyetine göre uyarı verilmesi veya bu sporcuların diskalifiye edilmesi. Judo ruhuna 
aykırı olan her türlü eylem cezalandırılmalıdır.  
 
Kazanan sporcu, “EN İYİ” tekniği uygulayan veya rakibi (teknik cezalardan veya Judo ruhuna 
aykırı harekerlerden dolayı) “Hansoku-make” alan sporcudur.  
 
Kültürel ve genel anlamda, Judo kendisini sadece Olimpik ifadesine indirgemez. Judo bir savaş 
sanatı olmaya devam eder ve bir spordan daha fazlasıdır. Gokyo’nun bütün teknikleri Judo 
mirasının bir parçasıdır ve her zaman öğretilmeye devam edecektir.  
 
“Kuatsu”da olduğu gibi, 40 yıl önce judo eğitmenleri ve hakemler tarafından uygulanan 
resüsitasyon ve eklem mobilizasyon teknikleri günümüzde bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Bu 
tekniklerin uygulanmasına izin verilmez ancak bu bilgiler Judo mirasının bir parçasıdır ve hiçbir 
koşulda unutulmamalıdır.  
 
Hakemler, Judonun fiziksel, kültürel ve felsefi ifadelerinin koruyucularıdır.   
 
Judo doğru anlaşılmalı ve takdir edilmelidir.  

 

Madde 1 – Hakemler ve Resmi Görevliler  
Bir hakemin IJF müsabakasında hakemlik yapabilmesi için IJF uluslararası lisansına sahip olması 
ve ulusal ve kıtasal çapta aktif olması gerekir. IJF etkinliklerinde görev alacak olan hakemler IJF 
Hakem Kurulu tarafından belirlenir. Seçim kriterleri aşağıda belirtilmiştir:   
 

• IJF Hakem sıralama listesi.  

• Müsabakanın seviyesi. 

• Etkinliğin gerçekleştiği dönem (Olimpik yeterlilik döneminde veya dışında).  

 



• Hakemin gelişim aşaması. 
 

Genellikle, müsabakalar mindere çıkan sporcuların uyruğundan farklı uyruklara sahip üç hakem 
tarafından yönetilir. Takım müsabakaları için de aynı ilke geçerlidir. Müsabaka öncesinde, her bir 
minder için belirlenen sıklet kategorisinden önce seçilen hakemler bir tatamiye atanır. Orta ve 
yan hakemlerin tatamilere dağılımı IJF turnuva yazılımı kullanılarak belirlenir. Hakem seçimi 
yapılırken, ulusal tarafsızlığı sağlayacak ve uzun vadede orta hakem olarak mindere çıkmak veya 
hakem olarak teknik masada çalışmak açısından eşit sayıda görevlendirmeyi sağlayacak şekilde 
bir uygulama yapılır. Bu koşulların sağlanmasının ardından, hakem seçimi rastgele olacak şekilde 
yapılır.   
 
Her bir IJF WJT etkinliğinde 2 bağımsız değerlendirici bulunur ve bu değerlendiricilerin temel 
görevi, kural bilgisi, müsabakada gösterilen performans ve düzeltme gerektiren durumların 
sayısını dikkate alarak hakemlere ilişkin bir değerlendirme yapmaktır. Eleme müsabakalarında o 
gün en iyi performansı gösteren hakemler final bloğu için seçilir. Müsabakanın sonunda, her bir 
hakem değerlendirilir ve hakemlere değerlendirme sayısı verilir. Bu sayı daha sonra IJF hakem 
sıralama listesine yansıtılır.    
 
Ulusal Federasyon Başkanı, milli takım antrenörü, doktor veya resmi görevli olan, hakemlerin 
seçilmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu olan ve/veya Ulusal Hakem Direktörü olarak 
çalışan hiçkimse IJF tarafından organize edilen müsabakalarda hakem olarak görev yapamaz.    
 
Hakemlere, zamanı ve sayıları tutan ve müsabakanın evrak işlerini halleden teknik görevliler 
yardımcı olur.   

 
Tatamide görev alan orta hakem, teknik masadaki iki hakemle iletişim kurabilmek için telsiz 
haberleşme sistemi kullanır.  
 
Müdahale etme hakkına sahip olan IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri 
kendilerine ayrılan yerlerde oturu ve kendi CARE sistemlerini kullanır. Kulaklıklarla orta ve yan 
hakemlere bağlanırlar. Bu prosedür detaylı bir şekilde Madde 13.6’da açıklanmıştır.  
 

Madde 2 – Minder Hakeminin Pozisyonu ve İşlevi  
Bir müsabaka görev almadan önce, hakemler gong sesine, kendi tatamilerinde müsabakanın 
sona erdiğini gösteren araçlara ve medikal masanın konumuna aşina olmalıdır. Ayrıca, telsiz ve 
kulaklığın çalışır durumda olduğundan emin olmalıdır. Minder hakemi, bunlara ek olarak, 
müsabaka alanının temiz ve iyi durumda olup olmadığını kontrol eder ve tatami aralarında 
boşluk olmadığından emin olur. Minder hakemi ayrıca hiçbir izleyici, destekçi veya fotoğrafçının 
gürültü yapacak veya sporcuların yaralanmasına sebep olacak bir konumda olmadıklarından 
emin olmalıdır.   

 



 
Hakem, müsabakanın başlamasından önce, her şeyin (müsabaka alanı, ekipman, üniforma, 
hijyen, teknik görevliler, vb.) yerli yerinde olduğundan emin olmalıdır.  
 
Hakem genellikle müsabaka alanı içinde kalır. Müsabakayı yönetir ve ilgili kararları alır. Alınan 
kararların düzgün bir şekilde kayda geçtiğinden emin olmalıdır.   
 
İstisnai durumlarda (örneğin; her iki sporcunun da ne-waza pozisyonunda ve dışa dönük olması), 
hakem eylemi güvenlik alanından gözlemleyebilir.  
 
Hakemler, sunumlar esnasında veya programda uzun gecikmelerin olması durumunda müsabaka 
alanından ayrılmalıdır.  
 
Mavi judogi giyen sporcu hakemin solunda, beyaz judogi giyen sporcu ise hakemin sağında 
durur.  
 

Madde 3 – Yan Hakemlerin Pozisyonu ve İşlevi  
Yan hakem olarak görev yapanlar teknik masada oturur ve minder hakemi ile beraber 
müsabakayı yönetir. Minder ve yan hakemler telsiz ile iletişim kurar ve “üçün çoğunluğu” kuralı 
uyarınca hareket eder.   
 
Yan hakemin skorbordun yanlış gösterdiğini tespit etmesi durumunda, minder hakemine bu 
hatayı bildirir ve bu hatanın düzeltilmesi gerekir.  
 
Sporcunun judoginin herhangi bir parçasını müsabaka alanı dışında değiştirmek durumunda 
kalması veya minder hakeminin gerekli gördüğü bir sebepten dolayı müsabaka başladıktan sonra 
müsabaka alanını bir süreliğine terk etmesi gerektiğinde, sadece istisnai durumlarda bu yetkiyi 
kullanmak üzere, yan hakem herhangi anormal bir durumun olmadığından emin olmak için 
sporcuya eşlik eder.  
 
Yan hakemlerin aynı cinsiyetten olmaması durumunda, Hakem Direktörü yedek yan hakem 
belirler ve bu hakem sporcuya eşlik eder. 
 

 

Madde 4 – Hareketler  
Hakem aşağıda belirtilen kararları alırken yine aşağıda açıklaması yapılan jest ve hareketleri 
kullanırlar:   
 
1. Ippon: Bir kolunu başının üzerine doğru yukarı kaldırır ve avuç içi karşıyı gösterir.  
 
2. Waza-ari: Bir kolunu omuz hizasında yana doğru uzatır ve avuç içi yeri gösterir.  

 



 
3. Waza-ari-awasete-ippon: Önce waza-ari, sonrasında ise ippon hareketi yapılır.  
 
4. Osaekomi: Avuç içi aşağıya bakacak şekilde kolunu aşağıya ve sporcuya doğru uzatır, yüzü 
sporcuya dönüktür ve sporcuya doğru hafifçe eğilerek hareketi yapar.  
  
5. Toketa: Bir kolunu hafifçe yukarı kaldırır ve elinin parmakları düz ve ileriyi ve baş parmak da 
yukarıyı gösterecek şekilde kolunu sağdan sola doğru iki veya üç defa hızlıca sallar ve hareketi 
yaparken hakemin vücudu sporcuya doğru hafifçe eğik pozisyonda olur.   
 
6. Mate: Bir kolunu omuz yüksekliğinde tatamiye paralal şekilde öne doğru uzatır ve avuç içini 
tamamen açarak parmakları yukarıyı gösterecek şekilde zaman ve sayı teknik görevlilerine doğru 
tutar.   
 
7. Sono-mama: Öne doğru eğilir ve her iki sporcuya da avuç içi ile dokunur.   
 
8. Yoshi: Hakem her iki sporcuya da avuç içleri ile sağlam bir şekilde dokunur ve bastırır.  
 
9. Hareketlerle gösterilen bir ifadenin iptal olduğunu belirtmek için: Bir eliyle iptal etmek istediği 
hareketi tekrarlarken diğer elini başının üzerinden öne doğru kaldırır ve sağdan sola olacak 
şekilde iki-üç defa sallar. Verilen bir hareket (sayı veya ceza) iptal edilirken herhangi bir anons 
yapılmaz.  
 
Daha önce verilen bir hareketin iptal edildikten sonra düzeltilmesi gerekiyorsa, iptal hareketinin 
ardından hemen hareketin doğrusu yapılmalıdır.  
 
Durumun müsaade etmesi halinde, hakem sporcuların hareketi görebilecekleri bir anda iptal 
işaretini yapar.  
 
10. Müsabakanın galibini belirtmek için: Hakem bir elini omuz yüksekliğinde kazanan sporcuya 
doğru kaldırır. 
 
11. Sporcuya judogisini düzeltme talimatı vermek için: Avuç içi içeriyi gösterecek şekilde sol elini 
sağ elinin üzerinden kemer seviyesinde çapraz yapar.  
 
12. Doktor çağırmak için: Hakem yüzünü sağlık masasına döner ve avuç içi yukarıyı gösterecek 
şekilde bir kolunu sağlık masasından yardıma ihtiyacı olan sporcuya doğru sallar.  
 
13. Ceza vermek için (shido veya hansoku-make): Hakem elini yumruk yapar ve işaret parmağıyla 
ceza alan sporcuyu işaret eder.    



 
14. Dövüşmezlik: Öne doğru bir hareketle kollar göğüs hizasında döner ve sonrasında işaret 
parmağıyla ceza alacak sporcuyu işaret eder.  
 
15. Sahte hücum (Fos atak): Eller kapalı bir şekilde her iki kol da öne doğru uzatılır ve iki eli 
birden aşağıya doğru eğer.   
 
16. Ceza durumunda diğer hareketler: Verilecek olan yaptırıma uygun bir şekilde yürütülür (bkz 
Madde 18- Yasaklı Hareketler ve Cezalar).  
 
Hareketin açıkça görülmemesi durumunda, hakem resmi sinyalin ardından hangi sporcunun sayı 
veya ceza aldığını göstermek için mavi veya beyaz judogili sporcuyu (başlangıç pozisyonu) işaret 
eder.  
 
Müsabakada uzun bir gecikme öngörülmesi durumunda, sporcuya başlangıç pozisyonunda 
oturabileceğini belirtmek amacıyla hakem, eli açık ve avuç içi yukarıyı gösterecek şekide 
başlangıç pozisyonuna doğru işaret edebilir.  
 
Waza-ari hareketi göğsün önünden başlamalı ve yana doğru kayarak bitirme pozisyonunda 
tamamlanmalıdır.   
 
Waza-ari hareketi, hareket ederken hakemler verilen sayıyı net bir şekilde görene kadar üç (3) ila 
beş (5) saniye devam ettirilmelidir. Ancak sporcuyu görüş alanı içinde tutmak için dönerken 
dikkatli olunmalıdır.    
 
Her iki sporcuya da ceza verilmesi halinde, hakemler uygun hareketi yapmalı ve sırasıyla her iki 
sporcuyu da işaret etmelidir (sol taraftaki sporcu sol elin işaret parmağı ile, sağ taraftaki sporcu 
ise sağ elin işaret parmağı ile gösterilir).  
 
Kazanan sporcuyu göstermek için hakem müsabaka başlangıcındaki pozisyonuna döner, bir adım 
öne atar, kazanan sporcuyu işaret eder ve adımını geri alır.  
 

Article 5- Lokasyon (Geçerli Alanlar)  
Müsabaka, müsabaka alanında yapılmalıdır.  
 
Eylemin müsabaka alanı içinde başlaması veya sporculardan birinin vücudunun bir kısmının 
müsabaka alanına değecek şekilde eylemi başlatması halinde bütün eylemler geçerlidir ve 
eyleme devam edilebilir (mate yok).  
 

 



Her iki sporcunun da müsabaka alanı dışında olduğu bir anda uygulanan herhangi bir yeni teknik 
geçerli sayılmaz.  
 
İstisnalar:  
a) Sadece bir sporcunun müsabaka alanı ile temasta olduğu bir anda atma eyleminin başlatılması 
ancak eylem esnasında her iki sporcunun da müsabaka alanı dışına çıkması halinde, atma 
eyleminin kesintisiz devam etmesi durumunda eylem sayı alma amacıyla dikkate alınabilir.  
 
Benzer şekilde, atma eyleminin müsabaka alanı içinde başlaması halinde müsabaka alanı ile 
temasta olmayan sporcu tarafından uygulanan ani bir karşı teknik eylemin kesintisiz devam 
etmesi koşuluyla sayı alma amacıyla dikkate alınabilir.  
 
b) Ne-waza eylemi (osaekomi, kansetsu-waza veya shime-waza’ya yönelik) geçerlidir ve 
müsabaka alanı içinde başlaması koşuluyla alan dışında da devam edebilir.  
 
Müsabaka alanı içinde başlayan ve rakip üzerinde etkili olan kansetsu-waza ve shime-waza 
eylemine, her iki sporcu da müsabaka alanı dışına çıksa dahi bir ilerleme kaydedilmesi halinde 
devam edilebilir.  
 
c) Müsabaka alanı dışında Ne-waza: Atma eyleminin müsabaka alanı dışında bitmesi ve 
sporculardan birinin hemen osaekomi, shime-waza veya kansetsu-waza yapması halinde, 
ilerleme kaydedilmesi koşuluyla bu teknik geçerli sayılır.    
 
Müsabaka alanı dışında ne-waza esnasında ukenin yukarıda belirtilen tekniklerden birini 
kullanarak kontrolü ele alması ve başarıyı devam ettirmesi halinde hareket yine geçerli sayılır.   
 
d)Müsabaka alanı dışında olan ne-waza esnasında sporcuların güvenlik alanının dışına çıkması 
halinde, hakemler IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri ile istişare eder ve ona 
göre bir karar verirler.  
 
Müsabaka başladıktan sonra, ancak hakem tarafından izin verilmesi halinde, sporcular müsabaka 
alanı dışına çıkabilir. Bu tarz bir izin, judoginin hasar görmesi veya lekelenmesi halinde 
değiştirilmek zorunda olması gibi oldukça istisnai bir durumda verilebilir.  
 
Bir kaza olması halinde doktora da aynı şekilde izin verilir. Doktor müdahalesi tatami dışında, 
sağlık tesisinin yakınlarında veya yanındaki bir alanda gerçekleşir. Sporcuya, müsabaka esnasında 
görev almayan başka bir minder hakemi veya yan hakem eşlik eder.   
 

Madde 6 – Müsabakanın Süresi  
1. Müsabakanın süresi ve ilgili evrak işleri turnuva kuralları uyarınca belirlenir.  

 



  
Bütün IJF etkinlikleri için müsabaka süreleri ve müsabaka aralarındaki dinlenme zamanları 
aşağıdaki gibidir:  
  
Büyükler Erkek / Takım:   4 dakika gerçek müsabaka zamanı  
Büyükler Kadın / Takım:   4 dakika gerçek müsabaka zamanı 
21 Yaş altı Gençler Erkek ve Kadın /Takım:  4 dakika gerçek müsabaka zamanı 
18 yaş altı Ümitler Erkek ve Kadın /Takım:  4 dakika gerçek müsabaka zamanı 
 
Burada belirtilen zamanlar büyükler, gençler ve ümitler müsabakaları için Ulusal Federasyon 
tarafından uygulanmalıdır.   
 
2. Her sporcunun müsabaka aralarında 10 dakika mola hakkı vardır.  
 

Madde 7- Osaekomi Zamanı  
a) Ippon:  20 saniye. 
b) Waza-ari: 20 saniyeden az olmak koşuluyla 10 saniye veya daha fazla.  
 

 

Madde 8 – Zaman Sinyali ile Eşzamanlı Başlayan Teknik  
1. Zaman sinyali ile eşzamanlı olarak başlayan bir teknikten elde edilen sonuçlar geçerli sayılır.  
 
2. Atış tekniğinin zilin çalmasıyla eş zamanlı olarak başlatılmasına rağmen, orta ve yan hakemler 
veya IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyelerinin tekniğin etkili olmayacağına karar 
vermesi halinde, hakem sore-made ilan eder ve puan verilmez.   
 
3. Müsabaka zamanının sona erdiğini bildiren zilin çalmasının ardından uygulanan hiçbir teknik, 
hakem henüz sore-made ilan etmemiş olsa dahi geçerli sayılmaz.   
 
4. Zaman sinyali ile eşzamanlı osaekomi: Osaekominin müsabakaya ayrılan zamanı bildiren zil 
veya benzeri bir ses cihazı ile eş zamanlı olarak verilmesi veya geri kalan sürenin osaekominin 
tamamlanması için yeterli olmaması halinde, müsabaka için ayrılan süre ya ippon (veya eşdeğeri) 
ilan edilene ya da hakem sore-made verene kadar uzatılmalıdır.     
 
Bu süre zarfında, osaekomi (uke) alan sporcu shime-waza veya kansetsu-waza uygulayarak karşı 
atağa geçebilir. Bir sporcunun dövüşü bırakması veya osaekomi yapamaması (tori) halinde, 
osaekomi altında olan sporcu ippon ile müsabakayı kazanır.   
 

