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ПРАВИЛА СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЗЮДО 
 
СТАТТЯ 1 – МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗМАГАНЬ 

Майданчик для змагань повинен мати мінімальні розміри 14м х 14м і має бути покритий 

Татамі або подібним прийнятним матеріалом. 

Майданчик для змагань ділиться на дві зони. 

Внутрішня площа для змагань називається робочою зоною і повинна бути мінімально - 8м 

х 8м або максимально - 10м х 10м. 

Майданчик за робочою зоною називається зоною безпеки і повинен бути шириною не 

менше 3м. Робоча зона повинна мати колір відмінний від зони безпеки і має витримувати 

достатній контраст, щоб уникнути ситуацій на краю, які вводять в оману. Рекомендовані 

кольори мають бути затверджені МФД. 

Майданчик для змагань повинен знаходитись на пружній підлозі або платформі (див. 

ДОДАТОК). 

Коли два або більше майданчиків для змагань розміщені разом, необхідна загальна зона 

безпеки між ними повинна бути шириною 4м. 

Навколо майданчика для змагань має бути вільна зона не менше 50см. 
 
ДОДАТОК Стаття 1. МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗМАГАНЬ 

Для Олімпійських Ігор, Чемпіонатів Світу та Мастерса, робоча зона повинна бути розміром 

10м х 10м і зоною безпеки 4 м мінімум. 

Зазначені розміри рекомендовані і для Континентальних чемпіонатів. 

ТАТАМІ 

Мати, що мають розміри 1м х 2м або 1м х 1м, виготовлені зі спресованих полімерних 

матеріалів (піни). 

Татамі повинні мати твердість та необхідну пружність для пом’якшення падінь «укемі», і не 

повинні бути слизькими і надто грубими. 

Мати повинні вкладатись без щілин, не повинні зміщуватись, і їх поверхня має бути 

рівною. 

Технічні специфікації до Татамі викладено в Додатку 6 «Вимоги до Татамі МФД» 

Спортивних та Організаційних Правил МФД. 

ПЛАТФОРМА 

Платформа не є обов’язковою. Виготовлюється з твердих сортів дерева, повинна бути 

пружною. Розміри бічної грані приблизно 18м, висота не більше 1м (зазвичай 50 см чи 

менше). 

(При використанні платформи рекомендовано застосовувати зону безпеки шириною 4м 
навколо майданчика змагань) 
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ПРАВИЛА СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЗЮДО 
 

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗМАГАНЬ 

 
РОБОЧА ЗОНА 

 

СТАТТЯ 2 – Обладнання 

 

a) Табло оцінок 

Для кожного татамі повинно бути два (2) інформаційних табло, які показують рахунок 
горизонтально. Вони повинні бути розташовані за межами майданчика для змагань, щоб їх 
легко бачили арбітри, члени Комісії, офіційні особи та глядачі. 

Табло повинно бути забезпечене приладом, яке показує штрафні очки, отримані учасниками. 

(Див. Приклад в Додатку). 

Не зважаючи на використання електронних табло, в якості резерву повинні бути механічні 

табло (див. Додаток). 
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ПРАВИЛА СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЗЮДО 
 
b) Контроль часу 
Для контролю часу необхідно мати наступні годинники:  
 

Тривалість сутички Один (1) 

Осаекомі Два (2) 

Резервні Один (1) 
 
У разі використання електронних годинників механічні годинники повинні 
використовуватися для контролю (див. Додаток). 
 
c) Прапорці (Контроль часу) 
Для контролю часу необхідно мати наступні прапорці: 

 

Жовтий Час вийшов 
 

Зелений 
 

Контроль Осаекомі 

 
Немає необхідності використовувати жовтий і зелений прапорці, коли електронне табло 
показує тривалість змагання та тривалість утримання. Однак ці прапорці повинні 
знаходитися в резерві (див. Додаток). 
 
d) Сигнал закінчення 
Повинен використовуватися гонг чи схожий звуковий пристрій, щоб сповістити арбітра про 
закінчення часу бою. 
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2014-2016 
 

e) Білі та сині дзюдоги 
Учасники зобов’язані надягати сині або білі дзюдоги. (Перший викликаний учасник 
надягає синю дзюдоги, другий викликаний учасник – білу). 
 

 
ДОДАТОК Стаття 2 – Обладнання 

 

Місце розтошування хронометристів/секретарів/суддів на табло 

Секретарі, хронометристи і судді табло повинні розташовуватися обличчям до 
арбітра. 

Годинник контролю часу та табло 

Годинник і секундоміри повинні бути зручними в експлуатації. Їх точність необхідно 
перевіряти перед початком і в ході змагання. 

Табло для оцінок повинно відповідати вимогам, які встановлені Міжнародною 
федерацією дзюдо, і бути в розпорядженні арбітрів за необхідності. 

 
Механічні секундоміри і табло повинні використовуватися одночасно з 
електронним обладнанням на випадок відмови електронної системи. Механічне 
табло повинне бути в резерві. 

 
Механічне табло 

 
ПРИКЛАД: Біла частина табло показує Ваза-Арі та покарання один (1) Шидо 

 
Електронне табло 

 
Біла частина табло показує Ваза-Арі та покарання два (2) Шидо. 
Синя частина показує рахунок один (1) Юко. 
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ПРАВИЛА СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЗЮДО 

СТАТТЯ 3 – Форма дзюдо (Дзюдоги) 
Учасники змагань повинні бути вдягнені в дзюдоги (костюми дзюдо), що відповідають 
наступним вимогам: 
В день змагань, учасники повинні бути в дзюдогах, що відповідають ПОЛОЖЕННЯМ ПРО 
ДЗЮДОГИ на дату змагань. 
Посилання на Документ: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЗЮДОГИ. 
Цей документ є доступним на сайті МФД (Документи - офіційні). 
В день змагань, учасники повинні відповідати КЕРІВНИЦТВУ З КОНТРОЛЮ 
ДЗЮДОГИ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ МФД на поточну дату. Сайт МФД (Документи – Освітня та 
Тренерська комісія). 
Вся інформація повинна бути в «ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЗЮДОГИ» та «КЕРІВНИЦТВІ З 
КОНТРОЛЮ ДЗЮДОГИ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ МФД». 
ЗМІНИ ДО ВИМОГ ДО ДЗЮДОГИ (Набули чинності з 01.01.2014 р.) 
 

 

1/Рукав 
 
Рукава куртки повинні повністю 
закривати руку, включаючи 
зап’ястя, під час контролю. 
 

 

2/ Куртка 
 
Відстань між двома 
відворотами куртки в 
горизонтальній позиції повинна 
бути мінімум 20 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відстань по вертикалі від 
заглиблення верхнього краю 
грудини до місця перетину 
відворотів повинна бути не 
більше 10 см. 
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СТАТТЯ 4 – Гігієна 

1. Дзюдоги повинна бути чистою, сухою та без неприємного запаху. 

2. Нігті на ногах та руках повинні бути коротко обстрижені. 

3. Особиста гігієна учасників повинна бути на високому рівні. 

4. Довге волосся повинне бути зав’язане так, щоб не завдавати незручностей супернику. 

Волосся повинне бути прибране за допомогою резинки для волосся або схожого 

матеріалу та бути без будь-яких жорстких або металевих матеріалів. Голова не повинна 

бути вкритою за винятком медичного бандажа. 

5. Будь-який учасник, який не виконує вимоги Статей 3 та 4, позбавляється права брати 

участь у змаганнях і його супернику присуджується перемога у цьому змаганні згідно 

Статті 26 цих Правил, Фусен-Гачі, якщо змагання ще не почалося, або Кікен-Гачі, якщо 

змагання вже почалося, у відповідності з правилом «більшості з трьох». 

СТАТТЯ 5 – Арбітри та офіційні особи 

Зазвичай сутичку обслуговують три арбітри різних областей для двох спортсменів. 

Такий самий принцип застосовується до командного змагання. 

 

Один арбітр на татамі з радіо комунікаційною системою з’єднаний з двома суддями 

за столом, які асистують за допомогою системи відео контролю під наглядом 

Суддівської комісії. 

Буде використовуватися системи ротації арбітрів для забезпечення нейтралітету. 

Арбітрам допомагають хронометристи, судді на табло та секретарі. 

Суддівська комісія, яка також може брати участь та знаходиться поряд з власною системою 

відео контролю, повинна з’єднуватись з арбітром та суддями через навушники. Процедура 

дій зазначена в Статті 19.6. 
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2014-2016 
 
 
ДОДАТОК Стаття 5 – Арбітри та офіційні особи 
 
 Організаційний комітет повинен переконатись, що судді табло, секретарі, хронометристи 
та інший технічний персонал пройшли відповідну підготовку як технічні офіційні особи. 
 
Суддів на табло повинно бути не менше двох (2) осіб: один – для фіксації чистого часу 
змагання, інший – для фіксації часу утримання. 

По можливості призначається третій суддя, щоб контролювати перших двох (2) від 
можливих помилок. 

Суддя на табло, що фіксує чистий час змагання, включає годинник по команді Хаджіме 

або Йоші і зупиняє годинник по команді Мате або Соно-Мама. 

