
 1 

 
 

 

UNIUNEA ASIATICĂ DE JU-JITSU 
 

 

Aprobat de:  

 
www.jjau.org  

V.2.2  

 

 

Prezentul Ghid a fost realizat cu sprijinul uniunii 

JJAU (Uniunea Asiatică de Ju-Jitsu). Acesta conține 

regulile din Jiu Jitsu (Ne-Waza) și a fost aprobat de 

Federația Internațională de Ju-Jitsu (JJIF) în august 

2015. Ghidul a fost revizuit complet în 2020.  

Drepturile de autor (în special cele pentru fotografii), 

aparțin uniunii JJAU.  

 

Regulamentul oficial este elaborat doar în limba 

engleză.  

 

www.jjif.org www.jjau.org  

 
 

 

 

 

 

REGULAMENT 

Ghid general în materie de competiții  
Manualul privind formatul competiției  

 

http://www.jjif.org/
http://www.jjau.org/


 2 

 

Secțiunea 1 Suprafața de concurs (Terenul de joc – FoP) 3 

Secțiunea 2 Antrenori 4 

Secțiunea 3 Echipament de concurs ș cerințe individuale  5 

Secțiunea 4 Categorii și durata meciului 5 

Secțiunea 5 Arbitraj 6 

Secțiunea 6 Secretariat concurs 7 

Secțiunea 7 Durata meciului 8 

Gesturi suplimentare realizate de arbitru în timpul meciului 9 

Secțiunea 8 Aplicarea instrucțiunilor de „Luptă” și „Stop”  10 

Secțiunea 9 Scor 11 

1. Puncte 11 

2. Avantaje 12 

A. Doborâri 13 

Tehnica de control 15 

B. Genunchi pe abdomen  15 

C. Punere la podea și punere la podea pe spate 16 

D. Apucarea spatelui 17 

E. Depășirea de gardă  18 

F. Rotiri 19 

Secțiunea 10 Imobilizări – blocări și strangulări 20 

Secțiunea 11 Penalizări / Greșeli și acțiuni interzise 21 

11.2 Greșeli minore 22 

11.3 Greșeli grave 25 

Tabel tehnici permise/interzise 27 

Atacuri genunchi din lateral  30 

Secțiunea 12 Soluționarea meciului  31 

Secțiunea 13 Neprezentare sau retragere 31 

Secțiunea 14 Rănire, îmbolnăvire și accidentare  32 

Secțiunea 15 Igiena 33 

Secțiunea 16 Alte cerințe 33 

Secțiunea 17 Concursuri pentru categoria de centură sau de nivel  36 

Tabel tehnici permise/interzise (categorie de centură și de nivel) 37 

Secțiunea 18 Categorii de vârstă și de greutate și durata meciului   38 

Categorii de greutate pentru copii  39 

  

 

 

 

 

 



 3 

 

REGULI DE CONCURS  
Doi concurenți luptă unul împotriva celuilalt în manieră sportivă. Obiectivul luptei este să câștigi prin 

imobilizare fie prin blocare/strangulare sau prin obținerea unui punctaj mai mare decât al oponentului.    

Concursul este alcătuit din: 

Proiectări, doborâri, blocări și strangulări în poziție verticală, tehnici aplicate la sol, control, ajustări de poziție 

(depășiri de garda, rotiri), blocări și strangulări la sol. Restricțiile, regulile, orientările suplimentare, adaptările 

organizației, formatul și protocolul pentru diferite forme evenimente, categoriile speciale de greutate sau 

vârstă și diferitele niveluri de capacitate de luptă (categorii de centură) fac parte din anexă.    

 

Toate referințele la termenul „el/al lui” incluse în prezentul document se vor interpreta „el/ea” sau „al lui/al 

ei”.  

 

 

SECȚIUNEA 1          (cod QR) 

SUPRAFAȚA DE CONCURS (TERENUL DE JOC – FOP) 
____________________________________________________________________ 

 

Terenul de joc se va organiza pe baza unor reguli suplimentare enumerate în documentul alăturat.  

 

1.1 Suprafața de concurs se va acoperi cu tatami de culori diferite prin care se separă zonele de concurs.   
 

1.2 Zona din exteriorul „suprafeței de luptă” va fi denumită „zona de siguranță”.  
 

1.3 „Suprafața de luptă” împreună cu „zona de siguranță” sunt denumite „suprafața de concurs”.  
 

1.4 Alte zone de siguranță suplimentare nu fac parte din  „suprafața de concurs”.  

Suprafața de concurs 

 

Zona de siguranță 

Suprafața de luptă 
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SECȚIUNEA 2         (cod QR) 

ANTRENORI 
____________________ 

 

Datorită formatului competiției, pe suprafața de concurs este 

permisă prezența unui (1) singur antrenor de sportiv.    
 

2.1 În timpul meciului, antrenorul stă la marginea suprafeței 

de concurs, putând asista unul dintre sportivi.  
 

2.2 Antrenorul reprezintă un exemplu, astfel că modul de 

conduită al acestuia trebuie să reflecte codul de etică al 

artelor marțiale și conduita individuală.   
 

2.3 Antrenorul se va echipa corespunzător (echipament 

sportiv sau vestimentație formală). Pe durata eliminărilor, 

echipa poate îmbrăca echipament sportiv. În anumite ocazii, 

se pot stabile anumite coduri de vestimentație formală.  
 

2.4 În cazul în care antrenorul manifestă un comportament 

ofensiv față de sportivi, arbitrul, publicul sau oricare altă 

persoană, arbitrul de la centru (MR) poate decide eliminarea 

antrenorului din zona rezervată oficialilor (FOP) pe restul 

duratei de concurs.   
 

2.5 În cazul în care comportamentul ofensiv persistă, arbitrii 

meciului pot decide eliminarea acestuia din turneul oficial. 

Organizatorul/gazda își rezervă dreptul de a interzice accesul 

persoanelor problematice în locul respectiv.  
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SECȚIUNEA 3          (cod QR) 

ECHIPAMENT DE CONCURS Ș CERINȚE INDIVIDUALE 

__________________________________________________________________ 

 

Sportivul trebuie să respecte regulile 

privind echipamentul de concurs și 

cerințele individuale conform celor 

indicate în documentul alăturat.  

În cazul în care un concurent nu respectă 

aceste reguli, acestuia nu i se va permite 

începerea meciului. La înștiințarea unui 

concurent cu privire la nerespectarea 

cerințelor specifice, acesta va avea șansa să 

se conformeze și să-și ia echipamentul de 

concurs într-un interval prestabilit.  
 

3.1 Concurenții vor purta GI-uri de bună 

calitate, curate și ordonate. GI-urile vor fi  

 atleților, iar materialul din care sunt 

confecționate trebuie să prezinte o aderență 

corespunzătoare. 

3.2 Concurenții vor purta GI lenjerie de 

corp elastică. La categoria feminină, este 

obligatorie purtarea unui body elastic și 

strâns pe corp ca strat inferior GI-ului. În 

cazul concurenților de sex masculin, 

organizatorul turneului poate solicita 

purtarea unui astfel de body.   

  

3.3 Concurenții vor avea unghiile de la 

mâini și de la picioare tăiate scurt.  
 

3.4 Concurenții nu vor purta articole ce le 

pot răni sau pune în pericol corpul.  
 

3.5 Părul lung se va purta strâns cu un 

elastic de păr. Sunt permise și hijab-urile 

(eșarfe).  
 

3.6 Alte reguli suplimentare se regăsesc 

în anexă.   

 

SECȚIUNEA 4          (cod QR) 

CATEGORII ȘI DURATA MECIULUI  
______________________________________________ 

 

4.1 Categoriile se stabilesc în conformitate cu codul organizației.  
 

4.2 Durata meciului se stabilește în funcție de categorie.   
 

4.3 Durata meciului se stabilește în funcție de categorie.   
 

4.4 Alte reguli suplimentare se regăsesc în anexă.   
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SECȚIUNEA 5          (cod QR) 

ARBITRAJ  
_____________________ 

 

5.1 Arbitrul reprezintă autoritatea cea mai înaltă 

din cadrul fiecărui meci.  
 

5.2 Rezultatul fiecărui meci pronunțat de arbitru 

este prioritar. 
 

5.3 Rezultatul pronunțat al unui meci poate fi 

anulat în următoarele cazuri: 
 

5.3.1 În cazul unei interpretări eronate a scorului 

(de pe tabela de marcaj); 
 

5.3.2 În cazul în care câștigătorul își imobilizează  

adversarul prin aplicarea unei mișcări sau tactici 

interzise pe care arbitrul a omis-o.   
 

5.3.3 În cazul în care concurentul a fost descalificat 

pentru aplicarea unei imobilizări sau prinderi. În 

astfel de situații, întreruperea luptei și 

descalificarea survenite anterior momentului în 

care concurentul atacat a fost imobilizat, meciul se 

va relua de la centrul suprafeței de concurs, iar 

concurentul care a aplicat imobilizarea sau 

prinderea va primi două puncte. Cu toate acestea, 

dacă concurentul a fost imobilizat sau prins 

anterior întreruperii luptei și descalificării, 

concurentul care a aplicat atacul va fi declarat 

câștigător.  
 

5.3.4 În cazul unei decizii eronate a arbitrului din 

cauza aplicării greșite a regulilor stabilite în 

prezentul regulament. (Interpretările subiective ale 

arbitrului cu privire la punctaj, puncte de avantaj 

sau penalizări nu vor fi modificate). În vederea 

modificării unui rezultat pronunțat al unui meci, se 

vor îndeplini următoarele condiții:  

 

5.9 Conform punctului  5.11, sunt permise 

dispozitive video și de tip interfon. În plus, 

„arbitrul de la centru” poate solicita sfatul a doi 

„arbitrii de margine” aflați în colțurile opuse 

suprafeței de concurs și așezați pe scaune în afara 

acesteia.  