 

Madde 9- Müsabakanın Başlaması  
1. Orta ve yan hakemler her zaman, sporcular müsabaka alanına gelmeden önce müsabakayı 
başlatmak için uygun pozisyonda hazır bulunurlar. 

 



   
Bireysel müsabakalarda minder hakemi tataminin merkezinde, sporcunun başlama yerinin 2m 
gerisinde durur ve yüzünü zaman hakemlerinin masasına doğru döner. Yan hakemler ise 
kendilerine ayrılan masaya oturur.  
 
Takım müsabakalarında ise, müsabakanın başlamasından önce iki takım arasında eğilerek 
birbirini selamlama töreni gerçekleşir:  
 
a) Hakem bireysel müsabakalarda olduğu gibi aynı yerinde kalır. Hakemin işaretiyle beraber iki 
takım sporcuları kendilerine ayrılan tarafa geçer ve müsabaka alanının dış kenarına doğru 
hizalanırlar. En ağır sporcu hakeme en yakın konumda durur ve sporcular azalan ağırlığa göre 
sıralanır ve takımla yüzyüze bakacak şekilde dururlar.    
 
b) Hakemin talimatıyla iki (2) takım minder üzerinde başlama pozisyonuna geçer.  
 
c)  Hakem, takımların joseki’ye (jüriye) doğru dönmelerini ister, avuç içi açık bir şekilde kollarını 
paralel bir şekilde öne uzatır ve her iki takımın bütün sporcuları tarafından eş zamanlı olarak 
yapılmak üzere rei ilan eder. Hakem bu noktada eğilmez.   
 
d) Sonrasında hakem ön kollarını dirseklerden yukarıya doğru bükerek avuç içleri karşılıklı 
bakacak şekilde “otagai-ni” (birbirini selamlama) talimatı verir ve iki takım yeniden yukarıda 
belirtildiği şekilde rei için yüz yüze gelir.  
 
e) Selamlama töreni tamamlandıktan sonra, iki takımın sporcuları girdikleri yerden çıkarlar, 
müsabaka alanının kenarının dışında beklerler. Her takımın sporcuları ilk karşılaşmaya çıkmalıdır. 
Her bir müsabakada, bireysel müsabakalarda olduğu gibi aynı selamlama prosedürü işler.  
 
f) Grubun son karşılaşmasının tamamlanmasının ardından, hakem takımların Madde a) ve b) 
kısmında belirtilen şekilde ilerlemesini ister ve sonrasında kazananı ilan eder. Selamlama töreni 
başlangıcın tersi yönde gerçekleştirilir. Sporcular önce birbirlerini, sonra josekiyi (jüriyi) selamlar.    
 
2. Sporcular müsabaka alanına girerken veya alandan çıkarken birbirlerini selamlayabilirler ancak 
bu selamlama zorunlu değildir.  
 
Tatami alanına girerken, sporcular müsabaka alanının girişinden aynı anda yürümelidirler.  
 
Sporcular müsabaka başlamadan önce el SIKIŞMAMALIDIR.   
 



3. Sporcular daha sonra müsabaka alanının kenarının ortasına doğru (güvenlik alanına) yürürler 
ve dövüş sırasına göre kendileri için belirlenen tarafa geçerler (ilk çağrılan sporcu hakemin 
sağında, ikinci çağrılan sporcu ise hakemin solunda olmak üzere) ayakta dururlar.   
 
Hakemden gelen işaretle beraber, sporcular kendi başlangıç pozisyonlarına geçmek üzere öne 
doğru hareket eder, eş zamanlı olarak birbirlerini selamlar ve sol ayakla bir adım öne atarlar.  
 
Müsabakanın bitmesinin ardından hakem sonucu açıklar, sporcular ise eş zamanlı olarak sağ 
ayakla bir adım geri atar ve birbirlerini selamlar.  
 
Sporcunun rakibini selamlamaması veya selamlamayı düzgün bir şekilde yapmaması halinde, 
hakem sporcuya düzgün selamlama yapması konusunda talimat verebilir. Selamlamanın düzgün 
bir şekilde yapılması oldukça önemlidir.  
 
4.Müsabaka her zaman hakemin hajime komutu verdiği başlangıç pozisyonunda başlar. 
   
5. Akredite doktor Madde 20’de açıklanan vakalarla karşılaşılması halinde hakemden 
müsabakayı durdurmasını talep edebilir.  
 
6. IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri müsabakaya müdahele edebilir ve bu 
müdahaleyi sadece düzeltilmesi zorunlu olan bir hata yapıldığında gerçekleştirirler.  
 
Hakemlerin almış olduğu karara IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri tarafından 
müdahale edilmesi ve kararın değiştirilmesi sadece istisnai durumlarda söz konusu olur.  
 
 IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri sadece aşağıda belirtilen üç (3) durumda 
müdahale eder:  
 

- Beyaz ve mavi sporcu arasında yanlış eylem komutu verilmesi.  
- Judo ruhuna aykırı davranışlar veya söz konusu davranışı yapan sporcu açısından ileride 

daha başka sonuçlar ortaya çıkma ihtimalinin olması nedeniyle hansoku-make komutu 
verilmesi.  

- İstisnai durumlar.  
 

Antranörler için itiraz etme/temyiz prosedürü yoktur ancak “müsabaka vidyosunun IJF 
Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri tarafından yeniden gözden geçirilmesine ilişkin 
antrenör talebi”nin sunulmasının ardından, devre bittikten sonra nihai kararın değiştirilmesine 
ilişkin gerekçeyi izleyebilirler.     
 

  



Madde 10- Tachi-wazadan Ne-wazaya (A) ve Ne-wazadan Tachi-wazaya (B) Geçiş  
Her iki sporcunun da ayakta durduğu ve aşağıda belirtilen ne-waza pozisyonlarında yer almadığı 
pozisyon tachi-waza olarak kabul edilir.  
 
Ne-waza olabilmesi için her iki sporcunun da dizleri yerde olmalıdır (Resim 1). Sporcular arasında 
temas kesilirse ve devam etme ihtimali olmazsa, mate komutu verilmelidir (Resim 2). Mide üstü 
yerde yatan mavi judogili sporcunun ne-waza pozisyonunda olduğu kabul edilir (Resim 3). 
Ayakta duran (beyaz) sporcunun koldan tutarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen dizleri 
üzerinde olan (mavi) sporcunun tachi-waza pozisyonunda olduğunu kabul edilir ve dolayısıyla 
tachi-waza kuralları uygulanır (Resim 4). Ancak beyaz sporcu derhal atağa geçmezse, hakem 
mate verebilir. Diz çöken pozisyonda olan sporcu (mavi) atış karşısında kendini savunmak için 
kollarıyla bacaklardan yakalayabilirse shido verilir.       
 
A1. Sporcular, bu maddede açıklanan durumlara uygun şekilde olmak koşuluyla, nage-waza’dan 
ne-waza’ya geçiş yapabilmelidir. Ancak kullanılan tekniğin devamlı olmaması halinde, hakem 
mate komutu verebilir ve her iki sporcu da müsabakaya ayakta duruş pozisyonundan devam 
eder.  
 
A1. İstisnalar  
Tachi-waza esnasında izin verilmeyen durumlar  
 
a) Her iki sporcu da ayakta duruş pozisyonundayken veya bu teknikle tachi-waza’dan ne-waza’ya 
geçiş yaparken (bkz. Madde 18) kansetsu-waza veya shime-waza (tek başına veya bir judo atış 
tekniği ile kombine edilerek) uygulanması.  
 
A2. Tachi-waza’dan ne-waza’ya geçişe izin verilen durumlar  
a) Sporculardan biri yerdeyken ve herhangi puan verilmemişse veya waza-ari verilmişse, sporcu 
ya herhengi bir kesinti olmadan direkt defansa geçer ya da ne-waza’da devam eder.  
  
Örnek: Bu pozisyonda tori, ne-waza’ya devam edebilecek sutemi-waza uygulayabilir.  
 
Örnek: Bu pozisyonda tori bir atma tekniği uygulayabilir ve kansetsu-waza, shime-waza veya 
osaekomi-waza’ya devam edebilir (gösterilmemiş).  
 
b) Bir sporcunun atma tekniği olarak nitelendirilmeyen bir hareketi ustaca uygulayarak rakibini 
ne-waza’ya çekmesi durumunda.  
 
c) Bir sporcunun düştüğü veya düşmek üzere olduğu -bu maddenin alt bölümlerinde 
açıklanmayan- diğer durumlarda, diğer sporcu rakibinin bu dengesiz pozisyonundan ne-waza’ya 
girmek için yararlanabilir.   



 
A2. İstisnalar  
Bir sporcunun yukarıda bahsedilen kurallar uyarınca rakibini ne-waza’ya çekmesi ve rakibin ne-
waza’ya devam etmek için bu durumdan yararlanamamasi halinde, hakem mate verir ve Madde 
18.8’i ihlal eden sporcuya shido verir. Ancak sporcunun torinin hareketinden kaynaklanan 
avantajı kullanabilmesi halinde ise ne-waza devam edebilir.  
 
B1. Sporcular, aşağıda açıklandığı şekilde olmak üzere, ne-waza’dan tachi-waza’ya geçiş 
yapabilirler. Ancak uygulanan tekniğin devamlı olmaması halinde, hakem mate verebilir ve her 
iki sporcudan da müsabakaya ayakta duruş pozisyonundan yeniden başlamaları talimatını verir.  
 
B2. Durum, tutma hareketi olsun veya olmasın, her iki sporcu için de tehlikeli değildir ve iki 
sporcu da aşağı yukarı yüz yüze bakmaktadır.  
 
Ne-waza eyleminde kata-sankaku tutuşuna izin verilir (Resim 1). Rakibin vücudunu bacaklarla 
bloklamak yasaktır ve bu harekete mate verilmelidir (Resim 2). Kata-sankaku tutuşunun tachi-
waza’da kullanılması halinde mate verilir (Resim 3).   
 

Madde 11- Mate Uygulaması  
1. Genel  
Hakem, bu madde kapsamında açıklanan durumlarda müsabakayı geçici bir süre durdurmak için 
mate ilan eder. Müsabakaya başlamak için hakemin hajime komutu vermesi gerekir.   
 
Sporcular, mate ardından aşağıda belirtilen durumlarda hızlı bir şekilde başlangıç pozisyonuna 
dönmelidir:  
 

• Dışarı adım atılması halinde hakem shido verir.  

• Hakem üçüncü shidoyu, dolayısıyla hansoku-make verir.  

• Hakem sporcudan judogisini düzeltmesini ister. 

• Hakemin sporcuya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi gerektiğine kanaat getirir.  
 
Hakeden sporcuya bir shido için mate verilmesi durumunda, sporcular oldukları yerde kalırlar ve 
başlangıç pozisyonuna dönmezler (mate-shido-hajime).  
 
Mate komutu veren hakem, sporcuları görüş alanında tutmalı ve takip etmelidir. Aksi durumda 
sporcular komutu duyamayabilir ve dövüşe devam edebilir veya başka bir durum ortaya çıkabilir.  
 
2. Hakemin mate vermesini gerektiren durumlar:  
 

 



a) Her iki sporcunun da müsabaka alanı içinde başlayan ve devam eden bir eylem olmaksızın 
müsabaka alanının tamamen dışına çıkması durumunda.  
 
b) Sporculardan birinin veya ikisinin birden Madde 18’de belirtilen yasaklı hareketlerden birini 
yapması durumunda.   
 
c) Sporculardan birinin veya ikisinin birden yaralanması veya hasta olması durumunda. Madde 
20’de belirtilen durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, hakem mate komutu 
verir ve ardından söz konusu madde uyarınca ya sporcunun talebi üzerine ya da durumun 
ciddiyetine bağlı olarak doğrudan kendi kararıyla gerekli sağlık müdahalesinin yapılabilmesi için 
doktor çağırır. “Küçük yaralanmalar” sö konusu olduğunda, tıbbi müdahale müsabaka alanının 
dışında, sağlık alanının yanında veya yakınında bir bölgede gerçekleştirilir. Sporcuya, müsabaka 
üçlüsünde yer almayan başka bir orta hakem veya yan hakem eşlik eder.   
 
d) Sporculardan birinin veya her ikisinin de judogilerini yeniden bağlamaları gerektiğinde.  
 
e) Ne-waza esnasında kayda değer kesin bir ilerlemenin kaydedilmediği durumlarda.  
 
f) Sporcunun rakibini sırtına alarak ne-waza pozisyonundan tam ayakta veya yarı ayakta 
pozisyona geçmesi ve ellerini tamamen tatamiden kaldırması ve rakip sporcunun eyleme devam 
etmesinin mümkün olmaması halinde.  
 
g) Sporculardan birinin ne-waza pozisyonundayken veya ne-wazadan tekrar ayakta durma 
pozisyonunu kazanması ve yerde sırt üstü yatan ve tek veya iki bacağını birden ayakta duran 
sporcuya dolamış olan rakibini tatamiyle teması tamamen kesilecek şekilde kaldırması 
durumunda.  
 
h) Sporcunun ayakta durma pozisyonundayken kansetsu-waza veya shime-waza uygulaması 
veya uygulamaya çalışması durumunda.  
 
i) Sporculardan birinin judoya özgü olmayan bir dövüş veya güreş tekniğini uygulamak üzere 
harekete geçmesi veya uygulaması durumunda, hakem derhal mate verir ve hareketi 
uygulamaya çalışan sporcuyu durdurur ve hareketi tamamlamasına izin vermez.  
 
j) Tori’nin ukenin bacağını esnetmek suretiyle shime-wza veya kansetsu-waza yapması halinde.  
 
k) Hakemin uygun gördüğü diğer durumlarda.  
 
3. Hakemin mate komutu vermemesi gereken durumlar:  
 



a) Tehlikeli bir durum olmadıkça, sporcuların müsabaka alanı dışına çıkmalarını engellemek.  
 
b) Atış tekniğinin müsabaka alanı içinde başladığı ancak hareketin devamında her iki sporcunun 
da hareketin bir parçası olarak müsabaka alanı dışına çıktığı durumlarda.  
 
c) Osaekomi-waza, shime-waza veya kansetsu-waza’dan kaçan bir sporcunun bir ihtiyacının 
olması veya mola talep etmesi durumuda.  
 
Bunlar geçerli eylemlerdir ve bu eylemler için mate verilemez.  
 

Madde 12 – Sono-mama 
1. Sono-mama sadece sporcunun ne-wazada çalıştığı durumlarda uygulanabilir.   
 
2. Hakemin pozisyonlarda bir değişiklik yapmadan müsabakayı geçici bir süre için durdurmak 
istemesi halinde, hakem Madde 4.7’de belirtilen hareketi yapar ve sono-mama verir. Bu 
aşamada hakem, sporcuların pozisyonunda veya tutuşunda herhangi bir değişiklik olmadığından 
emin olmalıdır.  
 
3. Hakem, müsabakayı kaldığı yerden devam ettirmek için Madde 4.8’de belirtilen hareketi 
yaparak yoshi komutu verir.  
 

 

Madde 13- Müsabakanın Sonu  
1. Normal süre içerisinde (4 dakika) bir müsabaka sadece teknik puan veya puanlarla (waza-ari 
veya ippon) kazanılır.  
 
Hansoku-make (doğrudan veya kümülatif) hariç, kazanan sporcu verilen ceza veya cezalara göre 
belirlenmez. Bir ceza hiçbir zaman sayı yerine geçmez.  
 
Hakem, bu maddede belirtilen durumlarda müsabakayı bitirdiğini göstermek için sore-made 
komutu verir. Bu komutun ardından hakem, sporcuların komutu duymadan dövüşe devam etme 
ihtimaline karşı sporcuları görüş alanı içinde tutar. Hakem gerekli görürse, sonucu belirtmeden 
önce sporcuları judogilerini düzeltmek üzere yönlendirebilir.  
 
Hakemin Madde 4 uyarınca gerekli hareketi yaparak müsabaka sonucunu ilan etmesinin 
ardından, sporcular bir adım geri atar, eğilerek selam verir ve güvenlik alanının etrafından 
minderin yan tarafından müsabaka alanını terk eder.  
 
Sporcular minderden ayrılırken, judogilerini düzgün bir şekilde bağlamış olmalı ve müsabaka 
sahasını tam olarak terketmeden judoginin herhangi bir parçasını veya kemeri çıkarmamalıdır.  
 

 



Hakemin kazanan sporcuyu ilan ederken yanlışlık yapması durumunda, yan hakemler orta 
hakem müsabaka alanından ayrılmadan önce bu hatalı kararı düzeltmesini sağlamalıdır. Aksi 
durumda, IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri bu hatayı düzeltmek üzere 
müdahale eder.   
 
Hakemler tarafından “üçün çoğunluğu” kuralına istinaden alınan ve IJF Süpervizörleri ve/veya IJF 
Hakem Kurulu üyeleri tarafından onaylanan her karar kesindir ve itiraz edilemez.   
 
2. Sore-made durumları:  
a) Bir sporcunun ippon veya waza-ari-awasete-ippon (Madde 15-16) sayısı alması halinde.  
b) Kiken-gachi (Madde 19) olması halinde.  
c) Hansoku-make (Madde 18) olması halinde.  
d) Yaralanmadan dolayı bir sporcunun müsabakaya devam edememesi halinde (Madde 20). 
e) Müsabakaya ayrılan sürenin dolması halinde. 
f) Altın sayıda bir atış tekniğinden waza-ari alınması halinde.  
 
3. Hakem müsabakaya ilişkin aşağıda belirtilen kararları verir:  
a) Bir sporcunun ippon veya eş değer bir sayı alması halinde o sporcu galip ilan edilir.  
b) Her iki sporcunun da teknik sayı alamaması veya normal müsabaka süresinin sonunda teknik 
sayıların eşit olması halinde, verilen shido sayısına bakılmaksızın müsabaka altın sayı ile devam 
eder.  
 
4. Altın sayı periyodu  
Bireysel veya takım müsabakalarında, müsabakanın bu maddenin 3b bendinde açıklanan 
durumda sona ermesi halinde, hakem müsabakayı geçici bir süre durdurmak için “sore-made” 
ilan eder ve sporcular başlangıç pozisyonlarına geri döner.   
 
