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POVZETEK 

Judo je zelo hitro razvijajoč moderni šport. V Sloveniji vse več oseb s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju OPP) trenira in tekmuje v judu. Ta nagel razvoj inkluzivnega juda nas je vodil k 

raziskovanju tega področja. 

V teoretičnem delu smo pregledali vse, od gibanja in vpliva športa na OPP do samega juda. Pri 

judu smo pregledali strukturo športa in uvideli prednosti tega športa za OPP. V Sloveniji se z 

inkluzivnim judom OPP ukvarjajo že več kot 20 let. Zbrali smo različne vire in pregledali 

razvoj inkluzivnega juda. Spoznali smo, da imamo v Sloveniji narejenih nekaj raziskav s tega 

področja, vendar nismo zasledili raziskave časovne analize judo borbe. V magistrskem delu 

smo pregledali, katero diagnostiko uporabljamo v judu in pojasnili, zakaj je diagnostika 

pomembna. 

V magistrskem delu smo analizirali judo borbe 1. državnega prvenstva inkluzivnega juda. 

Zanimala nas je časovna struktura borb inkluzivnega juda. Raziskali smo, katere elemente juda 

uporabljajo, koliko različnih elementov uporabljajo in kolikokrat se ti elementi pojavijo. 

Raziskali smo, koliko različnih metov in končnih prijemov uporabljajo v inkluzivnem judu in 

njihovo pogostost. V raziskavi so sodelovali vsi judoisti, katerih borbe so se odvijale stoje. Bilo 

je 33 tekmovalcev, od tega 9 ženskega spola in 24 moškega spola. Analizirali smo vse borbe 

stoje, teh je bilo 42, 11 ženskih borb in 31 moških borb. 

Analiza podatkov je pokazala, da se časovna struktura judo borbe OPP razlikuje od časovne 

strukture borbe splošne populacije. Razmerje med napadom in odmorom je v inkluzivnem judu 

1.1:1. Pomembno je, da je trenažni proces prilagojen tej strukturi borbe. V raziskavi smo 

ugotovili, da judoisti v inkluzivnem judu uporabljajo 13 različnih tehnik, od tega 9 metov in 4 

končne prijeme. Podrobneje smo raziskali pogostost uporabe tehnik. V inkluzivnem judu se 

največkrat pojavijo 3 meti, ti so Osoto O Toshi, Ko Soto Gake ter Seoi Otosi in 1 končni prijem, 

to je Kesa Gatame. Judo borba je hitra in naporna, zato je pomembno, da se borbo zaključi čim 

prej in s tem ohrani energijo za nadaljnje borbe. Večina borb se je končala pred koncem 

regularnega časa z ipponom, kar 78,8 %. V raziskavi smo ugotovili, da ne prihaja do statistično 

značilnih razlik med moškimi in ženskami, oboji uporabljajo enako število tehničnih 

elementov; časovna struktura borbe je enaka ne glede na spol. 

KLJUČNE BESEDE: inkluzivni judo; analiza borb; časovna struktura judo borb; uporaba 

tehničnih elementov
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ABSTRACT 

Judo is a fast-growing and modern sport. In Slovenia, more and more people with special needs 

train and compete in judo. This rapid development of inclusive judo led us to explore this area. 

In theory, we reviewed everything from motion and impact of sport on people with special 

needs to judo itself. In judo, we reviewed structure of the sport and saw the benefits of it for 

people with special needs. In Slovenia people with special needs are engaging in inclusive judo 

for 20 years. We searched for different references and reviewed the development of inclusive 

judo. We realized that in Slovenia we have some researches of inclusive judo, but there isn’t 

any that would focus on the time analysis of inclusive judo matches. In master’s thesis we 

reviewed which diagnostics methods are used in judo and explained the importance of it. 

In master's thesis, we analyzed judo fights of 1st national championship of inclusive judo. We 

were interested in the fights time structure of inclusive judo. We researched which judo 

elements are used, how many different elements and how often these elements appear. We 

examined how many different throws and hold–down techniques are used in inclusive judo 

fight and their frequencies. We analyzed all stand-up fights. In the study, 33 competitors 

participated, from which 9 were women and 24 were men. We analyzed all 42 standing 

matches, from that 11 were women’s and 31 were men’s. 

The analysis showed that the time structure of the judo match of people with special needs is 

different from that of general population. The ratio between attack and rest is 1.1:1 in inclusive 

judo. It’s important that the training process is adapted to this ratio. In research we found that 

judokas in inclusive judo use 13 different techniques, from which 9 are throws and 4 are hold–

down techniques. We also researched the frequency of use of those technical judo elements. In 

inclusive judo fights judokas most often use three throws (Osoto O Toshi, Ko Soto Gake in 

Seoi Otosi) and one hold–down technique (Kesa Gatame). Judo match is fast and energy-

consuming, so it’s crucial to end the fight as soon as you can and preserve energy for further 

fights. Almost all fights ended before the end of regular time with ippon (78.8 % of matches). 

There are also no statistically significant differences between men and women in the use of 

technical elements and in the time structure of a fight. 

KEY WORDS: inclusive judo; match analysis; time structure of judo match; use of technical 

elements
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1 UVOD 
Judo je šport, ki postaja vse bolj popularen v svetu in pri nas. Že 20 let se z judom pri nas 

ukvarjajo osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Judo kot šport ima to posebnost, 

da je zelo prilagodljiv, vendar še vedno ostane borilni šport. Tudi za OPP je pomembno, da 

tekmujejo in se dokažejo. Cilj trenažnega procesa je uspeh na tekmovanju. Če uspeha ni, sledi 

sprememba v trenažnem procesu. Toda, kateri del trenažnega procesa spremeniti? V športu 

imamo veliko različnih testiranj, ki testirajo splošne gibalne sposobnosti in spretnosti ter teste, 

specifične za dotični šport. Na podlagi splošne diagnostike v športu lahko sledimo 

športnikovemu napredku, povečanju kondicije, moči, vzdržljivosti, ravnotežju … Torej 

vidimo, ali smo pravilno načrtovali trenažni program. Judo je zelo specifičen šport in zato je 

pomembno, da izvajamo tudi teste, specifične za judo. Na podlagi le–teh prilagodimo trenažni 

proces, ki zajema treninge tehnike, taktike in borb. Na področju OPP je bilo nekaj raziskav in 

testov že izvedenih v Sloveniji. Mi smo se spraševali o strukturi borbe OPP in iskali različne 

časovne analize judo borb. Našli smo 6 raziskav, ki so naredile časovno analizo borb, vendar 

se je vseh 6 raziskav nanašalo na splošno populacijo. Članka na temo analize judo borb in OPP 

nismo našli. To dejstvo nas je dodatno motiviralo in cilj naše raziskave je na podlagi video 

analize 1. državnega prvenstva v inkluzivnem judu analizirati judo borbe. Analizirati želimo 

uporabo tehničnih elementov in ugotoviti časovno strukturo borb v inkluzivnem judu. Raziskati 

želimo tudi razlike med spoloma in ugotoviti, ali prihaja do statistično značilnih razlik med 

njima. 

2 GIBANJE 
»Gibanje nas kot prvi znak življenja vodi vse življenje.« (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun 

Puhan, 2003, str. 9). Naš osnovni komunikacijski sistem je gibanje (Krušec, 2011). Eden od 

osnovnih načinov in pogojev za razvoj stikov z okolico je gibanje. Prav tako se preko gibanja 

zavedamo lastnega telesa, pridobimo samozavedanje in samopotrjevanje (Srebot, Bolčina, 

Miličevič in Florjančič, 2004). Gibanje je spremljevalec naše biti in ga ne smemo odstraniti iz 

razvojnega segmenta nobenega področja in nobene osebe. Gibanje ima v življenju človeka 

izjemno veliko vlogo, še posebej v življenju OPP. Gibanje je temelj za razvoj na vseh področjih 

OPP in vedno znova in znova moramo iskati uspešne oblike dela za OPP (Vidovič idr., 2003). 

Gibanje je spontana, aktivna in večinoma avtomatska sprememba položaja telesa v prostoru, 

ki je dednostno pogojena in priučena pod vplivi dejavnikov okolja. Pri gibanju sodeluje celo 

telo na organiziran in usklajen način. Aktivno gibanje je avtomatsko, to je gibanje brez napora. 

Drugo aktivno gibanje je hotno, pri njem razmišljamo in je zato gibanje z naporom (Krušec, 

2011). 

2.1 GIBALNI RAZVOJ 
Škof (2016a) je opredelil gibalni razvoj kot proces, ki se kaže predvsem v spremembah 

gibalnega obnašanja v različnih obdobjih človekovega življenja.  

Gibalni razvoj poteka v skladu z dvema načeloma. Načelo cefalo–kavdalne smeri razvoja, pri 

kateri je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, nazadnje nog. Načelo 

proksimo–distalne smeri razvoja, pri kateri otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki 

so bližje hrbtenici, nato vse bolj oddaljenih. Gibalni razvoj je tesno povezan z drugimi področji 

razvoja. Povezan je z zaznavnim, čustveno–socialnim in spoznavnim področjem razvoja 

(Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004; Škof, 2016a). Srebot idr. (2004) so 

obvladovanje telesa in gibanja povezali z doživljanjem ugodja in varnosti, s pridobivanjem 

izkušenj, z oblikovanjem osebnosti in medsebojnih odnosov, torej gre za intelektualni, 

emocionalni in socialni razvoj. 
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Gibanje se začne razvijati še pred rojstvom otroka. V 8. do 10. tednu nosečnosti se z razvojem 

sinaps začne hitro razvijati tudi gibanje ploda. Med 12. in 15. tednom se že pojavijo preprosti 

gibi telesa, glave in udov, nato tudi bolj zapleteni gibalni vzorci (požiranje, pretegovanje, 

zehanje …). Z ultrazvočno preiskovalno metodo je mogoče ločiti med gibanjem zdravih in 

možgansko okvarjenih plodov, kasneje novorojenčkov (Bratanič, 2004). Refleksi so gibanja, 

ki jih samodejno sproži določen dražljaj (zvok, dotik, svetloba …). Pri novorojenčkih opazimo 

27 različnih refleksov. Prisotnost refleksov in njihova moč ter njihovo izginjanje z razvojem 

so pomembni pokazatelji ustreznosti nevrološkega gibalnega razvoja (Marjanovič Umek idr., 

2004). Za optimalen gibalni razvoj so pomembne prve gibalne izkušnje iz najzgodnejšega 

otroštva. Med odraščanjem se te izkušnje prečiščujejo, pilijo in dograjujejo ter določajo 

posameznikovo osebno naravnanost, delovanje in vedenje (Žgur, Čigon, Kavčič in Morela 

Bera, 2014). »Prirojeni gibalni vzorci so osnova človekovega gibanja.« (Škof, 2016a, str. 337). 

Osnovni gibalni vzorci imajo genetsko podlago, le–ti so osnova učenja in nadaljnjega razvoja. 

Osnovni gibalni vzorci so veliki gibalni mejniki (Škof, 2016a). Mejniki v gibalnem razvoju so 

določena ključna vedenja, ki so pomembna za posamezno razvojno obdobje in se pojavljajo po 

točno določenem zaporedju (Marjanovič Umek idr., 2004). Gibalni razvoj poteka po vnaprej 

določenem razvojnem vrstnem redu, ki je odvisen od zrelosti živčevja, kosti in mišic, 

sprememb razmerij v telesu (Škof, 2016a). Mejniki služijo natančnemu napovedovanju 

otrokovega razvoja. Gibalni razvoj pri večini otrok poteka v določenem zaporedju, vendar se 

pojavljajo individualne razlike v hitrosti njegovega razvoja (Marjanovič Umek idr, 2004). Škof 

(2016a) je izpostavil, da je gibalni razvoj povezan s kronološko starostjo, a ni od nje odvisen. 

Gibalni razvoj poteka skozi različne razvojne stopnje, pri katerih lahko opazimo določeno vrsto 

značilnega gibalnega vedenja. Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne in pogoj za 

vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Vrstni red pojavljanja razvojnih stopenj je enak, vendar 

se pojavijo individualne razlike v različnih starostnih obdobjih (Škof, 2016a). Žgur (2011) je 

poudarila, da je zelo pomemben vidik individualnosti posameznikovega celostnega razvoja. 

Vsak otrok je drugačen, poseben in edinstven, z lastnim urnikom in tempom razvoja. Zato 

moramo pri kasnitvi določenih razvojnih mejnikov postopati preudarno, kajti zakasnitev še ne 

pomeni, da je z otrokom kaj narobe. Kasni lahko le časovna pojavnost določenega vedenja, 

vendar se ta pojavi kasneje, brez večjih posledic (Žgur, 2011). Škof (2016a) poudari, da odklon 

od načela vrstnega reda lahko vodi v zamenjave posameznih stopenj razvoja, to lahko pusti 

posledice v razvoju gibanja. Če izostane manjši delček razvojne stopnje, ga je mogoče 

nadomestiti, pri večjem izpadu pa lahko pride do upočasnjenega razvoja ali do pojava 

patoloških gibalnih vzorcev (Škof, 2016a). 

Pri OPP gibalni razvoj poteka drugače, to velja tudi za druga področja, kot so socialno, 

čustveno, intelektualno. Gibalni razvoj potek počasneje, nepovezano in pri vseh OPP ne do 

enake stopnje razvoja. Nikdar ne moremo z gotovostjo trditi, ali je OPP že dosegla najvišjo 

možno stopnjo gibalnega razvoja glede na svojo intelektualno, socialno in čustveno 

sposobnost. Zaradi nepovezanosti in upočasnjenosti razvoja lahko čez leto ali dve OPP vseeno 

napreduje na intelektualnem, socialnem ali gibalnem področju (Vidovič idr., 2003). Žgur idr., 

(2014) so poudarili, da je gibalni razvoj OPP upočasnjen s pojavom izrazito kompenzatornih 

gibalnih elementov in vztrajnim zadrževanjem manj zrelih ali patoloških, abnormalnih 

refleksov. Zadrževanje refleksov v starostnih obdobjih, ko bi že morali izzveneti ali se razviti 

v zrelejše oblike gibanja, kažejo na okvare v delovanju v centralnem živčnem sistemu (Žgur 

idr., 2014). Ko otrok gibanje osvoji, je pomembno, da ga velikokrat ponovi, utrdi in uri. Za 

avtomatizacijo giba je potrebnih nekaj tisoč ali deset tisoč in več ponovitev, odvisno od 

zahtevnosti giba. Pri OPP je lahko ta številka še višja. Mnogi stopnje avtomatizacije gibanj 

sploh ne dosežejo (Vidovič idr., 2003). 
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Navedeni razlogi in primanjkljaji v gibalnem razvoju so nas spodbudili, da raziščemo področje 

gibanja in športa OPP. Zavedamo se pomembnosti gibanja in športa za lažje in kakovostnejše 

življenje OPP. 

2.2 GIBANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 
Vsaka oseba je svet zase in vsi nosimo v sebi željo po gibanju. Gibanje je, kot inteligentnost, 

splošna človekova sposobnost. Da otrok neko gibanje izvede, mora imeti razvite temeljne 

gibalne sposobnosti. Temeljne gibalne sposobnosti so odgovorne za reševanje gibalnih nalog 

(Vidovič idr., 2003).  

Že pred 40 leti so se začeli ukvarjati z otrokovim gibanjem in zaznali, da se vsi otroci ne gibajo 

na enak način. Pomembno sem nam zdi, da tudi 40 let star vir vključimo v magistrsko delo in 

pokažemo, koliko časa že razmišljajo, opazujejo in vrednotijo gibanje otrok in s tem drugačno 

gibanje OPP. Kremžar Petelin (1978) je poudarila, da se je nekoč otrokovo gibanje pojmovalo 

kot nekaj samoumevnega. Že v njenem času se je pojmovanje gibanja začelo spreminjati. 

Močno so začeli poudarjati vrednost gibanja pri otroku. Ugotovljeno je bilo, da je prav z 

gibalno vzgojo možno otrokovo osebnost naravnati v želeno smer. S pomočjo različnih 

gibalnih dejavnosti se razvijajo čutila, telesne in duševne sposobnosti, te je potrebno razvijati 

za boljši duševni razvoj in socialno prilagajanje. Opazovati so začeli razlike med gibanjem 

otrok. Vsi otroci se ne gibajo na enak način, nekateri imajo pri gibanju težave ali se sploh ne 

gibajo. Normalno razvit otrok nekaj dela in smiselno izrablja svoje moči; če otrok miruje, je 

bolan ali ima razvojne motnje. Otroka z razvojno motnjo mora okolica spodbujati h gibanju in 

s tem spodbuja njegov razvoj. Ko opazimo, da je z otrokovim vsakdanjim gibanjem nekaj 

narobe ali drugače, govorimo o gibalni motenosti (Kremžar Petelin 1978). Kremžar Petelin 

(1978) je gibalno motnjo opisala kot motnjo v kakovosti gibanja, ki se opazi že pri 

senzomotoričnih dejavnostih. »Tu gre za neprilagojene, neekonomične in neprimerne 

dejavnosti mišic in njihove reakcije glede na dinamično, časovno in prostorsko neprimerno 

postavljene zahteve.« (Kremžar Petelin, 1978, str. 68). Bahar, Kramar in Koželj (1979) so 

gibalne motnje opisali kot motnje v gibanju, predvsem pri koordinaciji gibov, motnje v 

ravnotežju in s tem povezane motnje v prostorski orientaciji. Hojo so opisali kot počasno, 

negotovo, okorno. OPP so lahko gibalno nespretne, prizadeta je groba in fina motorika in 

motena je vizualno–gibalna koordinacija (Bahar idr., 1979). Srebot idr. (2004) so motnje 

gibanja opredelili glede na tempo, ki je upočasnjen in omejen. Pri OPP so gibalne sposobnosti 

manj razvite, kaže se v pomanjkanju moči, gibljivosti, koordinaciji in ritmu gibanja. Lahko se 

pojavlja pomanjkanje gibalnih izkušenj v povezavi s kratkotrajno koncentracijo in pozornostjo, 

s pomanjkanjem energije ali na drugi strani s hiperkinetičnostjo, gibalno nemirnostjo in 

boječnostjo. Slabo se znajdejo v prostoru in času ter nimajo razvite predstave o lastnem telesu 

(Srebot idr., 2004). Žgur idr. (2014) so dodatno opisale pomanjkljivo gibanje OPP. Pri OPP 

prihaja do nepopolne izvedbe in dovršitve posamezne gibalne naloge. OPP izkazujejo 

pomanjkljivost v izgradnji, pojavljanju in izvedbi preprostih ter predvsem zapletenih, 

kompleksnih gibalnih dejanj. Pomanjkljivo gibanje se opazi kot nespretnost in nerodnost 

gibanja ali posameznih gibalnih dejanj. Kaže se kot nezmožnost povezovanja več komponent 

gibanja med seboj, motnje ravnotežja, slabša zmožnost rokovanja, nedoseganje ali preseganje 

gibalnega cilja, neustrezna napetost mišičnega sistema. Če so motnje gibanja blage, se kažejo 

v okornosti, nedovršenosti in nespretnosti gibanja ali posameznih elementov gibanja. Če so 

gibalne motnje izrazitejše, kompleksnejše in povzročajo večje težave pri gibanju, premikanju, 

sedenju, hoji, … se motnje kažejo tudi pri zahtevnejših kognitivnih nalogah (pisanje, branje, 

mišljenje, motivacija, vztrajnost, pozornost, govor …). Čutno–gibalne izkušnje OPP so 

pomanjkljive, nezadostne in pogosto razvojno zaostajajo, vzrok je v manjšem zavedanju in 

ponotranjanju nekega gibanja (Žgur idr., 2004). 
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Gibanje OPP se razlikuje od gibanja splošne populacije že od rojstva naprej, zato se morajo 

razlikovati tudi pristopi in načini dela z njimi. V literaturi smo poiskali različne nasvete, 

prilagoditve in napotke za delo na področju gibanja in športa z OPP. 