Суддя на табло, що фіксує час утримання, включає годинник по команді Осаекомі, 
зупиняє його по команді Соно-Мама, знову включає по команді Йоші. По команді Токета 
або Мате він зупиняє годинник і повідомляє арбітру час утримання. 

По закінченню часу утримання (20 або 15 секунд), якщо до цього атакуючий борець мав 

оцінку Ваза-Арі, він показує кінець Осаекомі шляхом звукового сигналу. 
 

Ручні команди 

Суддя на табло, що фіксує час утримання, піднімає зелений прапорець під час сутички, 
коли він включає годинник, почувши команду та побачивши сигнал Осаекомі або Йоші. 
Він опускає прапорець, коли зупиняє годинник, почувши команду Токета, Матте або 
Соно-Мама, або, коли закінчився час Осаекомі. 

Суддя на табло, що фіксує чистий час сутички, піднімає жовтий прапорець, коли він 
зупиняє годинник, почувши команду та побачивши сигнал Матте або Соно-Мама, і 
опускає його, коли він знову включає годинник по команді Хаджіме або Йоші. 

Коли час змагання закінчується, судді табло повинні попередити арбітра шляхом звукового 

сигналу (див. Статті 10, 11 та 12 Правил суддівства). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
  



 

ПРАВИЛА СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЗЮДО 
 
 

Хронометрист повинен переконатися, що він достатньо ознайомлений з жестами арбітра 

та командами, для того щоб правильно позначати процес та результати сутички. 

Разом із зазначеними особами повинен бути секретар змагання для реєстрації 

загального ходу сутички. 

Якщо застосовується електронна система, процедура є такою ж, як описано вище. Проте 

механічний годинник повинен також застосовуватись одночасно з електронним 

обладнанням для забезпечення точності, а також механічне табло повинне бути в резерві. 

 

 

СТАТТЯ 6 - Положення та функції арбітра 

Арбітр зазвичай знаходиться в межах робочої зони. Він веде сутичку і керує суддівством. 

Він повинен стежити за тим, щоб його рішення правильно фіксувалися на табло. 

ДОДАТОК Стаття 6 – Положення та функції арбітра 

Арбітр повинен переконатися в тому, що майданчик для змагань, приналежності, форма, 
гігієна, технічний персонал і т.д. знаходяться в належному стані перед початком 
змагання. 

Учасник, вдягнений у синю дзюдоги, знаходиться зліва від арбітра, а учасник, вдягнений 
у білу дзюдоги, знаходиться справа від арбітра. 

У тих випадках, коли обидва учасники знаходяться в положенні боротьби лежачи, 
розвернувшись обличчям до краю робочої зони, арбітр може зайняти положення і 
спостерігати за діями учасників в зоні безпеки. 

Перед початком змагань арбітри повинні ознайомитися зі звуком гонга або іншого 
сигналу, що позначає закінчення часу сутички на татамі, та з місцем знаходження лікаря 
та медичних працівників, а також перевірити роботу навушників та системи відео 
контролю. 

Здійснюючи контроль на татамі, арбітр повинен звернути увагу на те, щоб поверхня 

татамі була рівною та чистою, без щілин між матами, а також що учасники відповідають 

вимогам Статей 3 і 4 цих Правил суддівства. 
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Арбітр повинен стежити за тим, щоб глядачі, вболівальники або фотографи не 
створювали небезпеки або ризику травмування учасників. 

Арбітр залишає майданчик для змагань під час презентацій або будь-якої тривалої 
затримки в програмі. 

 

 

СТАТТЯ 7 – Положення та функції суддів 
 
Два арбітри, які діють як бічні судді, сидять за столом, та судять разом з арбітром, з яким 
вони з’єднані через навушники, та допомагатимуть йому з системою відео контролю 
згідно правила «більшості трьох». 
 
Якщо суддя помічає, що табло несправне, він звертає увагу арбітра на помилку. 
 
Якщо учаснику потрібно змінити будь-яку частину дзюдоги за межами майданчика для 
змагань, або тимчасово залишити майданчик для змагань після початку змагання, з 
причини, яка вважається поважною центральним арбітром, надаючи це право лише у 
виняткових випадках, суддя повинен обов’язково піти з учасником, щоб переконатись, 
що все в порядку. 
 
Якщо судді не є однієї статі, офіційна особа, призначена головним арбітром, замінює 
суддів та супроводжує учасника. 
 

 

СТАТТЯ 8 - Жести 
 

a) Арбітр 
Арбітр робить нижче зображені жести, коли відбуваються такі дії: 
 
1. Іппон: підіймає одну руку долонею вперед високо над головою. 
 
2. Ваза-Арі: підіймає одну руку долонею вниз, вбік, на рівень плеча. 
 
3. Ваза-Арі-Авасете-Іппон: Спочатку Ваза-Арі, потім жест Іппон. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

ПРАВИЛА СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЗЮДО 
 

 
4. Юко: підіймає одну руку долонею вниз, під кутом 45 градусів по відношенню до 

корпусу. 

5. Осаекомі: витягує руку вперед вниз у бік учасників, перебуваючи обличчям до них і 

ледве нахиливши корпус вперед. 

6. Токета: витягує одну руку вперед і два-три рази швидко махає нею вправо-вліво 

нахиливши корпус вперед у бік учасників. 

7. Хіківаке: підіймає одну руку високо вгору і опускає її вперед, затримавши перед 

собою на деякий час (великий палець вгору). (* Див. Додаток) 

8. Мате: підіймає одну руку вперед паралельно татамі на рівень плеча долонею вперед 

пальцями вгору в бік судді табло. 

9. Соно-Мама: нагинається вперед і торкається долонями обох борців. 
 

10. Йоші: легким поштовхом торкається долонями обох борців. 

11. Скасування оцінки: однією рукою вказує на цей жест, а іншою рукою, піднявши її над 

головою, махає два-три рази вправо-вліво. 

12. Визначити переможця сутички: підіймає одну руку долонею донизу, вище рівня 

плечей, до переможця. 

13. Вказати учаснику (учасникам) на необхідність привести до ладу дзюдоги – схрещує 

руки на рівні пояса долонями до себе. 

14. Покликати лікаря: повертається обличчям до медичного столу, махає рукою 

(долонями вгору) за напрямом від медичного столу до травмованого учасника. 

15. Оголошення покарання (Шидо, Хансоку-Маке): вказівним пальцем вказує на 

учасника, який заслужив покарання. 
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16. Пасивне ведення боротьби: підіймає обидві руки перед собою на рівні грудей і 

обертає ними від ліктів у напрямку вперед, потім показує вказівним пальцем на 
порушника. 

 
17. «Фальш атака»: простягає обидві зімкнені руки вперед, потім робить рух вниз обома 

руками. 

 

ДОДАТОК Стаття 8 – Жести 

Якщо недостатньо зрозуміло, арбітр може після офіційного жесту вказати в бік синього 
або білого учасника (вихідне положення), який отримав оцінку або покарання. 

Щоб дозволити учаснику (учасникам) сісти на схрещені ноги у вихідне положення в разі 
виникнення тривалої паузи у змаганні, арбітр повинен показати учаснику жест на 
вихідне положення витягнутою рукою долонею вгору. 

Щоб правильно показати жести Юко та Ваза-Арі, потрібно починати рух руки від грудей, 
в сторону, а потім у правильне кінцеве положення. 

Жести Юко, Ваза-Арі арбітр повинен тримати протягом 3-5 секунд та займати таке 
положення, щоб оцінку було чітко видно суддям. Однак при цьому обидва учасники 
повинні перебувати в його полі зору. 

*7. Жест Хіківаке застосовується лише у змаганнях за круговою системою. 

У разі оголошення покарання обом учасникам, арбітр повинен зробити жести і по 

черзі вказати на обох учасників (вказівним пальцем лівої руки учаснику ліворуч, а 

вказівним пальцем правої руки - учаснику праворуч). 

У разі помилкового жесту необхідно якнайшвидше зробити жест скасування 

оцінки. 

При оголошенні результату, така скасована оцінка не оголошується. 

Усі жести повинно тримати 3-5 секунд. 
 
При оголошенні переможця, арбітр повертається у вихідне положення на початку 
змагання, робить один крок вперед, вказує на переможця і робить один крок назад. 
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Поклін при виході на татамі 
та сходженні з нього 

Положення 
перед 

змаганням 

Запрошення учасників на татамі 

 
 

 
 

Iппон Ваза-Арі 
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Ваза-Арі-Авасате-Іппон Юко 
 

 

 
 

Осаекомі Токета Мате 
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Мате Соно-мама <=> Йоші Встати 
 
 
 

 
 

Привести до ладу дзюдоги Скасувати оцінку Недійсно 
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Хаджіме 

Соре- Маде 

Качі Присудити покарання 

 

 

 
 

Пасивне ведення 
боротьби 

«Фальш атака» Покликати лікаря 
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 Покарання за блокування Покарання за 

перехресний та  
односторонній 

захват 
 

Покарання за відмову 
від Куміката (захвату) 

 

 
 

Шидо за вихід із зони Встати 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



 

2014-2016 
 

 

 
 

Покарання за утримання краю рукава 
 

 
Покарання за пальці в рукаві 

 
 

 
Покарання за захват ноги Покарання Покарання за виступ за межі 

робочої зони 
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Стаття 9 - Місце (Зона дії) 
 
Боротьба проводиться в межах робочої зони. Для того, щоб кидок вважався дійсним, 
він повинен виконуватись, коли обидва учасники знаходяться в межах робочої зони 
або принаймні Торі торкається робочої зони, чи коли кидок є тривалим. 
 