Hakem müsabakayı yeniden başlatmak için “hajime” komutu verir. Asıl müsabaka ile altın sayı 
periyodu arasında mola verilmez.  
 
Altın sayıda süre kısıtlaması yoktur. Normal müsabaka süresi boyunca kaydedilen puanlar 
ve/veya shido sayısı altın sayı periyoduna taşınır ve skorbordda gösterilmeye devam edilir.  
 
Altın sayı sadece teknik bir sayı (waza-ari veya ippon) veya hansoku-make (doğrudan veya 
kümülatif shido) ile kazanılır. Doğrudan hansoku-make verilmesi halinde, altın sayı periyodu 
normal müsabakada olduğu gibi sonuçlanır.   
 
Hakem sonrasında sore-made ilan eder.  
 



Altın sayı periyodunda osaekomi periyodun sonuna kadar devam eder (20 saniye). Bir sporcunun 
rakibini tutması ve hakimiyet kurması ve ardından osaekomi komutunun verilmesi durumunda, 
hakem pozisyonun mümkün olduğunca uzun süre devam ettirilmesine izin verir (böylece 
sporcuya ippon sayısı alma imkanı doğar) veya pozisyonun sporculardan biri toketa, mate veya 
shime-waza/kansetsu-waza uygulayarak anında sonuç alıncaya kadar devam etmesini sağlar. 
Ancak ippon sayısı alınmadan tutuş bozulur ve yine de waza-ari puanı alınırsa, müsabaka 
sonlandırılır ve kazanan sporcu ilan edilir.  
 
5. Altın sayı esnasında özel durumlar.  
 
a) Sporculardan sadece birinin “altın sayı” periyoduna katılmak istemesi ve diğer sporcunun 
çekilmesi halinde, altın sayı periyoduna devam etmek isteyen sporcu “kiken-gachi” ile galip ilan 
edilir.  
 
b) Müsabakaya ayrılan normal süre içerisinde her iki sporcunun da eş zamanlı olarak ippon 
alması halinde, kazanan sporcu “altın sayı” ile belirlenir. “Altın sayı” esnasında da eş zamanlı 
ippon olması halinde hakem mate komutu verir ve bu eylemleri puan alma amacıyla dikkate 
almadan müsabakaya devam eder.   
 
c) Her iki sporcuya da hansoku-make verilmesi halinde, nihai kararı IJF Jürisi verir.   
 
6. CARE sistemi  
CARE sisteminin izlenmesi ve sonrasında bu maddede düzenlendiği şekilde hakemlerle iletişime 
geçilmesi, minderi denetleyen IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyelerinin takdirine 
bağlıdır. IJF Süpervizörleri, müsabaka esnasında bütün kurallardan ve kararlardan sorumludur. 
İstisnai durumlarda, gerekli kararlar IJF Süpervizörleri ve IJF Hakem Kurulu üyeleri tarafından 
alınır.      
 
Aşağıda belirtilen koşulların ortaya çıkması halinde, mindere ilişkin kararı desteklemek amacıyla 
CARE sistemi kullanılarak zorunlu bir inceleme yapılır:   
 
1) Müsabakanın sonunda, müsabaka süresi esnasında ve “altın sayı” periyodunda alınan her 
türlü karar.  
 
2) Karşı atağı gerçekleştiren atıcı olan kaeshi-waza torinin tatamiye düşme anının etkisini 
kullanamaması halinde.  
 
Bir puan verilirse, o puan sporcuya atanır.  
   



Sporcuların ikisi de birbirlerini net bir şekilde kontrol edemeden tatamiye düşerse, puan 
verilmez.  
 
Tatamiye düştükten sonra yapılacak her türlü hareket ne-waza hareketi olarak değerlendirilir.   
 
IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri haricinde, CARE sisteminin yetkisiz kullanımı 
veya bunun talep edilmesi yasaktır.   
 

Madde 14 – Ippon 
Tachi-wazada alınan puanların değerlendirilmesi.  
İppon için önemli olan dört kriter: sporcu tatamiye iniş yapana kadar hız, kuvvet, sırt üstü ve 
ustaca kontrolü sağlamak.   
 
1. Sporcunun, bir teknik uygulayarak veya rakibinin atak tekniğine karşı başka bir teknik 
geliştirerek rakibini usta ve mümkün olan en etkili biçimde (*) sırt üstü atması halinde ippon 
verilir.  
 
 * “ikioi” = kuvvet ve hız ile gelen ivme  
     “hazumi” = enerji, keskinlik ve ritimle gelen ustalık  
 
İnişte herhangi bir duraksama olmadığı sürece, yuvarlanma da ippon olarak kabul edilebilir. 
Yuvarlanmadaki farklılık puanların değerlendirilmesine yansır. Ukenin sırt üstü yuvarlanması 
halinde ippon verilir.    
 
2. Rakibi tarafından atılan sporcunun kasıtlı olarak “köprü” (baş ve tek ayak veya iki ayak birden 
tatamiye temas eder) yapması halinde, bu durum ippon olarak kabul edilir.   
 
Bu, sporcuların güvenliği ve sağlığı adına alınan bir karardır. Böylece sporcuların servikal omur 
sağlıklarını tehlikeye atma pahasına teknikten kaçmaya çalışmalarına gerek kalmaz. Ayrıca, 
köprü kurma girişimi de (vücudun kemer şeklini alması) “köprü” olarak sayılır.    
 
Uke bütün vücuduyla (baş, ayak veya ayaklar) tatamiye dokunmadan torinin vücudu üzerine 
düşerse hiçbir puan veya ceza verilmez.  
 
Ne-wazada puanların değerlendirilmesi:  
 
a) Bir sporcunun osaekomi komutunun ardından 20 saniye içinde kurtulmayı başaramayan 
rakibini osaekomi-waza ile tutması durumunda.   
 

 



b) Genellikle osaekomi-waza, shime-waza veya kansetsu-waza sonucunda sporcunun el veya 
ayağıyla iki (2) kere vurması veya maitta (pes ediyorum!) demesi durumunda.  
 
c) Bir sporcunun shime-waza veya kansetsu-waza etkisiyle etkisiz hale getirilmesi durumunda.  
  
Bir sporcunun hansoku-make ile cezalandırılması halinde, diğer sporcu ippona eşdeğer bir 
puanla hemen galip ilan edilir.  
 
Özem durumlar:  
a) Eş zamanlı teknikler: Eş-zamanlı bir teknik uyguladıktan sonra her iki sporcunun da tatamiye 
düşmesi ve hakemin hangi tekniğin üstün olduğunu netleştirememesi halinde, hiçbir puan 
verilmez.  
 
b) Her iki sporcunun da eş zamanlı olarak ippon alması durumunda, hakem Madde 13 Fıkra 5b 
uyarınca karar verir.   
 

Madde 15- Waza-ari 
Tachi-wazada puanların değerlendirilmesi: Hakem, uygulanan tekniğin aşağıda belirtilen 
kriterlere uygun olduğuna kanaat getirirse waza-ari komutu verir.   
 

- Dört ippon kriterinin tam anlamıyla yerine getirilmemesi.  
 
Bu inişler waza-ari olarak değerlendirilmez.  
 
Genç judokalara kötü örnek olmamak adına, her iki dirsek veya iki el veya bir dirsek ve bir el 
üzerine yapılan inişler geçerli sayılır ve waza-ari ile değerlendirilir.  
Tek bir dirsek üzerinde yapılan inişler değerlendirme için kullanılamaz.  
Üst gövdenin yan tarafına doğru yapılan inişler waza-ari ile değerlendirilir.  
Tek bir dirsek, vücudun alt kısmı veya dizler üzerine inilmesi ve hemen ardından arkaya devam 
edilmesi waza-ari olarak kabul edilir.   
İniş esnasında bir duraksama olması koşuluyla yuvarlanma da waza-ari sayılır. Puan 
değerlendirilmesi yuvarlanma eyleminin şekline göre yapılır. Ukenin yan gövdesi veya kalçaları 
üzerinde yuvarlanması waza-ari olarak değerlendirilir.  
İki waza-ari puanı bir ippon (waza-ari-awasete-ippon) puanına eşittir ve bu durumda müsabakaya 
son verilir (Madde 16).  
 
Bu inişler waza-ari olarak değerlendirilmez. 
 
Osaekomi-wazada puanların değerlendirilmesi: 

 



a) Bir sporcunun rakibini osaekomi-waza ile tutması ve rakibin 10 saniye içinde veya 20 
saniyeden az olmak koşuluyla 10 saniyeden uzun bir süre içinde kaçamaması halinde.   
 

Madde 16- Waza-ari-awasete-ippon 
Müsabaka esnasında sporculardan birinin ikinci waza-ari puanını kazanması halinde, hakem 
waza-ari-awasete-ippon ilan eder.  
 

 

Madde 17- Osaekomi-waza 
Bir sporcunun rakibini 20 saniye boyunca tutması ve rakibin bu süre içinde hareketten 
kurtulamaması durumunda osaekomi-wazada ippon değerlendirmesi yapılır. Ancak rakibin 10 
saniye içinde veya 20 saniyeden az olmak koşuluyla 10 saniyeden uzun bir süre kurtulamaması 
halinde ise waza-ari verilir.     
 
Bir teknik uygulandığında sporcunun rakibini tutması ve her yönden (yanlardan, arkadan ve 
üstten) kontrol altına alması ve sırtının tamamının veya üst sırt bölgesinin (omuz ve kürek kemiği 
bölgesinin) tamamen tatamiye temas etmesi halinde hakem osaekomi ilan etmelidir. Rakip 
sporcu bacaklarıyla tutuş tekniğini uygulayan sporcunun bacağı/bacaklarını kontrol etmiyor 
olmalıdır. Osaekomi uygulayan sporcunun vücudu tamamen rakip sporcunun üstünde olmalı ve 
rakibini altta kontrol altında tutmalıdır. Bu esnada tutuş tekniğini uygulayan sporcu, kendi üst 
gövdesini kullarak kesa, shiho veya ura pozisyonlarında rakibin ön üst gövdesine bastırır. 
Örneğin; kesa-kami-shiho-ura-gatame ve sankaku-waza tekniklerinde olduğu gibi.  
 
Rakibini osaekomi-waza ile kontrol eden sporcunun kontrolü kaybetmeden başka bir osaekomi-
wazaya geçmesi halinde, osaekomi süresi ippon (veya eş değeri), toketa veya mate olana kadar 
devam eder.  
 
Osaekomi uygulanırken torinin ceza (shido) gerektiren bir ihlalde bulunması halinde:  
 
Osaekomi süresinin 10 saniyeden az olması halinde; hakem mate ilan eder, sporcular başlangıç 
pozsiyonuna döner, hakem cezayı verir ve hajime komutu ile müsabakayı yeniden başlatır.   
 
Osaekomi süresinin 10 saniye veya daha fazla ancak 20 saniyeden az olması halinde; hakem 
mate ilan eder, sporcular başlangıç pozisyonuna döner, hakem avantajlı konumda olan sporcuya 
ceza (shido) ve puan (waza-ari) verir ve sonrasında hajime komutu ile müsabakayı yeniden 
başlatır.   
 
Ancak, ceza olarak hansoku-make verilmesi halinde, hakem sono-mama komutunun ardından 
yan hakemlere danışır ve sporcuları başlangıç pozisyonuna almak için mate ilan eder. Ardından 
hansoku-make verir ve müsabakayı sore-made ilan ederek sonlandırır.  
 

 



Osaekominin uygulanması ve ukenin ceza gerektiren bir ihlalde bulunması halinde; hakem sono-
mama ilan eder, cezayı verir ve sonrasında yoshi komutu ile her iki sporcuya da dokunarak 
müsabakayı yeniden başlatır.  
 
Durumun uygun olması halinde ve torinin pozitif eylemine müsadahale edilmeden, hakem 
müsabakayı sono-mama ile kesintiye uğratmak yerine doğrudan ukeyi işaret ederek cezayı verir.   
 
Ancak, verilecek cezanın hansoku-make olması durumunda, hakem sono-mama ilan eder, yan 
hakemlerle istişarede bulunur ve mate komutuyla sporcuları başlangıç pozisyonlarına gönderir. 
Ardından hansoku-make verir ve müsabakayı sore-made ilan ederek sonlandırır.   
 
Her iki masa hakeminin de osaekomi olduğu konusunda hem fikir olması ancak hakemin 
osaekomi ilan etmemesi halinde, masa hakemleri minder hakemini “üçün çoğunluğu” kuralı 
uyarınca bilgilendirir ve minder hakemi derhal osaekomi ilan eder.  
 
Osaekomi esnasında uke, torinin bacaklarını (bacağını) yukarıdan veya alt kısımdan başarılı bir 
şekilde yakalarsa, hakem toketa komutu verir.    
 
Hakem, oseakominin hala geçerli olduğu ancak toketa komutunun verilmemesi gereken aşağıda 
belirtilen durumları dikkate almalıdır:  
 
Rakibi tarafından tutulan sporcunun sırtının tatami ile olan temasının kesildiği (örn; “köprü”) 
ancak tutuş tekniğini uygulayan sporcunun hala kontrolü sağladığı durumlarda osaekomiye 
devam edilmelidir.  
 
Ukenin osaekomiden kaçarken müsabaka alanı dışına çıkması halinde, hakem toketa-mate değil, 
mate ilan etmelidir.  
 
Bu tarz osaekomi-waza geçerli değildir.  
 

Madde 18- Yasaklı Hareketler ve Cezalar  
Yasaklı hareketler aşağıda belirtilen şekilde gruplanır:  
Hafif ihlaller shido cezası alır.  
Ağır ihlaller hansoku-make cezası alır.  
 
Hakem sporcuların ceza alması gerektiğine karar verirse (ne-wazada sono-mama hariç); mate 
komutu ile müsabakayı geçici bir süreliğine durdurur, ihlale uygun jest ve hareketle ihlali bildirir 
ve ihlali gerçekleştiren sporcuyu işaret ederek cezayı verir.    
 

 



Müsabaka esnasında iki shido verilebilir, üçüncü shido hansoku-make (2 uyarı ve sonrasında 
diskalifiye) olarak değerlendirilir. Bir sporcu shido aldığında rakip sporcuya puan verilmez, 
sadece teknik sayılar skorborda puan olarak yansıtılır.   
 
Shido, ihlalde bulunan ve cezayı hakeden sporcuya verilir ve her iki sporcu da resmi başlangıç 
pozisyonuna dönmez (mate-shido-hajime). Ancak bir sporcunun müsabaka alanını terk 
etmesinden dolayı shido verilmesi halinde, sporcular başlangıç pozisyonlarına dönerler.  
 
Diskalifiye (hansoku-make) için çeşitli olasılıklar mevcuttur. Bir sporcuya hansoku-make verilmesi 
halinde, eğer uygunsa sporcunun müsabakaya devam etmesine izin verilebilir ancak izin 
verilmeyen durumlar da olabilir.  
 
İlerleyen cezalardan dolayı hansoku-make verilmesi halinde, üç shido alan sporcunun 
müsabakaya devam etmesine izin verilir.  
 
Judokanın korunması için doğrudan hansoku-make verilmesi halinde (mindere kafasıyla dalma 
hareketi yapması gibi durumlarda), judokanın müsabakaya devam etmesine izin verilir.  
 
Judo ruhuna aykırı hareketlerden dolayı doğrudan hansoku-make verilmesi halinde, judoka 
müsabakaya devam edemez. Minder hakemi ve yan hakemler müsabakayı yürüten kişiyi 
durumla ilgili bilgilendirir.  
 
Doğrudan veya kümülatif olarak verilen hansoku-make hariç olmak üzere, kazanan sporcu 
verilen ceza veya cezalara göre belirlenmez.  
 
Üç shidodan çift hansoku-make  
Üçüncü shidonun sonucu olarak çift hansoku-make (normal müsabaka süresi içinde veya altın 
sayı esnasında) verilmesi halinde, her iki sporcu da mağlup kabul edilir ve müsabaka sonucu 
aşağıdaki durumlar da dikkate alınarak 0-0 olarak kaydedilir.  
 
Final – iki sporcu da ikinci sıraya yerleşir.  
Bronz madalya müsabakası- iki sporcu da beşinci sıraya yerleşir.  
Yarı final- iki sporcu da beşinci sıraya yerleşir.  
Çeyrek final veya son 8 repesaj- iki sporcu da yedinci sıraya yerleşir.  
Çeyrek final öncesi eleme turları- iki sporcu da mağlup sayılır ve bireysel müsabaka dışında kalır. 
Bireysel müsabaka sonrasında yapılacak olan takım müsabakası var ise ona katılabilirler. 
Örneğin; Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları, vb.  
Daha önceden kazanılan müsabaka varsa, gerekli sıralama puanı sporcuya kaydedilir.    
 



Round robin sisteminde her iki sporcuya da üç shido verilmesi halinde, sadece söz konusu 
müsabaka için mağlup sayılırlar ve müsabaka sonucu 0-0 olarak kaydedilir. Uygun olması halinde 
bir sonraki müsabakaya çıkabilirler.  
 
Takım müsabakasında her iki sporcuya da üç shido verilmesi halinde, sadece söz konusu müsabaka 
için mağlup sayılırlar ve müsabaka sonucu 0-0 olarak kaydedilir. Uygun olması haliden bir sonraki 
müsabakaya çıkabilirler.    
 
Doğrudan çift hansoku-make  
Her iki sporcuya da verilen doğrudan hansoku-make kararına (normal müsabaka süresinde veya 
altın sayıda) ilişkin sonuçlara IJF Jürisi karar verir.  
 
Hakem bir ceza verdiğinde, cezanın gerekçesini de basit bir hareketle göstermelidir.  
 
Müsabakaya ayrılan süre içerisinde yapılan yasaklı bir hareket veya bazı istisnai durumlarda 
müsabakanın bitiş sinyalinin ardından yapılan ciddi hareketler için verilen sore-made komutunun 
ardından ceza açıklanır.  
 
Hakemler, “niyet” veya duruma göre ve sporun yararına olacak şekilde karar verme yetkisine 
sahiptir.    
 