5.3.4.1 Arbitrul poate discuta cu șeful arbitrilor cu 

privire la situație. Totuși, arbitrul este cel care ia 

decizia finală cu privire la modificarea sau la 

menținerea rezultatului pronunțat.  
 

5.3.4.2 Șeful arbitrilor va discuta cu masa unde se 

centralizează evenimentele cu privire la evoluția 

categoriei și poate autoriza modificarea rezultatului 

doar când nu s-a trecut în categoria următoare.     
 

5.4 Interpretările subiective ale arbitrului cu privire la 

acordarea punctelor, avantajelor sau penalizărilor nu 

vor fi modificate.  
 

5.5 Arbitrul are obligația de a interveni în timpul 

meciului în cazul consideră acest lucru necesar.  
 

5.6 Arbitrul are obligația de a se asigura că în timpul 

meciului, concurenții respectă limitele  

suprafeței de concurs.   
 

5.7 În cazul unei strangulări în formă de triunghi sau 

al unei gărzi închise în cadrul meciurilor de categorie 

sub 12 ani, arbitrul are obligația de a proteja coloana 

concurenților prin poziționarea sa în spatele 

concurentului ridicat de pe tatami.  
 

5.8 Arbitrul de la centru (MR) trebuie ca în timpul 

meciului să se afle în limitele suprafeței de concurs. 

MR poate discuta cu un arbitru de margine. Totuși, 

MR va pronunța primele acordări de puncte și 

penalități.   
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5.10 Dacă este necesar, „arbitrii de margine” pot 

anula solicitarea „arbitrului de la centru”. În cele 

ce urmează, sunt descrise diferitele forme de 

interacțiune dintre „arbitrii de margine” și „arbitrii 

de la centru”.  
 

5.10.1 În cazul unui acord între arbitri, „arbitrii de 

margine” și „arbitrului de la centru”, primii își por 

menține poziția menționată la punctul 5.9.  
 

5.10.12 În cazul unei dezaprobări a scorului 

meciului, arbitrul care contestă decizia, se va ridica 

și va comunica prin gesturile stabilite în vederea 

adăugării sau scăderii punctelor, avantajelor sau 

penalizărilor.  
 

5.10.3 În cazul în care cei trei arbitri nu ajung la 

niciun acord cu privire punctajul acordat aceleași 

mișcări, arbitrului de la centru va lua decizia de 

mijloc. De exemplu, un arbitru pronunță o depășire 

de gardă, al doilea acordă un punct de avantaj, iar 

al treilea arbitru se pronunță pentru anularea unor 

puncte. Într-un astfel de caz, se va aplica punctul 

de avantaj. 
 

5.10.4 În cazul descalificării unui concurent, spre 

exemplu prin acumularea de patru penalizări, 

arbitrul de la centru va aplica gestul de penalizare 

anterior finalizării meciului. Decizia acestuia este 

finală în momentul în care unul dintre arbitrii de 

margine repetă gestul. În acel punct, descalificarea 

este confirmată, iar arbitrul de la centru poate opri 

meciul.        
 

5.10.5 În cazul în care un concurent comite o 

greșeală gravă, arbitrul de la centru poate aplica 

gestul de penalizare anterior finalizării meciului. 

Dacă unul dintre arbitrii de margine repetă gestul, 

decizia este confirmată, iar arbitrul de la centru 

poate opri meciul.     

5.10.5 În cazul unei remize, arbitrul de la centru va 

pune concurenții în poziție de începere meci, câte 

unul de-o parte a suprafeței de concurs. În acel punct, 

arbitrul de la centru va face doi pași în spate și va 

aplica gestul prin care arbitrii de margine să se ridice 

în picioare. Apoi, cei trei arbitri vor ridica un braț 

pentru a indica câștigătorul meciului. Concurentul ce 

obține majoritatea voturilor, va fi declarat câștigător 

de către arbitrul de la centru. În caz de remiză, arbitrul 

trebuie să decidă care dintre sportivi a înscris mai 

multe poziții punctate sau o imobilizare prin prindere.  
 

5.11 În cazul în care un meci de semi-finală sau un 

meci final se încheie cu o remiză, concursul va 

continua în sistemul „Scorul de aur”: arbitrul va 

reîncepe concursul, cu ambii sportivi aflați în picioare 

la centrul suprafeței de concurs. Primul scor (puncte, 

avantaje, penalizare) va decide și va finaliza meciul. 

Dacă, la finalul a 2 minute, unul dintre concurenți 

înscrie un punctaj, meciul se va încheia, iar 

câștigătorul se va alege prin decizia arbitrului.  
 

5.11.1 Aplicarea Scorului de aur în cadrul unui 

concurs este decizia organizatorului.  
 

5.12 În cazul arbitrajului prin dispozitive video, 

sistemul se va aplica după cum urmează: „arbitrul de 

la centru” poate întrerupe meciul în orice moment, iar 

indicatorul pentru imaginile video va fi afișat pentru 

ca arbitrul să aibă un punct de referință suplimentar 

cu privire la deciziile în curs sau luate anterior. În 

plus, prin utilizarea sistemului video, cei doi arbitrii 

de margine se vor afla în zona de redare a imaginilor 

video. Dacă ambii arbitrii de margine convin anularea 

unei decizii, unul dintre aceștia îi va comunica 

arbitrului de margine decizia lor prin radio, iar acesta 

va aplica gesturile corespunzătoare indicării noilor 

puncte.    

     

 

 

SECȚIUNEA 6          (cod QR) 
SECRETARIAT CONCURS  
__________________________________ 

 

6.1 La începerea meciului, secretariatul concursului se află vis-a-vis de locul arbitrului de centru.  
 

6.2 Secretariatul concursului este alcătuit dintr-o persoană care ține scorul pe tabela e marcaj electronică.   
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SECȚIUNEA 7          (cod QR) 
DURATA MECIULUI  
___________________________ 

 

 

Arbitrul  

_________________________________ 

Apelarea concurenților  
 

7.1 Concurenții încep prin a se poziționa unul în fața celuilalt 

la centrul suprafeței de concurs, la aproximativ doi metri 

distanță unul de celălalt. Concurentul cu centura roșie se 

poziționează în partea dreaptă a arbitrului de centru. La 

semnalul acestuia, concurenții se vor înclina întâi în direcția 

arbitrului de centru apoi unul către celălalt.  

 

7.2 Meciul începe în picioare după ce arbitrul 

de centru pronunță „Luptă”.  

7.3 La primul contact al concurenților 

(prindere), aceștia au dreptul să atingă solul/să 

se apere imediat.  

7.4 Concurenții pot controla și alterna poziții 

diferite, dar în manieră activă. 

7.5 Orice mișcare ce depășește suprafața de 

concurs va fi oprită. Sportivii vor reveni la 

centrul suprafeței de concurs în picioare.  

7.6 Întregul meci se va desfășura în interiorul 

terenului de joc. Arbitrul de centru va întrerupe 

orice desfășurarea a meciului în afara terenului 

și va cere concurenților să revină la centrul 

suprafeței de concurs, în picioare dacă nu se 

stabilește o altă poziție.   

 

 

7.7 Atunci când un concurent încearcă să 

obțină o poziție de punctaj în zona de 

siguranță, arbitrul de centru va aștepta ca 

acesta să izoleze poziția. Dacă după 3 secunde 

este izolată, arbitrul de centru  va întrerupe 

meciul, va acorda punctele și îi va orienta pe 

concurenți în aceeași poziție de la centrul 

suprafeței de concurs.  
 

7.8 În cazul în care două treimi din corpul 

concurenților se află în afara limitelor 

suprafeței de concurs, aceștia stând în picioare 

sau într-o poziție izolată, arbitrul de centru va 

întrerupe meciul. Ulterior, va solicita 

concurenților să revină la centrul suprafeței de 

concurs. Arbitrul de centru va relua meciul cu 

concurenții stând în picioare.    
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Gesturi suplimentare realizate de arbitru în timpul meciului  (cod QR) 

 

    
Indică sportivului să își 

reordoneze gi-ul sau 

centura prin încrucișarea 

mâinilor sub talie.  

Atenționează sportivii să 

rămână în interiorul 

suprafeței de concurs 

prin executarea de 

cercuri cu degetul 

orientat în sus.  

Indicarea apucării de către 

un sportiv a interiorului 

gi-ului sau pantalonilor 

celuilalt sportiv.  

Indicarea către arbitrul 

de centru a solicitării de 

către arbitrii ce aplică 

sistemul video a 

modificării punctajului, 

avantajelor sau 

penalizărilor   

 

  

Arbitrul solicită sportivilor să se ridice în 

picioare 

 
Arbitrul solicită sportivilor să revină la sol 

(în poziția indicată de arbitru)  
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SECȚIUNEA 8          (cod QR) 
APLICAREA INSTRUCȚIUNILOR DE „LUPTĂ” ȘI „STOP” 
 ________________________________________________________________________ 

 
 

8.1 Arbitrul de centru trebuie să pronunțe ”luptă” pentru 

începerea meciului și pentru reînceperea acestuia în urma 

instrucțiunilor de întrerupere a meciului.  
 

8.2 Arbitrul de centru trebuie să pronunțe ”luptă” pentru a 

informa concurenții cu privire la remarcarea lipsei acțiunii 

(tragere de timp).  
 

