
 

                                

JU (MEHKA) DO (POT)

Judo je bil ustanovljen 

leta 1882 

naJaponskem

JIGORO 
KANO=ustanovitelj 

juda. Rodil se je 
leta1860 v mestu 

KOBE na Japonskem

Najprej se je naučil 
borilno veščino 

JUJITSU,ker se je 
želel obraniti pred 

nasilneži. Nato je iz 
najboljših tehnik 
ustanovil judo. 

KODOKAN=šola,kjer 
je poučeval judo.

Kaj lahko delaš v času treninga? 
Izključno tisto, kar reče trener. Trener 
je odgovoren za potek vadbe, zato je 

treba njegova navodila izpolnjevati 
brez ugovora, saj v primeru 

neposlušnosti lahko pride do 
poškodbe.

KYU-šolski pas (9) 

DAN-mojstrski 
pas (10)

Bel (9.KYU), belo-rumen (8.KYU), rumen (7.KYU),rumeno-
oranžen (6.KYU), oranžen (5.KYU), oranžno-zelen (4.KYU), 

zelen (3.KYU), moder (2.KYU), rjav (1.KYU)

(1.-5. DAN)=črni pas, (6.-8.DAN)=belo-rdeč, (9. in 
10. DAN)=rdeč 

KYU=približevanje 
cilju.  
CILJ= postati mojster 
juda.

OPREMA JUDOISTA:  
Copati, judogi – kimono (zgornji in 
spodnji del), obi – pas, brisača in 

športna torba. 
Za starejše tudi obliži in povoji. 

Kaj naredimo s kimonom po 
vadbi? Jo zložimo in pospravimo, 
doma pa jo obesimo na obešalnik, 
da se posuši. Če je zelo umazana, 
jo operemo. 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Pozdrav je izraz spoštovanja, vljudnosti in  
prijateljstva med vadečimi. 

Znak "CO" je znak za koncentracijo, sledi mu 
znak "REI", ki ga izreče prvi v vrsti. Pozdrav 

izvedemo na začetku in na koncuu  treninga. S 
pozdravom na začetku treninga se 

osredotočimo na trening, na koncu treninga pa 
je namenjen umiritvi ter pripravi na življenje 

izven blazin.

Zakaj se pri judu učimo padce in prevale? Da manj 
boli ko pademo in zmanjšamo možnost 
poškodbe.

Judo preval naprej=ZEMPO TENKAI

judo prevail nazaj=USHIRO UKEMI

Judo padec naprej=MAE UKEMI

Judo padec vstran=YOKO 
UKEMI

Najprej pokleknemo z levo 
nogo, nato z desno, pri tem 
ostanejo prsti uprti na tla, nato 
prekrižamo prste in se 
usedemo na pete. Po 
pozdravu vstanemo najprej z 
desno in nato z levo 
nogo. 

DELITEV JUDO METOV: 
-ročni (TE WAZA) 

-bočni (KOSHI WAZA) 
-nožni (ASHI WAZA) 

-telesni (SUTEMI WAZA)

KAKO LAHKO ZMAGAMO JUDO BORBO?
-Če nasprotnika vržemo na ippon

-Če nasprotnika zadržimo v končnem prijemu 
20 sekund

-Če imamo več točk od nasprotnika ob izteku 
časa borbe

-Če nasprotnik doi 3 kazni(SHIDO)
-Če se nasprotnik preda (trikrat potapka)

IPPON=nasprotnika hitro in kontrolirano 
vržemo na hrbet

WAZARI= nasprotnik počasi made na hrbet 
oz.bok.

KONČNI PRIJEM: 
Nasprotnik se mora vsaj z eno ramo dotikati 
tal. 10-19 sekund je WAZARI, 20 sekund je 

IPPON
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