Hakemin sporcuya/sporculara ceza vermeye karar vermesi durumunda (ne-wazada sono-mama 
hariç), mate komutuyla müsabakayı geçici olarak durdurur ve cezayı verir veya sporcuları 
başlangıç pozisyonlarına alır (Madde 11) ve ardından yasaklı hareketi yapan sporcuyu işaret 
ederek ceza veridiğini ilan eder.   
 
Hansoku-make kararı verilmeden önce, minder hakemi yan hakemlerle istişarede bulunur ve 
kararını “üçün çoğunluğu” kuralına göre verir. Sporcuların kuralları aynı anda ihlal etmesi halide 
ise her bir sporcu yaptıkları ihlalin ciddiyetine göre ceza almalıdır.   
 
Her iki sporuya da iki (2) shido verilmesi ve sonrasında her ikisinin de bir ceza daha alması 
durumunda, iki sporcuya da hansoku-make verilir. Ne-wazada verilen ceza osaekomide verilen 
ceza ile aynı şekilde uygulanmalıdır.  
 
Sporcunun shido verilmesi gereken bir kural ihlali yapması ancak hemen ardından rakibin sayı 
alması halinde hem alınan sayı hem de ceza puanı verilmelidir.   
 
Shido (Hafif İhlaller Grubu): 
Hafif ihlalde bulunan her sporcuya shido verilir:  
 



1. Dövüş ruhuna aykırı olan olumsuz pozisyonlar shido ile cezalandırılır (kumi-kata sonrasında 
ayakta pozisyona geçilmesi, atak niyetiyle yapılmayan aşırı defansif postür, defansif tutum, vb.).  
 
2. Atak yapacakmış izlenimi vermek amacıyla bir hareket yapmak ancak rakibe atma tekniği 
uygulamak gibi bir niyetin olmaması (fos atak). Fos ataklar aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:   
 
Torinin rakibini atma gibi bir niyeti yoktur.  
Tori, kumi-kata olmadan saldırır veya kumi-katayı hemen bırakır.  
Tori, ukenin dengesini bozmadan tek bir fos atak veya tekrar eden birkaç fos atak yapar.  
Tori, karşı atak ihtimalini engellemek için bir bacağını ukenin bacakları arasına sokar.  
 
3. Madde 10’a uygun olarak, rakibi ne-waza başlatmak için aşağıya çekmek. Bir sporcunun 
rakibini Madde 10’a uygun olmayan bir şekilde ne-waza başlatmak üzere aşağıya çekmesi ve 
rakibin ne-wazaya devam etmek üzere bu avantajı kullanamaması halinde, hakem mate komutu 
verir ve Madde 10’u ihlal eden sporcuya (başlangıç pozisyonuna döndürmeden) shido verir.   
 
4. Başlangıç pozisyonunda, kumi-kata kurulmasının öncesinde veya sonrasında, herhangi bir atak 
girişiminde bulunulmaz. Atma hareketine hazırlık yapmanın zorlu olduğu bilinciyle, kumi-kata ve 
atak yapma arasında geçen süre olumlu bir ilerlemenin kaydedilmesi koşuluyla 45 saniyeye 
uzatılır. Hakemler, kumi-kataya uyum sağlamayan veya rakibinin kendisini tutmasından kaçınan 
sporcuyu kesin olarak cezalandırmalıdır.   
 
5. Rakibin yüzüne doğrudan el, kol, ayak veya bacak koymak. Burada yüzden kastedilen alın, 
kulakların ön tarafı ve çene hattı ile sınırlanan bölgedir.   
 
6. Ayakta durma pozisyonunda veya ne-wazada müsabaka alanı dışına çıkma veya rakibi kasıtlı 
olarak müsabaka alanı dışına çıkmaya zorlamak (bkz. Madde 5- İstisnalar).  
 
Bir sporcunun bir ayağıyla müsabaka alanı dışına basması ve ardından hemen atağa geçmemesi 
veya derhal müsabaka alanına geri dönmemesi halinde, sporcuya shido verilir. Sporcunun iki 
ayağıyla birden müsabaka alanı dışına çıkması da shido ile cezalandırılır.  
 
Bir sporcunun rakibi tarafından müsabaka alanı dışına itilmesi durumunda, rakip sporcuya shido 
verilir (yapılan atak geçerli bir pozisyonda devam ederken her iki sporcunun da müsabaka alanı 
dışına çıkması halinde ise shido verilmez).  
 
7. Sporcunun rakibini hemen bir atakta bulunmadan tek kolu veya iki koluyla birden bükülme 
pozisyonuna zorlaması durumunda, bu sporcu bloke edici tutumundan dolayı shido ile 
cezalandırılır.  
 



8. Müsabakadaki eylemi engellemek için kumi-kata almaktan kasıtlı olarak kaçınmak. Normal 
kumi-katada sporcu sol eliyle rakibinin judogisinin sağ tarafından (kol, yaka, göğüs bölgesi, 
omuzların üst kısmı veya sırt kısmından) ve sağ eliyle de rakip judoginin sol tarafından (kol, yaka, 
göğüs bölgesi, omuzların üst kısmı veya sırt kısmından) tutar. Bu tutuş her zaman kemer 
seviyesinin üst bölgesinde yapılmalıdır.   
 
Bir sporcu rakibine çapraz tutuş yaparsa, yani iki eliyle birden rakibinin sırt, omuz veya kolunun 
karşı tarafından tuttarsa derhal atak yapmalıdır. Aksi durumda hakem shido ile cezalandırır. 
Hiçbir koşulda kemer alt kısmından tutulmasına izin verilmez.    
  
Çapraz tutuşun ardından derhal atak yapılmalıdır. Aynı kural kemer tutuş veya tek taraflı tutuş 
için de geçerlidir.  
 
Bir sporcu rakibine tutuş tekniği uygularken, rakip sporcu kafasını kendini tutan sporcunun 
kolunun altına sokmaya çalışırsa ve bu nedenle tutuş normal bir şekilde yapılamazsa, tutuşu 
yapan sporcuya ceza verilmez. Aksine, kafasını kendini tutan sporcunun kolunun altına sokmaya 
çalışan ve hemen atak yapmayan judoka cezalandırılır (2).  
 
Sporcunun tek bacağını rakibin bacaklarının arasına kanca gibi takması ve eş zamanlı olarak bir 
atma tekniği uygulamaması halinde, bu durum normal kumi-kata olarak değerlendirilmez. 
Sporcu derhal atak yapmalıdır, aksi takdirde hakem sporcuyu shido ile cezalandırır.    
 
9. Geleneksel kumi-kata dışında uygulanan kumi katanın (çapraz tutuş, tek taraftan tutuş, 
judoginin kolunu cep gibi kıvırarak parmaklarla tutma -pocket grip, judoginin kolunu toplayıp 
tabanca kabzası gibi parmaklarla kavrama- pistol grip, vb.) hemen ardından atak yapılmazsa, 
sporcu cezalandırılır (geleneksel olmayan kumi-kataya ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur)  
 
10. Ayakta duruş pozisyonunda rakibin kol ucundan devamlı olarak defansif bir amaçla tutmak 
veya kol ucunu çevirerek sıkıca kavramak.  
 
11. Ayakta duruş pozisyonunda rakibin tek veya iki elinin parmaklarını hareketini engellemek için 
devamlı olarak kenetlemek veya sadece tutuşu veya kendisine atak yapılmasını engellemek için 
rakibin bileğinden ve ellerinden tutmak.   
 
12. Parmağını veya parmaklarını rakip sporcunun kol ucundan veya pantolon paçasından içeri 
sokmak.  
 
13. Rakibin tutuşunu bozmak için parmaklarını geriye doğru bükmek.   
 



14. İki elle rakibin tutuşunu bozmak (hakem sadece ihlalin gerçekleşmesi durumunda shido verir, 
ihlal girişimine shido verilmez).  
 
15. Rakibin tutuşunu diz veya bacakla bozmak.  
 
16. Tutuşu engellemek için judogi ceketinin yakasının üst kısmını kapatmak.  
 
17. Ukenin koluna veya eline darbeyle tutuşunu önlemek.  
 
18. Rakibin elini bloklamak.  
 
19. Kasıtlı olarak kendi judogisini çözmek; hakemin izni olmadan kemeri veya pantolonu çözmek 
veya yeniden bağlamak. Judogi ve kemer düzeltmek için kasıtlı olarak zaman kaybettirmek.  
 
20. Bacaktan kavrama, pantolondan kavrama, rakibin bacağını el veya kollarla bloklamak veya 
itmek. Bacaktan kavra hareketi ancak her iki sporcunun da çok net bir şekilde ne-waza 
pozisyonunda olduğu ve tachi-waza hareketinin durduğu anda yapılabilir.  
 
Bunlar geçerli hareketlerdir ve shido verilmez.  
 
Bacağı sadece iki sporcu da çok net bir şekilde ne-wazada olduğunda ve tachi-waza eylemi 
durduğunda kavramak mümkündür. Tori, bu tachi-waza pozisyonunda kansetsu-waza veya 
shime-waza uygulayabilir çünkü uke ne-waza pozisyonundadır.  
 
21. Kemerin veya ceketin ucunu rakibin vücudunun herhangi bir kısmının etrafına dolamak. 
“Etrafına dolamak” hareketi, kemerin veya ceketin tamamen etrafını çevirmesi anlamına gelir. 
Rakibin kolunu kıstırmak için tutuş yaparken kemerin veya ceketin çapa gibi kullanılması 
(etrafına dolamadan) cezaya tabii değildir.  
 
22. Judogiyi (kendi veya rakibin judogisini) ağzına almak.  
 
23. Rakibin kemer veya yakasının üstüne ayağını veya bacağını koymak.   
 
24. Sporcunun kendi kemerini veya rakibinin kemerini veya ceketin alt kısmını veya sadece 
parmaklarını kullanarak shime-waza uygulaması.  
 
25. Shime-waza veya kansetsu-wazada bacağın aşırı gerilmesi/esnetilmesi yasaktır. Hakem 
derhal matte komutu verir ve sporcuyu shido ile cezalandırır.  
 



Sporcunun kendi kemerini, rakibinin kemerini veya ceketin alt kısmını veya sadece parmaklarını 
kullanarak shime-waza yapmasına izin verilmez. Düz duran bir bacağın shime-wazada aşırı 
esnetilmesi yasaktır. Aşağıda belirtilen durumlara özel dikkat gösterilir: Torinin, shime-waza 
uygularken aynı zamanda ukenin bacağını aşırı germesi/esnetmesi ve geri düzeltmesi halinde. Bu 
durumda hakem hemen mate verir ve sporcuyu shido ile cezalandırır.      
 
26. Rakibi atmak için doğrudan kucaklamak (ayı sarılması).  
 
Dikkat: Ayı sarılması ile atak yapabilmek için sporcunun en az bir tutuş yapıyor olması gerekir.  
 
Eş zamanlı olarak yapılan ikinci bir tutuş geçerli sayılmaz. Sadece judogiye dokunmak veya 
rakibin ellerine tutuşu önlemek için dokunuyor olmak kumi-kata olarak değerlendirilmez, gerçek 
bir tutuş yapmak gereklidir.    
 
Ayı sarılması- çift puan: Mavi judokanın ayı sarılması yapmasının ardından beyaz judokanın mavi 
judokayı waza-ari almak üzere atması durumunda, sporculara hem puan (beyaz waza-ari) hem 
de ceza (mavi shido) verilir.  
 
Bunlar ayı sarılması için geçerli olan tutuşlardır.  
 
27. Rakibin gövdesine (dojime), boynuna veya başına bacak makası uygulamak (bacaklar gergin 
bir şekilde uzatılır ve ayaklar çapraz konumda makas yapılır).  
 
28. Rakibin tutuşunu bırakması için eline veya koluna diz veya ayakla tekme atmak veya 
herhangi bir teknik uygulamadan rakibin bacağına veya ayak bileğine tekme atmak.  
 
29. Sporcuların her ikisinin de tachi-waza (ayakta) pozisyonundayken, sporculardan birinin veya 
ikisinin birden kansetsu-waza veya shime-waza uygulaması halinde mate ve shido verilir.  
Ancak, yapılan hareketin tehlikeli olması veya rakibi yaralama ihtimali olması halinde hansoku-
make verilir.  
 
30. Herhangi bir atak yapmadan bacak dolama eylemi shido ile cezalandırılmalıdır.  
 
Hansoku-make (Ağır İhlaller Grubu):  
Ağır ihlalde bulunan veya halihazırda iki (2) shido alan ve bir hafif ihlalde daha bulunan sporcuya 
hansoku-make verilir.  
 
Judokanın korunması için doğrudan hansoku-make: Sporcu mücadeleyi kaybeder ancak eğer 
uygunsa müsabakaya devam eder.  
 



1. Sporcunun uchi-mata veya harai-goshi gibi teknikler uygularken veya uygulama girişiminde 
bulunurken öne ve aşağıya doğru eğilerek ilk önce başıyla tatamiye “dalış” yapması veya bir 
teknik uygulamaya çalışırken direkt sırtüstü düşmesi.   
 
2. Judonun mümkün olduğunca az travma yaratması için baş savunması. Ukenin defans amacıyla 
veya inişi engellemek ya da bir puandan kaçınmak amacıyla kafa, boyun veya omurga için 
tehlikeli olan herhangi bir harekette kendi isteğiyle başını kullanmaya teşebbüs etmesi 
durumunda hakem hansoku-make verir.    
 
Torinin, seoi-otoshi (drop seoi-nage), iki koldan birden tutarak yapılan sode-tsurikomi-goshi ve 
yakanın iki tarafından tutarak yapılan koshi-guruma ile tachi-waza esnasında rakibini fırlatmaya 
çalıştığı ve ukenin istemsizce baş savunması yaptığı durumlara özellikle dikkat edilmelidir. Bu 
teknikler sadece örnek olarak sunulan tekniklerdir ve baş savunmasına ilişkin anlatılan bu durum 
başka atma teknikleri esnasında da ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ne toriye ne de ukeye 
ceza verilmez.   
 
Judo ruhuna aykırı olan hareketler için hansoku-make: Sporcunun bir sonraki karşılaşmaya 
çıkmasına izin verilmez, müsabaka dışında bırakılır.   
 
1. Kawazu-gake (rakiple aşağı yukarı aynı yöne bakarken bir bacağı rakibin bacağına sararak 
rakibin arkasına düşme tekniği, rakibe tuzak kurarak atış) uygulamak. Atış tekniğini uygulayan 
sporcunun da atış esnasında dönmesine/bükülmesine rağmen, bu durum yine de “kawazaku-
gake” olarak değerlendirilir ve ceza verilir. O-soto-gari, o-uchi-gari ve uchi-mata gibi 
bacağın/ayağın rakibin bacağıyla birbirine geçtiği tekniklere izin verilir ve puan kaydedilir.   
 
2. Dirsek eklemi haricinde başka bir yere kansetsu-waza uygulamak. Ude-hishigi-waki-gatame’ye 
benzer bir pozisyondan (bu pozisyonda rakibin bileği atışı yapan sporcunun koltuk altına kıstırılır) 
tek elle rakibin yakasını tutarak harai-goshi ve uchi-mata gibi atış tekniklerini denemek ve kasıtlı 
olarak yüz üstü tatamiye düşmek yaralanmaya sebep olabilir ve dolayısıyla bu durumda ceza 
verilir. Rakibi net bir şekilde sırt üstü atma gibi bir niyet yoksa bu eylem tehlikelidir ve ude-
hishigi-waki-gatame’de olduğu gibi ele alınır.  
 
3. Ude-hishigi-waki-gatame gibi teknikleri uygularken veya uygulamaya çalışırken doğrudan 
tataminin üzerine düşmek (yukarıda belirtilen Madde 2’ye bakınız).  
 
4. Rakip harai-goshi gibi bir teknik uygularken, rakibin destek bacağını içerden sarsmak.  
 
5. Rakibi, özellikle de boynunu veya omurlarını tehlikeye atacak veya zarar verecek veya Judo 
ruhuna aykırı olarak nitelendirilebilecek bir hareket yapmak.  
 



6. Rakip sporcu sırtına tutunurken veya sporculardan biri diğeri üzerinde kontrolü sağlamışken 
kasıtlı olarak sırt üstü düşmek.   
 
7. Tatami üzerinde uzanan sporcuyu tatamiden kaldırmak ve yeniden tatamiye doğru 
sürüklemek.  
 
8. Hakemin komutlarına uymamak.  
 
9. Müsabaka esnasında sporcuya veya hakeme aşağılayıcı ifadelerde, hareketlerde veya jestlerde 
bulunmak.  
 
10. Sert veya metalik bir nesne takmak veya giymek (üzeri örtülmüş olsun veya olmasın).  
 
11. Müsabaka esnasında herhangi bir zamanda Judo ruhuna aykırı bir hareket (Judo karşıtı 
olarak değerlendirilebilecek her türlü durumu içerir) yapılması durumunda, hakem doğrudan 
hansoku-make verir.  
 
Sporcunun tekrar eden hafif ihlallerinin olması ve üçüncü shido cezasını alması durumunda, 
hakem diğer hakemlerle durumu istişare eder ve sporcuya hansoku-make verir. Yani, sonuç 
üçüncü shido olarak değil, doğrudan hansoku-make olarak ilan edilir. Müsabaka Madde 13 
uyarınca sonlandırılır.  
 

Article 19 – Hükmen Mağlubiyet ve Geri Çekilme  
Rakibi müsabakaya çıkmayan her sporcuya, 30 saniye kuralı uyarınca fusen-gachi kararı verilir.  
 
Müsabakayı ceza olarak kaybetmek: Sporculardan birinin zamanında hazır olması ve IJF 
Süpervizörlerinin ve/veya IJF Hakem Kurulu üyelerinin diğer sporcunun hazır olmadığını görmesi 
halinde, bu yetkililer gelmeyen sporcu için son bir çağrı anonsu yapılmasını isterler.  
 
Sonrasında hakem, hazır olan sporcuyu müsabaka alanının kenarında beklemek üzere sahaya 
davet eder. Skorbord 30 saniyelik sürenin geri sayımını başlatır. 30 saniye dolduğunda rakip 
sporcu hala sahaya çıkmadıysa, minder hakemi bekleyen sporcuyu müsabaka alanına davet eder 
ve fusen-gachi ile galip ilan eder.     
 