3 ŠPORT IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
»Izziv drugačnosti v športu.« (Vute, 1999, str. 9). Vute (1999) je ta stavek uporabil za naslov 

knjige in ga razdelal. Izziv pomeni, da nikogar, ki potrebuje ali si želi športnega udejstvovanja, 

ne pustimo pred vrati telovadnice. Šport ostane šport, ne glede na to, kdo se z njim ukvarja, 

splošna populacija ali OPP. Drugačnost je v življenju prednost ali težava, odvisno od tega, kako 

gledamo nanjo (Vute, 1999). 

S temi besedami začenjamo poglavje športa za OPP, pri čemer se bomo dotaknili vsega, od 

osnovne motorike do samega športa. 

Bahar idr. (1979) so uvideli, da s sistematičnim urjenjem osnovne, grobe in fine motorike lahko 

OPP dosežejo takšno stopnjo razvoja, da so sposobni opravljati preproste dejavnosti. Učitelj 

ali trener mora spoznati psihomotorične sposobnosti OPP in na podlagi teh sposobnosti 

načrtuje ustrezne dejavnosti za razvijanje motorike. Pomembno je sodelovanje in posvetovanje 

z različnimi strokovnjaki glede dejavnosti in izbiri vaj za OPP. Pri delu z OPP je treba 

upoštevati princip individualnosti, ker osebe z gibalnimi težavami potrebujejo več urjenja, 

počasneje napredujejo in včasih ne zmorejo težkih vaj. Če vzbudimo v OPP interes, da aktivno 

in z zadovoljstvom sodelujejo, lahko postopoma prehajamo na zahtevnejše vaje (Bahar idr., 

1979). Za OPP je potrebna določena vadba, gibanje ali šport, da si pridobijo najosnovnejše 

psihomotorične sposobnosti in ohranijo telesne moči (Kremžar Petelin, 1978). 

Aktivnosti na področju gibanja OPP izvajamo v treh stopnjah. Na prvi stopnji je 

najpomembnejše, da vzpostavimo stik z OPP. Sproščen in pristen odnos je na začetku 

pomembnejši od obravnave. Učenje gibanja se začne z demonstracijo, z njo dobi OPP 

vizualno–gibalno predstavo v osnovnih orisih. Večina OPP na tej stopnji dojame le, kaj se dela 

in ne kako se dela. Učenje aktivnosti se začne šele, ko se OPP začne gibati aktivno ali pasivno. 

Pridobivanje gibalnih izkušenj je pogoj za razvijanje gibalnih sposobnosti in učenje gibalnih 

znanj. Z OPP se dela individualno, s pomočnikom in na tej stopnji naj bi razvili grobo motoriko. 

Na drugi stopnji osvajajo gibalna znanja, zanje je značilno dolgotrajno in zahtevno učenje. 

Zahteva popolno sodelovanje OPP, saj je za osvojitev posamezne gibalne dejavnosti potrebno 

veliko časa in ponavljanja v različnih situacijah. Na tej stopnji lahko metodo demonstracije 

zamenjamo z besednim usmerjanjem, v težjih primerih se poslužujemo fizičnega vodenja. Na 

tej stopnji je pomembno razvijanje psihomotoričnih sposobnosti, za OPP to pomeni, da 

izboljšuje harmoničnost v izvajanju gibanja, koordinacijo gibanja, povezovanje gibov, 

natančnost gibanja in sposobnost napenjanja in sproščanja. S tem začne OPP spoznavati 

okolico, to vodi k samostojnosti, toda ni še dosežena popolna stabilnost gibanja. Tretja stopnja 

je utrditev posameznih gibalnih znanj in dokončno oblikovanje tehnik. Ta stopnja je za OPP 

težje dosegljiva. Za njih je najpomembnejše, da svoje gibalne in psihomotorične dispozicije 

razvijejo do najvišje možne meje. S tem si omogočijo čim bolj samostojno in samozavestno 

življenje. OPP, ki razvije sposobnosti do ravni, ki ji omogoča ukvarjanje s športom, si s tem 

vsekakor izboljša kakovost življenja (Vidovič idr., 2003). 

Šport je za OPP pomemben, ker se na športnem polju kaže moč posameznika. Zakaj je šport 

za OPP pomemben: ker lahko na športnem področju na svoj način pokaže svojo moč. Šport 

ima vpliv na vsako razsežnost človeka, torej na telesno, duševno, duhovno, socialno … 

Zavedati se moramo, da ni vsako gibanje šport. Obenem vemo, da ima športna dejavnost, ki jo 

gojijo OPP, svojo vrednost, ki ni nič manjša od vrhunskih rezultatov. Športa OPP ne smemo 

označiti le kot neko gibalno ali terapevtsko dejavnost (Dadič, 2003). Vključevanje OPP v 
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športne programe odpira vrsto možnosti, obenem za trenerja postavlja dodatne zahteve po 

poznavanju in upoštevanju raznolikosti gibalnih in intelektualnih sposobnosti vadečih. Pri 

vsakem športnem programu je pomembno tudi splošno poznavanje vsakega izmed vadečih. 

Zastavljenih športnih ciljev je mogoče dosegati po različnih poteh. Zavedati se moramo, da za 

doseganje ciljev telesna in duševna sposobnost nista odločilni. Poleg vsega tega se moramo 

potruditi, da ohranimo vso privlačnost športa, nepredvidljivost, razburljivost, pestrost izbire, ki 

jo ponuja šport. Neločljiva dela športa sta zmaga in poraz in z njima čustva, kot so zadovoljstvo, 

veselje, jeza in žalost. Vključevanje v šport je odvisno od funkcionalne sposobnosti OPP, same 

narave izbranega športa, možnosti za vadbo in lastnih želja. OPP za uspeh potrebuje voljo, 

delavnost in vztrajnost, na drugi strani trener potrebuje znanje, domiselnost in pogum. Uspešno 

vključevanje OPP pomeni, da so njihove potrebe in zmožnosti usklajene z zahtevami 

posameznega športnega programa (Vute, 1999). Šport ima v življenju OPP posebno mesto. 

Pogled na šport OPP se je spreminjal skladno z nastajajočimi spremembami in pristopi v 

različnih strokah. Prišli smo do tega, da se OPP izogibajo pretiranemu naprezanju, ker to lahko 

poslabša njihovo zdravstveno stanje; do tega, da danes OPP sodelujejo in tekmujejo v 

najrazličnejših športih, od maratona do borilnih veščin; da smo prišli tako daleč, je bilo 

pomembno zavedanje, da ob primernem celostnem pristopu k vsakemu posamezniku skoraj ni 

športa, ki ga OPP ne bi mogle izvajati. OPP želijo biti le športniki kot vsi ostali, ki jih določen 

šport navdušuje, in nič drugega. Pomembno je, da jasno potegnemo mejo med športno 

aktivnostjo in terapevtskim delovanjem. Ločiti moramo tudi med pozitivnim vplivom športa 

na OPP in športom, ki v sebi nosi celoten spekter dogajanj in procesov. To pomeni, da daje 

šport OPP priložnost, da trenira, potuje, tekmuje, doživlja uspehe in neuspehe, veselje in žalost. 

Šport mora za njih postati del življenja, da ima pravo vrednost (Dadič, 2003). 

3.1 VPLIV ŠPORTA 
Šport ima veliko pozitivnih učinkov, ukvarjanje z njim je zdravo (Dadič, 2001). »Glavni cilj 

gibalne vzgoje je ustvarjanje splošnega zdravja in dobrega počutja, razvijanje čutno–gibalnih 

spretnosti in samozavesti.« (Frosting, 1998, str. 8). Svetovna zdravstvena organizacija 

priporoča raznovrstne vsebine gibalne dejavnosti. Te naj bodo naravnane tako, da bodo imele 

ugoden vpliv na srčno–žilno in mišično učinkovitost ter zdravje kosti. Priporočajo, naj bodo 

otroci med 5. in 17. letom vsak dan vsaj 60 minut zmerno do zahtevno telesno aktivni (Škof, 

2016b). Prav zato je pomembno, da OPP omogočimo športno udejstvovanje in jim s tem 

omogočimo enake priložnosti, kot jih imajo vrstniki splošne populacije (Stanišić, 2012). 

Športna aktivnost zagotavlja človeku boljše zdravje, izpopolnjevanje veščin in spretnosti, mu 

daje priložnosti za učenje sodelovanja in razvijanja potrpežljivosti. S športom spoznavamo 

občutek, da kadar kaj zmoremo, krepimo lastno vrednost, enkratnost. Dobimo znanje, 

razvijamo in krepimo duševno in telesno zdravje, šport nas vzgaja za življenje. Redna in 

človeku prilagojena športna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih nenadomestljivo vlogo. 

Potrebna je za normalen biološki, socialni in duševni razvoj ter zdravje otrok. V zrelih letih in 

starosti redna in primerno izbrana športna dejavnost ohranja vitalnost človeka, ga varuje pred 

boleznimi in mu omogoča boljšo kakovost življenja (Škof, 2016b). Gibalna vzgoja lahko vpliva 

na človekove telesne sposobnosti, na njegov način gibanja, na njegove duševne sposobnosti za 

reševanje problemov in na sočustvovanje z drugimi. Pripomore lahko tudi k bolj ustvarjalnemu 

človeku in sposobnejšemu za učenje v šoli. Lahko se povečajo tudi zbranost, hitrost odzivanja, 

nadzor nad samim seboj, poostri se lahko občutek za zunanji svet, za okolje, za časovne in 

prostorske razsežnosti (Frosting, 1998). Z gibanjem zaznavamo in odkrivamo svoje telo, 

preizkušamo, kaj zmoremo, doživljamo veselje, ponos in gradimo zaupanje vase. Daje nam 

tudi občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja. Pri skupinskih športih se od nas zahteva 

zavedanje ostalih okoli nas, učimo se deliti prostor in stvari, sodelovanja in doseganja želenega 

cilja skupaj z drugimi. Učimo se pravil, sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti 
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(Rems, 2011). Z gibanjem in športom OPP spoznavajo sebe, svoje telo in druge, spoznavajo 

okolico in svet okoli sebe (Žgur idr., 2014). S pomočjo gibanja in športa lahko izboljšujemo 

motivacijo, koncentracijo, sproščanje napetosti, socializacijo, samozaupanje in samozavest. 

OPP se preko športnih aktivnosti lahko enakovredno vključujejo v okolje, koristneje preživljajo 

prosti čas in dobijo možnost tekmovanja na različnih ravneh (Srebot idr., 2004). Šport je lahko 

dobra osnova za razvoj fizičnih in kognitivnih sposobnosti OPP (Stanišić, 2012). 

Prvi pomemben razlog za športno udejstvovanje je pozitiven vpliv na zdravje. S športom 

zdravje krepimo in ga kasneje ohranjamo. Šport je lahko preventiva pred različnimi boleznimi, 

saj izboljšuje splošno odpornost in povzroča ugodno duševno počutje. Redna športna aktivnost 

OPP koristi pri splošni rasti in razvoju, razvija mišično moč, vzdržljivost, izboljšuje ravnotežje 

in samopodobo. Lahko ima pozitiven vpliv k izboljšanju kakovosti življenja OPP (Dadič, 2001; 

Frosting, 1998; Rennie, 1991; Stanišić, 2012). 

Dadič (2001) je opisal različne vplive športa na OPP s socialnega vidika. Izpostavil je, da se 

človek s športom celostno izgrajuje in sprošča, si dviguje samozavest in vrednost v družbi. 

Šport je komunikacijsko sredstvo z drugimi in tudi s samim seboj. Športno polje je prostor, 

kjer se kaže moč posameznika ali skupine. Poudaril je, da ima človek nešteto možnosti za 

samouresničitev, če se le odloči. Šport je sredstvo oziroma orodje, ki močno bogati življenje 

OPP, je sredstvo destigmatizacije OPP. Šport omogoča OPP, da se izrazijo v vlogah, ki jim jih 

okolica ne namenja, dosežejo rezultate, s pomočjo katerih si krepijo samopodobo v družbi. 

Lahko je tudi sredstvo za zmanjševanje količine frustracij OPP, vendar mora biti športna 

dejavnost redna. Šport ima za OPP velik pomen in je močno orodje. Za njih je pomembno, da 

nastopajo v vlogi športnika, šport jim pomeni priznanje, da so športniki in da niso drugačni. 

OPP imajo veliko priložnosti, da s pomočjo športa porušijo zidove, ki jim jih je zgradila 

okolica. V življenju OPP so pomembni športni dosežki, ki dvigajo samozavest in krepijo 

pozitivno samopodobo posameznika. Z lastno ustvarjalnostjo lahko prebudimo ustvarjalnost 

OPP in s tem pridejo na plan skriti aduti teh oseb (Dadič, 2001). V svoji raziskavi o kakovosti 

življenja in vplivu športa nanjo je Dadič (2001) povzel, da ukvarjanje s športom bistveno vpliva 

na kakovost življenja OPP. Druge ugotovitve so bile še, da šport vpliva na podiranje tabujev 

glede sposobnosti OPP in ima veliko vlogo pri destigmatizaciji, normalizaciji in integraciji. 

Potrdil je, da je šport dejavnik krepitve samopodobe, udeležbe v družbi in boljše možnosti 

osebnega razvoja. Dupona in Petrović (2000) sta poudarila, da šport omogoča učenje socialnih 

veščin, sprejemanja vedenjskih navad, spoznavanje emocij, sprejemanje nekaterih pozitivnih 

elementov življenjskega sloga in prilagajanje skupinskim zahtevam. Vpliva na 

samospoštovanje in pojmovanje samega sebe, prav tako vpliva na anksioznost, depresivnost, 

napetost, stres. Pozitivno lahko vpliva na mišljenje, čustvovanje in odnose v družini. Izraža se 

v vedenjski samokontroli, moralnem, etičnem in estetskem presojanju (Dupona in Petrović, 

2000). OPP lahko šport predstavlja priložnost za uspeh na področjih življenja, na katerih so bili 

neuspešni. Nudi jim izkušnje, preko katerih se naučijo osnov obnašanja, kot so socializacija, 

izgradnja odnosov ter sodelovanja z drugimi in prav to lahko razširijo na vsa področja življenja. 

Šport je medij, skozi katerega se OPP učijo in zorijo ter se naučijo obvladovati življenje kot 

zreli posamezniki. Nekateri od najpomembnejših vplivov športa na OPP so sprostitev 

napetosti, sposobnost druženja z ostalimi, zadovoljstvo ob uspehu, sposobnost vztrajanja ne 

glede na težavnost, motivacija, samozavest zunaj športnih situacij, samodisciplina, uživanje v 

sodelovanju, sposobnost prevzeti pobudo, izboljšanje gibalnih sposobnosti, občutek za 

odgovornost in izgradnja značaja. Vsi v življenju si želimo kdaj občutiti uspeh in šport je medij, 

ki to omogoča OPP (Rennie, 1991). Prav uspeh je tisti, ki utrjuje samozavest OPP in omogoča 

druženje z vrstniki. Šport spodbuja pri OPP zanimanje za dogajanje v ožjem in širšem okolju, 

s tem vpliva na njihov spoznavni, socialni in čustven razvoj (Vidovič idr., 2003). 
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OPP so velikokrat izolirane, izključene, stigmatizirane s strani družbe, namesto da bi bile del 

družbe. Kot družba prevečkrat pomagamo OPP in jih s tem potiskamo še dlje in globlje v 

odvisnost od nas. Vendar je šport tisti, ki ima velik vpliv na socializacijo. Preko športa si lahko 

OPP razširijo življenjske izkušnje; tiste, povezane s športom in tiste, povezane s socializacijo. 

K socialnemu razvoju pripomore tudi interakcija z vrstniki in razvoj zaupanja ter samozavesti. 

Za razvoj zrele in dobro integrirane OPP so pomembni cilji športa, kot so sposobnost ocenitve 

zmage ali poraza, razvoj odnosa do drugih in sebe, svoboda, avtoriteta, disciplina, uporaba 

gibanja kot oblike komunikacije in izražanja. Odnos do drugih in sodelovanje pomaga 

vzpostaviti in ohranjati odnose. Šport razvija tudi čustvovanje, saj se mora OPP naučiti 

spopadanja z vsakodnevnimi neuspehi in frustracijami na socialno sprejemljiv način. Šport jim 

ponuja možnost za izražanje in sproščanje ter pomaga k večji samostojnosti. Primeren odziv 

ob zmagi in sprejetje poraza pripomoreta k zorenju emocionalnega razvoja in samostojnosti 

(Rennie, 1991). 

Karpljuk idr. (2013) so povzeli, da šport vpliva na razvoj gibalnih, kognitivnih in čustveno–

socialnih sposobnosti. Ne gre le za gibalno dejavnost, razvedrilo, sprostitev, ampak za 

vzgojno–izobraževalno dejavnost. Stremimo k uresničitvi dveh temeljnih ciljev, in sicer 

»skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka ter vzgojo za 

zdravo in ustvarjalno življenje, za prosti čas in večjo kakovost življenja v dobi zrelosti in 

starosti.« (Karpljuk idr., 2013, str. 10). Adamič (2018) je poudarila, da športne dejavnosti 

pogosto spontano spodbujajo osebe k druženju. Osnovni namen, poleg druženja, je kakovostno 

preživljanje prostega časa, skrb za zdravo telo in zabava. Posebej je poudarila pomen igre in 

zadovoljevanje potrebe po igri. Športna dejavnost ima pozitivne učinke na telo in duha pri OPP; 

v širšem kontekstu gibanje predstavlja človeško naravno potrebo. Izpostavila je, da ima šport 

pomembno vlogo pri socializaciji. Šport je pomemben za OPP z vidika psihofizičnega in 

socialnega razvoja. V ospredju mora biti individualizacija s prilagoditvami glede na specifike 

športnika. Le–to je edini način za doseganje ciljev OPP. S prilagoditvami, ki jih OPP potrebuje, 

skušamo ohranjati in razvijati gibalna področja, ki so pogoj za kakovostnejše življenje 

(Adamič, 2018). S športom vplivamo na telesne in duševne značilnosti OPP; šport največ 

doprinese pri razvoju gibalnih sposobnosti. Pozitivno vpliva tudi na duševne in socialne 

veščine, ki so pomembnejše za kakovostno življenje. Prav to in vsi prej našteti vplivi so dejstvo, 

zakaj naj se OPP udejstvujejo v različnih športih (Kunčič, 2013). 

4 JUDO 
Večina ljudi dojema judo kot borbo med dvema jeznima tekmovalcema. Ta se v t.i. pižamah 

ruvata in mečeta po tleh. Vendar je judo globoko duhovna borilna veščina, ki zahteva spretnost, 

nadzor in ravnotežje (Chesterman in Willingham, 2011). Brousse in Matsumoto (2002) sta judo 

opisala kot čudovit sistem za vzgojo duha in telesa. S tem sta želela poudariti, da judo ni le 

šport, ampak borilna veščina, ki od posameznika zahteva več kot le fizično pripravljenost 

(Brousse in Matsumoto, 2002). Judo ni samo šport, tekmovanje ali rezultati. Tekmovanja so le 

sredstvo, da se judo razvija naprej v sistem splošne telesne kulture (Škraba, 1980). 

Judo je šport, ki ne stigmatizira in ne ločuje ljudi glede na njihove sposobnosti, spretnosti in 

predvsem ne ločuje glede na intelektualne zmožnosti. Meško (2002, str. 72) pravi, da je judo 

»mehka pot, po kateri hodi vsak judoist na svoj lasten način«. In pred dobrimi dvajsetimi leti 

so tudi v Sloveniji po tatamiju začele hoditi OPP. Začetnik juda za OPP, Tomo Dadič, je model 

in metodo vadbe prenesel z Nizozemske in iz Anglije (Meško, 2002). Po tem, ko so bili narejeni 

prvi koraki v judu za OPP, je bilo potrebno začeti spreminjati miselnost, da se OPP ne morejo 

ukvarjati z borilnimi veščinami. Prav judo je šport, ki ga lahko prilagodimo vsakemu 

posamezniku ne glede na njegovo stopnjo in vrsto oviranosti (Meško, Marošek in Očko, 2007). 