8.3 Arbitrul de centru trebuie să pronunțe ”stop” pentru a 

întrerupe meciul temporar sau definitiv în următoarele cazuri: 

8.3.1 Dacă ambii concurenți pășesc complet în afara 

suprafeței de concurs, aflându-se într-o astfel de poziție ușor 

de recunoscut, ambii vor fi opriți și conduși în centrul 

suprafeței de concurs pentru o reluare a meciului din aceeași 

poziție anterior întreruperii. Pentru reluarea meciului, 

arbitrul de centru trebuie să pronunțe ”luptă”.  

8.3.2 În orice al moment în care arbitrul de centru consideră 

necesar (ex. pentru refixarea gi-ului, pronunțarea de opinii, 

sau în cazul unui pericol intuit sau răniri).  

8.3.3 Dacă ambii concurenți pășesc în afara suprafeței de 

concurs, aflându-se într-o astfel de poziție de neidentificat, 

arbitrul de centru reia meciul în centrul suprafeței de 

concurs, ambii concurenți stând în picioare.  

8.3.4 Dacă unul sau ambii concurenți sunt răniți, inconștienți 

sau se simt rău.  

8.3.5 În caz de imobilizare (un concurent bate în podea, 

aplică alte gesturi ce indică imobilizarea, țipă sau unul dintre 

concurenți nu mai poate să bată singur în podea în timpul 

unei strangulări sau blocări).   

8.3.6 Timpul meciul s-a epuizat.  
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SECȚIUNEA 9      (cod QR) 
SCOR/PUNCTAJ 

 
Acțiunile ce conduc la o avansare către o posibilă 

imobilizare vor fi punctate. În schimb, acțiunile de 

apărare nu se pot puncta. Este foarte important să se 

observe unde mișcările încep și unde se termină. 

9.1. Puncte 

   

 

 

 

2 PUNCTE  

DOBORÂRI 

ROTIRI 

GENUNCHI 

PE ABDOMEN 

 

3 PUNCTE 

DEPĂȘIRE DE 

GARDĂ 

4 PUNCTE 

PUNERE LA 

PODEA PE 

SPATE 

PUNERE LA 

PODEA 

PRELUARE 

CONTROL  

 

9.1.1 Punctele se vor acorda de către „arbitrul 

de centru” al unui meci oricând un sportiv 

izolează o poziție pentru 3 (trei) secunde. 

Arbitrul de centru va recunoaște și va afișa 

numărul de puncte acumulate de către 

concurent aplicând un gest cu degetele de la 

mâna dreaptă sau stângă, în funcție de poziția 

concurentului pe suprafața de concurs.  
 

9.1.2 Atunci când un sportiv iese în mod voit 

din terenul de joc pentru a-l împiedica pe 

adversar să execute o rotire sau o doborâre, 

arbitrul va indica acordarea a două puncte 

pentru adversar și a unui punct penalizare 

pentru sportivul care a a ieșit an afara terenului 

de joc.***  
 

9.1.3 Este nevoie de trei secunde de control a 

unei secvențe pentru a fi acordate puncte. 

Aceste puncte sunt cumulative. De exemplu, 

când un sportiv trece de la depășirea de gardă 

la o poziție de punere la podea, arbitrul de 

centru va număra trei secunde de la momentul 

în care poziția de punere la podea este izolată. 

arbitrul de centru va acorda trei puncte pentru 

trecerea de la depășirea de gardă și patru puncte 

pentru (izolarea) poziției de punere la podea, 

anume un total de șapte puncte.  
 

*** Dacă acest lucru se întâmplă în cazul în care 

sportivul a primit deja 2 penalizări, acesta va primi 

penalizarea, iar adversarul său doar două puncte.  
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9.1.4 Atunci când un sportiv se află într-o poziție ce acumulează puncte în momentul 

în care încearcă să iasă dintr-o imobilizare, arbitrul de centru va acorda punctele doar 

după ce sportivul reușește să iasă complet din imobilizare și să izoleze poziția ce 

acumulează puncte timp de trei secunde.  
 

9.1.5 Atunci când un sportiv marchează o poziție ce acumulează puncte în timpul 

unei imobilizări, ulterior reușind să iasă din aceasta fără să-și mențină poziția de 

punctaj, acesta nu va primi niciun avantaj.  
 

9.1.6 Sportivul care marchează una sau mai multe poziții ce acumulează puncte dar 

se află sub un atac de imobilizare condus de concurentul său, acesta va primi un 

singur punct de avantaj în cazul în care nu reușește să iasă din atac până la finalul 

meciului.   
 

9.1.7 Atunci când un sportiv este imobilizat în momentul în care se află într-o poziție 

ce acumulează puncte, arbitrul de centru va opri cronometrarea celor trei secunde. 

Dacă sportivul reușește să iasă din imobilizare sau timpul meciul expiră, arbitrul de 

centru va acorda câte un punct de avantaj pentru fiecare poziție ce acumulează puncte 

marcată. Aceste avantaje vor fi acordate indiferent dacă sportivii nu se mai află în  

aceeași poziție în care se aflau la oprirea  (întreruperea)  cronometrării celor trei 

secunde.     

 

 

 

 

9.2. Puncte  
 

9.2.1 Un punct de avantaj se adaugă atunci când sportivul 

marchează o poziție ce acumulează puncte după 3 (trei) 

secunde de control dar nu reușește să mențină întreaga durata. 

De exemplu, arbitrul ar trebui să acorde un avantaj în cazul în 

care un sportiv a reușit să depășească complet garda 

adversarului său dar nu a reușit să mențină ulterior controlul 

celei de-a doua poziție timp de trei (3) secunde*. 
 

9.2.2 Arbitrul poate acorda un punct de avantaj  

inclusiv ulterior expirării timpului meciului, însă anterior 

anunțării rezultatului. Arbitrul poate acorda un punct de 

avantaj doar în situația în care nu mai există nicio posibilitate 

ca sportivul să marcheze o poziție ce acumulează puncte.  
 

*În plus, orice încercare efectivă de a aplica o imobilizare asupra unui 

adversar (crearea unei posibilități reale de imobilizare) care este în final 

apărată, va fi marcat cu un (1) punct de avantaj.  

AVANTAJ 

 
Avantajele vor fi indicate prin ridicarea brațului în direcția 

sportivului corespunzător la înălțimea umărului, cu palma 

îndreptată spre sol.  

PUNCT DE PENALIZARE 

 
Punctele de penalizare vor fi indicate 

prin ridicarea brațului în direcția 

sportivului corespunzător la înălțimea 

umărului, cu palma îndreptată spre 

urechea arbitrului  
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A. DOBORÂRI  

Atunci când un sportiv, din poziția în 

picioare, își forțează adversarul să cadă la sol 

pe spate, într-o parte sau într-o poziție 

așezată pe sol.  

 
9.A.1 Atunci când un sportiv își forțează 

adversarul să cadă la sol pe toate cele patru 

membre ori pe abdomen, punctele se vor 

acorda doar în momentul în care sportivul 

care aplică doborârea marchează o priză la 

spate asupra adversarului – nu este necesară 

instalarea de cârlige, însă cel puțin un 

genunchi al adversarului trebuie menținut pe 

sol.   
 

9.A.2 Sportivii care inițiază o mișcare de 

doborâre înainte ca adversarul să retragă 

garda, va primi două puncte sau un punct de 

avantaj pentru mișcarea respectivă, cu 

respectarea regulilor de aplicare a doborârii.  
 

9.A.3 Atunci când un sportiv prinde 

pantalonii adversarului său, iar acesta 

deschide larg garda, sportivul ce marchează 

prinderea va primi două puncte pentru 

aplicarea doborârii dacă reușește să-și 

izoleze poziția de deasupra timp de 3 (trei) 

secunde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.A.4 Atunci când un sportiv prinde pantalonii 

adversarului său, iar acesta închide garda și rămâne 

suspendat în aer, sportivul își va poziționa adversarul în 

cu spatele pe sol într-un interval de 3 (trei) secunde și va 

izola poziția timp de3 (trei) secunde în scopul de a primi 

puncte pentru aplicarea doborârii. 
 

9.A.5 Sportivii care inițiază o mișcare de doborâre după 

ce adversarul retrage garda nu vor primi cele două puncte 

sau punctul de avantaj pentru mișcarea respectivă. 
 

9.A.6 Atunci când un sportiv își forțează adversarul să 

cadă la sol în zona de siguranță delimitată, sportivul ce 

marchează doborârea  

trebuie să aibă ambele picioare pe suprafața de concurs 

în momentul inițierii mișcării. În acest caz, dacă sportivii 

aterizează într-o poziție izolată, arbitrul va opri meciul 

doar după 3 secunde de izolare a poziției. Ulterior, 

arbitru va acorda punctele și va relua meciul la centrul 

suprafeței de concurs. Sportivii își vor relua poziția în 

care erau la momentul întreruperii meciului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.A.7 Atunci când adversarul are unul sau 

ambii genunchi pe sol, sportivul ce aplică 

Fiecare doborâre cu control menținut în 

poziție ridicată timp de 3 secunde 

2 PUNCTE 
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mișcarea de doborâre va primi punctele doar 

dacă se află în picioare în momentul inițierii 

mișcării respective.  
 

9.A.8 Atunci când un sportiv își forțează 

adversarul să cadă la sol printr-o mișcare de 

doborâre cu  un singur sau cu ambele 

picioare, iar adversarul aterizează în poziție 

de șezut, efectuând cu succes o contra 

doborâre (o mișcare de doborâre diferită), 

doar sportivul ce marchează contra 

doborârea va fi punctat.  

 

9.A.9 Nu se acordă puncte pentru doborâri:  
 

9.A.9.1 Sportivii care, în timpul contracarării 

unei rotire, își proiectează adversarul la sol, 

pe spate sau într-o parte, înainte de trecerea 

a 3 secunde, nu vor primi cele două puncte 

sau punctul de avantaj corespunzător 

mișcării de doborâre.  
 