Maçı ceza olarak kaybeden sporcu, IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyelerinin belirli 
kriterlerin karşılandığına kanaat getirmesi koşuluyla repesaj müsabakalarına katılabilir.  
 
Hakemler, fusen-gachi vermeden önce IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyelerinden 
bu kararı verme yetkisi aldıklarından emin olmalıdırlar.  
 

 



Sporculardan birinin herhangi bir sebepten dolayı müsabakadan çekilmesi durumunda ise kiken-
gachi kararı verilir.  
 
Sporculardan birinin hijyen, saç ve baş örtüsü kurallarını yerine getirmek istememesi (bkz. 8.5. 
Müsabaka Sahasına Giriş) veya yarışma hakkını reddetmesi halinde, müsabaka henüz 
başlamamış ise rakip sporcu müsabakayı fusen-gachi ile kazanır. Müsabakanın başlamış olması 
halinde ise, “üçün çoğunluğu” kuralı uyarınca kiken-gachi ile kazanır.  
 
Yumuşak kontakt lensler: Sporcunun müsabaka esnasında lensini kaybetmesi ve hemen geri 
takamaması durumunda hakeme lensleri olmadan müsabakaya devam edemeyeceğini bildirirse, 
minder hakemi, masa hakemleri ve IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri ile 
durumu istişare ettikten sonra, rakip sporcuyu kiken-gachi ile galip ilan eder.  
 

Madde 20- Yaralanma, Hastalanma veya Kaza  
Doktor olarak görev yapacak olan kişi Ek E içinde tanımlanmıştır.  
 
Müsabaka esnasında yaşanan yaralanma, hastalanma veya kaza nedeniyle bir sporcunun 
müsabakaya devam edemeyeceğine ilişkin bir karar verilirken, minder hakemi diğer hakemlerle 
istişarede bulunur ve aşağıdaki maddeleri dikkate alarak bir karar verir.   
 
a) Yaralanma  
1. Yaralanmanın sebebi, yaralanan sporcudan kaynaklanıyorsa bu sporcu müsabakayı kaybeder.  
 
2. Yaralanmanın sebebi, yara almayan sporcudan kaynaklanıyorsa bu sporcu müsabakayı 
kaybeder.  
 
3. Yaralanmaya sebep olan sporcunun hangisi olduğuna net bir şekilde karar verilemiyorsa, 
devam edemeyecek durumda olan sporcu müsabakayı kaybeder.  
 
Sporcunun, rakibin bir hareketi yüzünden yaralanması ve yaralanan sporcunun müsabakaya 
devam edemeyecek durumda olması halinde, hakemler durum değerlendirmesi yapar ve 
kurallar uyarınca bir karar verir. Her vaka kendi içerisinde değerlendirilir.  
 
b) Müsabaka esnasında sporcunun hastalanması ve müsabakaya devam edememesi 
durumunda, bu sporcu müsabakayı kaybeder.  
 
c) Bir dış etkenden (mücbir sebepten) dolayı kaza olması halinde, IJF Süpervizörleri ve/veya IJF 
Hakem Kurulu üyeleri ile istişare edildikten sonra, müsabaka iptal edilebilir veya ertelenebilir. 
Mücbir sebeplerin yaşandığı durumlarda; nihai karar Spor Direktörü, Spor Kurulu ve IJF 
Süpervizörleri ve/veya Hakem Kurulu üyeleri tarafından verilir.    

 



 
Tıbbi Muayene  
a) Hakem, başına veya sırtına (omurgasına) ciddi darbe alan sporcuyu muayene etmesi için veya 
yaralanmanın ciddi ve ağır olduğunu düşündüğü her durumda, gerekli görülürse müsabaka 
alanının içine de dahil olmak üzere, doktor çağırır. Her iki durumda da doktor sporcuyu mümkün 
olan en kısa sürede muayene eder ve sporcunun devam edip edemeyeceğini hakeme bildirir.  
 
Genellikle, müsabaka alanına her sporcu için bir (1) doktorun girmesine izin verilir. Doktorun bir 
yardımcıya ihtiyaç duyması halinde, bu durum hakeme bildirilmelidir. Antrenörün müsabaka 
alanına girmesine hiçbir zaman izin verilmez. Hakem, doktor tarafından sağlanan yardımın 
kurallara uygun olup olmadığından emin olmak için yaralanan sporcunun yanına yaklaşır.   
 
Ancak hakem herhangi bir karar hakkında yorum yapması gerektiğinde masa hakemlerine 
danışabilir.  
 
Doktorun yaralanan sporcuyu muayene etmesinin ardından hakeme sporcunun devam 
etmemesi gerektiğine ilişkin bir tavsiyede bulunması halinde, hakem diğer hakemlerle durumu 
değerlendirir ve ardından müsabakayı bitirerek rakip sporcuyu kiken-gachi ile galip ilan eder.  
 
b) Sporcu hakemden doktor çağırmasını talep edebilir. Ancak bu durumda müsabaka 
sonlandırılır ve rakip sporcu kiken-gachi ile galip ilan edilir.  
 
c) Doktor da benzer şekilde sporcuya müdahale etmeyi talep edebilir. Bu durumda da müsabaka 
sonlandırılır ve rakip sporcu kiken-gachi ile galip ilan edilir.  
 
Hakemlerin müsabakanın devam etmemesi gerektiğini düşündüğü her durumda, minder hakemi 
IJF Süpervizorleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleriyle durumu istişare ettikten sonra 
müsabakayı sonlandırır ve müsabaka sonucunu kurallar uyarınca ilan eder.  
 
Kanamalı yaralanmalar: Kanamalı bir yaralanma olması halinde, hakem kanamayı durdurmak ve 
sargıya almak üzere doktoru çağırır ve müdahale mümkünse müsabaka alanı dışında ve bir yan 
hakem eşliğinde gerçekleşir. Kanaması devam eden sporcunun müsabakaya devam etmesine izin 
verilmez.   
 
Ancak, aynı kanayan yaraya doktor iki (2) sefer daha müdahale eder. Aynı yaranın üçüncü (3) 
sefer kanamaya başlaması halinde, minder hakemi öncelikle yan hakemlere danışır ve ardından 
sporcunun kendi sağlığı için müsabakayı sonlandırır ve rakip sporcuyu kiken-gachi ile galip ilan 
eder. Kanamanın durdurulamadığı ve kontrol altına alınamadığı durumlarda, rakip spocu her 
zaman kiken-gachi ile maçı kazanır.    
 



Küçük yaralanmalar: Küçük yaralanmalar sporcunun kendisi tarafından da tedavi edilebilir. 
Örneğin; parmakta çıkık olması halinde, hakem müsabakayı durdurur (mate veya sono-mama 
komutu verir) ve sporcuya çıkık parmağı yerine oturtma fırsatı verir. Sporcu hakemden veya 
doktordan yardım almadan hemen gerekeni yapar ve ardından müsabakaya devam eder.   
 
Sporcunun aynı çıkık parmağa iki (2) kere daha müdahale edebilir. Aynı durumun üçüncü (3) kez 
tekrar etmesi halinde ise sporcunun artık müsabakaya devam edemeyeceğine karar verilir. 
Minder hakemi yan hakemlerle durumu değerlendirdikten sonra müsabakayı sonlandırır ve rakip 
sporcuyu kiken-gachi ile galip ilan eder.  
 
Organizasyon komitesinin doktoru ve takımların akredite doktoru hakemlerin talep etmesinin 
ardından olaya müdahale eder.   
 
Organizasyon komitesinin doktoru veya takım doktorları, sporcunun sağlığını tehlikeye atan baş 
üstü düşme veya boğulma gibi bir durum söz konusu olduğunda gerekli gördükleri takdirde 
kendi talepleri ile müdahaleyi müsabaka sahasında yapabilmelidirler. Bu istisnai talebi belirtmek 
için müsabaka alanının kenarında ayakta durur, kollarını çapraz şekilde göğüs hizasında ileriye 
uzatır ve hakeme acil müdahale yapmak istediklerini bildirirler. Hakem müsabakayı durdurmalı 
ve doktorun tatamiye girmesine izin vermelidir.   
 
Üç durum söz konusu olabilir:  
Takım doktoru/yerel organizasyon komitesinin doktoru/IJF doktoru, sporcunun sağlığı tehlikede 
olduğu için müsabakaya devam edemeyeceğini anons eder. Rakip sporcu fusen-gachi ile kazanan 
ilan edilir.  
 
Takım doktoru/yerel organizasyon komitesinin doktoru/IJF doktoru sporcunun herhangi bir 
sağlık tehlikesi olmadan müsabakaya devam edebileceğini bildirirse, IJF Süpervizörleri ve/veya 
IJF Hakem Kurulu üyelerinin de uygun görmesi halinde müsabaka devam eder.  
 
Takım doktorunun müdahalesinin IJF Süpervizörleri ve/veya IJF Hakem Kurulu üyeleri tarafından 
haklı görülmemesi durumunda, müsabakanın devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai karar IJF 
Sağlık Kurulu tarafından verilir ve resmi bir rapor hazırlanır (bkz. Ek E).  
 
Tıbbi Yardım  
Aşağıda belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulan tıbbi yardım müsabaka alanı dışında, sağlık 
masasına yakın bir yerde yapılmalı ve yararlanan sporcuya yan hakemlerden biri eşlik etmelidir.  
 
a) Küçük yaralanma  
Tırnak kırılması durumunda doktor tırnağı kesmeye yardımcı olur. Doktor ayrıca skrotum (testis 
torbası) yaralanmasında da sporcuya yardımcı olur.   



 
b) Kanamalı yaralanma 
Kanamalı bir yaralanma olması durumunda, güvenlik önlemi olarak kanama derhal durdurulmalı 
ve kanayan yer doktor yardımıyla bandaj, bant, nazal tampon (kan pıhtılaştırıcı ve hemostatik 
ürünlere kullanılabilir) kullanılarak tamamen izole edilmelidir. Bir doktorun sporcuya yardımcı 
olmak üzere çağrılması durumunda, tıbbi yardım mümkün olan en kısa sürede verilmelidir.   
 
Not: Yukarıda belirtilen durumların haricinde doktor herhangi bir tedavi uygularsa, rakip sporcu 
kiken-gachi ile galip ilan edilir.  
 
Kusma Türleri  
Sporcunun herhangi bir şekilde kusması durumunda, diğer sporcuya kiken-gachi verilir (bkz. b) 
Hastalanma).  
 
Bir sporcunun kasıtlı bir hareketle rakibini yaralaması halinde, rakibini yaralayan hareketi 
gerçekleştiren sporcuya verilecek olan ceza, IJF Jürisi tarafından verilmesi muhtemel herhangi bir 
disiplin cezası dışında, doğrudan hansoku-makedir.  
 
Şayet doktor –özellikle shime-waza durumunda- sorumlu olduğu sporculardan birinin sağlık 
açısından ciddi bir tehlike altında olduğunu fark ederse, müsabaka alanının kenarına giderek 
hakemlerden müsabakayı derhal durdurmalarını isteyebilir. Hakemler doktora yardımcı 
olabilmek için gerekli olan her şeyi yapmalıdır. Böyle bir müdahale sporcunun o maçı kaybetmesi 
anlamına gelir, dolayısıyla sadece ekstrem durumlarda yapılmalıdır.    
 
Shime-wazada ümitler kategorisindeki sporcunun şuurunu kaybetmesi halinde, sporcu 
müsabakaya devam edemez.  
 
Resmi takım doktoru bir tıp derecesine sahip olmalı ve müsabakadan önce kayıt yaptırmalıdır. 
Belirlenen alanda oturmasına izin verilen tek kişi kendisi olacağından, doktor olduğu açıkça 
anlaşılır olmalıdır: Kırmızı çapraz bilek bantı takmalı veya önlük giymelidir.   
 
Ulusal Federasyon, kendi takımı için akredite olan doktorun eylemlerinden sorumludur. 
Kurallara ilişkin her türlü değişiklik ve yorumlamadan doktorun haberi olmalıdır.  
 
Yaralanan sporcunun tatami üzerindeki tedavisinin uzaması halinde, hakem yara almayan 
sporcuyu galip ilan eder ve bu sporcu müsabaka alanını terk eder.  
 
Hakem, sporcu güvenli bir şekilde müsabaka alanından taşınana kadar tedaviyi veya acil durum 
prosedürlerini takip etmek üzere tatamide kalmalıdır.   
 



Gerekli olması halinde, tıbbi ekip izleyicilerin yaralı sporcuyu görmesini engellemelidir.   
 
Tatamiden ayrılan en son hakem ayrılır.   
 
Yaralı sporcunun tedavisi uzarsa ve yan taraftaki müsabaka alanına ait güvenli alana taşınırsa, 
Spor Direktörü, müsabakaya devam edilmesinde herhangi bir sakınca olmayıncaya kadar, 
durumdan etkilenen bütün tatamilerdeki müsabakaları durdurur.   
 

Madde 21 – Kurallarda Belirtilmeyen Durumlar  
Burada yer alan kurallarda belirtilmeyen herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde, hakemler 
önce IJF Hakem Kurulu üyeleri, IJF Jürisi ve/veya IJF Süpervizörleri ile durum değerlendirmesi 
yapar ve ardından konuya ilişkin gerekli kararı verir.  
 

 

EK E- IJF SAĞLIK VE DOPİNGLE MÜCADELE EL KİTABI  
Bütün tıbbi ve müsabakada ortaya çıkan dopingle mücadele hususlarından IJF Sağlık Kurulu 
sorumludur. Daha detaylı bilgi Etkinlik Organizasyon Kılavuzda mevcuttur. Konuyla ilgili Ek D- IJF 
Hakemlik Kuralları bölümüne de atıfta bulunulabilir.  
 

 

E1.1 Tıbbi Gereksinimler 
 

Bir yaralanma durumunda öncelik sporcu sağlığıdır. Sporcuların sağlığından sorumlu olan 
kişilerin başında ise takım doktoru (veya takım fizyoterapisti) gelir.  
 
Yerel organizasyon komitesi müsabaka boyunca, yerinde tedavi ve gerekli olması halinde 
hastanede tedavi de dahil olmak üzere, yeterli düzeyde tıbbi tedaviyi sağlamalıdır. Aynı şekilde, 
nitelikli sağlık personelinin ve yeterli düzeyde tıbbi materyal ve ekipmanın sağlanması da yerel 
organizasyon komitesinin sorumluluğundadır.  
 
En az bir ambulans, bir müsabaka günü başlamadan en az 30 dakika önce müsabaka yerinde 
hazır olmalıdır. Ambulansın salonu terk etmek zorunda kalması durumunda, onun yerine en az 
bir ambulansın derhal müsabaka salonuna gelmesi gerekir. Ambulansın veya yerel organizasyon 
komitesinin doktor ekibinin hazır bulunmaması halinde, müsabaka başlatılamaz veya başlamış 
olan müsabakaya devam edilemez.        
 
E1.1.1 Müsabaka Sahasında Karar Alma  
Sadece sertifikası olan (ve lisanslı) tıp doktorları tedavi amacıyla müsabaka sahasına girebilir ve 
tatamiye çıkabilir. Müsabaka sahası içinde tıbbi bir kararın alınması gerektiğinde, yerel 
organizasyon komitesi doktorları takım doktoruna yardımcı olabilir. Aralarında anlaşmazlık 
olması durumunda ise takım doktoru gerekli kararı alır ancak nihai karar IJF Sağlık Kurulu 
tarafından verilir. Takım doktorunun mevcut olmaması durumunda da aynı politika izlenir.    
 

 



E1.1.2 Müsabaka Sahası Dışında Karar Alma  
Müsabaka sahası dışında bir tıbbi kararın alınması gerektiğinde, söz konusu karar takım doktoru 
(veya takım fizyoterapisti) tarafından alınır. Takım doktorunun olmaması ve takım fizyoterapisti 
ve yerel organizasyon komitesinin doktoru arasında bir anlaşmazlık olması halinde, hayati tehlike 
içeren durumlarda yerel organizasyon komitesinin doktoru karar verir. Ancak, anlaşmazlık olması 
halinde, nihai karar IJF Sağlık Kurulu tarafından verilir.   
 
E1.1.3 Haklar ve Sorumluluklar  
 
IJF Sağlık Kurulunun sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

- Yeterli hijyenik koşulları ayarlamak.  
- Personel de dahil olmak üzere bütün katılımcılar için sağlık hizmeti ayarlamak.  
- Müsabaka sahasında müdahale etmeye hazır bir sağlık ekibinin olduğundan emin 

olmak.    
 
IJF Sağlık Kurulunun hakları aşağıdaki gibidir:  

- Ambulansın veya yerel organizasyon komitesi doktorlarının 15 dakikadan uzun 
gecikmesi halinde müsabakanın durdurulmasını talep etme hakkı vardır.  

- Tehlikeli bir yaralanma olması durumunda müsabakayı durdurma hakkı vardır.  
- Yaralı sporcunun müsabakaya devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı verme 

hakkı vardır.  
Yerel organizaston doktorlarının sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

- Bütün müsabaka boyunca yeterli sayıda doktorla müsabaka sahasında hazır bulunmak.  
- Yeterli sayıda ekipmanı hazır bulundurmak. 

 
Yerel organizasyon doktorlarının hakları aşağıdaki gibidir:  

- Takım doktorunun olmaması halinde, IJF Sağlık Kurulu ile istişare ederek bir sporcunun 
müsabakaya devam edip etmeyeceğine ilişkin karar verme hakkına sahiptir.  

 

E1.2 Beyin Sarsıntısı Sonrası Tıbbi Uzaklaştırma 
 

Beyin sarsıntısı şüphesi olan (Tıp Doktoru olması koşuluyla IJF Sağlık Kurulu delegesi veya ilgili 
etkinliğin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan kişi tarafından doğrulanmış olmalı) tüm yaş 
kategorisindeki sporcular, yaralanmanın yaşandığı tarihten itibaren yedi (7) gün boyunca 
müsabakaya çıkamaz. Sporcular, takım tıp doktoru, aile hekimi veya rapor verme yetkisine sahip 
başka bir tıp doktorundan olumlu sağlık raporu almaları koşuluyla müsabakaya dönebilirler. 
Tıbbi uzaklaştırma alan sporcular IJF Sağlık Kurulu tarafından kayıt altına alınır.  
 