Будь-яка техніка, яка застосована, коли обидва учасники знаходяться поза робочою 
зоною, вважається недійсною. 
  
Усі прийоми є дійсними та можуть тривати (без Мате) до тих пір, доки учасник 
торкається робочої зони будь-якою частиною свого тіла. 

Винятки 

a)  Якщо кидок був початий лише одним учасником, який перебуває у робочій зоні, 

але в його процесі обидва учасники виходять за межі робочої зони, прийом може 

бути оцінений, якщо динаміка дії не переривалася. 

Також, будь-яка зустрічна техніка учасника, який перебував поза робочою зоною, 

коли кидок був початий, може бути оцінений, якщо динаміка дії не переривалася. 

b-c перекласти з російського тексту стор. 14 б) та в) 

Додаток Стаття 9 - Місце (Зона дії) 
Коли сутичка розпочалась, учасники не можуть залишати майданчик для змагань, 

виняток складає лише дозвіл арбітра на це. Дозвіл надається лише у виняткових 

випадках, таких як потреба змінити дзюдоги або вона пошкодилась чи забруднилась. 
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СТАТТЯ 10 – Тривалість сутички 

1. Тривалість та форма сутичок визначаються згідно правил турніру. 

Для всіх чемпіонатів та турнірів, які проводяться під егідою Федерації дзюдо України, 

тривалість сутичок та час відпочинку між сутичками зазначається в цих Правилах. 

В цих нормах зазначені основоположні принципи, яких слід дотримуватись під час 

Національних чемпіонатів та інших Офіційних турнірів. 

Дорослі/команда (чоловіки):  5 хвилин чистого часу змагання 

Дорослі/команда (жінки):  4 хвилини чистого часу змагання 

Юніори до 21 року/команда:  4 хвилини чистого часу змагання 
Кадети до 18 років/команда:    4 хвилини чистого часу змагання 

2. Кожен учасник має право на 10 хвилин відпочинку між сутичкам. 

3. Арбітр повинен перевірити час сутичок перед виходом на татамі. 

СТАТТЯ 11 – Тимчасова зупинка боротьби 

Проміжки часу між командами арбітра Мате і Хаджіме, а також між Соно-Мама і Йоші не 
входять в тривалість часу сутички. 

СТАТТЯ 12 – Сигнал про закінчення часу сутички  

Сигнал про закінчення часу змагання дається арбітру за допомогою звуку гонгу або 

іншого подібного звукового сигналу. 
 

ДОДАТОК Стаття 12 – Сигнал про закінчення часу змагання 

Коли використовуються декілька татамі для змагань одночасно, потрібно використовувати 

декілька різних звукових сигналів. Сигнал про закінчення часу сутички повинен бути 

достатньо гучним, щоб його можна було почути крізь шум з боку глядачів. 

 

СТАТТЯ 13 – Час Осаекомі 
 

1. Значення 

a) Іппон: всього 20 секунд. 

b) Ваза-Арі: 15 секунд або більше, але не перевищує 20 секунд. 

c) Юко: 10 секунд або більше, але не перевищує 15 секунд. 
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СТАТТЯ 14 – Збіг технічної дії з сигналом про закінчення часу сутички  
 

1. Будь-яка технічна дія, розпочата одночасно з сигналом про закінчення сутички, 

підлягає оцінці. 

2. Також кидок може бути виконаний одночасно зі звуковим сигналом, якщо арбітр 

вирішує, що ефект не буде негайним, він оголошує Соре-Маде, без оцінки. 

 

3. Будь-яка техніка, застосована після звукового сигналу про закінчення часу сутички, 

вважається недійсною, навіть якщо арбітр не встиг дати команду Соре-Маде. 

4. Осаекомі одночасно зі звуковим сигналом. 

Коли Осаекомі оголошується разом зі звуковим сигналом гонга або іншого пристрою, що 

вказує на звукове позначення часу, відведеного для сутички, або коли часу не достатньо 

для закінчення Осаекомі, час відведений для сутички, подовжується до оголошення 

Іппону (або його еквіваленту) або команди арбітра Токета чи Мате. 
 
Протягом часу утримання учасник (Уке), якого отримує на Осаекомі Торі може 
контратакувати, застосувавши Шиме-Ваза або Кансетсу-Ваза. У разі, якщо Торі не може 
продовжувати утримання Осаекомі та здається, учасник під Осаекомі (Уке) отримує 
Іппон та є переможцем сутички. 

СТАТТЯ 15 – Початок змагання 

1. Арбітр та судді за столом до початку сутички повинні зайняти вихідне положення, 

поперед виходу учасників на татамі. 

Під час індивідуальних змагань арбітр повинен знаходитись в центрі татамі 2 метри позаду 

від лінії, що поєднує учасників у вихідному положенні, обличчям до столу суддів на табло, 

та судді повинні сидіти за своїми відповідними столами. 

Під час командних змагань, початку змагань передує церемонія поклонів двох команд: 

a) Арбітр знаходиться в тому ж місці, як і під час індивідуальних змагань. За його вказівкою 

дві команди виходять на позначену сторону на  зовнішньому краї робочої зони в порядку 

убування, учасник з найбільшою вагою знаходиться ближче до арбітра, команди стоять 

обличчям одна до одної. 

 
 
 
 
 
 
 

27 
   



 

2014-2016 

b) За командою арбітра дві (2) команди після поклонів при вході в робочу зону 

переходять вперед до вихідного положення на татамі. 

c) Арбітр, простягнувши руки паралельно вперед з відкритими долонями, повинен дати 

команду учасникам повернутися до Дзосеікі (журі), та оголосити Рей, що виконується 

одночасно обома командами. Арбітр не вклоняється. 

d) Потім, коли дві команди стоять обличчям одна до одної,арбітр жестом рук (передпліччя 

підняті вгору, долоні розгорнуті одна до одної) вказує командам про поклін один одному 

та дає команду Рей, як у попередньому розділі. 

e)  Після завершення церемонії поклонів учасники двох команд виходять тим самим 

шляхом, через який вони увійшли, очікують на зовнішньому краю робочої зони. Під час 

кожної  сутички здійснюється така ж процедура поклонів, як і при індивідуальному 

змаганні. 

f) Після завершення останній сутички арбітр дає команду учасникам виконати дії, 
описані в пунктах a) та b), та оголошує переможця. Церемонія поклонів виконується у 

зворотному порядку, спочатку вклоняються один одному, а потім вклоняються 

Дзосеікі (журі). 

2. Учасники можуть вклонятися при виході чи залишенні робочої зони, проте це 
необов’язково. 

При виході на татамі суперники підходять до робочої зони одночасно. 

Учасники НЕ повинні тиснути руки один одному до початку змагання. 

3. Далі учасники виходять до центру краю робочої зони (на зону безпеки) з відповідних 

сторін згідно порядку боротьби (спочатку справа, потім зліва відносно положення 

арбітра) та залишаються стояти там. 

За сигналом арбітра учасники повинні пройти вперед до своїх відповідних початкових 

позицій та вклонитися одночасно один одному та зробити крок вперед з лівої ноги. 
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Коли сутички закінчились та арбітр оголосив результати, учасники одночасно роблять крок 

назад з правої ноги та вклоняються один одному. 

Якщо учасники змагань не вклоняються або роблять це невірно, арбітр повинен пояснити це 

учасникам. Дуже важливо виконувати поклін правильно. 

4. змагання завжди починається з позиції стоячи, коли арбітр оголошує Хаджіме. 

5. Акредитований лікар може попросити арбітра зупинити змагання у випадках та 

наслідках, зазначених у Статті 27. 

6. Для всіх заходів Міжнародної федерації дзюдо функції тренерів регулюються 

Міжнародною федерацією Дзюдо. Тренери повинні сидіти у відповідних місцях, 

зарезервованих для них перед початком боротьби. 
 

a) Тренерам заборонено давати вказівки учасникам під час сутички. 

b) Лише під час паузи (між Мате та Хаджіме), під час перерви боротьби, тренерам 

дозволено давати вказівки своїм учасникам. 

c) Після закінчення паузи та продовження боротьби (Хаджіме) тренери повинні знову 

зберігати тишу та не показувати жестів. 

d) Якщо тренер не дотримується цього правилу, він отримує перше ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 

e) Якщо тренер починає поводитись так само знову, то отримує друге 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ та буде видалений з майданчика для змагань без права 

повернутися протягом цього змагання. 

f) Якщо тренер продовжує поводити себе так само поза майданчиком для змагань, 

його буде покарано. Покаранням може бути анулювання акредитації. 

7. Члени Суддівської комісії можуть перервати сутичку та втрутитись лише за наявності 
помилки, яку треба виправити. Втручання та будь-яка зміна рішень арбітрів Суддівською 

комісією Федерації дзюдо України здійснюються лише у виняткових випадках. 

Втручання Суддівської комісії відбувається у трьох випадках: 

- Помилка оцінки дії між білим та синім учасником; 

- Оцінка Хансоку-Маке 

- Виняткові випадки 
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Для тренерів не існує процесу апеляції, проте вони можуть підійти до столу головного судді 

змагань для пояснення причини зміни остаточного рішення. 