9.A.9.2 Sportivii care se apără în poziția de 

prindere a spatelui, când adversarul execută 

unul sau mai multe cârligeș și nu are niciun 

picior pe tatami, nu vor primi cele două 

puncte sau punctul de avantaj corespunzător, 

precum nici dacă reușesc să izoleze poziția 

timp de 3 (trei) secunde.   

În cazul doborârilor sau al unei serii de 

doborâri în cadrul aceleași imobilizări, 

dacă sportivul în poziție de apărare, în 

urma aterizării sale pe spate sau într-o 

parte și a revenirii sale în picioare 

anterior expirării cronometrării celor trei 

secunde, arbitrul de centru va acorda 

avantajul imediat ce există posibilitatea 

finalizării cronometrării  

 

AVANTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNICA DE CONTROL (3 SECUNDE)      (cod QR) 
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__________________________ 
 

• Meciurile se vor desfășura ca o evoluție de 

poziții de control tehnic ce conduc la 

imobilizare. Astfel, sportivii care 

abandonează voluntar o poziție, pentru a 

câștiga puncte prin aplicarea aceleași poziții 

pentru care s-au acordat deja puncte, nu vor 

primi puncte la marcarea noii poziții.  

  

• „Arbitrul de la centru” acordă puncte ori 

de câte ori un sportiv izolează o poziție timp 

de 3 (trei) secunde.   

Când un sportiv aflat în 

poziția de deasupra își așază 

un genunchi pe abdomenul, 

pieptul sau coastele 

adversarului, însă are celălalt 

genunchi pe sol, acesta va 

primi un punct de avantaj la 

finalul acțiunii.   

NICIUN PUNCT  

 

 

B. GENUNCHI PE ABDOMEN 

2 PUNCTE                                                      

 

AVANTAJ                                                       

 

2 PUNCTE               

                                       

Când un sportiv aflat în poziția 

de deasupra își așază un 

genunchi pe abdomenul, pieptul 

sau coastele adversarului (care 

se află la sol întins pe spate sau 

într-o parte), iar celălalt picior 

întins timp de 3 (trei) secunde, 

acesta va primi două (2) puncte.   

  

 

 

 

 

 

 

C. PUNERE LA PODEA ȘI PUNERE LA PODEA PE SPATE    (cod QR) 
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Pentru poziția de deasupra, controlul se 

punctează dacă genunchii se află mai jos 

de linia umărului. Acest lucru se aplică 

când se depășește garda și nu există o 

jumătate de gardă. Punctele se stabilesc 

în momentul în care sportivul se 

poziționează pe pieptul adversarului cu 

ambii genunchi sau cu un picior, iar cu 

celălalt genunchi pe tatami,  cu fața spre 

capul oponentului și cu un braț blocat 

sub picior. Controlul asupra pieptului se 

ia în calcul doar dacă genunchii se află 

sub linia umărului.    

4 PUNCTE 

 

 

 

 

AVANTAJ  

Ambele mâni ale adversarului blocate sub genunchi  

 

NICIUN PUNCT                

 
NICIUN PUNCT                

 
Dacă intervine o modificare neîntreruptă între 

punerea la podea și punerea la podea pe spate 

sau între punerea la podea pe spate și punerea la 

podea, arbitrul de centru va acorda patru puncte 

pentru fiecare poziție de punere la podea cu 

condiția ca pozițiile să fie izolate timp de trei 

secunde.  

D. APUCAREA SPATELUI          (cod QR) 
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4 PUNCTE 

 
Atunci când sportivul apucă spatele prin 

poziționarea călcâielor în interiorul 

picioarelor adversarului și îi blochează 

un braț sub linia umărului.  

AVANTAJ 

 

Când un sportiv apucă spatele 

adversarului său și își 

poziționează călcâiele în 

interiorul coapselor, blocând 

ambele brațe ale acestuia.   

4 PUNCTE 

 
Dacă sportivul nu poate menține o 

tehnică de control suficient cât să 

marcheze puncte, acesta va primi un 

avantaj cu condiția ca „arbitrul de 

centru” să considere că poziția era 

periculoasă pentru adversar.    

AVANTAJ 

 
 

Când un sportiv apucă spatele 

adversarului său, încrucișând-și 

picioarele.   

AVANTAJ 

 
 

Când un sportiv aplică cifra 

patru în jurul taliei sau își 

poziționează un singur călcâi în 

interiorul coapselor 

adversarului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. DEPĂȘIREA DE GARDĂ    
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(cod QR) 

jumătate de gardă  
 

(cod QR) 

depășire de gardă  

Grada se definește prin utilizarea unui sau mai multor 

picioare cu scopul de a bloca adversarul în încercarea de 

a marca poziția de control lateral sau de nord-sud asupra 

sportivului poziționat pe spate. 

Arbitrul de centru acordă trei puncte pentru depășirea de 

gardă atunci când sportivul aflat în poziția de deasupra 

depășește picioarele adversarului aflat pe spate și 

marchează  bloca adversarul în încercarea de a marca 

poziția de control lateral sau de nord-sud timp de trei 

secunde.    

 

 
NICIUN AVANTAJ  

3 PUNCTE 

 
9.E.1 Odată ce un sportiv depășește grada 

adversarului său, acesta trebuie să mențină 

controlul timp de trei (3) secunde pentru a primi trei 

(3) puncte.   
 

9.E.2 La trecerea de la poziția de gardă sau când un 

sportiv retrage garda, iar celălalt sportiv marchează 

controlul de jumătate de gardă dar nu reușește să 

marcheze poziția de control lateral: AVANTAJ.  
 

9.E.3 Când sportivul își ghemuiește adversarul în 

timpul depășirii de gardă sau adversarul său se 

rotește în spate, iar sportivul atacant poate să apuce 

spatele acestuia prin poziționarea unuia sau a 

ambilor genunchi pe tatami, fără a aplica cârlige și 

aflat într-o poziție de coborâre în patru puncte 

(broască țestoasă): AVANTAJ 

• Jumătatea de gardă este garda în care sportivul 

aflat pe spate sau într-o parte și are unul din 

genunchii sportivului de deasupra blocat, în 

încercarea de a-l împiedica pe acesta să marcheze 

poziția de control lateral sau de nord-sud asupra 

sportivului aflat pe spate timp de 3 (trei) secunde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ROTIRI   
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(cod QR) 

Orice mișcare din poziția de gardă într-o poziție de 

deasupra urmată de un control menținut timp de trei 

(3) secunde va fi marcată ca rotire, iar sportivul aflat 

inițial în poziția de gardă primește 2 puncte.  
 

9.F.1 Nu se vor acorda puncte de avantaje dacă 

rotirile încep și se termină în poziții de gardă 50/50.  
 

9.F.2 Mișcarea din gardă către spatele adversarului 

(poziția de deasupra) cu un control menținut timp de 

trei (3) secunde (cu asigurarea că cel puțin un 

genunchi al adversarului se află pe sol) se va 

considera rotire.  
 

9.F.3 Trecerea de la o poziție de gardă la o poziție 

verticală. Lupta în picioare se stabilește atunci când 

ambii sportivi se află în picioare timp de trei secund. 

Notă: cronometrarea celor trei secunde începe când 

unul dintre sportivi are ambele picioare pe tatami, iar 

celălalt are cel puțin un picior pe tatami; genunchiul 

opus nu va atinge solul.   
 

9.F.4 Când sportivul își dezechilibrează adversarul 

printr-o mișcare de rotire și preia poziția de deasupra, 

dar nu poate sa o izoleze timp de 3 secunde: 

AVANTAJ  
 

9.F.5 Când un sportiv inițiază o mișcare de rotire și 

alege să mențină o poziție de apărare, arbitrul de 

centru nu va acorda niciun avantaj pentru mișcarea de 

rotire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 10 
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IMOBILIZĂRI – BLOCĂRI ȘI STRANGULĂRI  
 

 

10.1 Următoarele reguli reprezintă gama 

de imobilizări permise cu excepțiile 

semnificative referitoare la vârstă și 

categoria de centură*:  

10.1.1 Sunt permise toate strangulările, cu 

excepția celor aplicate cu mâinile sau 

unghiile.   

10.1.2 Toate blocările cu forță aplicată 

asupra umărului, cotului și încheieturilor 

mâinilor sunt permise.    

10.1.3 Toate blocările de picioare sau 

mâini care implică o aplecare, întindere 

și/sau mișcare de apăsare sunt permise. 

Blocările de picioare care implică o 

mișcare de răsucire asuprea genunchiului 

nu sunt permise. Dacă un sportiv aplică o 

blocare de picior întins ce conduce la 

încercarea adversarului de a o depăși, iar 

în final renunțând din cauza durerii, 

sportivul în poziția de apărare pierde 

meciul prin imobilizare.    

10.2 Meciul va fi întrerupt imediat când un 

sportiv indică printr-un gest fizic sau 

verbal că nu poate rezista aplicării de către 

adversarul său a imobilizării. Întreruperea 

meciului va avea loc în următoarele 

circumstanțe:  

10.2.1 Când un sportiv bate cu palma cel 

puțin de două ori în adversar, pe sol sau pe 

propriul corp în manieră vizibilă.    

10.2.2 Când un sportiv bate cu piciorul pe 

sol cel puțin de două ori, atunci când 

brațele acestuia sunt blocate de către 

adversar. 

