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·             Историја 

  

          Међународна асоцијација слепих спортиста је 1980. године 
прихватила џудо као параолимпијски спорт за мушкарце , а 1995. године 
и за жене. 

          Џудо се први пут појавио на Параолимпијским играма у Сеулу 1988. 
године. На ПОИ у Атини 2004. године било је више од 60 такмичара из 
Канаде, Француске, Немачке, Шпаније, Швајцарске... У Атини су први пут 
и жене добиле право наступа у џудоу на ПОИ. 

 

  

·              Борилиште 

  

Струњаче су направљене од пресоване гуме или сламе које помажу да се 
ублаже падови. На ПОИ зоне на борилишту се морају јасно разликовати 
по текстури или по температури, тако да слепи и слабовиди џудисти могу 
да установе границе такмичарског простора. 

          Димензије су дате на наредној слици. 



  

 

  

  

  

·             Правила 

  

          Правила такмичења у џудоу за слепе и спортисте са оштећеним 
видом регулисана су правилима Међународне џудо федерације ( IJF ) и 
Међународне асоцијације слепих спортиста    ( IBSA ). 

          Такмичари су, зависно од степена оштећења вида сврстани у три 
категорије, али се сви они такмиче међу собом: 

Б1 -  перцепција светла без могућности да препознају облик шаке на било 
којој удаљености и у било којем правцу ( без корисног вида ) 

Б2 - способност да се препозна облик шаке ( визуелна оштрина 2/60 
и/или  видно поље мање од 5 степени ) ( слаб вид ) 



Б3 - видна оштрина од 2/60 до 6/60  и/или видно поље веће од 5 а мање 
од 20 степени ( оштећени вид ) 

          Борбе трају 5 минута ефективно и за мушкарце и за жене. Најмања 
пауза између две борбе је 10 минута. 

          Нема казни за излазак ван борилишта. 

          Основна процедура: тренер или друго лице које помаже 
спортисти води такмичара на његову/њену страну борилишта. Помоћне 
судије одводе такмичаре до полазне позиције. Кад они седну, главни 
судија командује поздрав – „ Ре “. 

          Највећа разлика у односу на регуларни џудо је та што судија 
једанпут пљесне рукама испруженим напред и тиме даје сигнал да 
такмичари крену напред до контакта. Када се дотакну, ухвате један другог 
у гард ( куми – ката ), а затим опусте руке са стране ( пошто су познали 
позицију противника ). 

          Такмичари у куми - кати морају имати паралелна стопала. Све док 
не да знак за почетак борбе, судија мора водити рачуна да неки од 
такмичара није искорачио или да није дошло до промена позиција 
стопала. Тек тада може дати знак за почетак –„хаџиме“. Сваки пут кад се 
спортисти раздвоје, овај поступак се понавља. 

          Сви покрети рукама које даје судија (нпр. знак за неактивност) 
морају бити праћени речима. Проглашавање добијања поена мора 
пратити и реч „ака“ (црвени) или „шира“ (бели), како би и такмичари 
били упознати са кретањем резултата. Током пауза судија може речима 
информисати такмичаре о резултату и о времену које је преостало до 
краја борбе. 



  

  

·             Индивидуална такмичења на СП и ПОИ 

  

  

          Такмичари су на Светским првенствима и Параолимпијским играма 
сврстани у следеће тежинске категорије: 

  

Ø       мушкарци: 

  

Екстра лака     - 60      

Полулака         - 66      

Лака                 - 73      

Полусредња    - 81    

Средња            - 90    

Полутешка      - 100   

Тешка             + 100 



  

Ø       жене: 

  

Екстра лака    - 48 

Полулака        - 52 

Лака                - 57 

Полусредња   - 63 

Средња           - 70 

Полутешка     - 78 

Тешка             + 78 

  

          Сви спортисти у Б1 категорији морају имати зашивен црвени круг 
пречника 7 цм на спољној страни оба рукава. Центар круга је на око 15 цм 
од рамена. Ако су уз то и глуви, морају имати на леђима плави круг 
пречника 7 цм. 