 

СТАТТЯ 16 – Перехід до боротьби лежачи 

 
1. Учасники можуть змінити положення з Тачі-ваза на положення боротьби лежачи в 

одному з випадків, зазначених у цій статті. Однак, якщо використовувана техніка 
боротьби не є безперервною, арбітр повинен оголосити Мате і зупинити обох 
учасників для відновлення боротьби з положення стоячи. 

 
2 2. Ситуації, що дозволяють перехід з положення Тачі-Ваза до боротьби лежачи 

 

a) Коли учасник, закінчивши технічну дію, без затримки переходить до положення 

боротьби лежачи (Не Ваза), продовжує атакувати. 

b) Коли при падінні одного з учасників на землю в результаті невдалої спроби 

застосування техніки кидка, інший може отримати можливість скористатися 

нестійким положенням суперника та перевести його в положення Не Ваза.  
 
c) Коли до одного з учасників застосовується Шиме-Ваза або Кансетсу-Ваза в 

положенні стоячи, а потім продовжується боротьба лежачи, без переривання атаки. 

d) Коли один з учасників переводить свого суперника до боротьби лежачи вдалим 

рухом, який не може бути кваліфіковано як техніка кидка. 

e) В будь-якому іншому випадку, непередбаченому попередніми пунктами цієї статті, 

спроба впасти, або при повному падінні одного з учасників, створює вигідну для 

іншого бійця ситуацію для переходу до боротьби лежачи. 

3. Винятки 

Коли один з учасників тягне свого суперника у положення боротьби лежачи (Не 

Ваза) не відповідно до  пункту 2 Статті 16, та його суперник не отримує переваги, 

арбітр повинен оголосити Мате та покарати порушника відповідно до Статті 25.7, 

шляхом оголошення йому попередження (Шидо). 

Якщо суперник використовує дії Торі, проводить перехід до боротьби лежачи, можна 

продовжити. 
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СТАТТЯ 17 – Команда Мате 
 

1. Загальні положення 
Арбітр оголошує команду Мате з метою тимчасового зупинення сутички в ситуаціях, 
передбачених цією статтею. Для відновлення змагання арбітр оголошує команду 
Хаджіме: 

 
Учасники повинні швидко повернутися після команди Мате у вихідні положення в таких 
випадках: 

- коли арбітр оголосить Шидо при виході за межі робочої зони; 
- коли арбітр оголосить четверте Шидо-Хансоку-Маке. 
- коли арбітр попросить учасників привести до ладу свої дзюдоги; 
- коли арбітр вважає, що учасник(и) потребують медичної допомоги. 
 

Команда Maте повинна бути надана для оголошення Шідо учаснику, що заслуговує на 
неї, учасники повинні залишатись на місці, без необхідності повернення у вихідне 
положення (Мате–Шидо–Хаджіме). 
 
Арбітр, після оголошення Mате, повинен дбати про те, щоб тримати учасників в полі 
свого зору на той випадок, якщо вони не почули оголошення і продовжують боротьбу 
або в разі виникнення інших інцидентів. 
 

2. Ситуації, в яких арбітр повинен оголосити Мате. 

 

a) Коли обидва учасники повністю виходять за межі робочої зони. 

b) Коли один або обидва учасники виконують одну із заборонених дій, зазначених в 

Статті 25 цих Правил. 

c) Коли один або обидва учасники одержують травми або погано себе почувають. При 

виникненні будь-якої із ситуацій, зазначених в Статті 27, арбітр, після оголошення 

Мате, повинен звернутися до лікаря, щоб надати необхідну медичну допомогу згідно 

із зазначеною статтею, або на прохання учасника, або безпосередньо залежно від 

тяжкості травми, дозволяє учаснику(ам), з метою полегшення  надання лікування, 

прийняти будь-яке положення, відмінне від вихідного положення. 

 

d) Коли це необхідно для одного або обох учасників, щоб привести до ладу дзюдоги. 

e) Якщо в ході виконання боротьби лежачи відсутній очевидний прогрес. 

f) Якщо один із учасників встає в стійку або напівстійку з положення 
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боротьби лежачи, коли його суперник знаходиться у нього на спині, повністю не 

торкаючись руками татамі, що вказує на втрату контролю з боку суперника. 

g) Коли один з учасників при переході з положення боротьби лежачи відновлює 

положення стоячи і підіймає суперника, який лежить на спині з однією (1) або обома 

ногами охопивши навколо будь-якої частини учасника, який стоїть, з відривом від 

татамі. 

h) Якщо учасник виконує або намагається виконати Кансетсу-Ваза або Шиме-Ваза з 

положення стоячи і результат є недостатньо очевидним. 

i) Коли один з учасників починає або виконує будь-які підготовчі рухи виду бойових 
прийомів або техніки боротьби (не справжнього дзюдо), арбітр негайно оголошує 
Мате, намагаючись зупинити і не допустити, щоб учасник, який виконує рухи, 
закінчив технічну дію. 

j) В будь-якому іншому випадку, коли арбітр визнає за необхідне, зробити це. 

3. Ситуації, в яких арбітр не повинен оголошувати Mате. 

 

a) Арбітр не повинен оголошувати Мате, щоб зупинити учасника(ів), що вийшов за межі 

робочої зони, якщо ситуація не вважається небезпечною. 

 
b) Арбітр не повинен оголошувати Мате, якщо учасник, уникнувши Осаекомі-Ваза, 

Шіме-Ваза або Кансетсу-Ваза, потребує чи просить про відпочинок. 

4. Виняткові ситуації 

 
a) У випадку, якщо арбітр оголосив Мате помилково під час боротьби лежачи та 

учасники через це роз’єднались, арбітр може, якщо це можливо і відповідно до 
правила "більшості з трьох", знову якомога ближче повернути учасників у їх 
вихідне положення і по можливості відновити боротьбу, запобігши застосування 
несправедливості по відношенню до одного з учасників. 

СТАТТЯ 18 – Команда Соно-мама 

 
1. У будь-якому випадку, коли арбітр бажає тимчасово зупинити поєдинок, без зміни 
положення учасників, він повинен оголосити Соно-Мама, зробивши жест відповідно до 
Статті 8.9, при цьому він повинен переконатись у відсутності зміни положення або зміни 
захватів  будь-якого учасника. 

2. Команда Соно-Мама може застосовуватися лише в тих випадках, коли суперники 

здійснюють боротьбу лежачи. 
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3. Ситуації 
а) Для призначення покарання: Якщо учасник, якому призначається покарання, 

знаходиться в несприятливому положенні, то немає необхідності в оголошенні Соно-
Мама: покарання призначається безпосередньо. 

 
b) Медична допомога: Якщо під час боротьби лежачи учасник має ознаки травми і, 

відповідно до Статті 27, може бути надана допомога лікарем, арбітр може оголосити 
Соно-Мама і роз’єднати учасників у разі потреби. Згодом учасників буде повернуто у 
положення, які вони займали до оголошення арбітром команди Соно-Мама, під 
наглядом бокових суддів згідно з правилом ″більшості з трьох″. 

4. Для відновлення поєдинку арбітр повинен оголосити Йоші, зробивши жест 

 відповідно до Статті 8.10. 

СТАТТЯ 19 – Кінець сутички 

1. Арбітр оголошує Соре-Маде для позначення кінця сутички у випадках, передбачених 

в цій статті. Після цього оголошення, арбітр повинен завжди тримати суперників в 
своєму полі зору, у випадку, якщо вони не чують його оголошення і продовжують 
боротьбу. 
 

Перед оголошенням результату, якщо необхідно, арбітр повинен відправити суперників 

для приведення до ладу їхніх дзюдоги. 

Після того, як арбітр оголосив результат сутички, зробивши жест відповідно до Статті 8, 

учасники повинні зробити один крок назад, зробити поклін і залишити робочу зону по 
бокам татамі, особливо навколо зони безпеки. 
 
Залишаючи татамі, спортсмени повинні мати дзюдоги, заправлені належним чином, не 
повинні знімати будь-яку частину дзюдоги або пояс до залишення робочої зони татамі. 
 
Якщо арбітр присуджує перемогу не тому учаснику помилково, судді повинні 
переконатись, що він змінив це помилкове рішення, перш ніж арбітр залишить 
майданчик для змагань, на якому прийняте рішення стає остаточним без можливої 
зміни. 
 
Всі дії і рішення, прийняті арбітрами у відповідності з правилом "більшості з трьох" та 
погоджені головним суддею змагань, повинні бути остаточними та оскарженню не 
підлягають. 
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2. Ситуації Соре-маде 
a) Коли один з учасників отримав очінку Iппон чи Ваза-Арі-Авасете-Іппон (Статті 20 та 

21). 

  b) У випадку Кікен-Гачі (Стаття 26). 
  c) У випадку Хансоку-Маке (Стаття 25). 

  d) Коли один з учасників не може продовжувати змагання через травму (Стаття 27). 
  e) Коли час, відведений на сутичку, закінчився. 

