
O-jissen  

Tarkoitettu Taido Kids –ikäisille junioreille. Sekasarja. 

Valmistelut:  

Ottelualue on normaali jissenin ottelualue 9m x 9m.  

Hännän mitat n. 5cm x 50cm. 

Kilpailijoille pujotetaan vyölle neljä (4) häntää, yksi eteen, yhdet molemmille sivuille ja yksi taakse. Hännät 
pujotetaan kilpailijan oman vyön alta ja jätetään roikkumaan niin että molemmat päät ovat yhtä pitkät.  

Kilpailijan käsivarteen hihan päälle pujotetaan tuomareillakin käytössä oleva rannenauha. Toiselle 
kilpailijalle punaiset hännät ja hihanauha ja toiselle valkoiset. Värit määräytyvät kilpailukaavion mukaan. 
Tämä helpottaa tuomareita silloin, kun kilpailijoilta on varastettu häntiä.  
O-jissenissä ei käytetä aka ja shiro-kilpailuvöitä.  

 
Säännöt: 

O-jissen eli junioreiden hännänryöstöottelu on kahden ottelijan välinen kamppailu. Ottelun voittaa 
ensimmäiseksi toiselta kaikki hännät irrottanut ottelija tai ajan loppuessa enemmän häntiä irrottanut 
ottelija. Irrotetut hännät heitetään tatamille, mahdollisimman kauas kilpailijoiden jaloista.  

Pisteiden ollessa tasan ottelu jatkuu 1 min jatkoajalla. Jatkoajalla kilpailijalta poistetaan kaikki mahdollisesti 
jäljellä olevat hännät ja yksi häntä pujotetaan vyölle eteen. Se kilpailija voittaa, kumpi saa toiselta hännän 
ensin irrotettua.  

O-jissen kilpailujen otteluaika on 1 min.  

Aloituksesta kilpailija ei saa lähteä liikkeelle suoraan eteenpäin, vaan sivulle.  



Kilpailijoiden ja tuomareiden toiminta ottelun alussa 

 

 

 

Kilpailijat tulevat tatamialueelle alueen reunoilta, kumartavat toisilleen ja menevät suoraan gedan 
kamaehen. 



Kun kilpailijat ovat aloitusasennossa (gedan), sivutuomari käy tarkastamassa häntien ja hihanauhan oikean 
asennuksen.   

Tuomitseminen: 

Kilpailuaika alkaa, kun päätuomari antaa ottelijoille aloitusmerkin. Aika keskeytyy vain, jos tuomarit niin 
määräävät, ei hännän irrotuksesta. Ajanottaja vastaa otteluajasta.  

Jos ottelu on tasan varsinaisen otteluajan jälkeen, tuomari määrää jatkoajan. Jatkoajan pituus on yksi 
minuutti. Jos jatkoajan jälkeen tilanne on yhä tasan, seuraa uusi jatkoaika. Jatkoaikoja voi antaa vain kaksi. 
Mikäli tämän jälkeen tilanne on edelleen tasan, tehdään tuomaripäätös.  

Mahdolliset varoitukset: 

Rikkeistä tuomari huomauttaa suullisesti.  

- Ottelualuetta ei saa ylittää 
- Vastustajan takkiin ei saa tarttua 
- Puskeminen ja töniminen ei ole sallittua 

Tarttumisesta/puskemisesta ja tönimisestä annetaan suullinen huomautus, mutta ajanotto ei pysähdy.  

Jos jompikumpi kilpailijoista esim. tönäisee toista väkivaltaisesti, käyttäytyy erittäin huonosti tai toimii 
kaikin tavoin kilpailun sääntöjen vastaisesti, seuraa yhden irrotetun hännän menetys. Hännän menetyksiä 
pyritään määräämään mahdollisimman vähän eli kyseessä on äärimmäinen keino, jota pyritään välttämään 
viimeiseen saakka.  

Ottelun voittajan julistaminen: 

Ottelu päättyy, kun aika loppuu tai jos toinen ottelija on saanut kaikki hännät irrotettua. Ottelijat keräävät 
itse varastamansa hännät tatamilta ja menevät gedaniin. Tuomari komentaa ottelijat seizaan jonka jälkeen 
kilpailijat asettavat anastamansa vyöt selvästi eteensä. (Tässä kohtaa tuomari määrää mahdolliset rikkeistä 



seuranneet hännän menetykset.) Sen jälkeen tuomari laskee hännät ja julistaa voittajan. Ottelijat nousevat 
paikalta ylös ja kumartavat tosilleen ja kävelevät samaa tietä takaisin, kun tulivatkin alueelle. 

 

 

Loppukumarrukset: 