 

  

  

·              Рад са слепим џудистима 

  

          Neil Ohlenkamp, носилац мајсторског појаса 6. степена, између 
осталог је радио и као тренер слепих америчких џудиста на 
Параолимпијским играма у Сеулу и на неколико Светских првенстава. 



  

  

                        

                                                                                                               Yasuhiro Yamashita и Neil 
Ohlenkamp 

  

          Он је дао и неколико принципа који могу да помогну тренерима у 
раду са слепим и слабовидим џудистима: 

  

1.     Употребљавати вербалну дескрипцију да би се допунила 
демонстрација. Будите што је више могуће прецизни и описни. Кад 
описујете неку акцију или намеравани резултат, избегавајте фразе 
као „ као ово “, „ стави руке овде “ , „ крени у овом правцу “. 
Термини које се користе са онима који виде неће обезбедити 
информације слепима и слабовидима и могу их збунити. Јасно 
назначите који део тела се користи у техници ( лево или десно, 
унутрашње или спољно ) и будите доследни у дескрипцији. 

2.     Будите слободни да користите ученика као партнера у 
демонстрацији. 

3.     Радите са слепима и слабовидима као са индивидуама. Научите 
колико свака особа види и не правите претпоставке о његовим 
могућностима  и нивоу вештине ( обучености ). Постоје ученици са 



слабијом координацијом, они који брже и они који спорије уче, 
постоје слабости и предности које треба искористити. Појединачан 
рад је неопходан, али слабовиде не треба третирати као особе са 
хендикепом 

4.     Са почетницима прво радите на оријентацији у простору и на 
борилишту. Дозволите слепим и слабовидим да постану свесни 
свог окружења, кроз истраживање и вербалну дескрипцију, да 
запажају потенцијалне ризике, да би били што 
самосвеснији.                                                                              

5.     За време инструкција или тренинга обезбедите звучне знаке како би 
ученици могли да одреде своју локацију у простору без гледања. Не 
дозволите слепима и слабовидима  да се занесу ка струњачи или 
неком опасном месту, али избегавајте да их хватате или гурате ка 
њима, осим ако то захтева безбедност ученика. Понудите да их 
водите ако мислите да им је помоћ потребна. Ослоните се на 
вербалне инструкције како бисте испоштовали њихов дигнитет. 

6.     Третирајте слепе и слабовиде спортисте као било које друге. 
Тражите пажњу и захтевајте максимално ангажовање. 

7.     Пожељна је пуна интеграција слепих и слабовидих студената у 
регуларне џудо клубове кад год је то могуће, али им треба и 
 обезбедити прилику за такмичење и тренирање са другим слепим и 
слабовидим особама. Едуковати студенте о специјалним 
такмичарским правилима за слепе 

8.     Слушајте их и дозволите да вам се обрате ако требају какву помоћ. 
Слободно их питајте како им можете помоћи, шта би требало или 
бисте могли да урадите у том циљу.  

9.     Избегавајте подучавања заснована на погрешном разумевању. Иако 
слепи и слабовиди могу бити добри у партеру, заблуда је да они то 
воле. Слепи и слабовиди могу извести замах ногом, могу бити 
одлични у падовима или у катама, а могу бити ефикасни и у свим 
другим елементима џудоа. 

10. Слепи и слабовиди не воле да се према њима опходе са сажаљењем. 
Такође, не воле да осећају да је то што раде нешто посебно. Они 
само желе да имају исте шансе да учествују у џудоу као било ко 



други, без да им неко други носи пртљаг и сл. Сви ученици џудоа 
су храбри и инспиришући и сви они превазилазе велике 
тешкоће и личне недостатке. 

  

          „ Свако има тешкоће у џудоу – то није лако радити.  Али то 
није спорт који се ослања на вид, већ пре свега на осећај и покрет. 
То је спорт у коме се слеп човек може равноправно такмичити  са 
онима који добро виде, што је ретко. Џудо даје шансу слепима и 
слабовидима да осете способност и самопоуздање “ – Neil 
Ohlenkamp. 