10.3 Sportivul va primi un punct de avantaj când încearcă 

o mișcare de imobilizare în cadrul căreia adversarul se află 

în pericol real în cazul în care abandonează, reușind să se 

elibereze.  10.4 Când un sportiv aplică o mișcare de 

imobilizare în zona de siguranță, arbitrul nu va întrerupe 

meciul. 

10.5 În urma aplicării și efectuării unui atac de imobilizare, 

lupta va fi oprită, iar sportivul atacant este declarat 

învingător. Arbitrul va ridica brațul corespunzător 

deasupra capului, cu palma orientată în față.     

 

 

 

 

 

10.6 În cazul în care un sportiv 

încearcă să evite în mod legitim 

dintr-o imobilizare (ex.  nu doar 

sărind pe suprafața de concurs pentru 

evitarea imobilizării), iar această 

încercare determină părăsirea 

suprafeței de concurs de către 

sportiv, arbitrul de centru va acorda 2 

puncte sportivului care încercat 

aplicarea imobilizării. Notă:  

10.6.1 În lipsa aplicării unei mișcări 

de apărare corespunzătoare, sportivul 

în apărare va fi descalificat.  

10.7 Când sportivul iese în afara 

suprafeței de concurs din cauza 

mișcării de imobilizare aplicate de 

adversarul său, arbitrul nu va acorda 

două puncte în urma opririi meciului. 

Arbitrul poate acorda un avantaj în 

funcție de apropierea mișcării de 

imobilizare, cu respectarea regulilor 

privind acordarea avantajelor.     

10.7.1 Arbitrul întrerupe și reia 

meciul la centrul suprafeței de 

concurs cu sportivii aflați în picioare.    
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10.2.3 Când un sportiv își exprima verbal 

retragerea, solicitând întreruperea 

meciului. 

10.2.4 Când sportivul țipă sau emite sunete 

ce exprimă durere în timpul imobilizării.    

10.2.5 Sportivul este declarat învins la 

pierderea cunoștinței din cauza aplicării de 

către adversar a unei imobilizări permise 

sau din cauza unui accident ce nu rezultă 

dintr-o manevră nepermisă aplicată de 

adversar. Acesta va fi exclus din restul 

concursului cu scopul de a-și proteja 

integritatea fizică.    

 
PERICOL 

REAL 

 
NICIUN 

PERICOL 

 

SECȚIUNEA 11 
PENALIZĂRI/GREȘELI & ACȚIUNI INTERZISE  
 

Următoarele acțiuni sunt considerate  

„Greșeli disciplinare grave”  
 

Se penalizează cu „descalificare” automată. Sportivii pe care arbitrul îi observă că au comis o greșeală 

disciplinară gravă vor fi descalificați în mod autor și fără discuție.    
 

11.1 Când un sportiv aplică gesturi vulgare sau obscene la adresa adversarului său, mesei centrale, oficialilor, 

arbitrului sau spectatorilor înainte sau după încheierea meciului.   
 

11.1.1 Când un sportiv manifestă ostilitate față de adversar, masa centrală, oficiali, arbitru sau spectatori, 

înainte sau după încheierea meciului.  
 

11.1.2 Când un sportiv mușcă, trage de păr, lovește sau aplică presiune asupra organelor genitale sau asupra 

ochilor, sau folosește în mod intenționat o lovitură traumatică de orice natură (precum cele cu pumnii, coatele, 

genunchii, cu capul, cu picioarele, etc.) 
 

11.1.3 Când un sportiv manifestă lipsă de respect față de adversar sau față de spectatori, verbal sau prin gesturi 

în timpul meciului sau a celebrării victoriei.  
 

11.1.4 Când unul sau ambii sportivi nu iau meciul în serios și  se joacă, pretinzâmd că luptă.  
 

11.1.5 Când un sportiv manifestă o atitudine necorespunzătoare sau în afara atitudinii sportive necesare 

meciului, ori au un comportament nepotrivit înaintea sau după încheierea meciului.   
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Greșeli tehnice  
 

Următoarea secțiune descrie și clasifică gama de „acțiuni 

interzise”/greșeli/restricții, împreună cu penalizările aferente și 

ulterioare. Este vitală respectarea ghidului corespunzător.  
 

Penalizările se vor aplica în patru pași  
 

1. Penalizare 

2. Penalizare: Avantaj pentru adversar 

3. Penalizare: două (2) puncte pentru adversar 

4. Penalizare: descalificare 
 

Imediat ce se remarcă o greșeală, arbitrul va pronunța „greșeală”, 

aplicând gestul pumnului strâns (pumnul ridicat deasupra umărului).  
 

*La a patra și la a cincea greșeală a sportivilor din categoria U16 (sub 

vârsta de 16 ani), arbitrul de centru va acorda două puncte 

adversarului și un punct de penalizare sportivului care a comis 

greșeala pentru fiecare penalizare. La a șasea greșeală, arbitrul de 

centru îl va descalifica pe adversarul ce comite greșeala respectivă.   
 

*** În situația în care se aplică a treia penalizare pentru ambii sportivi din cauza 

lipsei de acțiune, arbitrul va relua meciul cu aceștia aflați în picioare. 

 

 

 

 11.2. Greșeli minore   

(cod QR) 

Se penalizează cu un punct de penalizare.  

Următoarele acțiuni sunt considerate acțiuni interzise minore: 

11.2.1 Lipsa acțiunii / Tragerea de timp 

Atunci când arbitrul observă că unul sau ambii sportivi nu depun efort să înainteze 

lupta timp de 10 secunde în poziție verticală, acesta va întrerupe meciul și va indica 

un punct de penalizare pentru unul sau ambii sportivi, gest urmat de comanda 

verbală „LUPTĂ” 

Dacă sportivul nu 

poate vedea gestul, 

arbitrul îl va 

atenționa prin 

atingere.  

 

 

 

În cazul tragerii de timp la 

sol, arbitrul va arăta spre 

sportiv, pronunțând 

„LUPTĂ” și va număra până 

la zece secunde. Dacă până la 

finalul celor 10 secunde, 

sportivul nu s-a mișcat, 

arbitrul va indica gestul 

corespunzător unui punct de 

penalizare.   
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(cod QR) 

11.2.1.1 Lipsa acțiunii/tragerea de timp (lipsa 

atitudinii combative) este definită de lipsa 

clară a efortului unui sportiv de a înainta în 

desfășurarea meciului, precum și de unicul 

efort al sportivul de a-și împiedica adversarul 

să înainteze în desfășurarea meciului.      

Sportivii în poziție de apărare nu vor fi 

penalizați pentru lipsa acțiunii. Aici este 

inclusă apărarea atacurilor din poziție de 

control lateral, de nord-sud, de prindere a 

spatelui și de punere la podea.   

11.2.2 Părăsirea zonei de joc sau împingerea 

adversarului în afara zonei de joc fără 

aplicarea unui atac tehnic.  

11.2.3 Când un sportiv aleargă în jurul zonei 

de joc și nu se angajează în luptă cu 

adversarul său. 

11.2.4 În cazul a doi sportivi care retrag garda 

în același timp, arbitrul de centru va aplica 

cronometrarea celor 20 de secunde. Dacă 

niciun atlet nu preia poziția de deasupra sa nu 

aplică o imobilizare, precum nici nu încearcă 

să marcheze o poziție ce acumulează puncte 

la finalul celor 20 de secunde, arbitrul de 

centru va întrerupe meciul, va comanda 

sportivilor să revină în picioare și le va acorda 

câte un punct de penalizare. Arbitrul de 

centru va relua meciul cu sportivii în poziție 

verticală.   

11.2.5 Când un sportiv rupe prinderea 

adversarului prin retragerea gărzii și nu 

încearcă să se angajeze în luptă la sol.   

11.2.6 Când ambii sportivi demonstrează 

simultan  lipsa atitudinii combative (tragere 

de timp) în orice poziție de meci.  

11.2.7 Revenirea în picioare în urma unei 

lupte la sol, însă fără revenirea la acțiunea de 

luptă imediat.  

11.2.8 Lipsa acțiunii nu va fi depunctată când 

un sportiv este prins de spate sau în poziție de 

punere la podea cu condiția ca toate aspectele 

poziției să fie respectate.    

 

11.2.9 Când un sportiv își apucă adversarul de interiorul 

bluzei sau al pantalonilor gi-ului, când acesta pătrunde în 

interiorul bluzei sau când un sportiv își trece mâna prin 

interiorul gi-ului adversarului în încercarea de a apuca o 

parte a acestuia.   

 

Dacă situația de la punctul 11.2.9 

are loc în timpul unei imobilizări 

aplicată de sportivul atacant, 

arbitrul va întrerupe lupta, va 

indica penalizarea către atletul 

prins de interiorul gi-ului 

adversarului și va relua meciul cu 

sportivii aflați în picioare.    

 

11.2.10 Poziționarea mâinii sau a piciorul pe fața 

adversarului.  

11.2.11 Coborârea la sol fără prindere. 

11.2.12 Utilizarea centurii pentru aplicarea oricărei 

tehnici când centura nu este legată. 

11.2.13 Întârzierea meciului din cauza nepregătirii 

pentru luptă la apariția pe tatami sau din cauza întârzierii 

în fixarea gi-ului și a centurii. (echipament greșit, 

purtarea de articole interzise, îndepărtarea centurii, 

deschiderea gi-ului, îndepărtarea hijab-ului, depășirea a 

20 de secunde de către un sportiv pentru refixarea 

centurii sau a pantalonilor în timpul întreruperii 

meciului).    
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11.2.14 În cazul meciului de Jiu-Jitsu No-Gi; 

când un sportiv se prinde în orice mod de 

echipamentul său sau de cel al adversarului.  