8 

 

Z razvojem juda za OPP so na dan privrele težnje po tekmovanju, po dosežkih in vrhunskih 

rezultatih. Naraščalo je število OPP, ki se ukvarjajo z judom in potreba po uradnem 

tekmovanju. Tako so 15. 4. 2017 prvič v zgodovini organizirali državno prvenstvo v 

inkluzivnem judu pod okriljem Judo kluba Sokol in Judo zveze Slovenije. Kunčič (2016) je v 

uvodu diplomskega dela poudarila, da vrhunske športnike žene želja po uspehu, želja po 

preseganju samega sebe, svojih zmožnosti … in to žene tudi OPP, ki se ukvarjajo z judom. 

Spraševala se je, kako športniku pomagati, da doseže svoje cilje, da jih preseže. Uvidela je, da 

je potrebno zelo natančno načrtovanje treningov, spremljanje napredka, popravljanje napak in 

prilagajanje treninga razvoju. Trenerjem so v pomoč pri tem različni testi za gibalne 

sposobnosti in specifični testi, namenjeni določenemu športu (Kunčič, 2016). »Napredek se 

beleži iz meseca v mesec, iz leta v leto. Potrebni so vmesni in končni cilji, kajti brez ciljev ni 

motivacije in brez motivacije ni športnika.« (Kunčič, 2016, str. 1). 

4.1 ZGODOVINA JUDA 
Začetnik juda je Jigoro Kano, ki je treniral različne oblike ju–jitsuja. Kano je prevzel nekatere 

tehnike ju–jitsuja ter jih spremenil v šport in obliko samoobrambe (Chesterman in Willingham, 

2011). Kano je opazil nedoslednost ju–jitsu mojstrov pri poučevanju. Uvidel je, da pri ju–jitsu 

ni nobenega vodilnega načela znotraj široke palete tehnik. Opazil je, da je ju–jitsu nevaren za 

treniranje zaradi brc, udarcev, zabodov in zvijanja udov. Prav to je botrovalo negativnemu 

slovesu tega športa pri ljudeh. Kano je s svojim predznanjem ju–jitsuja in z željo po novem 

znanju verjel, da lahko oblikuje bolj dokončno obliko borilne veščine. Združil je izbrane 

tehnike ju–jitsuja, nekatere prilagodil in dodal še svoje. Tako je ustvaril judo, borilno veščino, 

ki vključuje telesni in duševni trening ter ima svojo filozofijo, cilje in vzgojno–izobraževalno 

vrednost. Izbira tehnik ni bila naključna, z izbiro je poudaril glavno značilnost juda, sposobnost 

bojevanje brez strahu pred poškodbami. Kano je poimenoval borilno veščino judo, previdno je 

izbral dve japonski besedi »ju« in »do« (Takahashi idr., 2005). »Ju – nežen, gibek; do – pot, 

način, princip« (Čuš, 2004, str. 18). Judo prevedemo kot mehka pot (Čuš, 2004). Chesterman 

in Willingham (2011) razložita pomen »mehka pot«, in sicer manjši in lažji tekmovalec lahko 

z na pogled neverjetno lahkoto prevrne, prime in si podredi večje in težje nasprotnike. Prav iz 

tega izhajajo tudi osnovni izreki juda: »Z minimumom moči maksimalen učinek. Popusti, da 

zmagaš. Skupen napredek z medsebojno pomočjo.« (Čuš, 2004, str. 18). Judo je način, s 

pomočjo katerega najbolj učinkovito uporabimo telesno in duševno moč. Ne poučujemo zgolj 

napada, ampak tudi obrambo in s tem krepimo telo in duha ter tako sprejmemo principe juda 

kot svoje. Končni cilj juda je, da se izpopolnjujemo in postanemo vzoren član skupnosti (Čuš, 

2004). Kano je razvil tudi idejna in osnovna načela juda: »Načelo največjega učinka, načelo 

akcije in reakcije, načelo pravega trenutka, načelo koncentracije energije in načelo vzvoda« 

(Čuš, 2004, str. 105). Poznamo tudi stroge etične principe in načela, ki so bistvo juda. Ti ga 

delajo tako učinkovitega, saj so sredstvo in metode, ki določajo obliko lepega vedenja in 

ravnanja. Prav s tem vsak posameznik prispeva k človečnosti. Poznamo dva vidika juda, prvi 

je zelo dodelan in učinkovit način psihofizičnega razvoja in izobrazbe, katere cilj je uresničitev 

popolne psihofizične zrelosti. Drugi vidik je vidik modernega športa z vsemi pozitivnimi in 

negativnimi lastnostmi. Preoblikovanje v moderen šport je botrovalo k temeljitemu in hitremu 

širjenju juda po svetu. Zakaj je judo tako priljubljen? Prednost je v tem, da je borba na 

tekmovanju resnična borba, kultivirana s strogo določenimi pravili, ampak še vedno stvarna 

(Čuš, 2004). 

V zgodovini juda lahko najdemo njegovo bistvo in privlačnost za OPP. Ne glede na njihove 

primanjkljaje judo kot šport poudari njihove prednosti in jim dovoli, da se na tekmovanjih 

borijo. Judo prilagodimo njim in ne njih judu, tako je tudi nastal izraz inkluzivni judo, pri 

katerem se na državnem prvenstvu med seboj po spretnostih in sposobnostih pomerijo osebe z 
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motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni ter osebe po poškodbi možganov. Kot pravi 

Dadič (2001), se judo začne, ko stopiš na tatami v judogiju in prav takrat postanemo vsi enaki. 

4.2 STRUKTURA JUDA 
Judo lahko opišemo kot goloroko borilno veščino, ki vključuje borbo stoje, borbo na tleh (t.i. 

borba v parterju), mete, padce in vzvode ter udarce z nogami in rokami. V borbah se uporabljajo 

vsi našteti elementi, razen udarcev. Kano je razvil nevarne tehnike, kot so udarci in brce ter 

tehnike, pri katerih se uporablja orožje, ampak te tehnike so ohranjene le v katah. V borbah se 

jih ne uporablja, zaradi varnosti (Bennett, 2009). Bratić (1998) je opisal judo kot šport s 

specifičnimi gibanji in velikim razponom metov ter parternih tehnik. Tekmovanja zahtevajo 

posebno duševno pripravljenost, ki lahko bistveno nadomesti pomanjkanje telesnih, 

funkcionalnih in tehničnih sposobnost (Bratić, 1998). 

Osebe, ki trenirajo judo in tekmujejo, se imenujejo judoisti. Na treningih in tekmovanjih nosijo 

posebno oblačilo, imenovano judogi. Judogi je izdelan iz bombaža ali podobnega materiala, 

tkanina mora biti prave debeline, če je predebela, je nasprotnik ne more prijeti, če je pretanka, 

se med borbo strga. Zgornji del in hlače morajo biti enake barve. Dovoljeni sta dve barvi 

judogija, bela in modra. Na tekmovanjih z barvo judogija ločijo tekmovalca; prvi poklicani na 

borilni prostor nosi beli judogi, drugi modri (Pozvek, 2015). Judogi zavežemo s pasom (obi). 

Stopnje pasov se v judu odražajo z različnimi barvami. Delimo jih na šolske (kyu) in na 

mojstrske (dan) pasove (Chesterman in Willingham, 2011). Z barvami so označeni šolski 

pasovi, od belega – najnižja stopnja, do rjavega – najvišja stopnja. Rjavemu šolskemu pasu 

sledijo mojstrski pasovi od 1 dan do 10 dan. V Sloveniji je pas najvišje stopnje 8 DAN, ki ga 

imata Jože Škraba in Marjan Fabjan (Fabjan, 2018). Tekmovalci se borijo na tekmovalni 

površini, imenovani tatami. Tekmovalni prostor mora meriti vsaj 14 x 14 metrov, 10 x 10 

metrov borilne površine, poleg tega mora biti okrog le–te vsaj 3 metre dodatnih blazin, ki 

služijo kot zaščitna površina. Čas trajanja borbe pri moških je 5 minut, pri ženskah 4 minute 

realnega časa (čas med sodnikovo objavo matte1 in hajime2 se ne upošteva) ali do zmage enega 

od tekmovalcev s točko ippon (Pozvek, 2015). Pri judu se tekmovalci na tekmovanjih ločijo 

po spolu, starosti in teži. Vsako leto Judo zveza Slovenije izda pravilnik, v katerem so napisane 

te kategorije za oba spola (Pravilnik tekmovanj Judo zveze Slovenije, 20. 12. 2018). Cilj judo 

borbe je zmagati s točko ippon. Če tekmovalec zmaga s točko ippon, potem je borbe konec 

pred koncem regularnega časa. Na velikih tekmovanjih ima posamezni tekmovalec lahko tudi 

do 6 ali 7 borb in ključnega pomena je, da kar se da največ borb zmaga s točko ippon. Po 

pravilniku ima vsak tekmovalec pravico do 10–minutnega počitka med borbami. Ippon se 

lahko doseže na več načinov, in sicer če nasprotnika vržeš na hrbet, z držanjem nasprotnika 20 

sekund na hrbtu (končni prijem), z davljenjem ali vzvodom na ud do predaje nasprotnika. Če 

med borbo nihče ne doseže ippona in se je iztekel čas borbe, zmaga tisti, ki ima več točk. Če 

je ob koncu regularnega časa borbe rezultat izenačen, se borba nadaljuje. Temu pravimo borba 

za zlato točko; tu čas ni omejen in se zaključi, ko eden od tekmovalcev dobi točko ali drugi 

dobi kazen (Amtmann in Cotton, 2005; Pozvek, 2015). 

4.2.1 ELEMENTI JUDA 

Tehnika juda je sistematizirana in razdeljena v tri velike skupine: tehniko metov (nage waza), 

parterno tehniko (katame waza) in tehniko udarjanja in samoobrambe (atemi waza). Te skupine 

se delijo na podskupine. Tehnika metov se deli na ročne, nožne, bočne in požrtvovalne mete. 

Parterna tehnika se deli na končne prijeme, davljenja in vzvode. Tehnika udarjanja in 

samoobrambe vsebuje udarce z nogami in rokami v občutljive točke telesa (Čuš, 2004). Na 

treningih se judoisti ne glede na starost učijo vseh naštetih elementov. Zaradi varnosti je v 

                                                 
1 Matte pomeni stop, borba se ustavi. 
2 Hajime pri judu pomeni začetek/start borbe. 
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pravilniku določeno, pri katerih letih lahko začnejo uporabljati vzvode in davljenja na 

tekmovanjih (Chesterman in Willingham, 2011). 

Tehnike metov so dinamične in osupljive. Delimo jih v štiri večje skupine. Ročni meti so 

najbolj razviti. Pri tej tehniki napadalec uporabi samo zagon telesa in zasuk roke in s tem vrže 

nasprotnika po tleh. Danes je v tekmovalnem judu pri mnogih ročnih tehnikah potrebno 

uporabiti tudi noge za uspešno izvedbo akcije. Nožni meti imenujemo tiste mete, pri katerih 

nasprotnika vržemo tako, da ga z nogo pometemo ali blokiramo nasprotnikovo stopalo. Za 

uspešen met sta potrebna hitrost in pravi trenutek. Sledijo bočni meti, pri katerih za uspešen 

met uporabimo moč bokov in nog. Pri teh tehnikah porinemo lastne boke pred in ob 

nasprotnikovo telo, uporabimo odriv nog, ga dvignemo od tal in vržemo preko svojega boka. 

Veljajo za dinamične in senzacionalne tehnike. Četrta skupina so telesni meti ali požrtvovalne 

tehnike. Požrtvovalne tehnike jih imenujemo, ker se pri teh metih vržemo na lasten hrbet, da 

bi izvedli met (Chesterman in Willingham, 2011). 

Pri judu se lahko borba preseli na tla (v parter) in tu lahko uporabimo eno od treh parternih 

tehnik. Prva so končni prijemi, katerih cilj je, da nasprotnika pritisnemo ob tla, ko je ta na hrbtu. 

Na hrbtu ga moramo zadržati določeno časovno dobo3 in to nam bo uspelo, če imamo nadzor 

nad rameni nasprotnika. S pomočjo ravnotežja telesne teže in pritiska na prsni koš ostanejo 

ramena nasprotnika na tleh. Druga parterna tehnika so vzvodi na nasprotnikov komolčni sklep. 

S tem nasprotnika prisilimo, da se preda. Vzvodi spadajo med bolj nevarne tehnike, ker z 

rokami ali drugim delom telesa pritiskamo na komolčni sklep v nasprotni smeri. Davljenja so 

tretja parterna tehnika in jih izvajamo z rokami, nogami ali uporabimo ovratnik 

nasprotnikovega judogija. Davljenje je tudi nevarna tehnika, pri kateri pritiskamo na 

nasprotnikov vrat od strani, s čimer povzročimo prekinitev krvnega obtoka ali pa davljenje 

izvajamo preko grla in mu onemogočimo dihanje. Pri tej tehniki se prav tako nasprotnik preda, 

predajo oznani tako, da dvakrat potolče po tleh ali po nasprotniku (Chesterman in Willingham, 

2011). Pri vzvodih in davljenjih mora biti sodnik še posebej pozoren in če je tekmovalec z eno 

od tehnik nasprotnika onesposobil, sodnik določi ippon in zmago le–temu (Pozvek, 2015). 

Pri judu poleg osnovnih elementov poznamo tudi tehniko padanja (ukemi), ki se je otroci 

najprej naučijo. Brez znanja padanja se ne morejo učiti izvajanja tehnike metov (Fabjan, 2018). 

Poznamo štiri vrste padcev: padec naprej, padec nazaj, padec v stran in judo preval naprej 

(Chesterman in Willingham, 2011). Pri judu se je potrebno najprej naučiti padce, šele nato 

ostale tehnike. Cilj pri učenju padanja je, da se obvarujemo pred poškodbami in zaščitimo 

vitalne organe. Z znanjem padanja si pridobimo občutek, kako ravnati pri padcu s svojim 

telesom, torej ob izgubi ravnotežja nas lahko to znanje obvaruje pred poškodbami. Z vadbo 

tehnike padanja razvijamo orientacijo v prostoru, razvijamo spretnost, pridobimo zaupanje v 

svoje sposobnosti in se znebimo strahu pred padanjem. Zavedati se moramo pomembnosti 

znanja padanja, ki ni namenjeno izključno judoistom, ampak bi to znanje moralo biti prisotno 

v vseh športih. Judo padce lahko postavimo ob bok elementarnim gibalnim znanjem, kot so 

hoja, tek, plavanje … (Čuš, 2004). »Star pregovor v judu pravi, da mečeš lahko samo, če znaš 

tudi sam pasti!« (Čuš, 2004, str. 37). 

4.2.2 ZNAČILNOSTI JUDA 

Judo spada v skupino polistrukturnih acikličnih športov, pri katerih dominirajo aciklična 

gibanja. To pomeni, da ga lahko opišemo kot še posebej kompleksno aktivnost, katere cilj je 

premagati nasprotnika z uporabo simbolične destruktivnosti oziroma simboličnega uničenja. 

Judo je karakteriziran kot občasno visoko intenzivni borilni šport, ki vsebuje veliko različnih 

                                                 
3 Za zmago moramo nasprotnika v končnem prijemu držati 20 sekund (Pozvek, 2015). Spremenili so pravila, 

včasih je za zmago bilo potrebnih 25 sekund. 
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tehnik in akcij med borbo (Drid, Trivić in Tabakov, 2012). Značilna za judo je raznolikost 

gibanja, kjer se dinamični elementi zelo hitro menjavajo. Prisotno je hitro in stalno menjavanje 

telesa v prostoru (na rokah, na nogah, leže, sede, kleče …). To nas vodi k ugotovitvi, da judo 

vpliva na razvoj splošne koordinacije gibanja. Potrebna je natančna mišična aktivnost z 

določeno intenzivnostjo v določenem času in prostoru, le tako lahko uspešno izvedeš 

posamezne tehnike in prijeme. Pri judu prihaja do velike angažiranosti centralnega živčnega 

sistema, poleg tega je vse pogojeno s preciznim delovanjem vestibularnega aparata in 

receptorjev v mišicah, tetivah, ligamentih. Prisotnih je veliko akrobatskih elementov, le–ti 

vplivajo na sposobnost gibanja v prostoru in obvladovanju telesa v brezpodporni fazi. Judo 

razvija gibalne sposobnosti, te so vse oblike moči (predvsem eksplozivno moč), sposobnost 

vzdrževanja ravnotežja, koordinacijo, hitrost in gibljivost. Znaten vpliv ima tudi na spretnosti 

in orientacijo v prostoru. Judo, kot najnaprednejša vadba, torej od judoista zahteva 

obvladovanje prvin z določenim tveganjem. Prav s tem vzgajamo odločnost, pogum, 

samokontrolo ter ostale pozitivne lastnosti, ki so prav tako kot telesna pripravljenost 

pomembne vrline vsakega judoista (Čuš, 2004). 

4.2.3 GIBALNE SPOSOBNOSTI V JUDU 

Judo je natančna in zahtevna borilna veščina (Brousse in Matsumoto, 2002). H gibalnim 

sposobnostim juda prištevamo vse aktivnosti, ki jih izvajajo tekmovalci med borbo. Na grobo 

jo razdelimo na dva dela. Osnovne gibalne sposobnosti zajemajo prvi del borbe (Šimenko, 

2014). Prvi del borbe je sestavljen iz uvodnega gibanja tekmovalca in prijem nasprotnika za 

gard (prijem za judogi); nato lahko preidemo v osnovno gibanje, ki predstavlja premeščanje 

telesa. Pomembna je tehnika koraka, hitrost gibanja pri pospeševanju in pojemajoča hitrost ali 

ustavljanje. Za tehniko hoje pri judo je značilno podrsavanje po blazini. Osnovne smeri gibanja 

po blazini so naprej, nazaj, vstran in v krogu (Babič, 2001). Temu sledi rušenje ravnotežja; cilj 

je porušiti nasprotnikovo držo, temu lahko sledi pravilni vstop za met (Škraba, 1980) oziroma 

priprava za met (koraki, prisunski koraki, skoki, potiskanja, blokade, prijemi, vlečenja …). 

Specifične ali specialne gibalne sposobnosti predstavljajo drugi del borbe: met nasprotnika in 

možno nadaljevanje borbe v parterju z namenom končnega prijema ali vzvoda ali davljenja 

(dviganja, meti, padci, skoki …). Ta del judo borbe zajema različne kontra in re–kontra mete, 

reševanja v brezoporni fazi, hitre prehode med končnimi prijemi, reševanje iz končnih 

prijemov, vzvodov ali davljenj (Šimenko, 2014). Šimenko (2014, str. 122) pravi: »Za specialne 

gibalne sposobnosti v judu je potrebna predvsem velika agilnost, ki sloni na moči, koordinaciji, 

gibljivosti in ravnotežju.« 

Šimenko (2014) je osnovne gibalne sposobnosti razdelil glede na elemente judo borbe, ki 

sestavljajo tehnike metov. 

Tabela 1 

Osnovne gibalne sposobnosti v judo borbi stoje (Šimenko, 2014) 

ELEMENTI JUDO BORBE (v napadu) GIBALNA AKTIVNOST 

Gibanje do garda Koraki, skoki, blokade. 

Gard Prijemi. 

Rušenje ravnotežja 
Koraki, potikanja, dviganja, vlečenje, 

nošenja, skoki, spotikanja. 

Vstop 
Dviganja, vlečenja, potiskanja, padci, 

nošenja. 

Met Vlečenje, meti, padci. 

