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תקנון אליפות אס"א בג'ודו
 .1כללי:
אליפות אס"א בג'ודו תתקיים במסגרת משחקי אס"א.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקה הבינלאומית המקובלת על איגוד הג'ודו בישראל ,במידה ויש שינוי
של אס"א השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2שיטה:



רשאים להשתתף ג'ודוקא בעלי כל החגורות למיניהן.
התחרות תתנהל ע"פ שיטת תחרות אישית ,עליה יוחלט ביום התחרות לפי מספר משתתפים,
בכל משקל בנפרד.
עד  3ספורטאים מסניף בכל משקל.
קבוצה תחשב:
 .aבנים – מינימום  3ספורטאים ,בשני משקלים לפחות (גם אם המשקלים יתאחדו,
יחשבו לניקוד הקבוצתי).
 .bבנות – מינימום  2בנות ,בשני משקלים לפחות (גם אם המשקלים יתאחדו ,יחשבו
לניקוד הקבוצתי).
אין לשנות ,להוסיף ,או להעביר ספורטאים לקטגוריות שונות לאחר מועד הרישום האחרון.
בבוקר לפני תחילת התחרות תתבצע שקילה ע"פ הנהלים לאימות משקלם של הספורטאים
בהתאם לקטגוריה בה הם רשומים.
ספורטאי שמשקל גופו לא יתאים בשקילה המחייבת לקטגוריה אליה נרשם (כנ"ל) יוכל
להשתתף בקטגורית משקל גבוהה יותר ,בלבד.
סדר התחרויות יהיה על פי שיטת ה"רפסג'" הנהוגה בפיס"ו.
המשתתפים יסווגו לפי הגרלה לתחרויות המוקדמות על פי טבלה מוכנה מראש המותאמת
למספר המשתתפים .המפסידים בסיבוב הראשון נגד מתחרה המגיע לחצי הגמר יסווגו
מחדש לפי השיטה והטבלה הנ"ל.
יודגש כי במקרה שבו אחראי שיפוט יפסוק כי ספורטאי ביצע קרב בניגוד לרוח הג'ודו
(עפ"י סעיף  16עמ'  25לחוקה בעברית) לא תינתן לסניפו ניקוד בגין השתתפותו.











 .3קטגוריות משקל:
סטודנטיות
סטודנטים
משקל עד  48ק"ג
משקל עד  60ק"ג
משקל עד  52ק"ג
משקל עד  66ק"ג
משקל עד  73ק"ג משקל עד  57ק"ג
משקל עד  63ק"ג
משקל עד  81ק"ג
משקל עד  70ק"ג
משקל עד  90ק"ג
משקל עד  100ק"ג משקל עד  78ק"ג
משקל מעל  100ק"ג משקל מעל  78ק"ג
משקל פתוח
משקל פתוח

 .4חוקי המשחק של אס"א:
.1
.2

אליפות הג'ודו היא אליפות אישית וקבוצתית.
האליפות תחשב כאליפות רשמית בתנאי שיירשמו אליה לפחות  3סניפים ,כקבוצה
(למען הסר ספק ,אם נרשמו סניפים כבודדים ,לא יחשבו למניין הקבוצות).
1

.3

הקבוצה שתנצח תוכרז כאלופת אס"א ,בכל מין בנפרד.

דירוג קבוצתי:

א .שנוי במשקל התחרות (בשקילה)  -במקרה כזה לא יינתן ניקוד קבוצתי לסניף מעבר
לאמור בתקנון  -עד  2ספורטאים מאותו סניף בקבוצת משקל.
ב .איחוד משקלים – אם אוחדו משקלים ,ניתן לקבל ניקוד על עוד  2ספורטאים לכל איחוד
משקל (לדוגמא :אם אוחדו שני משקלים ,ניתן לקבל ניקוד על  4ספורטאים).
ג .יוקנה ניקוד לסניף בגין הישגים לפי מפתח המבוסס על הישגי ספורטאים באליפות אס"א,
(ובלבד שהשתתפו בתחרות לפחות  6ספורטאים באותו המשקל):
ג 6 .1.נקודות ,בגין כל ספורטאי במקום הראשון.
ג 4 .2.נקודות ,בגין כל ספורטאי במקום השני.
ג 2 .3.נקודות בגין כל ספורטאי במקום השלישי.
ג .4.נקודה אחת בגין כל ספורטאי במקום החמישי ,ובלבד שהספורטאי ניצח לפחות בקרב
אחד.
ד .השתתפו באליפות אס"א  4עד  5ספורטאים באותו המשקל בלבד ,יוקנו:
ד 4 .1.נקודות בגין הספורטאי במקום הראשון.
ד 2 .2.נקודות בגין הספורטאי במקום השני.
ד .3.נקודה אחת בגין הספורטאי במקום השלישי.
ה .השתתפו באליפות אס"א  3ספורטאים באותו משקל בלבד:
ה 3 .1.נקודות בגין הספורטאי במקום הראשון.
ה .2.נקודה אחת בגין הספורטאי במקום השני.
ו .קבוצת משקל תחושב בתחרות הקבוצתית רק אם השתתפו בה לפחות  3ספורטאים מ - 2
סניפים שונים.
קבוצה שתצבור את מקסימום הנקודות תזכה באליפות.
ז.
אם מספר קבוצות תגענה לסכום נקודות שווה ,ייקבע הדירוג לפי מספר הניצחונות
ח.
האישיים בכל הקרבות.
אם כמה קבוצות תגענה למספר תגענה למספר ניצחונות אישיים שווה ,ייקבע הדירוג
ט.
על פי הניקוד שצברו המתחרים בניצחונותיהם האישיים ,בדומה לשיטת ליגה.
ניצחון אישי ייחשב על פי הוראת השופט:
י.
קוקה/שידו  3 -נקודות
י.1.
יוקו/צ'ואו  5 -נקודות
י.2.
וואזרי/קיקיקו  7 -נקודות
י.3.
איפון/הנסיקומקה  10 -נקודות
י.4.
אם גם לאחר יהיה מספר הנקודות שווה ,יוגרל משקל אחד לקרב נוסף.
יא.

 .5מנהלות הענף:
השופטים יהיו מוסמכים מטעם איגוד השופטים באיגוד הג'ודו ,וממערך השופטים שלו.
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