11.2.15 În cazul categoriilor de vârstă sub 16 

ani, sportivii nu au voie să sară către o gardă 

închisă sau să aplice o imobilizare prin 

săritură, în timp ce adversarul lor se află în 

picioare. Dacă se întâmplă acest lucru, 

arbitrul va întrerupe meciul și îl va relua cu 

ambii sportivi aflați în picioare la centrul 

suprafeței de concurs.    

11.2.16 Poziționarea piciorului în mod voit în interiorul 

centurii.    

11.2.17 Poziționarea piciorului în mod voit în interiorul 

gulerului.    

11.2.18 Poziționarea piciorului în mod voit în interiorul 

reverului fără prindere pe aceeași parte.   

 

 

  

11.2.19 Vorbitul, comentariile sau 

gesturile verbale schimbate cu altă 

persoană (fără motive de natură 

medicală/de siguranță/privind 

echipamentul).  

11.2.20 Nerespectarea ordinelor 

arbitrului.  

11.2.21 În cazul în care sportivul 

părăsește în mod voit suprafața de 

concurs în încercarea de a-și evita 

adversarul în realizarea unei mișcări de 

doborâre sau de rotire, arbitrul de centru 

îi va acorda adversarului două puncte, iar 

sportivului care a părăsește terenul un 

punct de penalizare. Dacă sportivul a 

primit anterior două puncte de 

penalizare, se vor marca doar două 

puncte plus penalizarea.   

11.2.22 Ieșirea în afara suprafeței de 

concurs după terminarea luptei dar 

înainte de anunțarea câștigătorului. 

11.2.23 Următoarele acțiuni sunt 

considerate nepotrivite în timpul 

meciului și anterior anunțării 

câștigătorului, DAR nu sunt considerate 

penalizări disciplinare: gesturi de 

superioritate, dansuri și atitudini în afara 

zonei sportive, care însă nu sunt suficient 

de grave pentru a atrage descalificarea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Greșeli grave   
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(cod QR) 

Se penalizează cu „descalificare” 

automată. Sportivii pe care arbitrul 

îi observă că au comis o greșeală 

disciplinară gravă vor fi 

descalificați în mod autor și fără 

discuție.    

Următoarele acțiuni sunt 

considerate „Greșeli disciplinare 

grave”  
11.3.1 Acțiuni cu intenția clară de a 

răni adversarul.  

11.3.2 Părăsirea suprafeței de 

concurs în situația riscului de a fi 

imobilizat. 

11.3.3 Aplicarea de blocaje asupra 

coloanei vertebrale fără aplicarea 

unei strangulări (mișcarea de 

tragere din poziția de șezut nu se 

consideră atac asupra zonei 

gâtului). 

11.3.4 Trântirea adversarului pe 

tatami în timp ce acesta se află în 

gardă sau în poziție de prindere a 

spatelui.  

11.3.5 Constatarea de către arbitru 

că un sportiv nu poartă lenjerie de 

corp sub echipament.  

11.3.6 Blocarea degetelor de la 

mâni sau de la picioare.  

11.3.7 Blocarea picioarelor prin 

torsionare precum cârlige aplicare 

la călcâie care răsucesc glezna și 

genunchiul în mod periculos.  

11.3.8 Atacuri laterale grave ce 

afectează genunchiul (încrucișarea 

piciorului dinspre exterior către 

interior ce împiedică eliberarea, 

crescând riscul rănirii.   

   

  

  
 

 

11.3.9 Mișcarea de izbire prin care 

adversarul este proiectat în mod voit sau 

prin care acesta este împins cu capul sau 

gâtul pe sol.  

11.3.10 Apăsarea cu degetele pe ochii 

adversarului.  

11.3.11 Când sportivul își strangulează 

adversarul cu mâinile goale (fără a 

utiliza gi-ul sau cu una sau cu ambele 

mâini poziționate în jurul gâtului 

adversarului sau apasă pe traheea 

acestuia) sau blochează trecerea aerului 

prin nasul sau gura adversarului 

folosindu-se de mâini.  

11.3.12 Când un sportiv încearcă în mod 

voit să-și descalifice adversarul 

reacționând într-o manieră care îl pune 

pe adversar într-o poziție nepermisă. 

11.3.13 Utilizarea de substanțe anti 

aderente sau creme (medicale) ce pot 

afecta capacitatea adversarului de a 

concura.  

11.3.14 Când un sportiv nu poate să își 

schimbe gi-ul cu un unu nou într-un 

interval solicitat de arbitru.   
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11.3.15 Când un sportiv ce 

contracarează o poziție de 

imobilizare comite o acțiune ce se 

penalizează, arbitrul este nevoit să 

întrerupă meciul.  
 

 
11.3.16 Când un sportiv ce contracarează o doborâre cu un picior, în timp ce sportivul atacant are capul 

poziționat în afara corpului adversarului său, îl proiectează la sol în mod intenționat prin prinderea centurii 

adversarului pentru a-l determina să lovească solul cu capul (marcare). 
 

11.3.16 Când un sportiv aplică o prindere nepermisă în categoria în care concurează, conform tabelului 

de la pagina 26.  

 

Tabelul tehnicilor permise/interzise  
 

 U12 U16 
U18/U21/

Seniori 
Tehnici 

1 X   Imobilizare prin întinderea și îndepărtarea picioarelor  

2 X X  Sugrumare prin blocarea coloanei  

3 X X  Întinderea și blocarea piciorului  

4 X X  Sugrumare cu antebrațul utilizând mâneca (Ezequiel) 

5 X X  Sugrumare prin ghilotină frontală  

6 X X  Omoplata 

7 X X  Triunghiul (tragerea de cap) 

8 X X  Brațele în formă de triunghi 

9 X X  Blocare în interiorul gărzii închise cu apăsare pe rinichi sau pe coaste  

10 X X  Blocarea încheieturii mâinii 

11 X X  Doborâre cu un picior în timp ce sportivul atacant are capul poziționat în afara corpului 

adversarului său 

12 X X  Forfecare bicepși 

13 X X  Forfecare gambă 

14 X X  Barare genunchi 

15 X X  Imobilizare deget picior 

16 X X X Izbire  

17 X X X Blocare coloană  

18 X X X Blocare călcâi  

19 X X X Blocări cu răsucirea genunchilor  

20 X X X Imobilizare genunchi   

21 X X X Doborâre prin forfecare  

22 X X X În poziția de întindere și de blocare a piciorului, întoarcere în direcția piciorului 

neimobilizat   

23 X X X La imobilizarea degetului de la picior, aplicarea forței externe pe picior  

24 X X X Îndoirea degetelor pe spate  

25 X X X Prinderea adversarului de centură și proiectarea sa la sol cu aterizarea pe cap în încercarea 

de apărare a unei blocări cu un singur picior în timp ce adversarul are  capul poziționat în 

afara corpului său   

26 X X X Tehnica mișcării de izbire la sol cu aterizarea pe cap sau pe gât a adversarului.  

ARBITRUL VA ÎNTRERUPE ACȚIUNEA, VA ÎNDEPĂRTA SPORTIVII ȘI VA RELUA MECIUL 

FĂRĂ SĂ APLICE PENALIZĂRI.  
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(cod QR) 

ATACURILE DIN LATERAL ÎN ZONA GENUNCHIULUI (IMOBILIZAREA GENUNCHIULUI)  
 

Imobilizarea genunchiului se caracterizează prin 

poziționarea coapsei unui sportiv în spatele 

piciorului adversarului în timpul trecerii gambei pe 

deasupra cvadricepsului acestuia, deasupra părții 

anterioare a genunchiului în timpul aplicării forței 

din exterior spre interior.    

• Pentru ca un picior să fie considerat prins sau 

imobilizat, nu este necesară imobilizarea. Conform 

acestei reguli, atunci când un sportiv stă în picioare 

și își lasă greutatea pe piciorul al cărui genunchi 

este într-o poziție periculoasă, piciorul respectiv 

este considerat prins sau imobilizat.  
 

Greșeli grave  
 

Se penalizează cu „descalificare” automată 

atacurile grave ce afectează genunchiul 

(încrucișarea piciorului dinspre exteriorul 

cvadricepsului superior al adversarului către 

interior). Când sportivul execută mișcarea din 

descrierea de mai sus, prin rănirea piciorului 

adversarului  încrucișând linia mediană a corpului 

acestuia. 

 

• La aplicarea unei imobilizări, atletul care își 

încrucișează piciorul ca în următoarele situații 

comite o greșeală gravă:   
 

Greșeli ușoare  
 

• Când un sportiv își mută piciorul peste linia 

mediană verticală a corpului adversarului său, 

arbitrul de centru va întrerupe meciul, va aplica 

penalizarea sportivului care încalcă regula, va 

ordona sportivilor să-și reia poziția, dacă este 

posibil, și va relua meciul.    
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NICIO GREȘEALĂ 

  

 
ÎNCRUCIȘAREA PICIORULUI SUB GENUNCHI 

 
PICIOR ELIBERAT 
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SECȚIUNEA 12          (cod QR) 

SOLUȚIONAREA MECIULUI  
____________________________________ 

 

12.1 Abandon: 

Un concurent poate câștiga meciul înainte de încheierea luptei 

dacă unul dintre concurenți aplică o blocare sau o strangulare 

care îl determină pe adversar să aplice o bătaie cu sau pe 

arbitrul de la centru să întrerupă meciul. Aceasta reprezintă 

abandonul.    
 

12.2 La expirarea timpului de meci, concurentul cu cele mai 

multe puncte la finalul concursului va fi câștigător.  
 

12.3 Dacă concurenții au același număr de puncte la finalul 

meciului, concurentul cu numărul cel mai mare de avantaje 

câștigă meciul.   
 