Kontrola meta Prijemi, potiskanja, vlečenja. 
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Tabela 1 nam prikazuje elemente judo borbe stoje, ko smo v napadu in katere gibalne aktivnosti 

pri določenem elementu uporabljamo. 

Če kontrola meta ni uspešna in se borba ne konča ter tekmovalec ne dobi točke ippon, se borba 

nadaljuje v parterju (na tleh) (Šimenko, 2014). 

Tabela 2 

Osnovne gibalne sposobnosti v judo borbi na tleh (Šimenko, 2014) 

ELEMENTI JUDO BORBE (v napadu) GIBALNA AKTIVNOST 

Prijem Prijemi. 

Obračanje Prijemi, potiskanja, dviganja, vlečenja. 

Končni prijem Prijemi, potiskanja, blokade, vlečenja. 

Vzvod Prijemi, vlečenja, potiskanja. 

Davljenje Prijemi, vlečenja, potiskanja. 

 

Tabela 2 prikazuje elemente judo borbe na tleh, ko smo v napadu in katere gibalne aktivnosti 

pri določenem elementu uporabljamo. 

Če povzamemo, z judo vadbo posameznik doseže splošno telesno pripravljenost, razvija moč, 

gibljivost, hitrost, dinamično in statično ravnotežje, vzdržljivost. Poleg tega razvija tudi 

občutek za ustrezno odzivanje, koordinacijo in samozavest. Uči se močne, hitre in kontrolirane 

izvedbe tehnik, povečuje število tehnik, ki jih obvlada in uporablja v borbah (Brousse in 

Matsumoto, 2002). Po Bratiću (1998) mora biti judoist hiter kot sprinter, močan kot dvigovalec 

uteži, vzdržljiv kot tekač na srednje proge ter imeti gibljivost, preciznost gibanja in občutek za 

prostor kot gimnastik. Prav tako mora biti inteligenten, odločen, pogumen in visoko motiviran, 

če želi doseči optimalen rezultat (Bratić, 1998). Sertić in Lindi (2003) sta psihomotorične 

sposobnosti razdelila in umestila glede na pomembnost pri uspehu. Prednost sta dala moči 

(eksplozivni, maksimalni, repetitivni in statični), sledi koordinacija in funkcionalne 

sposobnosti (anaerobna in aerobna vzdržljivost). Takahashi idr. (2005) so izpostavili, da je judo 

zahteven šport, ker vključuje različne gibalne sposobnosti. Moraš biti močan, imeti dobro 

aerobno vzdržljivost in biti hiter pri napadu in obrambi. Moč je pomembna za hitro gibanje 

telesa proti nasprotniku, ki se upira. Pomembna je za številčne pozicije telesa, kot so prijemanje 

judogija, napadanje in obramba. Aerobna vzdržljivost je pomembna, saj so judo borbe dolge 5 

minut. Ustrezna aerobna vzdržljivost pripomore k regeneraciji med samimi borbami, kar je 

pomembno predvsem, če ima tekmovalec do 7 borb na tekmovanju. Anaerobna vzdržljivost je 

pomembna pri eksplozivnem gibanju pri napadu in obrambi, ki zahtevajo kratke intenzivne 

izbruhe energije, ki trajajo nekaj sekund. Določene judo tehnike zahtevajo gibljivost judoista 

kot tudi številčna gibanja, ki vključujejo rotacije in sukanja telesa. Okretnost ali koordinacija 

je potrebna pri napadu in obrambi za hitro in elegantno gibanje v vse smeri. Bistvo judo borbe 

stoje je rušenje ravnotežja nasprotnika. Ravnotežje tekmovalca je pomembno pri napadu in 

obrambi, še posebej pri metih, ki zahtevajo ravnotežje na eni nogi, ko z drugo pometeš 

nasprotnika (Takahashi idr., 2005). 

Kot vidimo, se pomembnost psihomotoričnih sposobnosti malo razlikuje glede na različne 

avtorje. Vendar vsi poudarjajo, da je zelo pomembna dobra splošna kondicijska priprava in 

razvoj vseh psihomotoričnih sposobnosti. Judo je zelo kompleksen šport, kar vidimo iz 

osnovnih gibalnih sposobnosti in specialnih gibalnih sposobnosti, ki jih ena judo borba zajema. 

Trenažni proces mora zajemati vse osnovne in specialne gibalne sposobnosti in šele ko judoist 

obvlada vse, je lahko uspešen. Takahashi idr. (2005) poudarijo, da judoist ne more imeti vseh 
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gibalnih sposobnosti na visoki ravni, zato so za uspešnega judoista potrebne še žilavost, 

samozavest in predanost ter taktika borbe. 

4.2.4 STRUKTURA OBREMENITVE IN NAPORA MED BORBO 

Po Ušaju (2003) je obremenitev z vadbenimi količinami izražena vadba. Obremenitev je 

predstavljena z eksaktnimi, relativnimi ali subjektivnimi kazalci. Najpogosteje jo izražamo v 

fizikalnih enotah, saj je izmerjena ali izračunana s pomočjo fizikalnih enot. Če definiramo 

merila, glede na katera ocenjujemo, govorimo o statični, dinamični in kombinirani obremenitvi, 

o veliki in majhni obremenitvi. Količine v procesu športne vadbe, ki definirajo obremenitev, 

so tip vadbe, vadbena količina, intenzivnost vadbe in pogostost vadbe. Tip vadbe delimo na 

aerobni napor, anaerobni laktatni napor, anaerobni alaktatni napor. Vendar za bolj natančno 

oceno dodamo dve kategoriji vsakemu od energijskih procesov, moč in kapaciteto. Moč 

označuje največjo možno hitrost poteka biokemičnih reakcij, kapaciteta količino energije, ki jo 

je mogoče sproščati iz določenega energijskega vira. Vadbena količina je količina opravljenega 

dela. Za vadbeno količino sta najbolj natančni meri merjenje energije, ki se sprosti pri delu, in 

izračunavanje opravljenega dela (Ušaj, 2003). Po pravilniku borba traja 5 minut (ob prekinitvi 

se čas ustavi); borba se lahko predčasno zaključi, če kateri od tekmovalcev doseže ippon 

(Pozvek, 2015), zato je obremenitev med borbo velika in prav tako intenzivnost. Povprečna 

frekvenca srca judoista med borbo je 180–200 utripov/minuto; med prekinitvami, ki trajajo od 

5 do 10 sekund, se frekvenca srca spusti do 120–140 utripov/minuto. Koncentracija laktata v 

krvi med borbo doseže vrednosti okoli 12 mmol/l krvi. Tekmovalci se zavedajo, da se lahko 

borba konča prej kot v 5 minutah, zato se odvija psihološka vojna in poraba energije je še večja 

(Sertić in Lindi, 2003). Med borbami ima tekmovalec pravico do 10 minut počitka (Pozvek, 

2015); bolje psihofizično pripravljeni tekmovalci se hitreje regenerirajo, kar je pomembno na 

velikih tekmovanjih, kjer imajo lahko tudi do 7 borb. Stalni upor nasprotnika med borbo 

povzroči veliko porabo energije. Glede trajanja in intenzivnosti obremenitve je judo z vidika 

napora zelo zahteven šport. To podpremo z dejstvi, da je v borbi vključenih veliko mišic in je 

stopnja psihičnega naprezanja na tekmovanju in treningu visoka (Sertić in Lindi, 2003). 

Napor je odziv organizma na dano obremenitev. Napor ocenjujemo s pomočjo odziva 

fizioloških in biokemičnih procesov, včasih tudi glede na občutke športnika. Vrhunski 

športniki lahko zelo dobro ocenijo dejansko obremenitev in napor na podlagi svojih občutkov. 

Pomembno je, da vemo, da različni športniki premagujejo enako obremenitev z različnim 

naporom. Torej ima bolj vzdržljiv športnik nižjo frekvenco srca pri enaki hitrosti gibanja, 

manjšo vsebnost laktata v krvi, manjši minutni pljučni volumen izdihanega zraka … (Ušaj, 

2003). Po Ušaju (2003) poznamo več vrst napora glede na različne vidike opazovanja: 

1. Topografski vidik – glede na delež športnikovega organizma (največkrat mišičevje), ki 

aktivno deluje pri premagovanju obremenitev. 

2. Vidik dinamičnosti – glede na tip mišičnega krčenja. 

3. Vidik motorične zahtevnosti – glede na koordinacijsko zahtevnost napora. Koliko mora 

živčevje kot celota aktivirati svoje že utečene poti ali jih mora šele na novo utirati. 

4. Vidik intenzivnost – glede na fiziološke, biokemične ali psihološke značilnosti napora. 

Z vidika intenzivnosti lahko napor definiramo tudi glede na prevladujoč energijski 

proces pri obremenitvi. 

5. Vidik trajanja – razlikuje trajanje napora na dva način. Glede na trajanje enkratnega 

napora (vidik enkratnega napora) in glede na ponovljivost napora (vidik ponovljivosti 

napora) (Ušaj, 2003). 

Topografski vidik napora razdelimo na lokalni, omejeni in splošni napor (Ušaj, 2003); pri judo 

borbi je aktivnih več mišičnih skupin, zato govorimo o splošnem naporu (Sertić in Lindi, 2003). 

Splošni napor najdemo v športnih panogah, kjer so hkrati obremenjeni vsi udi (Ušaj, 2003), 
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lokalno so najbolj obremenjene roke in ramenski obroč (prijemanje za judogi), mišice trupa in 

nog so enako obremenjene pri premikanju po tatamiju in pri izvajanju tehnik (Sertić in Lindi, 

2003). Vidik dinamičnosti razlikuje napor pri statični, dinamični in kombinirani obremenitvi. 

Statično obremenitev premagujemo z izometričnim krčenjem, ne premikamo udov, napenjamo 

mišice. Pri dinamični obremenitvi gre za dinamično mišično krčenje, pri kombinirani 

obremenitvi gre za najrazličnejše kombinacije med statičnim in dinamičnim mišičnim 

krčenjem (Ušaj, 2003). Judo uvrščamo med kombinirano obremenitev, v borbi stoje prevladuje 

dinamična obremenitev (rušenje ravnotežja, borba za gard, meti …). V parterju  sta bolj 

prisotna statična obremenitev (držanje končnega prijema) in dinamična obremenitev, preden 

prideš do končnega položaja (Sertić in Lindi, 2003). Vidik motorične zahtevnosti zajema 

enostaven in zapleten napor. Enostaven napor je tisti, pri katerem prevladujejo motorični 

stereotipi, ki se ponavljajo v enakih okoliščinah. Zapleteni napor je značilen za zapleteno 

gibanje in judo spada v zapleten napor. Centralni živčni sistem mora reševati veliko število 

hkratnih in zaporednih podatkov, ki nastajajo v senzoričnih centrih. Vidik intenzivnosti delimo 

na nizek, srednji in visoko intenzivni napor (Ušaj, 2003). Intenzivnost borbe je ves čas visoka, 

saj se borba konča, ko eden od tekmovalcev doseže ippon (Sertić in Lindi, 2003). Intenzivnost 

napora se lahko definira glede na energetski vidik, to so aerobni napor, aerobno–anaerobni 

napor, anaerobno–aerobni napor in anaerobni napor. Pri judu govorimo o anaerobno–aerobnem 

naporu, ta presega stopnjo največje porabe kisika. Vsako povečanje obremenitve povzroči 

povečanje aktivnosti izključno anaerobnih laktatnih energijskih procesov (glikogenoliza). 

Gorivo teh procesov je glikogen (shranjen v mišicah), ki se med naporom razgradi v laktat, ta 

povzroča acidozo. Vsebnost laktata narašča premosorazmerno s trajanjem obremenitve. 

Najvišja vsebnost laktata znaša med 20–24 mmol/l. Tak napor lahko športnik premaguje le 

nekaj minut (Ušaj, 2003). Anaerobni napor je prisoten pri judu, saj je zanj značilna najvišja 

stopnja intenzivnosti, ki jo mišice lahko premagujejo do 10 sekund. Temelji izključno na 

anaerobnih alaktatnih energijskih procesih, katerih temelj je razgradnja kreatinfosfata. 

Alaktatni energijski proces uporablja kreatinfosfat za akcije maksimalne intenzivnosti, kot so 

pri judu tehnike metov. Kreatinfosfat se porabi v 0–6 sekundah in telo potrebuje 2 do 3 minute 

počitka, da obnovi kreatinfosfat. Judo borba je značilna po svojih prekinitvah ter akcijah, ki 

trajajo od nekaj sekund do 5 minut. Razmerje dela in počitka v borbi je po navadi 2:1 ali 3:1, 

kar pomeni 10 do 30 sekund dela in 10 do 15 sekund počitka (Štefanovsky, Peterova, Bielik in 

Kručanica, 2014; Ušaj, 2003). Aktivni so tudi aerobni energijski procesi, ki tvorijo dodatno 

energijo, v odmoru omogočajo obnovo kreatinfosfata in zmanjšujejo vsebnost laktata v krvi 

(Ušaj, 2003). 

4.3 JUDO IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V Slovenskem prostoru je nekaj oseb, ki se ukvarjajo z judom za OPP in tudi nekaj oseb, ki je 

to področje raziskovalo. Naredili smo pregled člankov in v nadaljevanju predstavljamo njihove 

ugotovitve. 

Tomo Dadič (2001) je o judu napisal, da se začne, ko judoist stopi na tatami. Judo omogoča 

vsakemu, da se izrazi. Opredelil je, da je judo lahko terapija ali tekmovalni šport. V obeh 

primerih je način dojemanja in sprejemanja življenja. Nekateri se izražajo skozi zmage na 

velikih tekmovanjih, za druge je dovolj le redna vadba juda v umirjenem ozračju, ko je lahko 

sam s sabo. Na treningu juda vlada tišina, takrat sta prisotna le naš um in telo. Judo človeka 

celostno aktivira in vpliva na vsa njegova področja delovanja. Vprašanje o primernosti juda za 

OPP je popolnoma odveč. Vsak se sam odloči in postane judoist ter to ostane celo življenje. 

Judo sodi med kompleksnejše športe in je v kontekstu OPP zahtevnejši. Na prvem mestu je 

varnost in zato določene tehnike niso dovoljene. Prepovedani so požrtvovalni meti, vzvodi in 

davljenja. Sistem razvrščanja tekmovalcev je glede na sposobnosti, težo in spol. Pri judu 

splošne populacije je razvrščanje glede na starost, težo in spol. OPP imajo dober občutek za 
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borbo, prostor in čutenje partnerja. Cilji in zahtevnosti izvajanih prijemov za OPP so 

postavljeni na raven, prilagojeno sposobnostim posameznika. Treniranje juda pozitivno vpliva 

na telesne in duševne sposobnosti. Avtor je po nekaj uvodnih treningih prišel do spoznanja v 

zvezi z doživljanjem svojega telesa v prostoru in doživljanjem nasprotnika. Gibanje po tatamiju 

je za judoista ugodno in sproščujoče. Zavedati se moramo, da ne glede na to, da je judo 

individualni šport, vpliva skupina na posameznika in obratno. Treniranje v skupinah ponuja 

priložnost za razvijanje in spodbujanje dejanj, ki jih oseba težje obvladuje. Poleg vseh vplivov 

na telo in dušo je judo lahko tudi sredstvo za blaženje nezaželenih reakcij (sebičnost in agresija) 

(Dadič, 2001). 

Burnik in Brod (2006) sta opazovala OPP na treningih juda v Judo klubu Bežigrad (v 

nadaljevanju JK Bežigrad) in zapisala naslednje ugotovitve. Kot je že omenil Dadič (2001), sta 

tudi onadva prišla do spoznanja, da je zelo pomembno okolje, kjer poteka vadba juda. Blazine 

oziroma tatami, ki v prvi vrsti ščitijo judoiste pri padcih, skokih, metih, so prijetnejše za dotik, 

ležanje, hojo in tek kot druge podlage (npr. parket). Treningi so potekali v prostorih JK 

Bežigrad, to je pomenilo, da so OPP trenirale vzporedno s splošno populacijo. To jih je dodatno 

motiviralo, bili so ponosni, da trenirajo v pravem športnem klubu. Za OPP je pomemben odziv 

okolice in v JK Bežigrad so jih lepo sprejeli in jim dali čutiti, da so del življenja, ki se odvija v 

klubu. OPP so se pojavile v drugačnem okolju, bile so sprejete, ostali so jim pomagali in jih 

spodbujali. Druženje je bilo koristno za vse, ki so sodelovali ali se le srečevali z OPP. 

Vključevanje OPP v športne klube nedvomno prispeva k integraciji. Judo se vadi v judogiju, 

ki je specifična obleka, ki so jo OPP prvič videle, oblekle, otipale. Ta del priprave na trening 

je zelo pozitivno vplival na vadeče. Oblačenje judogija, zavezovanje pasu, vadba v posebni 

obleki, prijemi za judogi so postali poseben ritual. Le–ta je znatno vplival na popolno 

osredotočenje na trening, postali so bolj pozorni, dejavni in pripravljeni za delo. Judo je kot 

tekmovalni šport zelo zahteven, tudi vrhunski tekmovalci imajo v trening vključene številne, 

za judo specifične igre. Igre so del vsakega treninga, so zanimive, zabavne in pomagajo 

razvijati ravnotežje, koordinacijo, orientacijo v prostoru, gibljivost, agilnost, moč in 

vzdržljivost. Preko igre moramo učiti judoiste elementov, kot so telesni kontakt, usklajeno 

gibanje v paru, ohranjanje in rušenje ravnotežja, padci in končni prijemi. Z igro izboljšamo 

mnoge gibalne sposobnosti. Obvladanje gibalnih nalog in uspešna kontrola gibanja pozitivno 

vplivata na duševne lastnosti OPP. Z igro so se OPP učile doživljati zmago in poraz ter oboje 

sprejeti kot sestavni del športa. Vadba znotraj JK Bežigrad je vplivala na OPP v telesnem in 

duševnem pogledu. Pri judu ima duševno počutje, socializacija in integracija velik pomen 

(Burnik in Brod, 2006). 

Masleša, Videmšek in Karpljuk (2012) so raziskovali napredek gibalnih sposobnosti po osmih 

tednih treniranja borilnih veščin pri OPP. Rezultati so pokazali napredek in pozitivne 

spremembe na področju gibalnih sposobnosti. Z raziskavo so želeli pridobit informacije o 

gibalnem učenju različnih sposobnosti. Predvidevali so, da so le–te lahko orodje za povečanje 

samostojnosti, varnosti in kakovosti življenja OPP. Odločili so se, da bodo gibalne sposobnosti 

merili z osmimi testi. Merili so gibljivost trupa, gibljivost ramenskega obroča, agilnost leže in 

agilnost stoje, eksplozivno moč spodnjih udov, test vzdržljivosti ramen in rok, vzdržljivost 

trupa in test hitrosti. Izbrali so OPP, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami. Iz štirih borilnih 

veščin so izbrali tehnike, ki so jih ocenjevali na začetku in na koncu raziskave. Iz karateja so 

izbrali udarec naravnost (choku tsuki), dvigajoči blok (age uki) in udarec z nogo v telo (mae 

geri). Iz boksa so testirali premikanje telesa kot izogib udarcem (esquive) in kombinacijo 

levega direkta (left jab) in desnega kavlja (right hook). Izpadni korak (lunge) in premikanje en 

gard so vzeli iz sabljanja. Nazadnje so iz juda vzeli kombinacijo padca nazaj (ushiro ukemi) s 

padcem v stran (yoko ukemi) ter kombinacijo meta uki–gosi in končnega prijema kesa–gatame. 