3. Арбітр повинен оголосити результат поєдинку в наступних випадках 
  a) Якщо один з учасників отримав оцінку Iппон або еквівалент, він має бути 

оголошений переможцем. 

  b) У випадку відсутності оцінки Iппон або Ваза-Арі-Авасете-Іппон, переможець 

оголошується на підставі наступного: один Ваза-Арі превалює над будь-якою 

кількістю Юко. 
   c) Якщо не зареєстровано оцінок, або оцінки абсолютно однакові за кожним пунктом 

(Ваза-Арі, Юко), перемагає учасник з меншим Шидо. В іншому випадку результат 
поєдинку визначатиметься в поєдинку Голден Скор як в індивідуальних, так і в 
командних змаганнях. 

 
4. Поєдинок Голден Скор 
Коли відведений поєдинку час закінчується і настають обставини, передбачені пунктом 
3.с цієї Статті, арбітр оголошує Соре-Маде для тимчасового припинення поєдинку, і 
учасники повинні повернутися у вихідні положення. 
 
Обмеження за часом для поєдинку Голден Скор відсутнє, але записи на табло за 
попередній період мають бути збережені. 

 
Арбітр оголошує Хаджіме для відновлення поєдинку. При цьому не повинно бути 
періоду відпочинку між закінченням основного поєдинку і початком поєдинку Голден 
Скор. 
 
Поєдинок закінчується, коли спортсмен карається Шидо (переможений) або суперник 
отримує технічну оцінку (переможець). Арбітр оголосить Соре-маде. 
 
В поєдинку Голден Скор, коли один учасник проводить утримання і було оголошено 
Осаекомі, арбітр повинен дозволити проводити утримання до 20 секунд (Іппон), чи до 
команди Токета або Мате, або до виконання Шиме-Вазa/Кансетсу-Ваза, який приводить 
будь-якого учасника до негайного результату. 
Перший рахунок Осаекомі є переможним рахунком. 
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В цьому випадку учасник оголошується переможцем з відповідним рахунком. 
 
Якщо під час поєдинку Голден Скор оголошується Хансоку-маке, покарання учасника 
повинно оголошуватись також, як і в звичайному поєдинку. 
 
У випадку, якщо арбітр вирішить покарати одного з учасників, він повинен спочатку 
проконсультуватися з суддями і винести рішення на підставі правила «більшості з 
трьох». 

5. Особливі ситуації в  Голден Скор 
a) Якщо лише один з учасників, який отримав право продовжити боротьбу в поєдинку 

Голден Скор, виявляє це бажання, а інший відмовляється, то учасник, який бажає 

боротися, оголошується переможцем (Кікен-гачі). 

b) У випадку, коли обидва учасники отримують оцінку Іппон одночасно, під час 

основного поєдинку, результат поєдинку повинен визначитися в поєдинку Голден 

Скор. Якщо обидва учасники отримують оцінку Іппон одночасно, під час поєдинку 

Голден Скор, арбітр повинен оголосити Мате і продовжити поєдинок, не беручи до 

уваги ці дії з метою оцінювання. 

c) У випадку, коли обидва учасники караються накопиченим Хансоку-Маке (результат 

послідовних покарань Шідо) одночасно, результат поєдинку визначається в 

поєдинку Голден Скор. 

d) У випадку, коли обидва учасники безпосередньо караються Хансоку-Маке, рішення 

буде прийнято головною суддівською комісією змагань. 

6. Система відео контролю 

Система відео контролю, яка визначена в цих Правилах та Правилах "Спорту та 
організації", є виключною компетенцією Суддівської комісії, і ніхто не може втручатися 
або визначати правила її використання поза зазначених правил, або в тому, що не 
вказано тут, у рішеннях, винесених Суддівською комісією в цьому відношенні. 
Використовується в наступних випадках: 
a) Член Комісії має право втручатися, зупиняючи поєдинок, і інформувати арбітра та 
суддів про ситуації, визначені нижче. 
 
b) Член Комісії може дати позитивну оцінку всім арбітрам (без зупинки поєдинку), коли 
його думка, після 
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перегляду «вживу» і потім на відео повторі системи відео контролю, відповідає думці 



 

арбітра і суддів. 
Обов’язковий повторний перегляд з використанням системи відео контролю для 
підтримки суддівських рішень, прийнятих на татамі, здійснюється за наступних 
обставин: 

a) Будь-які рішення, пов'язані з діями, що співпадають з часом закінчення основного 
поєдинку, а також під час Голден Скор. 

b) Контратаки, коли може виникнути складність у визначенні, хто з учасників мав 
перевагу в кінці дії і закінчив технічну дію. 

Перегляд системи відео контролю і подальша взаємодія з арбітрами, як зазначено в цій 
Статті, залишається на розсуд члена Суддівської комісії, який здійснює нагляд за 
татамі. Нікому не дозволено користуватися або просити скористатися системою відео 
контролю, окрім Суддівської комісії. 
 

СТАТТЯ 20 – Іппон 
1. Арбітр повинен оголосити оцінку Іппон в тому випадку, коли, на його думку, техніка 

виконання відповідає наступним критеріям: 

a) Коли учасник, здійснюючи контроль, кидає свого суперника з повним падінням 

на спину зі значною силою і швидкістю. Якщо при падінні відбувається перекат 

без прямого падіння, то це не можна вважати як Іппон. 

Усі ситуації, коли атакований учасник приймає положення «міст» (голова і одна 

або дві ступні торкаються татамі) після проведеного кидка, зараховуються як 

Іппон. Це  рішення приймається з метою захисту учасників, так щоб вони не 

намагалися уникнути техніки виконання і пошкодили свій хребет. Аналогічно, 

спроба встати на міст (прогин тіла - положення тіла у вигляді арки) повинна 

розцінюватися як ″міст″. 

b) Коли учасник утримує суперника, який не може вийти з положення утримання 

протягом 20 секунд після оголошення Осаекомі. 

c) Коли учасник двічі або більше разів поплескує рукою або ногою або голосом 
виголошує Маїтта («Я здаюся!»), як правило, в результаті Oсаекомі-ваза, 
Шіме-ваза або Кансетсу-ваза. 
 

d) Якщо учасник стає недієздатним внаслідок впливу Шиме-Ваза або Кансетсу-
Ваза. 
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2. Еквівалент 
 У разі покарання учасника Хансоку-Маке, його суперник негайно оголошується 

переможцем за рахунком, еквівалентним оцінки Iппон. 

 

3. Особливі ситуації 

a) Одночасні дії. Коли обидва учасники падають на татамі в результаті одночасно 

проведеної атаки, і арбітри не можуть визначити, чия техніка була переважаючою – 

оцінки не нараховуються. 

 
b) У випадку, якщо обидва учасники одночасно отримують оцінку Іппон, арбітр 
повинен діяти у відповідності до пункту 5 b Статті 19. 

СТАТТЯ 21 – Ваза-арі 
Арбітр повинен оголосити оцінку Ваза-Арі, коли, на його думку, застосована техніка 
виконання відповідає таким критеріям: 
 

а) Коли учасник, здійснюючи контроль, кидає суперника, і в техніці кидка частково 
відсутній один з інших трьох елементів, необхідних для оцінки Іппон (див. Статтю 
20(а). 

 
b) Коли учасник утримує свого суперника, який не може вийти з положення 
утримання, протягом 15 секунд або більше, але менше 20 секунд. 

СТАТТЯ 22 – Ваза-Арі-Авасете-Іппон 
Якщо один з учасників протягом однієї сутички отримує другу оцінку Ваза-Арі (див. 

Статтю 22), арбітр повинен оголосити Ваза-Арі-Авасете-Іппон. 

СТАТТЯ 23 – Юко 

Арбітр повинен оголосити оцінку Юко, коли, на його думку, застосована техніка 
виконання відповідає таким критеріям: 
 

a) Коли учасник, здійснюючи контроль, кидає суперника, але в техніці кидка частково  
відсутні два (2) з інших трьох (3) елементів, необхідних для оцінки Іппон. 

Коли учасник кидає свого суперника з контролем, і він падає на бік верхньої 
частини тіла, це повинно вважатись Юко. 
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Приклади: 
(1) Частково відсутнє в елементі "падіння на спину" і відсутній також один з двох 
елементів - "швидкість" або"сила". 

 
(2) Є падіння на спину, але частково відсутні два інших елементи - "швидкість" і 
"сила". 

 
b) Коли учасник утримує за допомогою Осаекомі-Ваза свого суперника, який не може 

вийти з положення утримання протягом 10 секунд або більше, але менше ніж 15 
секунд. 

 
 
ДОДАТОК Стаття 23 – Юко 
 
Незалежно від кількості оголошених оцінок Юко, вони не можуть дорівнювати оцінці 
Ваза-арі. Всі оголошені оцінки реєструються на табло. 
 