Beyin sarsıntısının teşhisi:  
Beyin sarsıntısı, beyin fonksiyonunu aniden veya kademeli olarak değiştiren baş veya boyun 
bölgesinde yaşanan bir travma durumudur. Bu durum, on (10) vakanın dokuzunda (9) biliç kaybı 

 



ile ilişkilendirilmez. Travma yaşanması halinde, sporcunun sağlığını korumak ve gerekli tıbbi 
tedaviyi sağlamak amacıyla güvenlik talimatlarının uygulanması çok önemlidir.    
 
Müsabaka Esnasında Ortaya Çıkan Belirtiler:  
Bilinç kaybı, kasılma.  
Denge kaybı ve görüşün bozulması (yıldızlar görmek veya çift görmek). 
Baş ağrısı, yorgunluk hissi, kafa karışıklığı, uyku hali. 
Hafıza sorunları (basit sorular sormak: adını, nerede olduğunu sormak…).  
 
Müsabaka Sonrasında Ortaya Çıkan Belirtiler:  
Asabiyet, üzgün olma hali, sarhoşluk belirtileri.  
Gürültü ve ışığı aşırı hassasiyet. 
Uyku bozuklukları.  
Performans düşüklüğü. 
 
Güvenlik Talimatları:  
Müsabaka derhal sonlandırılmalıdır.  
Doktor veya sporcunun yakın olduğu bir kişi derhal sporcuyla ilgilenmelidir. 
Doktorun verdiği dinlenme süresine uyulmalıdır.   
IJF Sağlık Kurulu yazılı olarak bilgilendirilmelidir.  
Etkinliklere yeniden katılım sağlamak için üzerinde müsabakaya dönüş tarihinin de yazılı olduğu 
bir sağlık raporunun alınması gerekmektedir.  
  

E1.3 Hijyen  
Judogi temiz olmalı, genellikle kuru ve istenmeyen kokulardan arındırılmış olmalıdır.  
Ayak ve el tırnakları kısa olmalıdır.  
Sporcunun kişisel hijyeni en üst düzeyde olmalıdır.  
Diğer sporcuyu rahatsız etmemek adına uzun saçlar toplanmalıdır. Şaçı toplamak için lastik veya 
benzer bir malzemeden yapılmış bir saç tokası kullanılmalı ve herhangi sert veya metal parça 
içeren saç tokası kullanılmamalıdır. Tıbbi amaçla kullanılan bandaj hariç, baş kapatılmamalıdır.    
Hijyen, judogi kuralları ve baş örtme kurallarına uymayan sporcunun müsabakaya katılma hakkı 
yoktur. Rakip sporcu, “üçün çoğunluğu” kuralı uyarınca, müsabaka henüz başlamadıysa fusen-
gachi ile, müsabakanın başlamış olması durumunda ise kiken-gachi ile galip ilan edilir.   
 

 

E1.4 Doping Kontrol Gereksinimleri  
Yerel organizasyon komitesi hem idrar hem de kan testi için Spora Özgü Analiz Belgesi’nde 
(TDSSA) belirtilen minimum analiz seviyesine uyarak Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) 
kuralları (Uluslararası Test ve İnceleme için Uluslararası Standartlar- ISTI) uyarınca doping 
kontrolü sağlamalı ve düzenlemelidir.  
 

 



Doping Kontrol İstasyonunun tek işlevi doping testleri için yer sağlamaktır.  

 
Bu alan başka hiçbir amaçla (tartı, revir/acil odası, soyunma odası olarak) yetkisiz kişilerce 
kullanılamaz.  
 
Bu alan büyük bir dikkatle korunmalı, kilitlenmeli ve net bir şekilde müsabaka alanından ayrı 
tutulmalıdır. Doping Kontrol İstasyonunun yeri farklı yönlerden net ve anlaşılır yönlendirme 
işaretleri ile gösterilmelidir. Doping kontrol alanında video veya fotoğraf çekilmesi yasaktır.  
 
E1.4.1 Doping Kontrol için Seçim Prosedürü  
IJF Sağlık Kurulu delegesi, IJF resmi görevlisi ve sorumlu Numune Toplama Kurumundan gelen bir 
temsilci ile beraber final müsabakalarının başlamasından önce kura işlemini yürütür. Bütün 
katılımcılar kura protokolünü imzalamalıdır. Doping kontrolüne ilişkin seçim kriterleri her bir 
etkinlik için etkinlik programında belirtilir.    
 
E1.4.2 Müsabakada Test  
IJF etkinliklerinde doping kontrolü IJF Sağlık Kurulu yetkilisi veya IJF Sağlık Kurulundan bir 
temsilci süpervizörlüğünde gerçekleşir.  
 
Veteran ve kata müsabakaları için doping kontrolü yapılmaz.  

 
E1.4.3 Doping Kontrolü için Sporcuların Bilgilendirilmesi  
Sporcular madalya töreni ardından doping kontrolü için bilgilendirilir.  
 
E1.4.3.1 Küçük Sporcular için Düzenlemeler  
Küçük sporcular (minikler) WADA kuralları (ISTI, Ek C) uyarınca kendi seçmiş oldukları yetişkin bir 
kişinin refakatinde bilgilendirilir ve test edilir.  
 
E1.4.4 Akredite Laboratuvar  
Numuneler sadece WADA onaylı/akredite laboratuvarlarda analiz edilebilir. Doping Kontrol 
Koordinatörü IJF Sağlık Kurulunu kullanılacak olan laboratuvarla ilgili bilgilendirir.  
 
Olumsuz Analitik Bulgu tespit edilmesi halinde, IJF yetkilileri Dopingle Mücadele Kurallarını takip 
eder.   
 
IJF Sağlık Kurulu üyesi, tıbbi açıdan bir gerekçenin olması koşuluyla testi durdurma veya iptal etme 
hakkına sahiptir.  
 

EK F- IJF DİSİPLİN KANUNU (VERSİYON 17.05.2013) & IJF MESLEKİ AHLAK KURALLARI 
(VERSİYON 17.05.2013)  

 



 

IJF Ana Statüsü Ek 1: IJF DİSİPLİN KANUNU (Version 17/05/2013)  
Mevcut Kanun, IJF Ana Statüsünün Madde 30, 31 ve 32 uyarınca oluşturulmuş ve … IJF İcra 
Kurulu tarafından … tarihinde kabul edilmiştir.   
 
IJF disiplin organları; Judo ahlak ilkelerine, mütekabiliyet ilkesine, IJF Ana Statüsüne ve 
düzenlemelerine aykırı olan veya suçlanan kişinin kendi ülkesinde ceza davasına konu olma 
olasılığı bulunan ve IJF bireylerine veya tüzel kişilerine veya üyelerine atfedilebilecek olan her 
türlü durumu veya olayı inceleme yetkisine sahiptir.   
 
Judonun ahlaki, etik, deontolojik veya spor ruhuna aykırı olan ve imajını ve itibarını zedeleyen ve 
sporda bahise ilişkin olarak Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği (ASOIF) ve 
Uluslararası Organizasyon Komitesi (IOC) kurallarına uymayan her türlü durum veya olay IJF 
disiplin organlarının yaptırımlarına tabi olur.  
 
Mevcut kanun, dopingle mücadele açısından disipline ilişkin yetkilerin uygulanmasını kapsamaz.  
 

 

Bölüm I IJF Disiplin Organlarına İlişkin Hükümler  

Madde 1 Giriş  
IJF Ana Statüsü uyarınca, IJF tarafından IJF ve bağlı kuruluşların üyelerinin disiplinle ilgili 
hususlarından ilk başta sorumlu olacak IJF Disiplin Kurulu adı altında bir disiplin organı kurulur. 
Bu Kurul, IJF Judo aktiviteleri veya ilgili etkinlikler esnasında ortaya çıkabilecek disiplinle ilgili her 
türlü durum veya olayla ilgilenir. Açıkça işlenen ağır bir suçun olması halinde, IJF Başkanı Genel 
Sekreter ile durum değerlendirmesi yapar ve olayı Disiplin Kurulunun detaylı incelemesine 
bırakmadan önce geçici ihtiyati tedbirler alabilir. Aynı Disiplin organı, Kıtasal Birlikler veya üye 
Ulusal Federasyonlar tarafından Birinci derecede ele alınan olaylar için Disiplin Temyiz Kurulu 
oluşturur. İtiraz, usulüne uygun olarak işleyen Birinci Derecenin disiplin organı tarafından aksi 
yönde bir karar verilmedikçe askıya alınır. Temyiz Kurulu ibraz edilen argümana bağlı olarak bir 
karar verir.        

 
SADECE BİRİNCİ DERECE DİSİPLİN ORGANINA SAHİP KITASAL BİRLİKLERE İLETİLEN BÜTÜN 
TEMYİZ TALEPLERİ IJF VEYA SPOR TAHKİM MAHKEMESİ TARAFINDAN ELE ALINIR.  
 
IJF Disiplin Kurulunun kararı, ilgili kişi ile IJF İcra Kurulu tarafından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 
ile temyize tabidir.  
 
Ek Madde 1-a: Temyiz başvurusunun suçlanan kişiden kaynaklanmadığı hallerde, disiplin temyiz 
organı suçlanan kişiyi derhal bilgilendirir ve gözlemlerini sunması için son tarihi belirtir. IJF İcra 
Kurulu, karara katılmazsa, itiraz etme hakkına sahiptir.  
  

 



Madde 2 Kompozisyon  
IJF Disiplin Kurulu beş (5) üyeden oluşur. IJF Başkanı, hakem listesinden belirlediği beş ismi (IJF 
Ana Statüsü Madde 30.2) IJF İcra Kurulunun onayına sunar. IJF Başkanı tarafından önerilen her 
oturum için Başkan ve Başkan Yardımcısının isimleri de İcra Kurulu tarafından onaylanmalıdır. 
Komisyon, listede en az üç (3) üye kalana kadar tartışmalarını yürütür. IJF Disiplin Kurulu üyeleri 
IJF İcra Kurulunda yer alamaz. Üyeler IJF tarafından tazmin edilemez veya üyelere ödeme 
yapılamaz. Ancak giderleri mali düzenlemeler uyarınca geri ödenebilir.    
 
Ek Madde 2-a: IJF Birinci Derece Disiplin Kurulu Başkanının yokluğuda veya Başkanın kesin olarak 
hariç tutulması durumunda, başkanlık görevi Başkan Yardımcısı tarafında, onun da bulunmaması 
halinde kurulun en eski üyesi tarafından yerine getirilir. Bir üyenin listeden kesin olarak 
çıkarılması halinde, çıkarılan üyenin geri kalan görev süresini tamamlamak üzere aynı koşullar 
altında yeni bir üye atanır.     
 

 

Madde 3 Şikayetlerin Kabuledilebilirlik Durumu ve Prosedürün Başlatılması  
IJF üyeleri, IJF İcra Kurulundan Ulusal Federasyon veya Kıtasal Birlikler tarafından düzenlenen 
Judo aktiviteleri esnasında meydana gelen her türlü durum veya olay için IJF Disiplin 
organlarından istifade edilmesini isteyebilir. Disiplin prosedürünün başlatılmasına ilişkin karar 
sadece IJF Başkanı tarafından temsil edilen IJF İcra Kurulu tarafından verilebilir. Prosedürün ilk 
aşamasında; IJF Genel Sekreteri söz konusu kişiyi ve eğer uygunsa ebeveyn/veli sorumluluğu 
olan kişileri ve kişinin yasal temsilcisini açılan disiplin soruşturması ve yöneltilen suçlamalarla 
ilgili taahhütlü posta veya adrese teslim edildiğine dair kanıt sunulabilecek olan herhangi başka 
bir yolla yazılı olarak bilgilendirir. Daha sonrasında ise talimat süreci başlar. Genel Sekreterin 
dava ile herhangi bir bağlantısı varsa, Komisyon üyelerinin atanması ve bildirimler IJF Başkanı 
tarafından atanan IJF İcra Kurul üyesi tarafından yapılır.   
 
Ek Madde 3-a: IJF İcra Kurulu, disiplin otoritesinin genellikle IJF disiplin organlarından geldiğini 
varsaymak adına bir Birliğin veya IJF üyesi bir Ulusal Federasyona disiplinle ilgili organlarına yetki 
verebilir.   
 
Ek Madde 3-b: Bir dava, özel şahıs veya IJF’e bağlı tüzel kişiliğin talebi doğrultusunda IJF İcra 
Kurulu tarafından IJF Birinci Derece Disiplin Kuruluna atfedilebilir.  
 
Ek Madde 2-c: Bir çıkar çatışmasının yaşanması durumunda, IJF İcra Kurulu davanın görülmesi 
açısından hangi yetkili mercinin daha yetkin olduğuna karar verir.   

 
Ek Madde 3-d: Dava ile herhangi bir bağlantısı olan IJF İcra Kurul üyesi kararda yer alamaz.  
 

 

Madde 4 Taraflar Arasında Uzlaşma  
Disiplin prosedürü başlamadan önce, taraflar arasında uzlaşma sağlamak üzere bir İcra Kurul 

 



üyesi atanabilir. Tarafların önerdiği anlaşma sonrasında, İcra Kurul üyesi uzlaşma teklifini IJF İcra 
Kuruluna iletir. Kararın taraflar veya İcra Kurulu tarafından reddedilmesi halinde, disiplin 
prosedürü başlatılır.      
 

Madde 5 Soruşturma ve Disiplin Kuruluna Sevk  
Temellük, İcra Kurulu veya IJF Bakanı tarafından istenen raporun ardından veya ayrıca doğrudan 
IJF Başkanı tarafından yapılır.  
 

 

Madde 6 İhbar  
Uygun görülmesi halinde ebeveyn/vasi sorumluluğu bulunan kişilerin refakatinde olan itham 
edilen şahıs, Disiplin organından önce IJF Genel Sekreteri tarafından çağırılır. İhbar, ilgili disiplin 
organının Başkanının talebi üzerine taahhütlü posta veya alındı makbuzunun kanıtlanması 
mümkün olan başka bir yolla celsenin yapılacağı tarihten en az onbeş (15) gün önce gönderilir. 
İhbar, gönderilecek olan e-posta adresinin güvenilir olduğundan emin olunması halinde, e-posta 
yoluyla da gönderilebilir. Disiplin prosedürünün tüzel kişiliğe karşı başlatılması durumunda, yasal 
temsilciye aynı koşullar altında çağrı gönderilir. İlgili kişi, kendisini bir dosya hazırlayarak 
savunmayı seçebilir.          
 
Ek Madde 6-a: İlgili kişi sadece avukat tarafından temsil edilebilir. Kişiye, kendi seçmiş olduğu bir 
kişi yardımcı olabilir. İlgili kişinin İngilizce, Fransızca veya İspanyolca’yı yeterli seviyede 
anlayamaması durumunda, tercüman desteği alınabilir.  
 
Ek Madde 6-b: İlgili kişi veya müdafisi oturumdan önce raporu ve dosya içeriğini inceleyebilir. 
Kendi seçtiği tanıkların dinlenmesini talep edebilir ancak söz konusu tanıkların isimleri disiplin 
makamının toplantısından en az sekiz (8) gün önce iletilmiş olmalıdır. Jüri Başkanı, durumun 
suistimal edildiğini düşünürse, herhangi bir tanık ifadesini dinlemeyi reddedebilir. Bu istişareler 
elektronik yollarla yapılabilir.    
 
Ek Madde 6-c: İlk paragrafta bahsi geçen ihbar, ilgili kişiye mevcut maddede tanımlandığı şekliyle 
sahip olduğu hakları bildirir. Temyize giden tarafın seyahat masrafları geri ödenmez. Acil bir 
durum olması veya talep edilmesi halinde, ilk paragrafta bahsi geçen onbeş (15) günlük süre 
sekiz (8) güne indirilebilir. Bu durumda, kişilerin davanın dinlenmesine ilişkin hakları herhangi bir 
son tarih olmadan uygulanır.  
 
Kendisine karşı disiplin soruşturması açılan sporcunun müsabakaya katılacak olması durumunda 
son tarih istisnai bir şekilde sekiz (8) günden de az olabilir. Davanın görüleceği mekana, 
hakemlerin ve tarafların ikameti ve mekanın uygunluğu ve kullanılabilirliği dikkate alınarak IJF 
Başkanı ile hem fikir olacak şekilde Jüri Başkanı tarafından karar verilir.  
 

 

  



Madde 7 Erteleme  
Bir önceki maddenin son paragrafında belirtilen acil durumlar ve mücbir sebepler haricinde, 
davanın ertelenmesi talep edilemez. Birinci derecede veya temyiz aşamasında bir erteleme 
talebi nin olması halinde, bu talep davanın görülmesinden en az sekiz (8) gün önce iletilmelidir 
ve erteleme sadece tek sefere mahsus olmak üzere talep edilebilir.    
  

Madde 8 Davanın Görülmesi  
Jüri Başkanı sunulan kanıtı uygun görülen herhangi bir kişiyi dinleyebilir. Böyle bir durumun 
olması halinde, Jüri Başkanı ilgili kişiyi bilgilendirir. İlgili kişi ve gerekli olan durumlarda ilgili 
kişinin müdafisi duruşmanın sonunda söz almak üzere davet edilir.   
 

 

Madde 9 Gizlilik  
Görevlerini yerine getirirken Jüri Başkanı, disiplin makamlarının üyeleri ve oturum sekreterleri 
tarafından bilgi sahibi olunan bütün durumlar, olaylar ve bilgiler gizlidir. Gizlilik ilkesinin herhangi 
bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, disiplin makamının üyelerinin ve oturum sekreterlerinin 
görevi sonlandırılır.   
 

 

Madde 10 Karar  
Disiplin Kurulu kanıta dayalı yargılama yapar.  
 
Ek Madde 10-a: Karar aşağıda belirtilen aşamaları içerir: Tartışma, analiz, yaptırım, başvuru 
detayları, bilgi, kullanılan yollar ve temyiz başvurusunun son tarihi ve yaptırımın başlangıç tarihi.  
 