Pri sedmih testih gibalnih sposobnostih so ugotovili statistično pomembnost. Napredek so 
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zaznali na področju vzdržljivosti in mišične moči, na področju hitrosti in agilnosti. Znatno so 

se izboljšali rezultati pri obeh testih gibljivosti, vendar raziskovalci poudarjajo, da testiranci 

predhodno gibljivosti niso trenirali. Minimalen napredek so zaznali pri agilnosti leže, 

predpostavljajo, da zato, ker testiranci podobno gibanje poznajo in ga izvajajo na treningih. To 

vpliva na rezultat začetnega merjenja in upočasni napredek. Pomembno je dejstvo, da so 

testiranci izboljšali rezultat na vseh merjenih področjih gibalnih sposobnosti. Merili so jih s 

testom specifičnih borilnih veščin. Statistično pomembne razlike so dobili na osmih od devetih 

testov, testiranci so najbolj napredovali pri elementih iz karateja in sabljanja. Vsi testiranci so 

bili judoisti, ki so se z judom ukvarjali od 2 do 10 let. Kljub temu je bil opazen napredek pri 

elementih iz juda. S tem so dokazali, da je možen napredek pri OPP tudi pri spretnostih, ki so 

jih trenirali dlje časa (Masleša idr., 2012). Kunčič (2013) je opozorila na dejstvo, da so bile 

pozitivne spremembe opazne v zelo kratkem času (8 tednov) na OPP, ki so judo trenirale dlje 

časa. Predvidevala je, da je razlog to, da je bil trening sestavljen iz elementov in tehnik, ki so 

jih testirali. Če vztrajno treniraš tehnike in elemente pri OPP, prideš do napredka, ob dejstvu, 

da te osebe potrebujejo več ponovitev kot splošna populacija (Kunčič, 2013). 

4.3.1 INKLUZIVNI JUDO 

»Sposobnost gibanja in možnost vključevanja vseh ljudi v športne aktivnosti ne glede na 

njihove psihofizične sposobnosti je ključno za zdravo družbo in dobro počutje posameznika.« 

(Pečnikar Oblak, Šimenko, Videmšek in Karpljuk, 2018, str. 29). Skozi šport se lahko OPP 

enakovredno vključujejo v družbo in si pridobivajo družbeno priznanje. Inkluzija v športu je 

odpiranje vrat običajnih in specializiranih športnih sredin, kjer je lahko OPP enakovredna 

drugim športnikom. Inkluzija pomeni, da se lahko OPP svobodno odloča, katera športna 

panoga in športno društvo ji ustreza; možnost izbire je temeljni pogoj inkluzije. Dober primer 

inkluzije je inkluzija v judu, ki že več kot dvajset let enakovredno vključuje vse športnike. Z 

vključevanjem OPP v športna društva se večajo možnosti za njihovo inkluzijo v družbo. 

Vključevanje OPP v običajne športne sredine na vseh ravneh je eden temeljnih nacionalnih in 

evropskih interesov (Pečnikar Oblak idr., 2018). Bela knjiga o športu opredeljuje, da šport 

vključuje vse državljane ne glede na spol, raso, starost, invalidnost, vero ali prepričanje, spolno 

usmerjenost in socialni ali ekonomski položaj. Vsi državljani morajo imeti možnosti za športno 

udejstvovanje. V beli knjigi o športu so posebej poudarili, da je potrebno sprejeti posebna 

merila zagotovitve enakega dostopa do športa za vse učence, še posebej za OPP (Starček, 

Verovnik, in Polajnar, 2007). Adamič (2018) je izpostavila, da se prevečkrat srečamo s 

teoretičnim konceptom inkluzije in premalokrat z njeno realizacijo. Inkluzija je vzajemen, 

vseživljenjski proces, ki je uspešen le v interakciji vseh posameznikov v družbi. Predpogoj za 

uspešno inkluzijo je socialna integracija, ki se osredinja na socialne komponente, zaradi katerih 

se OPP počuti sprejeto. Športna dejavnost omogoča prostor in čas, kjer se lahko vsak izrazi in 

je upoštevan. Šport je igra, s katero prihaja do spontanih krepitev socialnih veščin, spoznavanja 

in razumevanja drugačnosti ter razblinjanja stereotipov o OPP. Športna dejavnost je lahko 

oblika preživljanja prostega časa, vključujemo se zaradi lastne želje po igri. Ta ima močno 

socializacijsko komponento, ki se ob športnih dejavnostih spontano razvija. Pravila igre so 

ohlapnejša in prilagodljiva, zabava je primarnega pomena. Za vsako osebo in za vsako vrsto 

posebnih potreb se najde možnost za njihovo vključitev v športno dejavnost. Od pedagoškega 

vodja je zahtevana angažiranost in dobro poznavanje vseh elementov, ki sestavljajo neko 

gibalno dejavnost, to je predpogoj za delo z ljudmi (Adamič, 2018). 

Inkluzija v judu se je začela v Angliji v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je začela trenirati 

judo skupina slepih. Kasneje se je inkluzivni judo razširil v Francijo, Nemčijo, na Nizozemsko. 

Razvoj inkluzivnega juda v Sloveniji se je začel leta 1994 v Kopru in Portorožu. Leta 2004 je 

bil v Sloveniji organiziran seminar na temo inkluzivnega juda v okviru mednarodnega 

tekmovanja v inkluzivnem judu. Takrat so sodniki imeli možnost opravljanja licence za 



17 

 

sodnika inkluzivnega juda. Tudi v okviru Judo zveze Slovenije že več kot deset let obstaja 4–

članska Komisija za inkluzivni judo, ki skrbi za strokovni razvoj (Pečnikar Oblak idr., 2018). 

Komisijo za inkluzivni judo oziroma komisijo za G judo sestavljajo predsednica Viktorija 

Pečnikar Oblak in člani Darij Šomen, Jaka Kobal in Zoran Kos (Judo zveza Slovenije, 2017). 

V letu 2017 je Judo zveza Slovenije izvedla prvo državno prvenstvo v inkluzivnem judu in 

enakovredno potrdila sistem točkovanja. Prav to odpira vrata v uradne tekmovalne sisteme in 

financiranje na višji ravni. Inkluzivni judo uveljavlja koncept »judo za vse«, ki omogoča vadbo 

in tekmovanje vsem judoistom, ki to želijo. Torej tistim osebam, ki imajo določene bolezni ali 

psihofizična stanja, zaradi katerih potrebujejo prilagojeno vadbo juda. Avtorji so ugotovili, da 

ima inkluzivni judo v Sloveniji kar 23–letno zgodovino. V tem času so pridobili izkušnje in 

znanja v praksi, primanjkljaje pa je zaznati v strokovni literaturi, zapisih, testiranjih in 

meritvah. Inkluzivni judo in inkluzivni šport na splošno imata dobre temelje, ampak potreben 

je nadaljnji razvoj. Potrebna so usposabljanja za vaditelje, trenerje, inštruktorje, prostovoljce, 

torej za vse, ki delujejo na področju inkluzivnega športa. Potrebno je akumulirati bogate prakse 

inkluzivnih športov, pridobiti podatke o tem, koliko je športnikov v inkluzivnih programih, kje 

trenirajo, kaj trenirajo, kako trenirajo, kdo so njihovi trenerji. Redno je potrebno izvajati 

testiranja in meritve športnikov. Poenostaviti in poenotiti je potrebno vključevanje OPP v 

športne klube in društva (Pečnikar Oblak idr., 2018). 

Inkluzivni judo je »judo za ranljive skupine (to so osebe s posebnimi potrebami, invalidi in 

druge skupine), ki se zaradi različnih psiho-fizičnih oviranosti, stanj, težje vključujejo v redne 

programe vadbe v slovenskih judo klubih« (Šömen, 2017, str. 5). V inkluzivni judo so torej 

vključeni vsi, ki se zaradi kakršnih koli razlogov, stanj in posebnih potreb ne morejo 

udeleževati treningov in tekem s splošno populacijo. To dejstvo spremeni pogled na judo in na 

vse ostale športe in različne možnosti za OPP, ki jih v sodobnem svetu lahko ustvarimo za njih 

in jim tako omogočimo marsikaj. 

4.4 ŠPORTNA DIAGNOSTIKA V JUDU 
Del športa je tudi večna bitka za dosego vrha, potreba po obstanku na vrhu, so padci in vzponi; 

to še posebej velja za šport, ki ima visok profil in hiter razvoj. Razvoj lahko opazimo v hitrejši 

funkciji, telesni, psihološki in tehnični pripravljenosti športnika (Bratić, 1998). Popolna telesna 

in taktična priprava je pogoj za uspeh v judu. Treningi juda vsebujejo celovito usmerjeno in 

specialno pripravo, kot so trening moči, vzdržljivost in hitrost. Glavna trenerjeva naloga je 

nadzor učinka treninga (Boguszewska, Boguszewski in Busko, 2010). Doseganje najboljših 

tekmovalnih rezultatov je odvisno od dobre psiho–fizične priprave športnika, še bolj od 

najnovejših znanstvenoraziskovalnih metod, ki imajo cilj najti in determinirati faktorje, ki 

vplivajo na uspehe v športu (Bratić, 1998). Osnova za vsako načrtovanje in programiranje 

trenažnega procesa so točni testni postopki, ki ocenjujejo začetne karakteristike športnika. 

Diagnostika vsebuje splošne in specifične (za določen šport) procese in teste. Njihov namen je 

ocena gibalne in funkcionalne sposobnosti, zdravstveno stanje, antropometrične lastnosti in 

psiho–socialne dimenzije športnika. Dane rezultate diagnostike primerjamo z modelnimi 

karakteristikami določenega testa (primerjava s klasifikacijskimi rezultati). Na podlagi 

odstopanj od teh karakteristik načrtujemo in razvijamo nadaljnji program treniranja. Prvotna 

informacija, ki nam dovoljuje vpogled v primerno količino treningov, je ocena športnikovih 

sposobnosti. Diagnostika je serija različnih procesov in testov, katerih namen je determinirati 

karakteristike posameznega športnika, specifične za določen šport. Tudi v judu se izvaja 

diagnostika, katere namen je definiranje športnikove trenutne forme, nadzor učinka treninga in 

identifikacija talentov. Diagnostika se izvaja v laboratoriju ali na terenu (judo dvorana). 

Laboratorijski testi ocenjujejo splošno kondicijsko pripravo. Testi, ki jih izvajamo zunaj, 

ocenjujejo osnovne spretnosti in specifično fitnes kondicijo (Drid idr., 2012). Testiranja 

oziroma meritve so pomemben dejavnik pri razvoju vrhunskih dosežkov, načrtovanju 
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rekreativnih dejavnosti in pri izboljšanju zdravja. Precej testov se opravi v laboratoriju in je 

primernih za vse športe. Pri nas meritve izvaja Fakulteta za šport. V njihovem 

športnodiagnostičnem centru izvajajo testiranja gibalnih, fizioloških, biomehanskih, 

psiholoških in drugih sposobnosti. Meritve nudijo vrhunskim športnikom, saj menijo, da so 

meritve in svetovanja izjemno pomemben dejavnik pri razvoju in spremljanju vrhunskih 

dosežkov. Vrhunskim športnikom nudijo meritve na področju fiziologije, medicinsko 

diagnostiko in nutricistiko, psihodiagnostiko, gibalno obnašanje, biodinamiko, biomehaniko in 

kineziologijo. Strokovnjaki Inštituta za šport na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja 

interpretirajo rezultat in sodelujejo pri pripravi trenažnih procesov (Fakulteta za šport, 2018). 

Šimenko (2016) je podrobno pregledal pomen športnih testiranj v judu. Zaveda se, da je v 

današnjem vrhunskem športu vse manj stvari prepuščenih naključju. Trenažni proces sloni na 

skrbno načrtovanem in nadzorovanem procesu treninga, ta vsebuje metode in cilje 

transformacije športnika in njegove forme. Športna testiranja predstavljajo podporo pri 

spremljanju tega procesa. »Glavni namen športnih testiranj je sprotna informacija o stanju 

športnika v različnih fazah trenažnega procesa.« (Šimenko, 2016, str. 21). To informacijo lahko 

uporabijo za izboljšanje trenažnega procesa, vse je odvisno od znanja trenerja in sodelovanja 

športnika. »Športna testiranja naj bi se v judu uporabljala predvsem za: 

 meritve trenutnega psiho–fizičnega statusa športnika (osnovne in specialne motorike), 

 preprečevanje poškodb, 

 selekcioniranje, 

 za potrebe rehabilitacije, 

 nadzor tehnično–taktične priprave športnika, 

 razvoj novih merskih protokolov, 

 izobraževanje trenerjev in športnikov, 

 razvoj novih normativov in standardov telesnega statusa judoistov.« (Šimenko, 2016, 

str. 21). 

V judu morfološka diagnostika predstavlja merjenje telesne sestave in antropometričnih 

lastnosti. Judo je šport, pri katerem so kategorije težnostno omejene in zaradi tega je potrebno 

opraviti testiranje statusa telesne sestave na začetku pripravljalnega obdobja. Na podlagi 

telesne sestave prilagodimo program treninga glede na težnostno kategorijo, v kateri bo 

tekmoval. S pomočjo telesne sestave ugotovimo, na čem bo osnovan trening v pripravljalnem 

obdobju (hipertrofija, izguba maščobne mase …). Metoda za testiranje telesne sestave je 

metoda uporabe električne bio–impendance. Ta nam poda količino mišične mase, maščobne 

mase, status hidracije telesa, količino znotraj– in zunajcelične tekočine, količino mineralov in 

proteinov, količino visceralne maščobe, količino mišične mase na vsaki nogi in roki, količino 

mišic na trupu itd. Za športno diagnostiko se uporablja 8–kanalne električne bio–impedance. 

Meritve morajo biti na začetku in na koncu izvedene pod enakimi pogoji (zjutraj, pred 

zajtrkom). Klasična antropometrija po Heath–Carterju je druga možnost analize telesne 

sestave. Dobimo mere telesnih obsežnosti športnika, količino maščobne mase in mišične mase. 

Mere obsegov, premerov in dolžin telesa športnika trenerju ne povedo veliko, vendar so dober 

pokazatelj statusa telesnih simetrij. Povečana asimetrija lahko vodi v neskladen razvoj, kar je 

ogrožajoče predvsem pri mladih športnikih, pri katerih se poveča možnost za nastanek poškodb 

in ruši primarno biomehaniko gibanja (Šimenko, 2016). 

V judu je pomembna tudi diagnostika bazičnih in specifičnih gibalnih lastnosti. Bazične 

gibalne sposobnosti so moč, hitrost, ravnotežje, agilnost, gibljivost in vzdržljivost. Moč 

merimo na različne načine. Eksplozivno moč nog izmerimo s pomočjo tenziometrične plošče 

in dveh skokov na njej (skok iz počepa, skok z nasprotnim gibanjem). Judoist izvede skok z 
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nasprotnim gibanjem vsaj 10 % boljše kot skok iz počepa in tako vidimo eksplozivno moč nog. 

Ta moč je pri judu pomembna pri nenadnih napadih in vstopih ter pri izvajanju nožnih metov. 

Meritev mišične moči s pomočjo izokinetike – s temi meritvami izmerimo razmerje med 

mišičnim skupinam v določenem sklepu. Najpogosteje se izvajajo meritve v ramenskem in 

kolenskem sklepu, ker je pri judu največ poškodb le–teh. S temi meritvami lahko zelo 

zmanjšamo možnost za nastanek poškodb. Moč merimo tudi nelaboratorijsko. Testi 

predstavljajo klasične vaje iz fitnesa, ki so počep, nalog, mrtvi dvig … Če vaje pravilno 

izberemo, lahko predstavljajo profil moči glavnih mišičnih skupin, ki so uporabljene pri judu. 

Športnikova maksimalna teža pri teh vajah je eden od podatkov o pripravljenosti; s temi podatki 

lahko dobro spremljamo napredek. Moč stiska zapestja je pomembna pri judu zaradi kontrole 

držanja judogija. Izmerimo jo z digitalnim ali hidravličnim dinamometrom. Hitrost merimo s 

klasičnimi testi sprintov na 30, 60 ali 100 metrov, hitrostno vzdržljivost s testom na 400 metrov. 

Testiranje tenzimiografije–TMG pokaže kontraktilne lastnosti mišic, pove nam, če ima 

določena mišica počasna ali hitra vlakna. Trening spremenimo, da povečujemo količino hitrih 

mišičnih vlaken v izbrani mišici, saj menimo, da so le–ta pomembna za borbo. Za ravnotežje 

in gibljivost imamo baterijo testov FMS in ta predstavljajo gibalno učinkovitost športnika. 

Ocenjujemo čistost gibalnih vzorcev in v kolikšni meri naše telo uporablja kompenzacijske 

mehanizme, da jih izvede. Te teste in rezultate uporabljamo kot preventivo pred poškodbami. 

Specifične gibalne lastnosti so vse gibalne lastnosti z gibalno specifiko določenega športa. V 

judu specifične gibalne lastnosti merimo s testi, namenjenimi judu. Ti testi imitirajo elemente, 

gibe, časovno strukturo borbe, večje mišične skupine, ki so uporabljene v judu ali vse skupaj 

(Šimenko, 2016). 

Testi, namenjeni judu, so: 

 »Specialni judo fitnes test, 

 Uchikomi fitnes test, 

 Santos test, 

 10–stopenjski judo test, 

 Ruska judo baterija Sayor, 

 O uchi gari test, 

 Ukemi test, 

 Nage komi test.« (Šimenko, 2016, str. 22). 

Diagnosticiramo tudi funkcionalne lastnosti, te so aerobna in anaerobna kapaciteta. Aerobna 

se izmeri s pomočjo analizatorja plinov v laboratoriju s pomočjo prednastavljivega protokola. 

S testom dobimo maksimalno porabo kisika športnika. Nelaboratorijsko jo izmerimo s 

prilagojenim Beep testom za judoiste. Anaerobno kapaciteto zmerimo z Wingate testom, ki se 

izvede za spodnje ali zgornje okončine, s posebnim ergometrom v laboratoriju. Prav ta test 

predstavlja pomemben prediktor uspešnosti judoistov (Šimenko, 2016). 

4.5 ANALIZA JUDO BORB 
Po športnem diagnosticiranju v laboratoriju in zunaj njega je potrebna analiza borb juda. Po 

pregledu literature smo našli šest različnih raziskav, ki so se ukvarjale s časovno analizo borb 

splošne populacije. Raziskovale so različne populacije (glede na starost, spol, profesionalno 

ukvarjanje s športom …) in analizirale različne indikatorje judo borbe. V nadaljevanju bomo 

povzeli ugotovitve izbranih šestih člankov. 

Segedi, Sertić, Franjić, Kuštro in Rožac (2014) so analizirali judo borbe članov na Grand Prix 

turnirju v Reki 2013. Analizirali so 125 borb moških in 68 borb žensk. Avtorji so se lotili 

časovne analize borb, ker so uvideli, da je judo spreminjajoč se šport. Že samo v zadnjih 10 

letih so se zgodile velike spremembe tekmovalnih pravil. V judu imamo veliko tehničnih 
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elementov in ti so uporabljeni v različnih pogojih. Prav ti pogoji se spreminjajo skupaj s 

spreminjanjem pravil. Naloga trenerjev je, da s spreminjanjem pravil ustrezno spreminjajo in 

prilagajajo tehnične, taktične in kondicijske cilje trenažnega procesa. Če želimo trenažni proces 

približati realni borbi na tekmovanju, je nujno potrebna analiza borb. Glavni cilj raziskave je 

analizirati strukturo judo borbe in s tem pomagati trenerjem in judoistom izboljšati trenažni 

proces in izboljšati učinkovitost borb. Avtorji so borbe posneli in jih analizirali za moške in 

ženske posebej. Spraševali so se: 

 Ali se borba konča pred kocem regularnega časa, ob koncu regularnega časa ali v 

nadaljevanju za zlato točko? 

 S katerimi točkami se borba najpogosteje konča (ippon, waza ari, yuko ali s kaznijo)? 

 Razlika med doseganjem točk v borbi stoje in borbi na tleh. 

 S katero tehniko se najpogosteje konča borba na tleh? 