12.4 Dacă scorul este egal ca număr de puncte și ca număr de 

avantaje, concurentul cu numărul cel mai mic de penalizări 

câștigă meciul.   
 

12.6 Dacă ambii sportivi se rănesc prin accidentare în 

semifinală sau în finală unde scorul este strâns și niciunul 

dintre sportivi nu mai poate continua concursul, rezultatul se 

va stabili prin tragere la sorți.  
 

12.7 Scorul de aur: conform punctului 5.11.  

 

 

 

 

SECȚIUNEA 13          (cod QR) 
NEPREZENTARE ȘI RETRAGERE  
________________________________________ 

 

13.1  Decizia „câștigarea concursului prin neprezentare” se va lua de către arbitrul de centru față de oricare 

concurent al cărui adversar nu se prezintă pentru meci în urma unui număr de 3 strigări timp de cel puțin 3 

minute.  
 

13.2  Decizia „câștigarea concursului prin retragere” se va lua de către arbitrul de centru față de oricare 

concurent al cărui adversar se retrage din competiție în timpul meciului.  
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SECȚIUNEA 14          (cod QR) 
RĂNIRE, ÎMBOLNĂVIRE ȘI ACCIDENTARE  
____________________________________________________ 

 

14.1  În toate cazurile în care meciul este întrerupt din 

cauza rănirii ambilor concurenți, arbitrul de centru le 

poate acorda maxim 2 minute pentru a-și reveni. 

Timpul maxim în care concurenții se pot odihni în 

timpul fiecărui meci este de 2 minute.    
 

14.2  Timpul acordat pentru rănire începe la ordinul 

arbitrului de centru.  
 

14.3  Dacă unul dintre concurenți nu mai poate 

continua, arbitrul de centru va lua o decizie în funcție 

de următoarele aspecte: 
 

14.3.1 Când cauza rănirii îi revine concurentului rănit, 

acesta va pierde meciul.  
 

14.3.2 Când nu este posibilă atribuirea cauzei rănirii 

niciunui concurent, concurentului rănit va pierde 

meciul.  
 

14.3.3 Când rănirea este cauza unei  acțiuni nepermise 

a concurentului rănit, acesta va fi descalificat și va 

pierde meciul.  
 

14.3.4 Când unul dintre concurenți se îmbolnăvește în 

timpul concursului și nu mai poate continua, acesta va 

pierde meciul.  
 

14.3.5 Doctorul oficial al concursului va decide dacă 

concurentul rănit mai poate continua sau nu. 

  

14.3.6 Dacă unul dintre concurenți își pierde 

cunoștința sau dacă leșină, meciul va fi întrerupt. 

Concurentul nu va mai avea voie să concureze 

pentru restul zilei respective.  
 

14.3.7 Când unul dintre concurenți acuză că suferă 

de crampe musculare, adversarul său va fi declarat 

câștigătorul meciului.  
 

14.3.8 Când un sportiv vomită sau pierde controlul 

funcțiilor de bază ale corpului, urinare involuntară 

sau incontinență intestinală în timpul meciului sau 

înainte ca arbitrul la centru să anunțe rezultatul, 

acesta va pierde concursul.   
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SECȚIUNEA 15          (cod QR) 
IGIENA  
____________________________________________________ 

 

15.1 Unghiile trebuie să fie tăiate și curățate.    
 

15.2  Părul lung trebuie prins.  
 

15.3 Dacă pielea prezintă răniri, iritații sau alte afecțiuni, trebuie 

informat doctorul care va decide dacă sportivul poate participa la 

concurs. 
 

15.4 În afara suprafeței de concurs, sportivii vor purta încălțări.   
 

15.5 Gi-urile trebuie să fie spălate, uscate și să nu emane niciun miros.    
 

14.3.5 Doctorul oficial al concursului va decide dacă concurentul rănit 

mai poate continua sau nu. 
 

*Arbitrul de centru poate întrerupe meciul în orice moment pentru a 

solicita sportivilor sa îndeplinească cerințele date.   
  

 

SECȚIUNEA 16          (cod QR) 
ECHIPAMENTELE/ALTE CERINȚE  
____________________________________________________ 

 

16.1 Fiecare sportiv va urca pe cântar până la 

terminarea timpului de cântărire de la fiecare 

eveniment.     
 

16.2  Sportivii se vor cântări fără protecțiile de 

genunchi și coate, dar trebuie să le poarte la momentul 

verificării gi-ului.   
 

16.3 Peticele pot fi aplicate doar în anumite zone 

permise ale gi-ului, conform imaginilor de mai jos. 

Acestea vor fi din țesătură de bumbac și cusute 

corespunzător. Toate peticele necusute sau aplicate în 

zone nepermise ale gi-ului vor fi îndepărtate de cei ce 

verifică echipamentul.  
 

16.4 Se acceptă: aplicarea unei etichete în partea de jos 

a pantalonilor (conform imagine). Eticheta trebuie să 

fie din material subțire (nu brodată) și să aibă cel mult 

36 cm2.    
 

16.5 Folosirea de articole de încălțăminte, accesorii de 

cap, accesorii de păr, bijuterii, cupe (protecții pentru 

organele genitale), sau orice alt tip de protecție din 

metal dur care poate cauza rănirea adversarului sau a 

sportivului este interzisă.      
 

16.8 În categoriile de băieți, purtarea unui tricou 

strâns pe corp elastic sub gi este opțională În 

categoriile de fete acest lucru este obligatoriu. Nu 

sunt permise tricourile de bumbac sau din material 

sintetic (poliester).   
 

16.9 Mărimile cele mai mici pentru gi-ul de Jiu-

Jitsu se regăsesc în imaginea de mai jos.  
 

16.10 În categoriile de fete, hijab-ul (eșarfa) este 

permis. Aceasta trebuie să stea fix pe cap și să fie 

din material elastic, fără niciun material dur. 

Culorile permise sunt negru și alb.  
 

16.11 Cerințe privind echipamentul pentru 

competițiile NO GI: 

• Protecțiile pentru piele: Bărbații și femeile 

trebuie trebuie să poarte un tricou care să acopere 

pieptul și lung până la talia pantalonilor scurți. 

Acest tricou va fi de culoarea roșie sau albastru. 

Concurenții sunt obligați să participe la concurs cu 

tricouri în ambele culori.        

• Șorturile: Șorturile trebuie să fie cel puțin până 

la nivelul de mijloc al coapsei (să nu depășească 

15 cm de la genunchi) și nu trebuie să depășească 

genunchiul. Șorturile pot avea buzunare, dar 
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16.6 Utilizarea protecțiilor pentru articulații (protecții 

genunchi, coate, etc.) care măresc volumul corpului 

până la punctul de a face dificilă prinderea de către 

adversar a gi-ului este de asemenea interzisă.  
 

16.7 Sportivul (categorii băieți și fete) care nu poartă 

articole de lenjerie de corp va fi descalificat.  

trebuie să fie cusute si fără nasturi, șnururi, 

fermoare de plastic sau de metal. Este permisă 

lenjeria de corp strânsă pe piele și purtată sub 

șorturi. Toate șorturile și colanții trebuie să fie în 

mare parte negri.           

 

 
 Față   Spate  

Marcă 

 

 

Spațiu de 25cmx5cm 

pentru emblema 

sponsorului sau pentru 

steagul național 

 

Emblema națională/a 

Federației  

 

 

 

 

 

 

 

Spațiu de 10cmx5cm 

pentru cm emblema 

sponsorului 

 

Emblema națională a 

JJIF / evenimentului  

(Embleme naționale cu 

Denumirile vândute de 

JJIF)  

 

 

 

Spațiu de 25cmx15cm 

Numele sponsorului sau 

al concurenților 

 

Informații generale:  

- „Zona dedicată sponsorului” nu se va utiliza pentru mesaje religioase sau politice.  

- Informațiile despre „sponsor” vor respecta etica din Budo sau sportivă (fără discriminări, trimiteri la alcool, țigări) 

- Sponsorul personal nu se va afla în competiție cu sponsorii oficiali ai JJIF.  

- Pe partea din spate a centurii pot apărea doar numele concurenților.  

- În cadrul Jocurilor Mondiale IWGA și în cadrul Jocurilor de Luptă Mondiale cuprinse în Acordul sportiv nu se permit 

materiale publicitare.  

- În zona dedicată mărcii se poate aplica doar numele mărcii care a produs echipamentul.   
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Față  Politica privind echipamentul NO GI Lateral 

 

- POLITICA PRIVIND TURNEELE NO GI 

- PROTECȚIA DE PIELE TREBUIE SĂ FIE ÎN PRINCIPAL DE 

CULOARE ROȘIE SAU ALBASTRĂ, FĂRĂ A COMBINA CELE DOUĂ 

CULORI 

- ZONA DIN SPATE A ECHIPAMENTULUI SE VA REZERVA 

INFORMAȚIILOR PRIVIND NAȚIONALITATEA   

- ȘORTURILE TREBUIE SĂ FIE DE CULOARE NEAGRĂ SAU DE 

ACEEAȘI CULOARE CU PROTECȚIA PENTRU PIELE, FĂRĂ 

BUZUNARE, NASTURI SAU FERMOAR. SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 

GENUNCHIUL ȘI SĂ ACOPERE MAI MULT DE JUMĂTATEA 

COAPSEI.  

- NU ESTE ACCEPTATĂ LENJERIA INTIMĂ STRÂNSĂ PE CORP.    

- LENJERIA INTIMĂ ELASTICĂ PURTATĂ SUB ȘORTURI ÎN 

CATEGORIILE DE BĂIEȚI ȘI DE FETE VA FI DE CULOARE 

NEAGRĂ.  