Ek Madde 10-b: Karar, Jüri Başkanı ve oturum raporunun hazırlanmasından sorumlu olan 
oturum sekreteri tarafından imzalanır. Disiplin Kurulundan bir üye oturum sekreteri olarak 
belirlenir. IJF Başkanı ve Genel Sekreter, Madde 6 kapsamında belirtildiği şekilde derhal yazılı 
olarak bilgilendirilir. Sonrasında IJF Başkanı ve Genel Sekreter ilgili kişiyi ve IJF İcra Kurulunu 
bilgilendirir.  
 

 

Madde 11 Son Tarih  
IJF Birinci Derece Disiplin Kurulu, disiplin prosedürünün başlamasını takiben onaltı (16) hafta 
içinde kararını açıklamalıdır. Kurulun, temyiz disiplin makamında kurulmasının ardından, onaltı 
(16) haftalık süre temellük itibariyle geçerli olur. Bu süre içinde herhangi bir kararın alınmaması 
halinde, dava Birinci Derece Disiplin Kurulundan alınır ve prosedürleri iki (2) hafta içerisinde 
yeniden düzenleyecek olan İcra Kuruluna devredilir. Aksi halde, disiplin prosedürü iptal edilir.    

 
Ek Madde 11-a: Oturumun Madde 7 uyarınca ertelenmesi halinde, bir önceki fıkrada belirtilen 
son tarih, erteleme süresine eşit bir şekilde uzatılır.  
 

 

  



Bölüm II Disiplin Yaptırımları  

Madde 12 Yaptırımlar  
Disiplin yaptırımları, aşağıda belirtilen önlemler arasından seçilmelidir:  
 
1) Derece düşürmek, diskalifiye etmek, madalya veya ünvanı geri almak gibi spor cezaları.   
 
2) Aşağıda belirtilen önlemler arasından seçilen disiplin yaptırımları:  

a) Uyarı   

b) Kınama   

c) Müsabakadan veya görevden uzaklaştırma   
d) İsviçre yasalarında belirtilen ve ihlal durumunda uygulanan para cezalarını geçmeyecek 
şekilde para cezası uygulanması  
e) IJF üyesi ve ona bağlı olan bütün bileşenlerin statüsünün geçici veya kesin olarak geri 
çekilmesi  
f) İhraç etme 
 
3) Belirli bir süre için yönetim organlarına seçilme hakkının elinden alınması  
 
Birinci maddede bahsedilen yaptırım durumunda, müsabakadan uzaklaştırma ilgili kişi ve eğer 
varsa yasal temsilcisi ile mutabık kalınarak bir federasyonun veya spor derneğinin yararına 
olacak şekilde belirli bir süre için genel çıkarlar doğrultusunda bir dizi aktivitenin uygulanması ile 
değiştirilebilir.  
 

Madde 13 Yaptırımlarım Başlaması  
Yaptırımların yürürlüğe gireceği tarih disiplin organı tarafından belirlenir. Bunun mümkün 
olmaması halinde, yaptırımlar kararın ilgili kişiye bildirildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.  
 

 

Madde 14 Cezanın Ertelenmesi  
Mevcut düzenlemenin 12. Maddesinin 2) c ve 2)e kısmında belirtilen yaptırımlar, ilk yaptırım 
durumunda tamamen veya kısman askıya alınabilir.    
 
Yaptırımın resmen ilan edilmesini takiben üç (3) yıl içinde ilgili kişinin 12. Maddenin 2) c ve 2)e 
bendinde bahsi geçen herhangi bir yaptırımın öznesi olmaması halinde, ertelenen yaptırım 
geçersiz sayılır. Bu süre zarfınfa yeni bir yaptırım verilmesi halinde, cezanın ertelenmesi iptal 
edilir.   
 

 

IJF MESLEKİ AHLAK KURALLARI (Versiyon 17.05.2013) 
1. GİRİŞ  
1964 yılından beri Olimpiyat sporcu olan Judo, kadın ve erkeğin fiziksel ve entelektüel eğitimini en 
temel ilkesi olarak benimseyen bir dövüş sanatı disiplini olarak 1882 yılında Jigoro Kanı tarafından 

 



yaratılmıştır. Uluslarararası Judo Federasyonu, Judonun yaratılmasında temelleri oluşturan en 
önemli ilkeler ışığında, Judo sporuna dahil olan ve gönül veren herkes için uyarlanan Mesleki Ahlak 
Kurallarını oluşturmuştur. Bu Kurallar, referans olan ve saygı duyulması gereken Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’nin Mesleki Ahlak Kuralları’nı yansıtır. Bu nedenle; IJF ve onun mesleki etik 
kuralları ve bir IJF etkinliği düzenlenmesinde görev alan herkesin bu eğitimsel değerleri ve davranış 
kurallarını dikkate alması ve Mesleki Ahlak Kurallarının bütün alanlarda, mekanlarda ve koşullarda 
(müsabaka yeri, antrenman yeri, medya platformları, vb.) yerine getirilmesini sağlaması beklenir.        
 

2. IOC MESLEKİ AHLAK KURALLARI  
 
HAYSİYET   
Bireyin haysiyetini korumak Olimpizmin en temel şartıdır. Katılımcılar arasında ırk, cinsiyet, etnik 
köken, din, felsefi veya politik görüş, medeni hal veya başka nedenlerden dolayı ayrımcılık 
yapılamaz. Her seviyede bütün doping uygulamaları kesinlikle yasaktır. Dünya Dopingle 
Mücadele Kanunu’nda yer alan doping karşıtı hükümler titizlikle karşılanacaktır.    
 
Katılımcıların fiziksel, mesleki, din, siyasi, hiyerarşik veya cinsel açıdan herhangi bir şekilde 
istismar ve taciz edilmesi ve fiziksel veya zihinsel olarak yaralanması yasaktır. Genelde spor 
dallarına özelde ise Olimpiyat Oyunlarına özgü bahislerin her türlü tanıtımına dahil olunması 
veya bu tanıtımın desteklenmesi yasaktır ve hiçbir koşul altında, adil oyun ilkesi ihlal edilmemeli, 
sportmenlik dışı bir davranış sergilenmemeli veya spor etiğine aykırı bir şekilde müsabaka 
sonucunu etkileyecek bir girişimde bulunulmamalıdır.      
 
Bütün IJF yöneticileri ve resmi görevlileri, kıtasal, ulusal ve diğer üye kurumların temsilcileri 
Olimpiyat Tüzüğü’ne ve IOC ve IJF Mesleki Ahlak Kurallarına uymayı taahhüt eder (“Olimpik 
taraflar” ifadesinin kullanıldığı her yerde IJF ve onun yapısına ve Olimpiyat organlarına atıfta 
bulunulmaktadır).   
 

 

3. SPORCULAR  
Sporcular, özellikle de Şampiyonlar, Judo’nun yüzüdür ve davranışları ile bu disipline ait 
eğitimsel değerleri ve etik kuralları aktarmalıdırlar.  
 
Şampiyon sporcular, minder üzerinde veya dışında, Judo sporunun imajını temsil ederler.  
 

MÜSABAKA TÖRENİ  
Selamlama töreni IJF Eğitim Kurulu tarafından resmileştirilmiştir ve titizlikle yerine getirilmelidir. 
Müsabaka başlamadan önce eğilerek selamlama ve özellikle de rakip sporcunun selamlanması 
dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Diğer dövüş sporlarına veya disiplinlere özgü selamlama 
ve törenlerin kullanılması yasaktır. Müsabaka sonunda rakip sporcuyu tebrik etmeye veya garip 
bir hareketten dolayı özür dilemeye elbette izin verilir.   

 



 
KURALLARA UYMAK  
• Spor kurallarına, anti-doping ve bahis düzenlemelerine titizlikle uyulmalıdır.   
 
İNSANLAR VE TESİSLER AÇISINDAN SAYGILI DAVRANMAK  
• Rakip sporcular, antrenörler, hakemler, organizatörler, misafirler, medya ensupları ve 
diğer insanlarla konuşurken her zaman sakin olunmalı ve agresif veya edebe aykırı hareketlerde 
bulunulmamalıdır.  
• Anti-doping ve bahis ile ilgili düzenleme ve kurallara her zaman uyulmalıdır.  
• Zafer ve yenilgi, kendini kontrol ederek aşırı tepkiler vermeden kabul edilmelidir.  
• Her koşulda kendine iradeli, kontrollü ve disiplinli davranılmalıdır.  
• Hiçbir ekipman kötüye kullanılmamalı, kullanıma açılan tesis, otel ve diğer mekanlar 
düzgün bir şekilde kullanılmalıdır.  
• Judokalar, Judo sporunu ve kendi ülkelerinin milli takımlarını temsil eder.  
 
TALİMATLARA UYMA VE PROTOKOLE SAYGI GÖSTERME  
• Müsabaka düzenlemelerine, organizatör talimatlarına ve özellikle de program ve farklı 
protokol kurallarına saygı gösterilmelidir.  
• Her zaman saygılı olunmalı ve ödül töreni veya diğr etkinliklerde hal, tavır ve duygulara 
dikkat edilmelidir.  
 

HİJYEN KURALLARINA UYMAK   
• Fiziksel görünüş ve temizlik çok önemlidir. Herhangi bir bulaşıcı hastalığa karşı 
korunmalıdır. IJF kuralları uyarınca temiz judogi giyilmelidir. Minder haricindeki yerlerde her 
zaman ayakkabı ile dolaşılmalı ancak müsabaka veya ısınma minderine asla ayakkabı ile 
çıkılmamalıdır.    
 
 
DİĞERLERİNE SAYGI GÖSTERMEK  
• Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında ya da resmi törenler esnasında hiçbir 
şekilde dikkat çekici veya dini olarak nitelendirilebilecek bir nesne veya simge gösterilmemeli 
veya jest/hareketlerde bulunulmamalıdır.    
 

KARARLARA SAYGI GÖSTERMEK   

• Müsabaka esnasında ve sonrasında hakemlerine kararlarına itiraz etmeden saygı 
gösterilmelidir.  
• BİR MÜSABAKA ASLA GÖNÜLLÜ OLARAK KAYBEDİLMEMELİDİR ve müsabakayı hile ile 
kazanmak için teklif edilen her türlü hediye hakkında IJF yetkilileri her zaman bilgilendirilmelidir.    
 

  



4. ANTRENÖRLER VE TAKIMLARI  
ADİL OYUN (FAIR PLAY)  
• Rakip sporcuya, onun antrenörüne, rakip takım üyelerine, hakemlere, organizasyona 
dahil olan herkese, misafirlere, medya mensuplarına ve halka saygı gösterilmelidir.  
• Adil oyun kurallarına uyulmalı ve her zaman örnek teşkil edecek şekilde davranılmalıdır.  
 
KURALLARA SAYGI GÖSTERMEK  
• Mesleki Ahlak Kurallarına, IJF Ana Statüsüne ve düzenlemelerine ve spor organizasyon 
kurallarına, doping ve bahisle mücadele kurallarına uyulmalı ve organizatörlerin talimatları ve 
özellikle de program ve protokoller takip edilmelidir.  
• Antrenörlerin rolleri, sınırları aşmadan gözlemlenmelidir.  
• Sadece çok düşük değere sahip olan hediyeler, yerel geleneklere uygun şekilde Olimpik 
taraflar veya IJF arasında takdir veya dostluk nişanesi olarak sunulmalı veya kabul edilmelidir. 
Diğer her türlü hediye, yararlanıcı tarafından ait olduğu kuruma/organizasyona teslim edilmelidir.    
• Olimpik tarafların üyelerine ve personline ve onlara eşlik eden herkese karşı 
misafirperver bir davranış sergilenmelidir ve ev sahibi ülke normları aşılmamalıdır. 
• Her türlü çıkar çatışmasıyla ilgili düzenlemeye uyulmalıdır.  
• Spor bahisleriyle ilgili IOC’nin kuralları ve talimatları dikkatli bir şekilde takip 
edilmelidir.  
• Tarafsızlığa saygı gösterilmeli ve hakemlik makamının bütünlüğü savunulmalıdır.  
 
GÖRGÜ KURALLARINA SAYGI GÖSTERMEK  
• Müsabakanın her bir farklı aşaması ve müsabakayla ilişkili etkinlikler için dikkat edilmesi 
gereken kıyafet kurallarına uyulmalıdır.   
• Zafer mütevazı, yenilgi ise ağırbaşlı bir şekilde kabul edilmelidir. Öz-denetim ve disiplin hiçbir 
zaman elden bırakılmamalıdır: öfkenizi ve hayal kırıklığınızı belli etmeyin – duygularınızı kontrol 
edin.  
• Müsabaka esnasında ve sonrasında şikayet etmeden hakem kararlarına saygı duyulmalıdır.  

• Her zaman mütevazı ve saygılı davranılmalıdır.    

 

DİĞERLERİNE SAYGI GÖSTERMEK   
• Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında veya herhangi bir resmi tören esnasında 
abartılı sayılabilecek hiçbir nesne, işaret ve dini jest veya hareket yapılmamalıdır.     
• Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında kontrolsüz jestler/hareketler yapılmamalı 
veya Judo ruhuna aykırı güncel kurallara uymayan herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır.  
• Hiçbir judoka veya başka bir birey, müsabaka ve/veya antrenman esnasında hiçbir şekilde 
fiziksel veya sözlü tacize maruz kalmamalıdır.    

 

 

 



TESİSLERE SAYGI GÖSTERMEK   

• Oteller ve diğer konaklama mekanları da dahil olmak üzere, katılımcılar için ayrılan tüm 
ekipmanlar ve tesisler özenle kullanılmalıdır.  
• Judokaların, gittikleri her yerde kendi sporlarını, disiplinlerini ve ülkelerinin milli takımlarını 
temsil etmeleri beklenir.  
 

5. HAKEMLER  

KURALLARA VE DÜZENLEMELERE SAYGI GÖSTERMEK   

• IJF Ana Statüsü, Mesleki Ahlak Kuralları ve düzenlemeler ile müsabaka organizasyonundan 
sorumlu olan yetkililerin düzenlemelerine saygı gösterilmelidir. Organizatörlerin talimatlarına ve 
özellikle de yapılan programlara her zaman uyulmalıdır.  

• Hakemlerin sorumluluk alanına giren görevler, sınırı aşmadan, takip edilmelidir. Hakemlerin 
mesleki etik kurallarına uyulmalıdır.    
• Sadece çok düşük değere sahip olan hediyeler, yerel geleneklere uygun şekilde Olimpik taraflar 
veya IJF arasında takdir veya dostluk nişanesi olarak sunulmalı veya kabul edilmelidir. Diğer her 
türlü hediye, yararlanıcı tarafından ait olduğu kuruma/organizasyona teslim edilmelidir.    

• Olimpik tarafların üyeleri veya personeli ve onlara eşlik eden kişilere karşı gösterilen 
misafirperverlik, ev sahibi ülke normlarını aşmamalıdır.  

• Çıkar çatışmasına ilişkin düzenlemeler dikkate alınmalıdır.  

• Spor bahisleriyle ilgili olarak IOC kuralları ve talimatları titizlikle uygulanmalıdır. Tarafsızlık 
sağlanmalı ve hakemlik makamının bütünlüğü korunmalıdır.  

•  Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunlarına seçilen hakemler, IJF Başkanı’nın da onayı ile 
kendi ülkelerinden başka ülkelerde görev alabilirler. Aksi durumda, görevleri geri alınır.    
 
GÖRGÜ KURALLARINA SAYGI GÖSTERMEK  

• Doğru üniformalar giyilmeli ve kıyafet yönetmeliğine uyulmalıdır.  

• Minder üzerinde ve dışında, her zaman kontrollü ve nazik olunmalı ve güzel davranışlar 
sergilenmelidir. Koşullar ne olursa olsun, tutum, davranışlar ve duygular her zaman kontrol 
altında olmalıdır.  

• Müsabaka esnasında verilen hakem kararlarına tepki gösterilmemelidir.  

• IJF tarafından talep edilmedikçe veya izin verilmedikçe, müsabaka esnasında herhangi bir 
ifadede bulunmaktan kaçınılmalıdır.  
 

 

6. YÖNETİCİLER  
KURALLARA SAYGI GÖSTERMEK  
• IJF, Kıtasal Birlikler ve üye federasyonların yöneticileri Judo sporunun dünya çapında resmi 
temsilcileridir ve bu sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir.  
• Mesleki Ahlak Kurallarına, IJF Ana Statüsüne ve düzenlemelerine ve yöneticilerin rol ve 
sorumluluklarına sınırlar aşılmadan saygı gösterilmelidir.  

 



• Sadece çok düşük değere sahip olan hediyeler, yerel geleneklere uygun şekilde Olimpik taraflar 
veya IJF arasında takdir veya dostluk nişanesi olarak sunulmalı veya kabul edilmelidir. Diğer her 
türlü hediye, yararlanıcı tarafından ait olduğu kuruma/organizasyona teslim edilmelidir.    

• Olimpik tarafların üyeleri veya personeli ve onlara eşlik eden kişilere karşı gösterilen 
misafirperverlik, ev sahibi ülke normlarını aşmamalıdır.  

• Çıkar çatışmasına ilişkin düzenlemeler dikkate alınmalıdır.  

• Spor bahisleriyle ilgili olarak IOC kuralları ve talimatları titizlikle uygulanmalıdır.  
 
GÖRGÜ KURALLARINA SAYGI GÖSTERMEK   
• Etkinliğe uygun kıyafet kurallarına uyulmalıdır.  
 
DİĞERLERİNE SAYGI GÖSTERMEK  
• Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında veya herhangi bir resmi tören esnasında 
abartılı sayılabilecek hiçbir nesne, işaret ve dini jest veya hareket yapılmamalıdır.     
• Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında kontrolsüz jestler/hareketler yaparak veya 
başka eylemlerde bulunarak saygısızlık yapılmamalı ve Judo ruhuna aykırı güncel kurallara 
uymayan herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır.  
• Sporculara veya herhangi bir katılımcıya fiziksel veya sözlü şiddet uygulanmamalıdır.  
 

KAYNAKLARA SAYGI GÖSTERMEK   
• Spor veya özel makamlar tarafından yöneticilerin kullanımına sunulan her türlü kaynak tam bir 
şeffaflık içinde yönetilmeli ve kaynak kullanımına ilişkin hesap verme sorumluluğu yerine 
getirilmelidir.  
 