Rezultati so pokazali, da se statistično značilno manj tekem moških in žensk konča z borbo za 

zlato točko kot drugi dve možnosti zaključka. Statistično značilno se več tekem moških zaključi 

pred koncem regularnega časa kot ob koncu regularnega časa. Ženskih borb se tudi največ 

konča pred pretekom regularnega časa, vendar podatki niso statistično značilni. 

Najpomembnejši podatek je, da se večina tekem moških in žensk konča z ippon točko. Avtorji 

so determinirali statistično značilnost med številom tekem, ki se končajo z ipponom, in 

borbami, ki se končajo s katero koli drugo točko. Pri moških in ženskah se statistično značilno 

število točk doseže v borbi stoje. V borbi na tleh se pri moških statistično značilno več borb 

konča s tehniko končnega prijema. Pri ženskah se tudi več tekem zaključi s končnim prijemom 

kot z davljenjem ali vzvodom, ampak podatki niso statistično značilni. Avtorji so dognali, da 

nova pravila v judu na eni strani podpirajo napadalni judo, obenem pa so odredili bolj stroge 

kazni za pasivno borbo. Vse vodi v povečanje intenzivnosti judo borbe. Trenažni proces mora 

biti usmerjen v to, da so judoisti pripravljeni na bolj aktivne nasprotnike in da so sposobni 

ohranjati visoko intenzivnost skozi celotno borbo. Glede na rezultate raziskave sklepamo, da 

je vedno močnejša potreba po tehničnem trenažnem procesu višje kakovosti. To pomeni, da 

mora judoist za vrhunske rezultate uporabljati več tehnik metov. Prav to je razlog, da bo 

nadaljnji razvoj juda bolj tehnično–taktične narave. Cilj raziskave je bilo določiti strukturo judo 

borbe; rezultati so omogočili oblikovanje sklepa o duševni, tehnični in taktični zahtevnosti 

moderne judo borbe. Veliko tekem se konča pred koncem regularnega časa. Judoisti začnejo 

borbo v hitrem ritmu in sposobni morajo biti ohranjati tak tempo do konca borbe, da si povečajo 

možnosti za zmago. V borbah spodbujajo taktiko napadanja, zato je doseženih več ipponov. Ta 

podatek sugerira, da borba od judoista zahteva visoko stopnjo tehnične učinkovitosti. 

Dominanca borbe stoje proti borbi v parterju vpliva na ustvarjanje taktičnega vzorca med 

borbo. Razlike, ki so se pojavile med spoloma in v težnostnih kategorijah zahtevajo 

individualni pristop trenažnega procesa (Segedi idr., 2014). 

Avtorji Witkowski, Maslinski in Kotwica (2012) so analizirali akcije v judo borbi. Judo je 

kontaktni šport in zelo popularna borilna veščina. Tekmovanje je glavni stimulus motivacije 

judoista in s tem celovitega razvoja spretnosti in sposobnosti. Rezultati, pridobljeni na 

tekmovanju, so najpomembnejši dejavnik preverjanja učinkovitosti trenažnega procesa. Cilj 

raziskave je bil pridobiti karakteristike judo borbe in predstaviti dejavnike, ki lahko vplivajo 

na rezultat v borbi. Na podlagi rezultatov analize so določili specifike judo borb vrhunskih 

judoistov, te lahko uporabimo za orientacijo in racionalizacijo trenažnega procesa. Opazovanje 

in analiza borb vrhunskih judoistov zagotavlja povratne informacije trenutnih teženj v judo 

borbi. Na judo tekmovanju je bilo 303 borb, ki so jih avtorji analizirali. Zanimalo jih je, s 

katerimi točkami so se najpogosteje zaključile borbe, s katerimi točkami so se zaključile borbe 

v podaljških, katere tehnike stoje so prevladovale, s katerimi parternimi tehnikami so 
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zmagovali. Avtorji so podatke zbirali za moške in za vsako težnostno kategorijo posebej in 

povzeli podatke za vse borbe skupaj. Ugotovili so, da se največ borb, kar 141 od 303 (46,53 

%), končalo s točko ippon. Sledi yuko točka, s katero se je končalo 39 borb (12,87 %). Od 303 

borb se je 20 borb nadaljevalo za zlato točko, to je 6,6 % vseh borb. V podaljšku za zlato točko 

so najpogosteje zmagali s točko yuko, 9 borb. 202 (66,67 %) borbi so se končale s tehniko 

metov, od teh borb se jih je 82 (27,06 %) končalo z ročnimi meti. Med samimi tehnikami metov 

je met seoi-nage odločil o največ zmagah, in sicer 25. Avtorji so med analizo našli kar 50 

različnih tehnik metov, tu vidimo raznolikost in dinamiko juda. V parterju se je z zmago 

zaključilo 47 (15,51 %) borb, od tega 36 (11,88 %) s končnim prijemom. Pomembno je, da se 

je 249 (82,18 %) borb končalo z uspešno izvedeno tehniko, vendar opazimo dominantnost 

tehnike metov nad parterno tehniko (202 borbi so se končalo z metom, 47 v parterju) 

(Witkowski idr., 2012). 

Avtorji Marcon, Franchini, Jardim in Barros Neto (2010) so naredili strukturno analizo akcij 

in časa v judo borbi. Namen raziskave je bilo oblikovanje računalniškega programa za časovno 

analizo borb in test le–tega. Avtorji so dognali, da je judo prekinitveni šport, kjer se pojavi 

veliko različnih tehnik in akcij. Našli so veliko študij, ki so se ukvarjale z razmerjem med 

naporom in odmorom med borbo. Predstavile so pomembne informacije glede časovnega 

profila borb. V borbi je razmerje delo proti odmoru 2:1 ali 3:1, 20 do 30 sekund dela in 10 

sekund odmora. Te raziskave niso ponudile detajlov glede razporeditve različnih akcij med 

naporom v borbi. Pomembno je karakterizirati akcije, vključene v borbo, in šele na podlagi 

tega lahko strukturiramo trenažni proces na način, da stimulira borbo. Podroben opis profila 

aktivnosti pri judu ima tehnično–taktično in fiziološko uporabnost. S tehnično–taktičnega 

vidika lahko trenažni proces izpopolnimo s stimulacijo glavnih dogodkov med borbo. S 

fiziološkega pogleda nam informacija o profilu aktivnosti med borbo pomaga pri 

vzpostavljanju boljšega razumevanja razporeditve energijskih sistemov med tekmovanjem. V 

borbi nekatere akcije trajajo 5 sekund, druge tudi do 25 sekund in zato je časovna analiza še 

bolj pomembna. V raziskavi je sodelovalo 10 moških judoistov, vsak judoist je imel 3 borbe, 

med vsako borbo je imel 20 minut odmora. Ocenjevalci so opazovali naslednje akcije v borbi: 

 Odmor – čas odmora, ko sodnik reče matte in se borba prekine. 

 Priprava – vključuje gibanje, opazovanje in nekontaktno pripravo. 

 Prijem – del borbe, ko judoist išče najboljši prijem za judogi. 

 Tehnika – čas, ko judoist izvede tehniko ali met med borbo stoje. 

 Padec – točni moment padca nasprotnika ali obeh judoistov. 

 Delo na tleh (parterna tehnika) – kakršna koli borba v parterju. 

Avtorji so določili zaporedje, ki je opredeljeno kot obdobje aktivnosti med hajime in matte 

(sodnik z znakom hajime začne borbo in z znakom matte jo prekine, to naredi večkrat med 

borbo). V zaporedju so določili prej naštetih 6 akcij. Našteli so 276 vseh zaporedij, povprečno 

11 zaporedij v borbi, med katerimi so 4 od 11 zaporedij v parterni tehniki. Statistično 

pomembnih značilnost niso ugotovili. Priprava, ki vključuje gibanje in vzpostavitev prvega 

kontakta, je nizko intenzivna akcija in v povprečju traja 3 do 5 sekund. Prijem zajema največji 

del borbe in traja od 11 do 21 sekund. Izvajanje tehnike se pojavi vsake 30 sekund in je zelo 

kratka akcija, zato so psihološke zahteve drugačne kot pri drugih akcijah. Avtorji so sklenili, 

da analiziranje informacij akcijskega zaporedja judoistov lahko pomaga pri razvoju 

specifičnega trenažnega procesa, s katerim lahko izpopolnijo akcije, ki se pojavijo v borbi. 

Tako lahko judoist napreduje v tekmovalni učinkovitosti, saj s posnetki lahko natančno 

analiziramo in uvidimo napake, ki jih s prostim očesom ne moremo (Marcon idr., 2010). 
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Sterkowicz–Przybycien, Miarka in Fukuda (2017) so raziskovali razlike med spoloma in 

težnostnimi kategorijami časovno gibalne analize. Cilj raziskave je primerjava napada in 

odmora med borbo vrhunskih športnikov. Namen rezultatov je podpora razvoju trenažnega 

procesa. Analizirali so 1.411 posnetih judo borb, med borbami so 111.203 akcij kategorizirali 

kot napad ali odmor. Avtorji so napad razdelili v 5 faz, podobno kot Marcon idr. (2010). Napad 

je del borbe med matte in hajime. Napad sestavlja pristop (čas med hajime in pred prijemom 

nasprotnika), prijem (moment fizičnega kontakta, ki traja, dokler nekdo prijema ne spusti ali 

ne izvede napadalne/obrambne akcije), izvajanje meta (čas med začetkom meta in padca ali 

uspešni obrambi nasprotnika), obramba (moment spremenjenega položaja telesa kot specifična 

reakcija na napad), boj v parterju (čas borbe v parterju). Odmor so analizirali kot čas med 

ustavitvijo napada in nadaljevanjem le–tega. Izmed 111.203 akcij so kategorizirali 15.829 akcij 

kot napad, 28.281 pristop, prijem 26.627, izvajanje meta 11.684, obramba 6.744 in borba v 

parterju 8.700 akcij ter 13.878 kot odmor. Za namen analize so razdelili skupine glede na težo 

in merili v zelo lahka kategorija, lahka kategorija, srednja kategorija in težka kategorija. V 

določenih kategorijah je več težnostnih skupin, glede na spol so izenačili število težnostnih 

skupin v eni kategoriji. Rezultati so pokazali velike razlike glede na težnostne skupine in spol 

v različnih fazah boja. Skupni čas boja je podoben med moškimi in ženskimi kategorijami, 

razen v srednji kategoriji. Čas odmora se razlikuje le v težki kategoriji. Čas pristopa je 5 do 8 

sekund, čas prijemanja 6 do 12 sekund. Avtorji so opazili, da ženske v težki kategoriji 

podaljšujejo čas prijemanja in napadajo kasneje v borbi, poizkušajo izsiliti kazen za 

nasprotnico. Medtem ko judoisti v lahki kategoriji bolj pogosto spreminjajo vzorec prijemanja. 

Variiranje tehnik meta je koristno za vse judoiste, ne glede na spol in težo. Ženske imajo krajši 

čas napadanja, nekje 0,6 do 0,9 sekunde, kot moški, ki imajo čas napadanja od 1,4 do 2,5 

sekund. Ženske uporabljajo več nožnih tehnik metov, moški več ročnih tehnik metov. Časovna 

analiza o boju in odmoru ter časovna analiza 5 faz boja je informacija, ki se jo lahko uporabi 

za izdelavo trenažnega programa in samo manipulacijo trenažnega procesa. Podatke iz 

raziskave lahko trenerji uporabijo tudi za razvoj trenažnega procesa, usmerjenega v izboljšanje 

tehnično–taktičnih spretnosti in judo specifične kondicije. Poudarili bi, da je pomembno 

prilagoditi individualni trenažni program glede na spol in težnostno kategorijo posameznika, 

ki upošteva trenutno strukturo judo borbe (Sterkowicz–Przybycien idr., 2017). 

Challis, Scruton, Cole in Callan (2015) so naredili časovno–gibalno analizo žensk lahke 

težnostne kategorije. Sodobni judo je s seboj prinesel spremembe v trenažni metodologiji, 

mentalni pripravi, tehniki in s spremembo pravil je prišlo do spremembe taktike. V sodobnem 

času zelo narašča uporaba znanosti v športu. Glavni cilj vsakega trenerja je izzvati spremembo 

v obnašanju, ki izboljša učinkovitost. Proces imenujemo trenažni proces; judoist izvaja zadano 

nalogo (vadi met) in dobi povratno informacijo trenerja, na podlagi katere izvede spremembe 

pri tej nalogi. Razvijanje in razumevanje razmerja med delom in odmorom med borbo ter vpliv 

različnih tehničnih elementov med borbo pomaga trenerjem razviti trenažni proces, ki je 

časovno učinkovit. Avtorji se zavedajo, da časovna analiza v judu ni enostavna. Cilj njihove 

raziskave je razviti razumevanje časovnih elementov, specifičnih za ženske lahke težnostne 

kategorije. Avtorji so časovno analizo razdelili na 5 elementov, in sicer čas napada (čas med 

hajime in matte), čas odmora (čas med matte in hajime), faza kumi–kate (borba za prijem 

judogija, začne se ob hajime in konča ob napadu ali matte), izvajanje meta/obramba (borba 

stoje, ko pride do izvajanja meta, ki se konča s točkami, ali obrambo nasprotnika) in prehod 

(borba v parterju, ta faza vključuje tudi prehod iz borbe stoje v borbo v parterju). Pri fazi 

izvajanja meta so šteli le frekvenco, niso merili časa, ker je raziskovalec moral opazovati 

dogajanje pred in po izvedbi meta. Ta faza je zelo hitra in kompleksna. Rezultati so pokazali, 

da se napad pojavi kar 11 na tekmo; povprečen čas napada je bil 23,7±10 sekund. Odmor se v 

borbi zgodi povprečno 9,9 na borbo, čas odmora traja 8,2±3,4 sekunde. Celotni čas borbe je bil 
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317 sekund, povprečen napad 23,7 sekunde in povprečen odmor 8,2 sekunde, kar nam da 

razmerje napada in odmora 3:1. Ta raziskava potrdi dognanja Štefanovsky idr. (2014), ki so 

raziskovali le razmerje med napadom in odmorom. Povprečna frekvenca kumi–kate je 

12,5±8,1 na borbo. Povprečna frekvenca izvajanja meta je 10,3±7,1 na borbo. Faza prehoda in 

borba v parterju se v povprečju zgodi 3,6±2,8 na borbo, traja 15,4±10,6 sekunde in prav zaradi 

dolgega trajanja prispevek k borbi ne sme biti podcenjen (Challis idr., 2015). 

Miarka idr. (2014) so preverjali časovno–gibalno in tehnično–taktične razlike judo borb. Izbrali 

so ženske iz štirih starostnih skupin. V judu so štirje načini, kako si tekmovalec pribori točke; 

to so tehnike metov, končni prijemi, davljenje ali vzvod in če nasprotnik prejme kakšno kazen. 

Uspeh tehničnih in taktičnih elementov na tekmovanju povezujemo z nepredvidljivostjo, kot 

so različni načini prijemanja judogija, različni tipi napadov in njihova smer. Povezava teh 

elementov predstavlja glavni vidik sistema napadanja judoistov. Povratna informacija s 

tekmovanj je bistvenega pomena za izboljšanje uspešnosti v borbah in lahko deluje tudi kot 

prevencija pred poškodbami, ki bi se lahko zgodile v borbi. Časovno–gibalna analiza se lahko 

uporabi za ustvarjanje sistema napadanja v borbi in za količinsko opredelitev fizičnih in 

tehničnih vzorcev. Ti sistemi in vzorci zagotavljajo pomembne smernice za trenažni proces. 

Vzorec je zajemal 717 tekmovalk iz štirih starostnih skupin. Starostne skupine so določili: 

mlajše kadetinje 13 – 14 let, kadetinje 15 – 16 let, mladinke 17 – 19 let in članice nad 20 let. 

Časovno–gibalne indikatorje so sestavljali: 

 celoten čas borbe, 
 čas borbe stoje, 
 premik brez kontakta, 
 čas prijemanja za judogi, 

 celoten čas izvajanja tehnik, 

 čas borbe na tleh, 

 čas odmora. 

Avtorji so primerjali časovno–gibalne indikatorje med različnimi starostnimi skupinami. 

Članice so imele višje vrednosti pri celotnem času borbe, času borbe stoje, času prijemanja za 

judogi in daljši celoten čas izvajanja tehnik kot ostale starostne skupine. Poudarili so, da morajo 

mlajše skupine imeti prilagojen trenažni proces in ne takega kot članice. Trenažni proces mora 

zadovoljiti specifiko borbe določene starostne skupine (Miarka idr., 2014). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Po pregledu literature smo našli šest različnih raziskav, ki so se ukvarjale s časovno analizo 

borb. Raziskovale so različne populacije (glede na starost, spol, profesionalno ukvarjanje s 

športom …) in analizirale različne indikatorje judo borbe. 

Avtorji Challis idr. (2015), Marcon idr. (2010), Miarka idr. (2014), Segedi idr. (2014), 

Sterkowicz–Przybycien idr. (2017), Witkowski idr. (2012) so si enotni v namenu in 

uporabnosti časovne analize borb. Vsi so poudarili, da je cilj njihove raziskave analiza 

pridobljenih informacij glede časovnega razmerja in akcijskega zaporedja v judo borbi. S temi 

podatki lahko trener prilagodi trenažni proces za posameznega judoista. Trenažni proces mora 

biti podoben sami borbi in spodbujati napredek. Biti mora tak, da je judoist pripravljen na 

aktivnejšega nasprotnika in ohranjati visoko intenzivnost skozi celotno borbo. Poudarili so, da 

je analiza judo borb pomembna, če želimo trenažni proces približati tekmovalnim pogojem 

(Challis idr., 2015; Marcon idr., 2010; Miarka idr., 2014; Segedi idr., 2014; Sterkowicz–

Przybycien idr., 2017; Witkowski idr., 2012). 

Izpostaviti je potrebno, da so ti avtorji raziskovali splošno populacijo in ne OPP. Po obsežnem 

pregledu področja raziskave, ki bi zajemala OPP in analizo judo borb, v literaturi nismo 

zasledili. Prav to dejstvo nas žene k sami raziskavi tega področja in doprinosu k razvoju juda 

za OPP. To področje je še neraziskano in zato zelo zanimivo. Obenem bi podatki raziskave 

koristili vsem trenerjem, ki se ukvarjajo z judom za OPP, da bi uvideli, v katero smer morajo 

prilagajati in razvijati trenažni proces. 

V magistrskem delu želimo na podlagi video analize 1. državnega prvenstva v inkluzivnem 

judu analizirati judo borbe. Analizirati želimo uporabo tehničnih elementov in ugotoviti 

časovno strukturo borb v inkluzivnem judu. Raziskati želimo tudi razlike med spoloma in 

uvideti, ali prihaja do statistično značilnih razlik med njima. 

5.2 CILJI RAZISKAVE 
V okviru raziskave želimo: 

1. Ugotoviti uporabo tehničnih elementov juda v borbi inkluzivnega juda. 

2. Ugotoviti časovno strukturo poteka trajanja borb v inkluzivnem judu. 

3. Ugotoviti razlike med uporabo tehničnih elementov moških in žensk v inkluzivnem 

judu. 

4. Ugotoviti razlike v časovni strukturi poteka trajanja borb med moškimi in ženskami v 

inkluzivnem judu. 

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Katere tehnične elemente juda uporabljajo judoisti inkluzivnega juda v borbi? 

2. Koliko časa trajajo napad, odmor in judo borba v inkluzivnem judu? 

3. Koliko borb se konča pred iztekom regularnega časa in koliko ob izteku časa borbe? 

4. Kako dosegajo tehnične točke in na kakšen način zmagajo? 

5. Kakšna je frekvenca pogostosti uporabe končnih prijemov v borbi in katere vrste 

končnih prijemov so najpogostejše? 

6. Ali več tehničnih elementov uporabljajo moški ali ženske? 

7. Ali se časovna struktura poteka trajanja borbe razlikuje med moškimi in ženskami? 

8. Ali večkrat predčasno zaključijo borbo moški ali ženske? 

9. Ali večkrat zaključijo borbo v končnem prijemu moški ali ženske? 
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5.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Metoda raziskovanja bo deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna. Raziskovalni pristop bo 

kvantitativen. Uporabljena bo metoda opazovanja posnetkov borb, pri tem bomo 

uporabili tehniko ček listo. 