 

 

 
Față   Lateral 

 

 

7cm sau mai mult  

 

 

 

Maxim 1,3cm grosime și 5cm lățime  

Lățime centură între 4 și 5cm.  

Extremitatea centurii între 20 și 30 

cm.  

 
 

 

Mai puțin de 5cm de la 

încheietura mâinii  

Mai lung decât mușchii fesieri  

 

7cm sau mai mult 

Mai puțin de 5cm de la osul 
gleznei (maleola tibiei) 
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SECȚIUNEA 17           
CONCURSURI PENTRU CATEGORIA DE CENTURĂ SAU DE NIVEL 

____________________________________________________________ 
 

În cadrul concursurilor pentru categoria de centură sau 

de nivel, organizatorul, în conformitate cu staturile și 

regulamentul JJIF, trebuie să respecte regulile incluse 

în prezenta pagină și în tabelul de la pagina 37.   

Regulile specificate mai jos nu se vor aplica în 

evenimentele pentru Clasamentul Mondial de elită. 
 

17.1 Categoriile de centură   
 

17.1.1 Concurenții cu centură albă, începătorii și 

concurenții sub 16 ani nu au voie să marcheze poziții 

de gardă închisă sau poziții de imobilizare prin săritură 

în timp ce se află în picioare. Dacă un sportiv încearcă 

să execute astfel de mișcări, arbitrul de centru va 

întrerupe meciul, va penaliza sportivul care încalcă 

regula și va relua meciul cu sportivii în poziție verticală 

la centru suprafeței de concurs.         
 

17.1.2  În categoria U16, sportivii nu au voie să-și 

poziționeze capul în afara corpului adversarului la 

încercarea de aplicare a blocării cu un singur picior. 

Dacă un sportiv încearcă o astfel de blocare, arbitrul de 

centru va întrerupe și va relua meciul cu sportivii în 

poziție verticală la centru suprafeței de concurs. Nu se 

vor aplica puncte de penalizare.         
 

17.1.3 Dacă se dovedește că un sportiv are centura 

neagră în judo, că a mai participat în lupte libere greco-

romane ori că a luptat în MMA ca profesionist sau 

amator, acesta nu va avea voie să concureze în turneu 

la centura albă sau la grupa de începători.    
 

 

  

17.2 Categoriile de centură   
 

17.2.1 Adulți, Maeștri și categoria U18   
 

17.2.1.1 Novice: experiență de luptă de maxim 

6 luni  

17.2.1.2 Începător: experiență de luptă între 6 

luni și 2 ani 

17.2.1.3 Nivel intermediar: experiență de luptă 

între 2 și 5 ani. BJJ cu centura albastră 

reprezintă nivel intermediar.   

17.2.1.4 Profesioniști: experiență de luptă de 

peste 5 ani. BJJ cu centura mov, maro și neagră 

reprezintă nivel avansat.  

  

17.2.2 Copii și adolescenți - categoria U16   

17.2.2.1 Novice: experiență de luptă de până la 

6 luni  

17.2.2.2 Începător: experiență de luptă între 6 

luni și 1 an 

17.2.2.3 Nivel intermediar: experiență de luptă 

între 1 și 2 ani.  

17.2.2.4 Nivel avansat: experiență de luptă 

între 2 și 3 ani.  

17.2.2.5 Profesioniști: experiență de luptă de 

peste 3 ani  

17.2.3 Experiența de luptă completă include, 

dar fără a se limita la, lupte, BJJ, Judo, Sambo, 

etc.  
 

17.2.2 Nivelul următor (categorie sau centură) 

va fi impus de JJIF tuturor sportivilor care:  

• Au ocupat locul întâi în Cupa Mondială 

• Au fost medaliați de trei ori la Cupa 

Continentală 

•  Au fost medaliați de trei ori la un 

eveniment internațional 

• Au ocupat locul întâi de două ori la un 

eveniment internațional   
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Tabelul tehnicilor permise/interzise  

Conform vârstei, nivelului de centură și de evoluție  
Categorii de 

vârstă 
U12 U16 X U18 +18 X 

Tehnici 
Categorii de 

nivel 
Novice 

Adulți 

Novice 

Copii 

Începători Nivel intermediar X Profesioniști 

Categorii de 

centură 
U12 U16 

Toate centurile albe și 

toate centurile (U18) 

Centurile albastre și 

mov (+18) 

Centurile maro 

și negre (18+) 
X 

1 X      Imobilizare prin întinderea și îndepărtarea picioarelor 

2 X X     Sugrumare prin blocarea coloanei 

3 X X     Întinderea și blocarea piciorului 

4 X X     Sugrumare cu antebrațul utilizând mâneca (Ezequiel) 

5 X X     Sugrumare prin ghilotină frontală 

6 X X     Sugrumare prin ghilotină frontală 

7 X X     Omoplata 

8 X X     Triunghiul (tragerea de cap) 

9 X X X    Brațele în formă de triunghi 

10 X X X    Blocarea încheieturii mâinii 

11 X X X    
Doborâre cu un picior în timp ce sportivul atacant are 

capul poziționat în afara corpului adversarului său 

12 X X X X X  Forfecare bicepși 

13 X X X X X  Forfecare gambă 

14 X X X X X  Barare genunchi 

15 X X X X X  Imobilizare deget picior 

16 X X X X X X Izbire  

17 X X X X X X Blocare coloană  

18 X X X X X X Blocare călcâi  

19 X X X X X X Blocări cu răsucirea genunchilor  

20 X X X X X  Imobilizare genunchi   

21 X X X X X X Doborâre prin forfecare  

22 X X X X X X 
În poziția de întindere și de blocare a piciorului, 

întoarcere în direcția piciorului neimobilizat   

23 X X X X X X 
La imobilizarea degetului de la picior, aplicarea forței 

externe pe picior  

24 X X X X X X Îndoirea degetelor pe spate  

25 X X X X X X 

Prinderea adversarului de centură și proiectarea sa la 

sol cu aterizarea pe cap în încercarea de apărare a unei 

blocări cu un singur picior în timp ce adversarul are  

capul poziționat în afara corpului său   

26 X X X X X  
Tehnica mișcării de izbire la sol cu aterizarea pe cap 

sau pe gât a adversarului.  
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SECȚIUNEA 18           
CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI DE GREUTATE ȘI DURATA MECIULUI  

____________________________________________________________ 

 

18.1. Categoriile de vârstă și durata meciului 

 

JIIF acceptă următoarele categorii de vârstă și durate de meci:  

Maeștri Peste 35 ani 5 minute 

Adulți Peste 18 ani 6 minute 

U21 20/19/18 ani 5 minute 

U18 17/16 ani 4 minute 

U16 15/14 ani 3 minute 

U14 13/12 ani 3 minute 

U12 11/10 ani 3 minute 

U10 9/8 ani 1,5 minute 

 

Concurenții împlinesc vârsta aferentă categoriei în anul în curs (între 1 ianuarie – 31 decembrie). 

Un concurent poate participa într-o singură categorie de vârstă în cadrul aceluiași turneu. Chiar dacă categoriile 

sunt programate în zile diferite, dar în cadrul aceluiași eveniment, același sportiv nu poate concura la ambele 

categorii.   

 

18.2. Categoriile de greutate pentru concurenții individuali 

 

Următoarele categorii de greutate sunt incluse în Campionatele mondiale, iar concurenții vor sta sub auspiciile 

disciplinelor individuale ale JJIF.  

 
Băieți Fete 

Un sportiv 

nu poate fo 

înregistra a 

mai mult de 

o ctaegorie. 

Ex. 

Categoria la 

care el/ea 

intră sau la 

următoarea. 

Adulți U21 U18 U16 Adulți U21 U18 U16 

       -32 kg 

   -38 kg    -36 kg 

   -42 kg   -40 kg -40 kg 

  -46 kg -46 kg -45 kg -45 kg -44 kg -44 kg 

  -50 kg -50 kg -48 kg -48 kg -48 kg -48 kg 

-56 kg -56 kg -55 kg -55 kg -52 kg -52 kg -52 kg -52 kg 

-62 kg -62 kg -60 kg -60 kg -57 kg -57 kg -57 kg -57 kg 

-69 kg -69 kg -66 kg -66 kg -63 kg -63 kg -63 kg -63 kg 

-77 kg -77 kg -73 kg -73 kg -70 kg -70 kg -70 kg -70 kg 

-85 kg -85 kg -81 kg 73+ kg 70+ kg 70+ kg 70+ kg  

-94 kg -94 kg 81+ kg      

94+ kg 94+ kg       
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18.3. Categoriile de greutate pentru evenimentele pentru copii  

 

În privința categoriilor pentru copii (U14, U12 și U10), JJIF recomandă ca JJNO să aplice următoarele categorii. 

Recomandările cu privire la evenimentele pentru copii se regăsesc în documentul cu regulile pentru categoriile 

tinere.   

 
Băieți Fete 

U14 U12 U10 U14 U12 U10 

-30 kg -24 kg -21 kg -25 kg -22 kg -20 kg 

-34 kg -27 kg -24 kg -28 kg -25 kg -22 kg 

-38 kg -30 kg -27 kg -32 kg -28 kg -25 kg 

-42 kg -34 kg -30 kg -36 kg -32 kg -28 kg 

-46 kg -38 kg -34 kg -40 kg -36 kg -32 kg 

-50 kg -42 kg -38 kg -44 kg -40 kg -36 kg 

-55 kg -46 kg -42 kg -48 kg -44 kg -40 kg 

-60 kg -50 kg 42+ kg -52 kg -48 kg 40+ kg 

-66 kg 50+ kg  -57 kg -48 kg  

66+ kg   57+ kg   

 