          Потребно је неко време да би се то самопоуздање и самосвеност 
изградили, посебно код оних који су рођени слепи. Они имају другачију 
свест о простору и оријантацију. Спортисти који су изгубили вид мање се 
плаше од падова и имају бољи осећај за равнотежу. 

          „ Такмичарски аспект контактног спорта као што је џудо 
заиста даје излаз из свакодневних фрустрација  које имају слепи и 
слабовиди у свету добро видећих. Џудо је подесан  за слепе и 
слабовиде. Помаже вам да пређете од тачке А до тачке Б са 
способношћу савладавања невидљивих препрека ”- рекао је Lyn 
Manning, бивши светски шампион у џудоу за слепе и слабовиде.  

  

  

·             Џудо за слепе и слабовиде у Србији 

  

          Пре него што се осврнемо на стање џудоа за слепе и слабовиде у 
Србији, само поређења ради, навешћемо да у  Француској постоји I и II 
лига за слепе и слабовиде у екипној конкуренцији, а да је буџет мушке и 
женске репрезентације Велике Британије за 2006. годину износио 2, 5 
милиона фунти. Најуспешније државе у овом параолимпијском спорту су, 
поред ове две наведене, Русија, Азербејџан, Јапан, Иран ... дакле све оне 
земље које владају светском сценом и у тзв. нормалном џудоу. 



          У том погледу џудо за слепе и слабовиде у Србији дели судбину 
џудоа уопште, било да је у питању број такмичара, било да је у питању 
однос Џудо савеза Србије и регионалних Џудо савеза. 

          Синиша Бећагол, тренер у ЏК „Рума“ из Руме, који је од стране 
Параолимпијског комитета Србије постављен за тренера џудо 
репрезентације за слепе и слабовиде, наводи да Србија тренутно има само 
једног активног такмичара, а да улагања у овај спорт не постоје. 

          Бранислав Викторовић, слепи спортиста из Руме, носилац 
мајсторског појаса 2. степена у џудоу, тренира џудо са спортистима који 
нормално виде. Џудоом је почео да се бави још као дете, иако је на једно 
око видео само 1, 6 процената. Већ тада је остваривао запажене успехе: две 
златне медаље у конкуренцији млађих кадета, две бронзане у старијим 
кадетима и сребро у јуниорској конкуренцији. Не треба заборавити да је 
реч о бившој СФРЈ.   

          Када је имао непуних 19. година доживео је тешку саобраћајну 
незгоду у којој је изгубио здраво око. У наредних неколико година рађено 
му је 8 операција, а чак 60 часова провео је под наркозом. Последња 
операција је због ургентности рађена без анестезије.  

   

Бранислав Викторовић 

  



          Протекло је 17 година од ове повреде до тренутка када је Бранислав, 
сасвим случајно, сазнао да постоје такмичења за слепе џудисте. Већ 2002. 
године учествовао је на Светском првенству за слепе и слабовиде у Риму и 
освојио 9. место. Године 2003. године у Бујановцу учествовао је у 
квалификацијама за  I лигу као члан ЏК „Рума“ из Руме, остваривши две 
победе у три меча. На Отвореном првенству Европе за слепе и слабовиде 
одржаном од 4. - 7. априла 2003. године у месту Бромат, Француска, 
освојио је 5. место. Сада се спрема за Светско првенство које се маја 
месеца ове године одржава у Бакуу, Азербејџан. 

          Међутим, Бранислав није успешан само у џудоу. Атлетиком је почео 
да се бави 1992. године. Исте године постаје првак Југославије у 
конкуренцији слепих и слабовидих у скоку у даљ и у скоку у вис. Године 
1995. на Балканским играма у Варни, Бугарска, постаје првак у 
дисциплинама 100м, 400м, 800м, у скоку у даљ и скоку у вис, док је у 
бацању кугле освојио сребрну медаљу. Три године касније, на Европском 
првенству у Паризу освојио је злато за СР Југославију у скоку у даљ 
завидним резултатом од 6, 67 м и сребро на 100м истрчавши ову деоницу 
за 12, 02 секунда. Упоредо са атлетиком, Викторовић се бавио и куглањем 
за слепе и слабовиде, где је светски рекорд држао од 1997. до 2001. године 

  

 