5.5 OPIS VZORCA 
Način vzorčenja za namen raziskave je bil priložnostni, torej kdor se je prijavil na tekmovanje 

v inkluzivnem judu. Za namen raziskave smo pri vzorcu izključili tekmovalce in tekmovalke, 

ki so se borili kleče ali sede, saj je bila frekvenca teh premajhna. Prav tako smo iz raziskave 

izključili vse borbe, ki so se odvijale na ta dva načina. Tekmovalcev, ki so se borili stoje, je 

bilo 33, od tega 9 ženskega spola in 24 oseb moškega spola. Pri inkluzivnem judu je starost 

tekmovalcev zelo različna. Najmlajši tekmovalci so bili trije, stari 12 let, najstarejši tekmovalec 

jih je imel 58. Kar 2 tekmovalca sta bila starejša od 50 let, največ tekmovalcev, 5, jih je bilo 

starih 22 let. Povprečna starost tekmovalcev je bila 28,52±11,97. Tekmovalce v judu se po 

znanju loči glede na barvo-stopnjo pasu, ki ga nosijo. 

Tabela 3  

Frekvenca in odstotek stopenj pasov judoistov na tekmi inkluzivnega juda 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Legenda: f – število judoistov, ki ima določeno stopnjo pasu; % - odstotek števila judoistov, z določeno stopnjo pasu 

Tabela 3 nam prikazuje v odstotkih znanje judoistov na tekmovanju, katero stopnjo pasu so 

dosegli. Vidimo, da ima 18 % tekmovalcev belo–rumen pas, 48 % tekmovalcev rumen pas, 

torej ima več kot polovica pas nižje stopnje. To pomeni, da judo trenirajo manj časa in 

obvladajo manj tehničnih elementov. Za napredovanje po pasovih imamo izpitni program za 

inkluzivni judo.  Za belo–rumen pas mora judoist pokazati 1 judo padec, 1 judo met in 1 končni 

prijem. Za rumen pas mora judoist pokazati 2 judo padca, 3 judo mete in 2 končna prijema 

(Pravilnik o pasovih Judo zveze Slovenije – inkluzivni judo, 20. 12. 2018). Torej večina 

tekmovalcev obvlada le 1 ali 3 mete.  

Tekmovalci so bili razdeljeni v 12 skupin, glede na znanje, težo in spol. Število borb, ki smo 

jih analizirali, je 42, od tega 11 ženskih borb in 31 moških borb. Vsak tekmovalec je imel več 

borb, zato je število borb večje. Statistična analiza se veže na število vseh borb in ne na 

posamezno število tekmovalcev. 

5.6 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Podatki so pridobljeni na 1. državnem prvenstvu v inkluzivnem judu, ki je potekalo 15. 4. 2017 

v Ljubljani. Sodelujočim na tekmi je bil namen raziskave vnaprej predstavljen, sodelovanje v 

raziskavi je bilo prostovoljno. Sodelujoči in njihovi starši/skrbniki so bili seznanjeni s 

snemanjem borb. Vsi so izrekli ustno privolitev in strinjanje s tem načinom pridobivanja 

Stopnja pasu f % 

9 Kyu – Beli 1 3 

8 Kyu – Belo–rumeni 6 18 

7 Kyu – Rumeni 16 48 

6 Kyu – Oranžni 3 9 

5 Kyu – Oranžno – zeleni 1 3 

4 Kyu – Zeleni 1 3 

3 Kyu – Moder 2 6 

2 Kyu – Rjav 2 6 

1. DAN – Črn 0 0 

2. DAN – Črn  1 3 
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podatkov. Sodelujoči bodo ostali anonimni. Raziskava je upoštevala principe raziskovalne 

etike. 

5.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Tekme so bile posnete s kamero MODEL Canon Legria HF R706. Posnetke vsake 

izmed izbranih borb sta analizirala dva strokovnjaka s področja športa in specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Uporabili smo deskriptivno kot tudi induktivno statistiko. 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali s programom IBM SPSS Statistics 22 in 

Excel 2016. V raziskavi smo za opisne spremenljivke uporabili absolutne frekvence in 

odstotke, za numerične spremenljivke aritmetično sredino in standardni odklon. Razlike 

med spoloma v numeričnih spremenljivkah smo preverili s t-testom za neodvisne 

vzorce. Pri tem smo preverili homogenost varianc z Leveneovim testom, normalnost 

porazdelitve numeričnih spremenljivk za oba spola posebej s Shapiro-Wilko 

testom. Pogoji za uporabo t-testa niso bili izpolnjeni, zato smo izvedli Mann-Whitney 

test. Razlike med spoloma pri atributivnih spremenljivkah smo preverili s hi2-testom za 

neodvisne vzorce oziroma s Kullbackovim testom. Dobljeni rezultati so predstavljeni 

tabelarično in grafično. 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
1. Katere tehnične elemente juda uporabljajo judoisti inkluzivnega juda v borbi? 

Judoisti inkluzivnega juda uporabljajo devet različnih tehnik metov in štiri različne končne 

prijeme. Uporabljene tehnike metov so bile Osoto O Toshi, Seoi Otoshi, Ko Soto Gake, Uchi 

Mata, O Soto Gari, Ura Nage, Sumi Gaeshi, Ippon Seio Nage in Ko Uchi Gari. Tehnike metov 

delimo v štiri večje skupine; judoisti inkluzivnega juda so uporabili tehnike iz treh večjih 

skupin, in sicer največ je bilo nožnih metov (5 tehnik), sledijo ročni meti in telesni meti (obojih 

po 2 tehniki). Za raziskovalne namene nas je zanimalo, koliko judoistov je uporabilo posamezni 

met v borbi in koliko ne. 

Tabela 4 

Frekvenca in odstotek uporabljenih tehnik metov v vseh borbah 

Tehnik meta OTT 

Uporabljen v borbi f % 

DA 28 66,7 

NE 14 33,3 

 

Tehnik meta KSG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 9 21,4 

NE 33 78,6 

 

Tehnik meta SOT 

Uporabljen v borbi f % 

DA 8 19 

NE 37 81 
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Tehnik meta UMA 

Uporabljen v borbi f % 

DA 1 2,4 

NE 41 97,6 

 

Tehnik meta URA 

Uporabljen v borbi f % 

DA 2 4,8 

NE 40 95,2 

 

Tehnik meta SUG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 2 4,8 

NE 40 95,2 

 

Tehnik meta ISN 

Uporabljen v borbi f % 

DA 1 2,4 

NE 41 97,6 

 

Tehnik meta KUG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 1 2,4 

NE 41 97,6 

 

Tehnik meta OSG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 2 4,8 

NE 40 95,2 
Legenda: f – koliko judoistov je uporabilo določen met v borbi, frekvenca metov; % - odstotek frekvence metov; DA – met je 

bil uporabljen v borbi; NE – met ni bil uporabljen v borbi; OTT – Osoto O Toshi; KSG – Ko Soto Gake; SOT – Seoi Otoshi; 

UMA – Uchi Mata; URA – Ura Nage; SUG – Sumi Gaeshi; ISN – Ippon Seoi Nage; KUG – Ko Uchi Gari; OSG – O Soto 
Gari 

Tabela 4 nam prikazuje za vsak met, ki je bil uporabljen v borbah, v koliko borbah je bil 

uporabljen in odstotek glede na vse borbe. S tabele je razvidno, da je največ judoistov uporabilo 

met Osoto O Toshi, kar 28 judoistov je izvedlo ta met med potekom borbe. Sledita meta Ko 

Soto Gake, ki ga je izvedlo 9 judoistov, in Seoi Otosi, ki ga je izvedlo 8 judoistov. Ostalih šest 

metov sta na tekmi izvedela en ali dva judoista. Pomeni, da v inkluzivnem judu prevladujejo 

trije meti. Podatek je pomemben za trenerje, ki morajo trenažni proces prilagoditi in učiti 

judoiste kontra met za najpogostejše mete, ki smo jih izpostavili. Trenerji lahko tudi uvidijo, 

katere mete so OPP še sposobne obvladati in jih vključiti v trenažni proces. Raznolikost 

obvladanja več metov je pomembna v judu za splošno populacijo, prav tako je pomembna v 

inkluzivnem judu. 

Uporabljeni končni prijemi so bili Kesa Gatame, Mune Gatame, Kozure Kesa Gatme in Kami 

Shiho Gatame. V raziskavi nas je zanimalo, koliko različnih končnih prijemov se je pojavilo v 

borbah inkluzivnega juda in v koliko borbah je bil vsak končni prijem opažen. 
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Tabela 5 

Frekvenca in odstotek uporabljenih končnih prijemov v borbah 

Končni prijem KG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 20 47,6 

NE 22 52,4 

 

Končni prijem MG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 5 11,9 

NE 37 88,1 

 

Končni prijem KS 

Uporabljen v borbi f % 

DA 3 7,1 

NE 39 92,9 

 

Končni prijem KSG 

Uporabljen v borbi f % 

DA 1 2,4 

NE 41 97,6 
Legenda: f – koliko judoistov je uporabilo določen končni prijem v borbi, frekvenca končnih prijemov; % - odstotek frekvence 

končnih prijemov; DA – končni prijem je bil uporabljen v borbi; NE – končni prijem ni bil uporabljen v borbi; KG – Kesa 
gatame; MG – Mune Gatame; KS – Kozure Kesa Gatame; KSG – Kami Shiho Gatame 

Tabela 5 nam predstavi frekvenco in odstotek uporabljenih končnih prijemov v borbi. Razvidno 

je, da je bil največkrat uporabljen končni prijem Kesa Gatame, in sicer kar v 20 borbah oziroma 

47,6 % borb. Podatek nam pove, da je bil v skoraj polovici borb uporabljen ta končni prijem in 

trenerji bi lahko iz podatka razbrali, da je potrebno v trenažni proces vključiti trening obrambe 

in reševanje iz dotičnega končnega prijema. Ostali trije končni prijemi so se pojavili bistveno 

manjkrat; naslednji je bil Mune Gate, ki je bil prisoten le v 5 borbah, kar je 11,9 %. Druga dva 

pa v 3 in 1 borbi, tu je odstotek praktično zanemarljiv. V primerjavi z meti bi trenerji v 

trenažnem procesu morali posvetiti več pozornosti učenju novih končnih prijemov in reševanju 

iz najbolj pogostega. Res je, da je v judu bistveno manjše številko tehnik končnega prijema kot 

tehnik metov, vendar to še ne pomeni, da je za posameznega judoista dovolj, da v borbi zna 

uporabiti samo enega. 

2. Koliko časa trajajo napad, odmor in judo borba v inkluzivnem judu? 

Judo borba je dinamična, hitra in spreminjajoča se realna borba. Za trenerja je pomembno, da 

ve, koliko časa v povprečju traja napad, odmor in celotna borba v inkluzivnem judu. Čas 

trajanja napora je pomemben, da trener pravilno načrtuje trenažni proces, da judoistu ne 

zmanjka kondicije ali je preutrujen sredi borbe. Dolžina odmora je pomembna, da trener ve, 

koliko časa ima judoist za regeneracijo med samo borbo; ne nazadnje mora biti judoist 

pripravljen za dolgo borbo oziroma imeti dovolj moči, da borbo hitro zaključi. Tako kot je v 

judu splošne populacije več borb na tekmo, je tudi v inkluzivnem judu več intenzivnih borb na 

tekmovanju in judoist mora biti kondicijsko pripravljen na tako naporna tekmovanja. Za namen 

raziskave nas je zanimal povprečen čas borbe, najhitrejša in najdaljša borba, povprečen čas 

posameznega napada, najhitrejši in najdaljši napad in povprečen čas trajanja odmora, najhitrejši 

in najdaljši odmor med posameznimi napadi. 
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Tabela 6 

Struktura poteka trajanja borb 

 M SD Min Max 

Skupen čas borbe (s) 69,67 44,36 6 176 

Čas napadov (s) 9,93 4,09 4 22 

Čas odmora (s) 8,881 9,65 ,0 50 
Legenda: Skupen čas borbe (s) – koliko časa je trajala celotna borba; čas napadov (s) – koliko časa je trajal en napad od hajime 

do matte; čas odmora (s) – koliko časa je trajal odmor med matte in hajime; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; 
Min – najhitrejši; Max – najdaljši  

Tabela 6 prikazuje strukturo poteka trajanja borb v inkluzivnem judu. Povprečno traja borba v 

inkluzivnem judu 69,67±44,36 sekunde. Podatka ne moremo neposredno primerjati z ostalimi 

raziskavami v judu, saj borba v inkluzivnem judu traja 2 minuti (Pravilnik kategorij 

inkluzivnega juda JZS, 20. 12. 2018), medtem ko traja v članski kategoriji 4 minute. Po Challis 

idr. (2015) je celoten čas borbe 317 sekund, kar je bistveno več kot pri naši raziskavi. Da bi 

lahko primerjali, bi potrebovali podatke borb, ki trajajo enako časa kot v inkluzivnem judu. 

Vsako leto se znova določi starostne kategorije in čas borbe, letos se 2 minuti borijo mlajši 

dečki in deklice (Kategorije in letniki za 2019, 20. 12. 2018). Povprečen čas napada v 

inkluzivnem judu je 9,93±4,09 sekunde, odmor pa 8,88±9,65 sekunde. Torej je razmerje med 

napadom in odmorom v inkluzivnem judu 1.1:1. Avtorji Štefanovsky idr. (2014) in Challis idr. 

(2015) so razmerje med napadom in odmorom determinirali 2:1 ali 3:1, kar pomeni 10 do 30 

sekund napada in 10 do 15 sekund odmora. Challis idr. (2015) so ugotovili, da v povprečju 

napad traja 23,7±10 sekund in odmor v povprečju traja 8,2±3,4 sekunde. Zato je razmerje med 

napadom in odmor v inkluzivnem judu skoraj 1:1, medtem ko je v judu splošne populacije 2:1 

ali 3:1. Napadi v judu splošne populacije so bistveno daljši kot v inkluzivnem judu, medtem 

ko je čas odmora podoben. Čas napada se bistveno razlikuje, saj se za daljši napad potrebuje 

več energije. Če je napad daljši, je vključenih več različnih gibanj, za katere je potrebna dobra 

koordinacija gibanja, zaznave in odgovor na nasprotnikove napade. Pri daljših napadih se 

potrebuje znanje kombinacij različnih tehnik. Judoisti inkluzivnega juda imajo v vseh teh 

postavkah za daljši napad primanjkljaje, ki so posledica njihovih posebnih potreb. Čas odmora 

je pri inkluzivnem judu in judu splošne populacije podoben. Razlog za krajše napade v 

inkluzivnem judu je morda tudi ta, da judoisti ne izgubljajo toliko energije. Po drugi strani, če 

pogledamo razmerje napada in odmora, vidimo, da v judu splošne populacije judoisti 

potrebujejo glede na dolžino napada krajši odmor za regeneracijo. Če bi torej želeli v 

inkluzivnem judu tako hitro nadaljevati borbo, bi morali imeti pribl. 5 sekund odmora. Vsi 

judoisti potrebujejo čas, da se pripravijo na nadaljevanje borbe; sem spada vstajanje s tatamija, 

postavitev na svojo stran tatamija in postavitev v borbeni položaj. Ne glede na judoista je čas 

odmora približno 10 sekund. Pomembno je, da se zavedamo, da v judu namerno podaljševanje 

odmora in zavlačevanje postavitve na svoj borbeni položaj ni dovoljeno in je lahko tudi 

kaznovano. 

Struktura poteka trajanja borb v inkluzivne judu se razlikuje od strukture v judu splošne 

populacije, kar pomeni, da mora biti tudi trenažni proces prilagojen tej strukturi borbe. Miarka 

idr. (2014) so primerjali starejše in mlajše ženske skupine in so prav tako ugotovili, da mora 

trenažni proces zadovoljiti specifiko borbe določene starostne skupine in ni dovolj, da imamo 

časovno analizo samo ene starostne skupine. 

3. Koliko borb se konča pred iztekom regularnega časa in koliko ob izteku časa borbe? 

Borbe v judu se lahko zaključijo na več različnih načinov. Borba v inkluzivnem judu traja 2 

minuti, vendar judoist lahko borbo zaključi predčasno, torej pred koncem regularnega časa, če 
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dobi točko ippon. Če v 2 minutah noben od judoistov ne dobi točke ippon, vendar ima eden 

več točk kot drugi, zmaga tisti z več točkami in borba se konča ob izteku časa borbe (2 minuti). 

Če imata judoista enako število točk, se borba nadaljuje za zlato točko; ta borba traja, dokler 

eden od judoistov ne dobi točke. V tem primeru lahko borba traja še kar nekaj časa. Zanimalo 

nas je, koliko borb se je končalo pred koncem regularnega časa in koliko ob izteku časa za 

borbo ter če se je katera od borb nadaljevala za zlato točko. 

 

Graf 1. Na kakšen način se je končala borba? 

Graf 1 nam prikazuje, na kakšen način so se zaključile borbe v inkluzivnem judu; podatki so 

prikazani v odstotkih. Kot vidimo, se je več kot polovica borb zaključila z ipponom, kar 

pomeni, da so se borbe zaključile pred koncem regularnega časa. Kar 31 od 42 borb se je 

končalo z ipponom, to predstavlja 73,8 % vseh borb na tem tekmovanju. Sledijo borbe, ki so 

se končale z zlato točko, teh je 6 od 42, in sicer 14,6 % vseh borb. Podatek nam pove, da je 

bilo 6 borb ob koncu tekmovalnega časa izenačenih in se je borba nadaljevala za zlato točko. 

Najmanj je bilo borb, ki so se končale ob preteku tekmovalnega časa, teh je bilo 5 od 42, kar 

predstavlja 11,9 % vseh borb. Podatek nam lahko pove, da tudi v inkluzivnem judu stremijo k 

zmagi z ipponom in s tem judoist prihrani veliko moči za vse naslednje borbe, ki sledijo. Prav 

take rezultate so dobili tudi avtorji Witkowski idr. (2012) in Segedi idr. (2014), ki so časovno 

analizo delali na splošni populaciji. Witkowski idr. (2012) so ugotovili, da se je največ borb 

končalo s točko ippon, in sicer 141 od 303, kar je 46,53 %. Segedi idr. (2014) so prišli do 

podobnih ugotovitev in dokazali, da se statistično značilno več tekem moških zaključi z 

ipponom kot ob koncu regularnega časa, prav tako se več ženskih borb konča z ipponom, 

vendar podatki niso pokazali statistične značilnosti. Najpomembnejši je podatek, da se večina 

tekem moških in žensk konča pred koncem regularnega časa s točko ippon, kot smo dokazali 

tudi pri nas. Avtorji so determinirali statistično značilnost med številom borb, ki se končajo z 

ipponom, in številom borb, ki se končajo s katero koli drugo točko (Segedi idr., 2014). Judo 

borba je intenzivna borba in v borbah se spodbuja taktika napadanja, ki je razvidna tudi pri 

inkluzivnem judu, saj se je največ tekem končalo z ipponom. 

4. Kako dosegajo tehnične točke in na kakšen način zmagajo? 

Za namen raziskave nas je zanimalo, na kakšen način judoisti inkluzivnega juda dosegajo 

tehnične točke. Ali jih dosegajo samo z meti, samo s končnimi prijemi ali uporabljajo v borbi 

oboje?  

73.8%

11.9%

14.3%

Borba končana predčasno z ipponom

Borba končana ob izteku tekmovalnega časa

Borba se je nadaljevala za zlato točko
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 Graf 2. Na kakšen način dosegajo točke? 