 
СТАТТЯ 24 – Осаекомі-ваза 
 
Арбітр повинен оголосити Осаекомі, коли, на його думку, застосована техніка 
виконання відповідає таким критеріям: 
 

а) Утримуваний учасник контролюється суперником і торкається татамі спиною, одним 
або обома плечима. 

 
b) Контроль може здійснюватись збоку, ззаду або зверху. 
 
c) Нога (ноги) і тіло учасника, що виконує утримання, не повинні контролюватися 
ногами суперника. 

 
d) Щонайменше, один з учасників повинен торкатись робочої зони будь-якою 
частиною свого тіла. 

 
e) Учасник, що застосовує Осаекомі повинен займати своїм тілом положення Кеса, 
Шихо або Ура, тобто, подібно технічним прийомам Кеса-Гатаме, Камі-Шіхо-Гатаме 
або Ура-Гатаме. 
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ДОДАТОК Стаття 24 – Осаекомі-ваза 
 
Якщо учасник, який проводить Осаекомі-Ваза, змінює без втрати контролю над 
суперником положення утримання, час Осаекомі триває до оголошення Іппон (або 
еквіваленту), Токета або Мате. 
 
Якщо під час проведення утримання учасник, що знаходиться у виграшному положенні, 
здійснює порушення, що заслуговує на покарання, арбітр оголошує Мате, повертає 
учасників у вихідне положення, оголошує покарання, (а в разі потреби і оцінку за 
утримання), потім відновлює боротьбу командою Хаджіме. 
 
Коли застосовується Oсаекомі, якщо учасник, що знаходиться в програшному 
положенні, здійснює порушення, що заслуговує на покарання, арбітр оголошує Соно-
Мама, призначає покарання, а потім відновлює поєдинок, торкаючись обох учасників, 
оголошуючи при цьому Йоші. Однак, якщо необхідно оголосити покарання Хансоку-
Маке, арбітр після оголошення Соно-Мама консультується з іншими арбітрами, 
оголошує Мате, повертає учасників у вихідне положення, оголошує Хансоку-Маке і 
закінчує поєдинок, оголошуючи Соре-Маде. 
 
Якщо обидва бокові судді вважають, що Oсаекомі має місце, але арбітр не оголосив 
Осаекомі, вони повинні повідомити про це арбітру і, згідно з правилом "більшості з 
трьох", арбітр повинен негайно оголосити Осаекомі. 
 
Токета оголошується, якщо під час проведення утримання атакованому учаснику 
вдається обхопити ,"схрещуючи" своїми ногами ногу суперника, як зсередини, так і 
зовні. 
 
У випадках, коли атакований піднімається на "міст", але атакуючий продовжує 
здійснювати над ним контроль, Осаекомі продовжується. 

 

СТАТТЯ 25 – Заборонені дії та покарання 
Заборонені дії розподіляються на незначні порушення (Шидо) і серйозні (Хансоку-Маке). 
 
НЕЗНАЧНІ ПОРУШЕННЯ: буде отримано покарання Шидо. 
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СЕРЙОЗНІ ПОРУШЕННЯ: буде отримано безпосереднє покарання Хансоку-Маке. 
 
Якщо арбітр вирішив покарати учасника(ів), (за винятком випадку Соно-Мама в положенні 
боротьби лежачи), він повинен тимчасово зупинити поєдинок, оголосивши Mате, 
зробити відповідний жест про порушення і оголосити покарання, вказуючи на учасника(ів), 
який вчинив заборонену дію. 
 
Під час поєдинку можуть бути показані три Шидо, четверте повинно бути Хансоку-Маке (3 
попередження і подальша дискваліфікація). Шидо не дає оцінки іншому учаснику, лише 
оцінки за технічні дїі зараховуються на табло. 
 
В кінці поєдинку, якщо рахунок рівний, виграє той, у кого менше Шидо. Якщо поєдинок 
переходить в Голден Скор, програє той, хто першим отримав Шидо, або виграє той, хто 
першим виконав оцінену технічну дію. 
 
Шидо надається учаснику, який заслуговує на нього, за місцем його вчинення, без 
повернення обох учасників на їхні формальні стартові позиції (Мате-Шидо-Хаджіме), за 
винятком випадку, коли Шидо надається за вихід з робочої зони. 
 
У випадку отримання Хaнсоку-Маке в результаті прогресивних штрафів, учасник 
карається чотирма Шидо та допускається в подальшому до втішних сутичок. 
 
У випадку прямого Хaнсоку-Маке для захисту дзюдоїста (занурення  головою вперед на 
мат), дзюдоїст допускається в подальшому до втішних сутичок. 
 
У випадку прямого Хaнсоку-Маке для дій, спрямованих проти духу дзюдо, дзюдоїст не 
може продовжувати участь у змаганні.  
 
У випадку подвійного Хaнсоку-Маке внаслідок четвертого Шидо, результат вважається 
однаковим і будуть застосовані правила Голден Скор (ситуація, аналогічна одночасній 
перемозі/Іппон). 
 
Для прямого Хaнсоку-Маке, призначеного обом учасникам, рішення буде прийнято 
суддівською комісією ФДУ. 
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У кожному випадку негідної поведінки з боку спортсмена, який заслуговує на 
дискваліфікацію, головна суддівська колегія  ФДУ може виключити його з участі в інших 
змаганнях. 

 
Кожного разу, коли арбітр призначає покарання, він повинен простим жестом пояснити 
причину покарання. 
 
Покарання може бути оголошено після команди Соро-Маде за те порушення, яке було 
скоєно під час поєдинку або, у виняткових випадках, за серйозні порушення, вчинені 
після сигналу закінчення поєдинку, якщо результат поєдинку ще не було оголошено. 
 
ШИДО (Група незначних порушень) 
 
(a) Шидо призначається учаснику, який здійснив незначне порушення: 
 

1. Навмисне уникнення Куміката (захвату) для того, щоб перешкодити діям в поєдинку. 
(Див. Додаток Стаття 25 - Заборонені дії та покарання а) Шидо)* 
 

2. Прийняття в положенні стоячи, після Куміката, надмірно оборонної пози. (Як 
правило, більше, ніж 5 секунд). 
 

3. Імітація атакуючих дій, яка ясно показує, що не було жодного наміру кинути 
суперника. («фальш атака»). «Фальш атаки визначаються як: 
- Торі не має жодного наміру кидка. 
- Торі проводить атаку без Куміката або негайно виконує Куміката. 
- Торі робить одну атаку або кілька повторних атак без виведення Уке з рівноваги. 
- Торі вставляє ногу між ніг Уке для блокування можливої атаки. 
 

4. У положенні стоячи утримання протягом тривалого часу краю (країв) рукава 
суперника в цілях захисту (зазвичай більше 5 секунд) або скручування країв рукавів. 
 

5. У положенні стоячи захоплення пальців однієї або обох рук суперника, блокуючи їх, 
щоб перешкодити його діям. Захоплення кисті або зап'ястя суперника, лише з метою 
перешкоджання атаки карається Шидо. 
 

6. Навмисне приведення у безлад свого дзюдоги, розв'язування або перев'язування 
поясу або штанів без дозволу арбітра. 
 

7. Переведення суперника в положення боротьби лежачи не у відповідності зі Статтею 
16. (Див. Додаток Стаття 25 - Заборонені дії та покарання а) Шидо)* 
 

8. Вставляння пальця (пальців) всередину рукавів або низу штанів суперника. 
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 9. У положенні стоячи будь-який захват, відмінний від «нормального» без атаки. 
(Див. Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та покарання а) Шидо)* 
 

10. У положенні стоячи, до або після Kуміката, відсутність жодних атакуючих дій. 
(Див. Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та покарання а) Шидо)* 
 

11. Захват краю рукава (рукавів) суперника і загортання його (їх) догори. (Захват 
«Пістоль»). 
 

12. Захват краю рукава (рукавів) суперника і загортання його (їх) (Захват «Кишеня»). 
Захвати «Пістоль» і «Кишеня» на краю рукава, без негайної атаки, караються 
Шидо. 
 

13. Обхват суперника обома руками за тулуб для кидка («Ведмежий захват»). 
Однак, це не є Шидо, коли учасник Торі або Уке здійснює Куміката принаймні 
однією рукою. У такому разі, Торі або Уке мають право охоплювати суперника для 
кидка («Ведмежий захват»). Шидо відсутнє. 
 

14. Обмотування полою куртки або кінцем поясу будь-якої частини тіла суперника. 
(Див. Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та покарання а) Шидо)* 
 

15. Захоплення зубами дзюдоги (своєї або суперника). 
 

16. Впирання рукою (долонею), ногою (ступнею), прямо в обличчя суперника. Див. 
Додаток Стаття 25 - Заборонені дії та покарання а) Шидо)* 
 

17. Впирання ступнею або ногою в пояс, комір або відворот куртки суперника. 

18. Проведення задушливих захватів з використанням кінців свого пояса або поли 
куртки, або використовуючи лише пальці. Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та 
покарання а) Шидо)* 
 

19. У положенні стоячи або положенні боротьби лежачи виходити за межі робочої зони 
або виштовхувати суперника за межі робочої зони. (Див. Стаття 9 – Винятки). 
Якщо учасник ставить одну ногу за межами робочої зони без негайної атаки або не 
повертає її безпосередньо в середину робочої зони, це карається Шидо. Дві ноги за 
межами робочої зони караються Шидо. 
Якщо учасник виштовхується за межі робочої зони своїм суперником, то суперник 
карається Шидо. 
(Якщо учасники залишають робочу зону, вони не караються Шидо, коли атака 
проводиться в діючій позиції.) 
 

20. Затискання ногами тулубу (Доджіме), шиї або голови суперника (ножиці зі 
схрещеними ногами, при цьому коліна випрямлені). 
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21. Збивання ногою або коліном кисті або руки суперника з метою звільнення від 
захоплення або удар суперника по нозі або щиколотці без застосування будь-якої 
технічної дії. 
 