7. MESLEKİ AHLAK KURALLARININ İHLALİ  
• Mesleki Ahlak Kurallarının ihlal edildiğine ilişkin bir kanıt varsa, tespit edilen durumun 
ciddiyeti dikkate alınarak, sözlü bir uyarı verilir veya gerekli görülmesi halinde, olayın 
gerçekleştiği tarihi takiben bir hafta içinde IJF Genel Sekreterine bir yazılı rapor sunulur.   
• Yazılı rapor net olmalı ve olaya karışan kişilerin isimlerine, ifadelerine ve olayın nasıl 
gerçekleştiğinin daha iyi anlaşılması açısından katkı sağlayacak olan tanıkların adres ve telefon 
numaralarına yer vermelidir. Rapor, IJF’nin üç resmi dillinden birinde yazılmalıdır. İlgili tarafa bir 
alındı belgesi gönderilecektir.  
• Tespit edilen gerçeklere dayanarak, IJF Etik Kurulu atılması gereken adımla ilgili IJF İcra 
Kuruluna bir karar teklifinde bulunur.  
• IJF İcra Kurulunun sunulan durumun Birinci Derece Disiplin Kurulu tarafından bir oturumla ele 
alınması gerektiğine karar vermesi halinde gerekli düzenlemeler yapılır.  
 

 

EK G IJF ETKİNLİK AŞAMALARI  
G1.1 IJF Etkinlik Aşamaları  
Müsabaka normalde iki ana oturumdan oluşur:  

 



• Ön elemeler  
• Final bloğu  
 
Yukarıda belirtilen bölümlerde yer alacak olan müsabaka aşamaları, yapılan etkinliğin türüne 
göre değişir. Bu hususta yapılan her türlü değişiklik, IJF Spor Baş Direktörü tarafından kabul 
edilmeli ve onaylanmalıdır.  
 
Katılımcıların sayısına bağlı olarak bazı turlar her kategoride gerekli olmayabilir.  
 

 
 

Etkinlik Müsabaka Türü  Etkinlik Aşaması  

Grand Prix Çeyrek final repesaj  Ön elemeler  

• Eleme turu 128 

• Eleme turu 64 

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller 

• Repesaj  

• Yarı finaller  

Final bloğu  

• Bronz madalya müsabakaları 

• Final – Altın madalya  

Grand Slam Çeyrek final repesaj Ön elemeler  

• Eleme turu 128 

• Eleme turu 64 

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

• Repesaj  

• Yarı finaller  

Final bloğu 

• Bronz madalya müsabakaları 

• Final – Altın madalya 

Masters Çeyrek final repesaj  Ön elemeler  

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 



• Çeyrek finaller  

• Repesaj  

• Yarı finaller  

Final bloğu 

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya  

Dünya Şampiyonası 
Büyükler  

Çeyrek final repesaj  Ön elemeler  

• Eleme turu 128 

• Eleme turu 64 

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

Final bloğu  

• Repesaj  

• Yarı-finaller  

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya  

Dünya Şampiyonası 
Gençler ve Ümitler  

Çeyrek final repesaj Ön elemeler  

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

• Repesaj  

• Yarı finaller  

Final bloğu  

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya 

Dünya Şampiyonası 
Karma Takımlar  

Çeyrek final repesaj Ön elemeler  

• Eleme turu 64 

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

• Repesaj  

• Yarı finaller  

Final bloğu  

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya 



Dünya Şampiyonası 
Açık  

Çeyrek final repesaj Ön elemeler  

• Eleme turu 64 

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

Final bloğu 

• Repesaj  

• Yarı finaller  

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya 

Olimpiyat Oyunları  Çeyrek final repesaj Ön elemeler  

• Eleme turu 64 

• Eleme turu 32 

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

Final bloğu 

• Repesaj  

• Yarı finaller  

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya 

Olimpiyat Oyunları 
Karma Takımlar  

Çeyrek final repesaj Ön elemeler  

• Eleme turu 16 

• Çeyrek finaller  

Final Bloğu  

• Bronz madalya müsabakaları  

• Final – Altın madalya 

 

G1.2 Skorbordlar  
Skorbordlar spocuların, antenörlerin, minder ve yan hakemlerin, IJF Süpervizörlerinin ve IJF Hakem Kurulu üyelerinin görebileceği bir yere konumlandırılmalıdır. Bağımsız TV ekranı veya LED 
entegre ekranlar olarak kullanılabilir.  
 
 
Skorbordda aşağıdaki bilgiler gösterilmelidir:  
 
Sporcunun ismi  
Hangi sporcunun mavi ve beyaz judogiyi giydiği 
Üç harften oluşan ülke kodu  



Ülke bayrağı  
Süre 
Puanlar ve cezalar  
Etkinlik aşaması (altın sayı da dahil olmak üzere) 
  

 
G1.3 IJF Etkinlikleri için Standart Formlar  
Delegasyon Doğrulama Listesi  
Tartı Listesi  
Müsabaka Sıralaması Örneği  
Hakem Listesi Örneği 
Müsabaka Cetveli Örneği  
Direkt Elenme (Nakavt)  
Çeyrek Final Repesaj  
Çeyrek Finalde Başlayan Repesajla Eleme Sistemi (Son 8) / 64 Sporcu veya Takıma Kadar   
Çeyrek Finalde Başlayan Repesajla Eleme Sistemi (Son 8) / 32 Sporcu veya Takıma Kadar  
Çeyrek Finalde Başlayan Repesajla Eleme Sistemi (Son 8) / 16 Sporcu veya Takıma Kadar 
Çeyrek Finalde Başlayan Repesajla Eleme Sistemi (Son 8) / 8 Sporcu veya Takıma Kadar  
Çift Repesaj / 64 Sporcu veya Takıma Kadar   
Çift Repesaj / 32 Sporcu veya Takıma Kadar   
Çift Repesaj / 16 Sporcu veya Takıma Kadar  
Çift Repesaj / 8 Sporcu veya Takıma Kadar   
Tam Repesaj / 32 Sporcu veya Takıma Kadar   
Tam Repesaj / 16 Sporcu veya Takıma Kadar   
5 Sporcu veya Takım Olması Halinde – Opsiyon 1 
5 Sporcu veya Takım Olması Halinde – Opsiyon 2 
4 Sporcu veya Takım Olması Halinde – Opsiyon 1 
4 Sporcu veya Takım Olması Halinde – Opsiyon 2 
3 Sporcu veya Takım Olması Halinde – Opsiyon 1 
3 Sporcu veya Takım Olması Halinde – Opsiyon 2 
Kazanan Sporcu Listesi Örneği  
Takım Sıralama Doğrulama Listesi Örneği  
Takım Müsabaka Cetveli Örneği – Sonuçlarla Beraber  
Karma Takım Müsabaka Cetveli Örneği 
 

EK H TERİMLER LİSTESİ  

 
 
 
 



H1.1 Japonca Terimler Listesi  

Japonca Türkçe  

Anza Bağdaş kurarak oturmak  

Ashi-waza Ayak veya bacak teknikleri  

Atemi-waza Hassas noktalara vuruş, vuruş teknikleri  

Awase-waza İki Waza-ari kombinasyonu  

Dan’i Dan kademesi 

Dojo Antrenman salonu  

Encho-Sen (e.g. golden score period) Maçın uzaması 

Fukushin Yan Hakem (artık Masa Hakemi)  

Fusen-gachi Hükmen galip olmak  

Haisha Kaybeden 

“Hajime!” “Başla!” 

Hansoku İhlal  

Hansoku-make Ağır ihlal veya hafif cezaların birikmesi ile 
mağlup etmek  

Hidari-jigo-tai Sol savunma duruşu  

Hidari-shizen-tai Sol doğal normal duruş  

Hikite El çekme / el çeken  

Hikiwake Berabere  

Ippon Tam puan  

Jigo-hontai Temel savunma duruşu  

Jigo-tai Savunma duruşu  



Jiku-ashi Destek bacağı  

Jogai Müsabaka alanı dışı  

Jonai Müsabaka alanı içi  

Joseki Üst düzey judokaların oturduğu yüksekteki 
yer  

Judogi Judo üniforması  

Kachi Kazanmak 

Kaeshi-waza Karşı teknikler  

Kake Tekniğin uygulanması  

Kansetsu-waza Eklem kilitleri  

Kappo Resüsitasyon yöntemi  

Kata Formlar 

Katame-waza Tutma/yakalama teknikleri  

Katsu Kappo tekniği  

Keiko Antrenman / Egzersiz  

Kiken-gachi Rakibin müsabakadan çekilmesiyle galip 
gelme  

Kime Karar verme, kesin kararlılık  

Kinsa Hafif üstünlük veya düşüklük  

Kinshi-waza Yasaklı teknikler  

“Kiotsuke!” “Dikkat!” (Komutla birlikte kişi ayağa kalkar ve 
topukları bitişik bir şekilde ayakta durur)  

Koshi-waza Kalça teknikleri  

Kumikata Yöntemle rakibi tutmak, tutuşmak  



Kuzushi Denge bozma  

Kyusho Hayati / yaşamsal nokta  

Ma’ai İki rakip arasındaki uzaklık  

“Maitta!” “Pes ediyorum!” 

Ma-sutemi-waza Sırt üstü yatarak geri atış teknikleri  

Mate Bekle 

Migi-jigo-tai Sağ savunma duruşu  

Migi-shizen-tai Sağ doğal normal duruş  

Nagekomi Tekrar tekrar atış yapmak  

Nage-waza Atış teknikleri  

Ne-waza Yer hareketler, yatar pozisyonda yapılan 
teknikler  

Osaekomi-waza Rakibi kaçamayacak şekilde yapılan 
tutuşlar  

“Osaekomi!” “Tutuş başladı!” 

“Otagai-ni-rei!” “Birbirinizi selamlayın!” 

Randori Serbest çalışma  

Renraku-waza Birkaç tekniğin kombinasyonu  

Rei Eğilerek selam verme  

Ritsu-rei Ayakta eğilerek selam vermek  

Seiza Diz üstü oturma / Resmi oturma  

Shiai Maç / Müsabaka 

Shiai-jo Müsabaka alanı  

Shido İkaz / Hafif ceza  



Shime-waza Boğuş teknikleri  

Shimpan Hakemlik  

Shimpan’in Hakemler  

Shimpan riji Hakem Direktörü  

Shisei Duruş/Postür  

Shizen-tai Doğal, normal duruş  

Shizen-hontai Düz doğal duruş  

Shomen Dojonun ön kısmı / Üstteki oturma yerleri  

“Shomen-ni-rei!” “Öne doğru eğil!” 

Shosha Galip, kazanan 

Shushin Hakem  

“Sono-mama!” “Kımıldama / Pozisyonu bozma!” 

“Sore-made!” “Süre doldu!” 

Sutemi-waza Kendini yere atarak yapılan atış teknikleri  

Tachi-waza Ayakta yapılan teknikler  

Tai-sabaki Vücut döndürme, çevirme / Vücut kontrol  

Tatami Minder  

Te-waza Elle yapılan teknikler  

“Toketa!” “Tutuş bozuldu!” 

Tori Teknik yapan sporcu  

Tsukuri Tekniğe yerleşmek 

Tsurite El kaldıran, el kaldırmak 

Uchikomi Tekniği, antrenmanı tekrarlamak  



Ude-gaeshi Kol kilitleyen atış / Kolu ters çevirme 

Uke Rakibinin saldırısına maruz kalan pasif 
sporcu, pasif partner  

Ukemi Pratik çalışma yapılırken yapılan hafif 
düşüşler  

Waza Teknikler  

Waza-ari İppon puanından düşük olan olumlu puan  

Yakusoku-renshu Sporcuların serbest çalışırken birbirlerine 
direnç göstermeden anlaşarak çalışması  

Yoko-sutemi-waza Kendini yana atarak yapılan atış teknikleri  

“Yoshi!” “Devam et!” 

Yusei-gachi Üstün performansla galip olmak  

Za-rei Diz çökerek yapılan selamlama  

 
H1.2 Judo Tekniklerinin İsimleri  
Nage-waza (68) 

 

1 Seoi-nage SON 

2 Ippon-seoi-nage ISN 

3 Seoi-otoshi SOO 

4 Tai-otoshi TOS 

5 Kata-guruma KGU 

6 Sukui-nage SUK 

7 Obi-otoshi OOS 

8 Uki-otoshi UOT 



9 Sumi-otoshi SOT 

10 Yama-arashi YAS 

11 Obi-tori-gaeshi OTG 

12 Morote-gari MGA 

13 Kuchiki-taoshi KTA 

14 Kibisu-gaeshi KIG 

15 Uchi-mata-sukashi UMS 

16 Kouchi-gaeshi KOU 

 

 

1 Uki-goshi UGO 

2 O-goshi OGO 

3 Koshi-guruma KOG 

4 Tsurikomi-goshi TKG 

5 Sode-tsurikomi-goshi STG 

6 Harai-goshi HRG 

7 Tsuri-goshi TGO 

8 Hane-goshi HNG 

9 Utsuri-goshi UTS 

10 Ushiro-goshi USH 

 

 

1 De-ashi-harai DAB 

2 Hiza-guruma HIZ 



3 Sasae-tsurikomi-ashi STA 

4 O-soto-gari OSG 

5 O-uchi-gari OUG 

6 Ko-soto-gari KSG 

7 Ko-uchi-gari KUG 

8 Okuri-ashi-harai OAB 

9 Uchi-mata UMA 

10 Ko-soto-gake KSK 

11 Ashi-guruma AGU 

12 Harai-tsurikomi-ashi HTA 

13 O-guruma OGU 

14 O-soto-guruma OGR 

15 O-soto-otoshi OSO 

16 Tsubame-gaeshi TSU 

17 O-soto-gaeshi OGA 

18 O-uchi-gaeshi OUC 

19 Hane-goshi-gaeshi HGG 

20 Harai-goshi-gaeshi HGE 

21 Uchi-mata-gaeshi UMG 

 

 

1 Tomoe-nage TNG 

2 Sumi-gaeshi SUG 



3 Hikikomi-gaeshi HKG 

4 Tawara-gaeshi TWG 

5 Ura-nage UNA 

 

 

1 Yoko-otoshi YOT 

2 Tani-otoshi TNO 

3 Hane-makikomi HNM 

4 Soto-makikomi SMK 

5 Uchi-makikomi UMK 

6 Uki-waza UWA 

7 Yoko-wakare YWA 

8 Yoko-guruma YGU 

9 Yoko-gake YGA 

10 Daki-wakare DWK 

11 O-soto-makikomi OSM 

12 Uchi-mata-makikomi UMM 

13 Harai-makikomi HRM 

14 Ko-uchi-makikomi KUM 

15 Kani-basami KBA/P25 

16 Kawazu-gake KWA/P26 

 
Katame-waza (32) 

 



1 Kesa-gatame KEG 

2 Kuzure-kesa-gatame KKE 

3 Ushiro-kesa-gatame UKG 

4 Kata-gatame KAG 

5 Kami-shiho-gatame KSH 

6 Kuzure-kami-shiho-gatame KKS 

7 Yoko-shiho-gatame YSG 

8 Tate-shiho-gatame TSG 

9 Uki-gatame UGT 

10 Ura-gatame URG 

 

 

1 Nami-juji-jime NJJ 

2 Gyaku-juji-jime GJJ 

3 Kata-juji-jime KJJ 

4 Hadaka-jime HAD 

5 Okuri-eri-jime OEJ 

6 Kataha-jime KHJ 

7 Katate-jime KTJ 

8 Ryote-jime RYJ 

9 Sode-guruma-jime SGJ 

10 Tsukkomi-jime TKJ 

11 Sankaku-jime SAJ 



12 Do-jime DOJ/P08 

 

 

1 Ude-garami UGR 

2 Ude-hishigi-juji-gatame JGT 

3 Ude-hishigi-ude-gatame UGA 

4 Ude-hishigi-hiza-gatame HIG 

5 Ude-hishigi-waki-gatame WAK/P35 

6 Ude-hishigi-hara-gatame HGA 

7 Ude-hishigi-ashi-gatame AGA 

8 Ude-hishigi-te-gatame TGT 

9 Ude-hishigi-sankaku-gatame SGT 

10 Ashi-garami AGR/P04 

 
H1.3 Cezalar 

 

Tekniği dışarıda uygulamak  P01 

Tutuşu engellemek  P02 

Rakibin parmaklarını bükmek  P03 

Ashi-garami P04 

Savunma duruşu  P05 

Judogiyi bozmak  P06 

Talimatlara uymamak  P07 

Dojime P08 



Minderin içine doğru sürüklemek  P09 

Etrafına dolaşma  P10 

Geri düşme, sırtüstü düşme P11 

Fos atak  P12 

Parmakları koldan içeri sokmak P13 

Parmakları birbirine kenetlemek  P14 

Kemere ayak dayamak  P15 

Müsabaka alanı dışında  P16 

Kafa ile dalış yapmak  P17 

Aynı taraftan tutuş  P18 

Kol uçlarını tutmak  P19 

Elle yüzü kapatmak  P20 

Pantolon paçasını tutmak  P21 

Kural dışı eklem kilidi  P22 

Kural dışı Ne-waza denemesi P23 

Judogiyi ağıza almak  P24 

Kani-Basame P25 

Kawazu-Gake P26 

Tutuşu bozmak için tekme atmak  P27 

Metalik nesne  P28 

Savaşmama P29 

Destek bacağına darbe  P30 

Ceket/kemerle Shime  P31 



Omurga uzatma  P32 

Gereksiz ifadeler  P33 

Sportmence olmayan davranış  P34 

Waki-gatame P35 

Aşağı çekme  P36 

Pistol Grip P37 

Kemeri tutma  P38 

Tekme atmak  P39 

Dışarı itmek  P40 

Kararsız, kesin olmayan  P99 

 

 

Bye BYE 

Fusen Gachi FUS 

Kiken gachi KIK 

Kararsız, kesin olmayan UND 

Kararsız Katame-waza UNK 

Kararsız Nage-waza UNN 

Yusei Gachi YUS 

 


	IJF SPOR VE ORGANİZASYON KURALLARI (SOR)