22. Заламування пальця (пальців) суперника з метою звільнення від захвату. 

23. Зірвання захвату суперника двома руками. 

24. Прикривання краю своєї дзюдоги, щоб не дати супернику зробити захват. 

25. Змушування суперника однією або двома руками прийняти зігнуте положення, без 

негайної атаки, карається Шидо за блокування. 

 

 

ХАНСОКУ-МАКЕ (Група серйозних порушень) 

Хансоку-маке призначається учаснику, який скоїв серйозне порушення (або мав 3 
Шидо за незначні порушення): 

 
1. Застосування Кавазу-Гаке. (Кидання суперника, обвиваючи ногою його ногу, 

повернувшись майже в ту ж сторону, що і суперник і падіння на нього. (Див. 
Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та покарання b) Хансоку-Маке)** 

 

2. Застосування Kансетсу-Ваза в будь-якому місці, окрім ліктьового суглобу. 
 (Див. Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та покарання b) Хансоку-Маке)** 
 

3. Підіймання суперника, що лежить на татамі, і кидання його знову на татамі. 
 

4. Збивання опорної ноги суперника зсередини при проведенні кидків типу Хараї-
Гоші тощо. 

 

5. Ігнорування вказівок арбітра. 
 

6. Здійснення непотрібних вигуків, зауважень або жестів, образливих для 
суперника або арбітра під час поєдинку. 

 

7. Виконання технічних дій, які можуть травмувати або становити небезпеку для 
шиї або хребта суперника, або суперечать духу Дзюдо. 

 

8. Падіння прямо на татамі під час застосування або спроби застосувати технічні 

дії, такі як Уде-Хишигі-Вакі-Гатаме. (Див. Додаток Стаття 25 – Заборонені дії та 

покарання b) Хансоку-Маке)** (больовий прийом з падінням на руку) 
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9. «Пірнання» головою cпершe в татамі, нахиляючись вперед і вниз при 
проведенні або спробі проведення таких технічних дій як Учі-Мата, Хара-
Гоші і т.п. або падіння прямо назад при проведенні або спробі проведення 
технічної дії. 

 

10. Навмисне падіння на спину, при знаходженні суперника на спині, контролюючи 
його рухи. 

11. Носіння твердих або металевих предметів (приховано або явно). 

12. Проведення атакуючих чи захисних дій однією або двома руками нижче пояса 
суперника в Тачі-Ваза. Захват ноги нижче пояса можливий лише, коли обидва 
суперники знаходяться в очевидному положенні боротьби лежачи і дію Тачі-
Ваза закінчено. 

13. Будь-яка дія, що суперечить духу Дзюдо, може бути покарана безпосередньо 
дискваліфікацією Хансоку-Маке в будь-який час поєдинку. 

 
Коли учасник повторює незначні порушення і повинен бути покараний в четвертий (4) 
раз Шидо, арбітр, після консультації з іншими арбітрами, має оголосити учаснику 
Хансоку-Маке, це означає, що 4-е Шидо не оголошується як Шидо, а має бути 
оголошено безпосередньо Хансоку-Маке. Поєдинок закінчується відповідно до Статті 19 
(с). 

 
 

 
ДОДАТОК Стаття 25 – Заборонені дії та покарання 
 
Арбітри мають право оголошувати покарання, керуючись цілями, ситуаціями і вищими 
інтересами спорту. 
 
Якщо арбітр вирішує покарати учасника(ів) (за винятком Соно-Мама в положенні 
боротьби лежачи), він повинен тимчасово зупинити поєдинок, оголошуючи Мате, 
повернути учасників у вихідне положення (Стаття 17) і оголосити покарання, вказуючи 
на того(тих) учасника(ів), хто вчинив заборонену дію. 
 
Перед оголошенням Хансоку-Маке арбітр повинен проконсультуватися з боковими 
суддями і винести рішення на підставі правила "більшості з трьох". Коли обидва 
учасники порушують правила одночасно, кожен з них повинен бути покараний 
відповідно до ступеню порушення. Якщо обидва учасники мали три (3) покарання Шидо 
і надалі кожен з них отримує наступне покарання, їм обом оголошують Хансоку-Маке. 
 
Покарання у положенні боротьби лежачи повинні застосовуватися таким же чином, як і 
в Осаекомі. (Стаття 24 Додаток, 2-й і 3-й пункти). 
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(a) Шидо* 
 

1)Коли учасник здійснює порушення три рази під час захвату свого суперника 
в період Куміката, арбітр повинен покарати цього учасника за допомогою 
Шидо. 
 
7) Коли один з учасників стягує свого суперника вниз, в положення боротьби 
лежачи не у відповідності зі Статтею 16, і суперник при цьому не отримує 
можливості продовжувати боротьбу в положенні лежачи, арбітр оголошує 
Мате (тимчасово зупиняє поєдинок) і оголошує Шидо учаснику, який порушив 
Статтю 16 (без повернення у вихідне положення). 
 
9) «Нормальним» Куміката вважається захват правого боку дзюдоги 
суперника за рукав, відворот, на рівні грудей, верхньої частини плеча або на 
спині лівою рукою і правою рукою на лівій стороні дзюдоги суперника за рукав, 
відворот, на рівні грудей, верхньої частини плеча або на спині і завжди вище 
пояса. 
 
Якщо учасник продовжує виконувати ненормальне Куміката, тривалість часу 
може поступово зменшуватися, аж до «прямого покарання» Шидо. 
 
Як тільки учасник виконав схресний захват обома або однією рукою на 
протилежній стороні спини, плеча або руки суперника, він повинен негайно 
атакувати, інакше арбітр повинен покарати його Шидо. За жодних обставин 
не дозволяється захват нижче пояса. 
 
Схресний захват повинен супроводжуватися негайною атакою. Аналогічне 
правило стосується захвату за пояс і одностороннього захвату. 
 
Учасник не повинен бути покараний за утримання з ненормальним 
захватом, якщо ситуація привела його суперника до «ниряння» головою під 
руку. Однак, якщо учасник неодноразово виконує «ниряння» головою під руку, 
арбітр повинен розцінювати цей рух як прагнення прийняти «надмірну 
оборонну позу» (2). 
 
Зачеплення однієї ноги між ніг суперника, без одночасної спроби проведення 
техніки кидка, не може вважатись нормальним Куміката, учасник повинен 
атакувати протягом 5 секунд або повинен бути покараний Шидо. 
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10. «Пасивне ведення боротьби». Як правило, оголошується при 
відсутності атакуючих дій одного або обох учасників протягом 25 секунд. 
Пасивне ведення боротьби не повинно зараховуватись при відсутності 
атакуючих дій, якщо арбітр вважає, що учасник дійсно готується до атаки. 
 
Арбітри повинні суворо карати учасника, який не прагне взяти участь у 
швидкому Куміката або який намагається не дати виконати захват 
супернику. 
 
14. Дія «обмотування» полою куртки або кінцем пояса означає, що пояс або 
пола куртки повинні зробити повний оборот. Використання пояса або поли 
куртки як фіксатора при виконанні захоплення (без обмотування) не 
карається, тобто блокування руки суперника не карається. 
 
16.Обличчя означає передню частину голови, обмежену лінією, що 
проходить через верх чола, вуха і підборіддя. 
 
18. Пункт 18 повинен строго дотримуватися для Шиме-Ваза, тому що при 
проведенні задушливих прийомів заборонено використовувати кінці свого 
пояса або поли куртки, або використання лише пальців. 

(b) Хансоку-маке** 

 
1.Якщо учасник, що виконує кидок, скручується/повертається під час кидка, 
це вважається як Кавазу-Гаке і карається. 
 
Такі кидки, як Осото-Гарі, О Учі-Гарі та Учі-Мата, при яких стопа/нога 
обвивається з ногою суперника, дозволені і повинні бути зараховані. 
 
2.Кансетсу-Ваза дозволено для Кадетів. 
 
8. Спроби проведення кидків, таких як Хараї-Гоші, Учі-Мата і т.п. із 
захватом лише однією рукою, стискаючи відворот куртки суперника з 
положення, подібного Уде-Хішігі-Вакі-Гатаме (коли зап'ястя суперника 
захоплюється пахвою учасника, що виконує кидок), навмисне падаючи 
обличчям вниз на татамі, що може бути причиною травми, повинні бути 
покарані. 
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Якщо атакуючий не намагається кинути суперника чітко на спину, такі дії 
класифікуються як небезпечні, і повинні розглядатися так само як Уде-
Хішігі-Вакі-Гатаме. 
 
Суворе застосування Правил суддівства в наступних випадках: 
 
ЗАБОРОНЕНО: Захвати ніг та блокування: 
Усі прямі атаки або блокування однією або двома руками або однією або 
двома кистями нижче пояса заборонені. 

 
 

Суворе застосування Правил Суддівства в наступних випадках: 

ЗАБОРОНЕНО: Захвати ніг або блокування: 

Всі прямі атаки або блокування однією чи двома руками або однією чи двома кистями 

нижче поясу заборонені. 

Покарання: Перша атака: ХАНСОКУ-МАКЕ. 

 
ХАНСОКУ-МАКЕ СИНЬОМУ ХАНСОКУ-МАКЕ СИНЬОМУ ХАНСОКУ-МАКЕ СИНЬОМУ 

 

 
 

Приклади: 
 
  ХАНСОКУ-МАКЕ СИНЬОМУ   ХАНСОКУ-МАКЕ СИНЬОМУ 
 

 
 
 
 
 



 

ВИКЛЮЧНО ЗАХИСНА СТІЙКА: 

 
 

ШИДО ОБОМ 
 

СТАТТЯ 26 – Неявка та відмова 
Рішення Фусен-Гачі оголошується тому учаснику, чий суперник не з'явився на поєдинок 
згідно з правилами 30 секунд. 
 
Пунктуальність для поєдинків («правило 30 секунд»). – Застосовується для всіх видів 
змагань Міжнародної федерації дзюдо. 
 
Позбавлення права на участь у поєдинку: Якщо один учасник з’явився до поєдинку 
вчасно Суддівська комісія бачить, що його суперник відсутній, вони можуть попросити 
диктора оголосити «останнє попередження відсутньому спортсменові» (не більше 3-х 
викликів з інтервалом в 1 хвилину). 
 
Арбітр повинен запросити готового до поєдинку учасника зачекати на краю майданчика 
для змагань. Табло починає зворотний відлік 30 секунд. Якщо протягом 30 секунд 
суперник досі не з'явився, то арбітр повинен запросити присутнього учасника на 
майданчик для змагань і оголосити його переможцем за допомогою Фусен-Гачі. 
 
Учасник, позбавлений права на поєдинок, може брати участь у заохочувальної сутички 
за рішенням головної Суддівської комісії ФДУ за умови виконання певних критеріїв. 
Перш ніж оголосити Фусен-Гачі, арбітри повинні отримати згоду Суддівської комісії. 
 
Рішення Кікен-Гачі оголошується тому учаснику, чий суперник відмовляється від 
боротьби з будь-якої причини під час поєдинку. 
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ДОДАТОК Стаття 26 – Неявка та відмова 
 
М'які контактні лінзи: якщо учасник протягом поєдинку втрачає свої контактні лінзи і, не 
маючи можливості негайно одягнути їх, інформує арбітра, що він не може продовжувати 
поєдинок без них, арбітр повинен віддати перемогу його суперникові за допомогою 
Кікен-Гачі, після консультації з боковими суддями. 

 
 

СТАТТЯ 27 – Травма, хвороба або нещасний випадок 

Результат поєдинку, коли один з учасників нездатний продовжувати боротьбу через 

травму, хворобу чи нещасний випадок, отримані протягом поєдинку, повинен 

оголошуватися арбітром після консультації з іншими арбітрами, згідно з наступними 

пунктами: 

a) Травма 
(1) Якщо травма сталася з вини травмованого учасника, він вважається 
переможеним. 
 
(2) Якщо травма сталася з вини суперника, перемога віддається 
травмованому учаснику. 
 
(3) Якщо неможливо визначити причину травми, учасник, який не може 
продовжити боротьбу, вважається переможеним. 

 

b) Хвороба 

Як правило, коли один зі спортсменів почувається погано під час змагання і не 

в змозі продовжувати бій, він програє поєдинок. 

c) Нещасний випадок 
Коли трапляється нещасний випадок через зовнішній вплив (форс-мажор), 
після консультації з Суддівською комісією поєдинок повинен бути скасований 
або відкладений.  
 

 

Медичний огляд 
а) Арбітр повинен викликати лікаря для надання допомоги учаснику, який 

отримав важкий удар по голові або в область хребта, або арбітр впевнений, 
або в кожному випадку, коли арбітр має підстави вважати, що має місце 
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серйозна травма. У будь-якому випадку лікар повинен оглянути учасника в 
найбільш короткий термін і повідомити арбітру про можливість учасника 
продовжити боротьбу. 
 
Якщо лікар після огляду учасника, повідомляє арбітрам, що учасник не може 
продовжити боротьбу, то арбітр, після консультації з іншими арбітрами, 
оголошує суперника переможцем за допомогою Кікен-Гачі. 
 

b) Учасник може попросити арбітра запросити лікаря, але в цьому випадку 
поєдинок припиняється і суперник оголошується переможцем за допомогою 
Кікен-Гачі. 

 
c) Лікар також може попросити оглянути свого учасника, але в цьому випадку 

поєдинок припиняється і суперник оголошується переможцем. 
 
У випадку, коли арбітри визначили, що поєдинок не може бути продовжений, 
центральний арбітр закінчує поєдинок і оголошує результат відповідно до 
правил. 

Кровоточиві травми 
При виникненні кровоточивих травм арбітр повинен викликати лікаря для надання 
допомоги з зупинки та ізоляції кровотечі. 
 
У випадках кровотечі, за станом здоров'я, арбітр повинен запросити лікаря; 
не дозволяється продовжувати поєдинок, поки кровотечу не зупинено. 
 
Однак, подібні кровоточиві травми можуть оброблятися лікарем двічі (2). У разі 
виникнення подібної кровоточивої травми втретє (3), арбітр, після попередньої 
консультації з іншими арбітрами, закінчує поєдинок, в інтересах здоров'я учасника, і 
оголошує суперника переможцем за Кікен-Гачі. 

Незначні травми 
Незначні травми можуть оброблятися самим учасником. Наприклад, у випадку вибитого 
пальця, арбітр зупиняє поєдинок (оголошуючи Мате або Соно-Мама) і дозволяє 
учаснику вправити вибитий палець. Ця дія має бути здійснена негайно без участі 
арбітра або лікаря і учасник потім може продовжити поєдинок. 
 
Учаснику дозволяється вправляти один і той же палець двічі (2). При виникненні цієї 
ситуації втретє (3), учасник не в змозі продовжувати поєдинок. 
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Арбітр, після попередньої консультації з суддями, закінчує поєдинок, в інтересах 
здоров'я учасника, і оголошує суперника переможцем за Кікен-Гачі. 

 
 

 
ДОДАТОК Стаття 27 – Травма, хвороба або нещасний випадок 
 
Якщо протягом поєдинку учасник травмується через дії суперника, і травмований не 
може продовжити боротьбу, арбітри повинні проаналізувати цей випадок і прийняти 
рішення на основі правил. Рішення по кожному випадку має бути прийняте на підставі 
того, що сталося. Див. пункт: а) Травма 1, 2 і 3). 
 
Зазвичай, лише один лікар для кожного учасника допускається на майданчику для 
змагань. Якщо лікарю потрібна допомога асистента(ів), він спочатку повідомляє про це 
Арбітру. Тренер ніколи не допускається на майданчик для змагань. Арбітр повинен 
знаходитися поряд з травмованим учасником і контролювати, щоб лікар виконував 
необхідну допомогу відповідно до правил. 
 
Проте арбітр може консультуватися з суддями у випадку необхідності 
дати пояснення будь-якого рішення. 

Медична допомога 
Медична допомога повинна надаватись за межами майданчика для змагань, недалеко 
від столу бокових суддів і в супроводі травмованого учасника одним з суддів в 
наступних випадках. 

 
а) У зв'язку з легкою травмою 

 У разі пошкодженого нігтя, лікарю дозволяється допомогти обрізати ніготь. Лікар 
 може також допомагати у випадках ударів в пах. 

 
b) У зв'язку з травмою з кровотечею 
  У випадках кровотечі, для заходів безпеки, кров повинна бути завжди ізольована 

 лікарем за допомогою пластиру, пов'язки, носових тампонів (дозволяється 
 використання засобів для згортання крові і кровоспинних засобів.) Коли лікаря 
 викликано для надання допомоги учаснику, ця медична допомога повинна бути 
 надана якомога швидше. 

 
Примітка: За винятком вищезазначених ситуацій, якщо лікар застосовує будь-яку 
обробку, суперник повинен бути оголошений переможцем за Кікен-Гачі. 
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Види блювання 
Будь-який вид блювання учасника повинен призвести до результату Кікен-Гачі для 
іншого учасника. (Див пункт: b) хвороба). 
 
У випадку, коли учасник навмисною дією завдає травму супернику, йому оголошується 
пряме покарання Хансоку-Хаке, крім будь-яких інших дисциплінарних стягнень, які 
можуть бути визначені спортивним директором, спортивною комісією та/або журі 
Міжнародної федерації дзюдо. 
 
Коли лікар чітко розуміє, - особливо у випадку Шиме-Ваза, - що є серйозна небезпека 
для здоров'я його підопічного, він може підійти до майданчика для змагань і попросити 
Арбітрів негайно зупинити поєдинок. Арбітри повинні виконати всі необхідні дії, щоб 
допомогти лікарю. Таке втручання обов’язково означатиме програш поєдинку для його 
учасника і тому повинно прийматися лише в крайніх випадках. 
 
Якщо учасник-кадет втрачає свідомість під час Шиме-Ваза, він більше не в змозі 
продовжувати участь у поєдинку. 
 

 
 

СТАТТЯ 28 – Ситуації, не передбачені Правилами 
 
У разі виникнення будь-якої ситуації, не передбаченої цими правилами, вона повинна 
бути розглянута, і рішення оголошується арбітрами після консультації з Суддівською 
комісією. 
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