Na Grafu 2 vidimo, na kakšen način dosegajo tehnične točke v inkluzivnem judu. V več kot 

polovici borb so judoisti uporabili mete in končne prijeme in z njimi dosegli točke. V 25 od 42 

borb, 59,5 %, je bilo uspešnih pri izvedbi meta in končnega prijema za dosego točk. V 16 od 

42 borb, kar 38,1 %, so tehnične točke dosegli samo z metom. To pomeni, da se borba ni 

nadaljevala v parterju, da je bila tam borba neuspešna ali sta bila judoista enakovredna in nihče 

ni mogel priti do končnega prijema ali ga zadržati toliko časa, da bi si priboril točke. V le eni 

borbi so tehnične točke dosegli samo s končnim prijemom, torej nihče od tekmovalcev ni 

naredil takega meta, da bi si z njim priboril točke; šlo je za zbijanje ravnotežja in se je borba 

nadaljevala v parterju. 

Pomembno je tudi, na kakšen način zmagajo judoisti v inkluzivnem judu. Ali so večkrat 

zmagali z uspešnim metom ali so večkrat zadržali nasprotnika v končnem prijemu? Lahko se 

zgodi tudi, da tekmovalec zmaga, ker si je nasprotnik priboril kazen. 

 

Graf 3. Odstotek, na kakšen način so dosegli zmago. 

Graf 3 nam v odstotkih prikazuje, na kakšen način so zmagali v inkluzivnem judu. Največkrat 

so bili uspešni pri metu, in sicer v 24 od 42 borb, kar je 57,1 % vseh borb. V 16 od 42 borb so 

uspešno zadržali v končnem prijemu in si priborili zmago, kar je 40,5 % vseh borb. Le ena 

borba se je končala s tem, da si je nasprotnik pridobil kazen in zato izgubil. Podatek nam pove, 

da so v inkluzivnem judu tekmovalci zelo aktivni, ker ni bilo veliko kazni. Razmerje med 

uspešnimi meti in končnimi prijemi nam pove, da judoisti v inkluzivnem judu dobro obvladajo 

38.1%

2.4%

59.5%

Meti Končni prijemi Meti in končni prijemi

57.1%

40.5%

2.4%

Meti Končni prijemi Kazen
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tako mete kot končne prijeme. Za nas je to pomemben podatek, saj vidimo, da se OPP da učiti 

več različnih tehnik in elementov juda in so pri tem uspešni. 

5. Kakšna je frekvenca pogostosti uporabe končnih prijemov v borbi in katere vrste 

končnih prijemov so najpogostejše? 

Tabela 7 

Pogostost uporabe končnega prijema v posamezni borbi 

Končni prijem 

Uporabljen v borbi f % 

DA 26 61,9 

NE 16 38,1 
Legenda: DA – končni prijem je bil uporabljen v borbi; NE – končni prijem ni bil uporabljen v borbi; f – število borb v katerih 

je bil uporabljen končni prijem; % - odstotek števila borb v katerih je bil uporabljen končni prijem 

Tabela 7 nam prikazuje pogostost uporabe končnih prijemov v borbah. V 26 od 42 borb so 

judoisti inkluzivnega juda uporabili vsaj en končni prijem, to je v 61,9 % vseh borb. Podatek 

nam pove, da tudi judoisti inkluzivnega juda obvladajo končne prijeme in jih uspešno izvedejo 

v borbi, kar je bistveno težje kot na treningu. Moderni judo stremi k hitri in intenzivni borbi, 

za gledalce zanimivi borbi; vse večji poudarek je na borbi stoje in uspešnih metih. Vendar smo 

mnenja, da je znanje in uspešna izvedba končnih prijemov prav tako pomembna kot uspešno 

izvajanje metov. Držanje v končnem prijemu nasprotnika od judoista zahteva veliko 

izometrične moči. Še težje in bolj zahtevno je reševanje iz takšnega prijema in zahteva moč, 

agilnost, kontrolo gibanja in ne nazadnje iznajdljivost. Po neuspešnem metu se borba nadaljuje 

v parterju in judoist mora biti hiter in močan, da nasprotnika spravi na hrbet, prime v končni 

prijem in zadrži. Pri neuspešnem metu je zelo pomembno, da judoist zadrži judogi nasprotnika 

in s tem ohrani prednost kontrole nasprotnika. Po neuspešnem metu se lahko nasprotnika hitro 

prevrne ali obrne v končni prijem, če ima judoist dober prijem za judogi, kontrolo svojega 

telesa in izkoristi porušeno ravnotežje nasprotnika. Našteli smo veliko sposobnosti in 

spretnosti, ki so pomembne pri izvajanju končnega prijema in vsa so zelo pomembna za 

judoiste inkluzivnega juda tudi v vsakdanjem življenju. 

V tabeli 5 smo predstavili, kateri končni prijemi so bili uporabljeni v borbi in njihovo 

frekvenco. Najpogostejši končni prijem, ki so ga uporabljali v inkluzivnem judu, je torej Kesa 

Gatame, ki se je pojavil v 47,6 % vseh borb. Ostali 4 končni prijemi se niso pojavili tako 

pogosto, vsi skupaj so bili uporabljeni le v 9 borbah, medtem ko je bil Kesa Gatame uporabljen 

kar v 20 borbah. Iz tega je razvidno, da judoisti v inkluzivnem judu dobro obvladajo en končni 

prijem, ki ga redno in učinkovito uporabljajo. Ostale končne prijeme pa uporabljajo manj 

pogosto. Morda bi bilo potrebno prilagoditi trenažni proces in se osrediniti še na uporabo 

drugih končnih prijemov. Če se uporablja v večini samo en končni prijem, lahko z uporabo 

drugega prijema nasprotnika presenetiš, saj obstaja večja možnost, da se na treningih niso učili 

reševanja iz tega končnega prijema, če tudi samega končnega prijema niso vadili. Opozoriti 

moramo, da OPP potrebujejo bistveno več ponovitev tehničnega elementa kot splošna 

populacija. Na podlagi tega sklepamo, da je to razlog za manj uporabljenih končnih prijemov 

in tudi manj različnih metov.  

 

Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik med moškimi in ženskami v inkluzivnem judu. Razlike 

med spoloma v numeričnih spremenljivkah smo želeli preveriti s t–testom za neodvisne vzorce. 

Preverili smo homogenost varianc z Leveneovim testom in normalnost porazdelitve 

numeričnih spremenljivk za oba spola, posebej s Shapiro–Wilko testom. Pogoji za uporabo t–
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testa niso bili izpolnjeni, ker smo dobili Sig. .000. Izvedli smo Mann–Whitney test za 6. in 7. 

raziskovalno vprašanje. Pri atributivnih spremenljivkah smo razlike med spoloma preverili s 

hi2–testom za neodvisne vzorce za 8. in 9. raziskovalno vprašanje. Za vsa štiri raziskovalna 

vprašanja smo statistično značilnost postavili pri p ≤ 0.05. 

6. Ali več tehničnih elementov uporabljajo moški ali ženske? 

Tabela 8 

Statistični podatki za razlike med moškimi in ženskami pri uporabi tehničnih elementov 

 N M 
Mann-

Whitney 

p 

Moški 31 22,64 
158 0.67 

Ženske 11 21,1 
Legenda: N – število; M – aritmetična sredina; Mann-Whitney – testna statistika; p – statistična značilnost 

V Tabeli 8 so prikazane razlike med moškimi in ženskami pri uporabi tehničnih elementov. 

Rezultati kažejo, da ne prihaja do statistično značilnih razlik med količino uporabljenih 

tehničnih elementov med moškimi in ženskami v inkluzivnem judu (p = 0.67). 

7. Ali se časovna struktura poteka trajanja borbe razlikuje med moškimi in ženskami? 

Tabela 9 

Statistični podatki za razlike med moškimi in ženskami za časovno strukturo poteka trajanja 

borb 

 N M 
Mann-

Whitney 

p 

Skupen čas borbe (s) 
Moški 31 20,68 

145 0.47 
Ženske 11 23,82 

 

 N M 
Mann-

Whitney 

p 

Povprečen čas 

napadov (s) 

Moški 31 23,15 
119.5 0.14 

Ženske 11 16,86 

 

 N M 
Mann-

Whitney 

p 

Povprečen čas 

trajanja odmora (s) 

Moški 31 19,55 
110 0.08 

Ženske 11 27,00 
Legenda: N – število; M – aritmetična sredina; Mann-Whitney – testna statistika; p – statistična značilnost 

V Tabeli 9 so prikazane razlike med moškimi in ženskami za časovno strukturo poteka trajanja 

borb. Zanimalo nas je, ali prihaja do statistično značilnih razlik pri skupnem času borbe, 

povprečnem času napada in povprečnem času trajanja odmora. Rezultati kažejo, da ne prihaja 

do statistično značilnih razlik v skupnem času borbe (p = 0.47), v povprečnem času napadov 

(p = 0.14) in v povprečnem času trajanja odmora (p = 0.08). Lahko izpostavimo, da je 

povprečno trajaje odmora blizu naše postavljene meje za statistično značilnost (p ≤ 0.05), 

vendar ni prišlo do statistično značilnih razlik. Vseeno je to pomemben podatek za trenerje, ker 

je povprečno trajanje odmora pri ženskah večje, kar lahko nakazuje, da potrebujejo več časa za 

regeneracijo. 
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8. Ali večkrat predčasno zaključijo borbo moški ali ženske? 

Tabela 10 

Statistični podatki za razlike med moškimi in ženskami za predčasno končano borbo 

 N % p 

Borba končana 

predčasno 

Moški 25 80,6 
0.09 

Ženske 6 54,5 
Legenda: N – število; % – odstotek borb, ki so se končale predčasno za vsak spol posebej; p – statistična značilnost 

V Tabeli 10 so prikazane razlike med moškimi in ženskami za zmago z ipponom, kar pomeni, 

da se borba konča pred koncem tekmovalnega časa. Rezultati so zelo blizu postavljene meje 

za statistično značilnost, vendar ne prihaja do statistično značilnih razlik med moškimi in 

ženskami pri zmagi z ipponom (p = 0.09). Po odstotku in številu predčasno zaključenih borb 

vidimo, da moški v večji meri zmagujejo z ipponom kot ženske. Vendar bi za ustrezno 

primerjavo potrebovali enako število moških in ženskih borb. 

9. Ali večkrat zaključijo borbo v končnem prijemu moški ali ženske? 

Tabela 11 

Statistični podatki za razlike med moškimi in ženskami za borbo, končano s končnim prijemom 

 N % p 

Borba končana s 

končnim prijemom 

Moški 13 41,9 
0.75 

Ženske 4 36,4 
Legenda: N – število; % – odstotek borb, ki so se končale s končnim prijemom za vsak spol posebej; p – statistična značilnost 

V Tabeli 11 so prikazane razlike med moškimi in ženskami za borbo končano s končnim 

prijemom. Rezultati kažejo, da ne prihaja do statistično značilnih razlik med moškimi in 

ženskami za borbe končane s končnim prijemom (p = 0.75). 

V nobenem od vprašanj nismo dokazali statistično značilne razlike med moškimi in ženskami. 

Iz tega lahko sklepamo, da so si moški in ženske v inkluzivnem judu enakovredni in je torej 

enak trenažni proces za oboje ustrezen. 
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7 SKLEP 
V magistrskemu delu smo želeli na podlagi analize borb inkluzivnega judo narediti časovno in 

tehnično analizo borb. Podrobneje smo želeli raziskati, ali prihaja pri inkluzivnem judu do 

razlik med moškimi in ženskami, in sicer v sami strukturi borbe in v količini uporabljenih 

tehničnih elementov v borbi. S pomočjo ček liste in video posnetkov borb smo pridobili 

podatke, ki smo jih obdelali v programu SPSS. 

V raziskavi je sodelovalo 33 judoistov inkluzivnega juda. V raziskavo smo zajeli vse judoiste, 

ki so se borili stoje, in dobili smo 42 borb, od tega 11 ženskih borb in 31 moških borb. V 

inkluzivnem judu sodelujejo vsi, ki ne zmorejo trenirati juda s splošno populacijo, zato smo 

uporabili termin OPP. 

Postavili smo si štiri cilje in iz njih izpeljali devet raziskovalnih vprašanj. Cilje raziskovalnega 

dela smo uresničili s statistično analizo zbranih podatkov. 

Prvi cilj je bil ugotoviti uporabo tehničnih elementov juda v borbi inkluzivnega juda. Naša 

pričakovanja so bila, da judoisti v inkluzivnem judu uporabljajo tri do štiri tehnične elemente 

juda in da v borbah uporabljajo veliko končnih prijemov. Raziskava je pokazala, da judoisti 

uporabljajo več tehničnih elementov, kot smo predvidevali. V 42 borbah smo zabeležili 9 

različnih tehnik metov in 4 različne končne prijeme, kar pomeni, da uporabljalo 13 različnih 

tehnik. Nadaljnja analiza je pokazala, da se največkrat pojavijo 3 meti, ti so Osoto O Toshi, Ko 

Soto Gake ter Seoi Otosi in 1 končni prijem, to je Kesa Gatame. Z gotovostjo lahko rečemo, 

da judoisti v inkluzivnem judu obvladajo vsaj 4 tehnične elemente in so v njih uspešni. 

Menimo, da so judoisti na dobri poti in uspešno uporabljajo 4 tehnične elemente, vendar bi se 

trenerji morali posvetiti treniranju in učenju še ostalih tehničnih elementov, ki smo jih 

zabeležil. Zavedamo se, da imajo OPP določene omejitve pri učenju, ampak z raziskavo smo 

dokazali, da obstaja kar nekaj tehničnih elementov, ki jih določene OPP že uspešno uporabljajo 

v judo borbah. Te tehnične elemente bi lahko trenerji vključili v trenažni proces, saj smo 

dokazali, da se jih OPP lahko naučijo. Če bi OPP uporabljale več tehničnih elementov, bi 

inkluzivni judo postal še bolj atraktiven in tekmovalnost bi se dvignila na še višjo raven. 

Menimo, da bi tako lahko naši judoisti postali še bolj konkurenčni na mednarodnih tekmah. 

Drugi cilj je bil ugotoviti časovno strukturo poteka trajanja borb v inkluzivnem judu. Zakaj bi 

ta podatek potrebovali? Judo postaja vse popularnejši šport, tako pri splošni populaciji kot pri 

OPP. S popularnostjo pride tudi tekmovalnost in vedno večja želja po uspehu. Moderni judo je 

hiter, intenziven šport in od judoista zahteva veliko agilnosti, znanja, kondicije. S pomočjo 

analize borb lahko vidimo, kakšna je struktura borbe in na podlagi te strukture prilagodimo 

trenažni proces, da je judoist bolje pripravljen. Naša pričakovanja pred raziskavo so bila, da 

bodo napadi v inkluzivnem judu krajši in odmori med borbo daljši kot pri splošni populaciji. 

Pričakovali smo še, da se bo večina borb končala pred koncem regularnega časa z ipponom. 

Naša predvidevanja so bila pravilna, saj smo dokazali, da je napad bistveno krajši v 

inkluzivnem judu. Odmor ni bil daljši ampak enako dolg kot pri judu splošne populacije. 

Razmerje napada in odmora v inkluzivnem judu je 1.1:1, medtem ko je v judu splošne 

populacije 3:1 ali 2:1 (Štefanovsky idr., 2014; Challis idr., 2015). Struktura borbe inkluzivnega 

juda se razlikuje od strukture borbe juda splošne populacije, kar pomeni, da potrebujejo 

drugačen trenažni proces. Inkluzija pomeni vključevanje, ki ima športni in socialni vidik 

(Šömen, 2017). Vsi stremimo, da bi se OPP vključevale v športne klube, bile sprejete, bile del 

teh klubov in ne nazadnje si želimo, da bi lahko trenirali vsi skupaj. Naša raziskava je pokazala, 

da judoisti inkluzivnega juda ne morejo imeti enakega trenažnega procesa kot članska ekipa 

splošne populacije, saj je struktura borbe drugačna. Posebej želimo poudariti, da ni dovolj, da 

naredimo eno analizo borb in se po njej prilagaja trenažni proces vseh skupin, ampak je 

potrebno analizo borb narediti za vsako skupino posebej. Raziskava je pokazala nekaj 
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vzporednic z raziskavo splošne populacije. Večina borb inkluzivnega juda se je končala pred 

koncem regularnega časa z ipponom (73,8 %). Avtorji Witkowski idr. (2012), ki so časovno 

analizo delali na splošni populaciji, so ugotovili, da se kar 46,53 % borb konča pred koncem 

regularnega časa. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Segedi idr. (2014), ki so dokazali, da 

se statistično značilno več moških borb zaključi z ipponom kot s katerim koli drugim načinom. 

Dokazali so tudi statistično značilnost med številom borb, ki se končajo z ipponom, in številom 

borb, ki se končajo s katero koli drugo točko, v prid borbam, končanim z ippon točko. 

Tretji cilj je bil ugotoviti razlike med uporabo tehničnih elementov moških in žensk v 

inkluzivnem judu. Zanimalo nas je, ali prihaja do statistično pomembnih razlik med moškimi 

in ženskami ter kdo uporablja več tehničnih elementov. Statistična analiza je pokazala, da med 

moškimi in ženskami v inkluzivnem judu ne prihaja do razlik. Oboji uporabljajo enako število 

tehničnih elementov. 

Za zadnji cilj raziskave smo si zadali ugotoviti razlike v časovni strukturi poteka trajanja borb 

med moškimi in ženskami v inkluzivnem judu. Zanimalo nas je, ali prihaja do statistično 

značilnih razlik med moškimi in ženskami v časovni strukturi borbe, predčasnem zaključku 

borbe in če kdo večkrat zaključi borbo s končnim prijemom. Statistična analiza je pokazala, da 

med moškimi in ženskami v inkluzivnem judu ne prihaja do statistično značilnih razlik v vseh 

treh postavkah. Naša predvidevanja, da bodo več končnih prijemov uporabljali moški, je bila 

napačna. Prav tako smo napačno domnevali, da bodo moški hitrejši. 

Izpostavili bi rezultate, ki so nas najbolj presenetili, in sicer, da med moškimi in ženskami v 

inkluzivnem judu ne prihaja do razlik v uporabi tehničnih elementov in časovni strukturi borbe. 

Kako bi lahko te podatke uporabili? OPP, ki se ukvarjajo z inkluzivnim judom, je malo; pri 

naši raziskavi je sodelovalo 33 judoistov, tj. vsi, ki so se prijavili na 1. državno prvenstvo in so 

se borili stoje. Predvidevamo, da se je na tekmovanje prijavila večina, ker je v Sloveniji malo 

tekmovanj inkluzivnega juda. Vse tekmovalce ločimo po spolu in žensk je manj kot moških. V 

naši raziskavi jih je sodelovalo 9. Te ločimo še po teži in stopnji oviranosti. Če ne prihaja do 

razlik med spoloma, bi lahko razmišljali v smeri, da na tekmovanjih judoistov ne ločujemo več 

glede na spol in se osredinimo na ustvarjanje kategorij po teži in sposobnostih. Tako bi lahko 

bilo v določenih kategorijah več judoistov in borbe bi bile bolj napete. Naš predlog bi bil, da 

se takšno tekmovanje izpelje in se na podlagi rezultatov vidi, ali so ženske na dnu rezultatske 

lestvice ali osvojijo tudi stopničke. Če bi zasedala vsa možna mesta, bi pomenilo, da res ni 

razlik med spoloma. 

Pomanjkljivosti in omejitve pri raziskovanju 

1. Majhen vzorec 

Na 1. državno prvenstvo je bilo prijavljenih 39 judoistov, vse OPP, ki tekmujejo v Sloveniji. 

Zaradi različnih načinov borbe (stoje, kleče in sede) smo morali borbe kleče in sede zaradi 

majhnega števila judoistov in borb izključiti iz raziskave. S tem smo si vzorec zmanjšali. V 

našo raziskavo je bilo vključenih 33 judoistov, ki so se borili stoje. Vseh borb, ki smo jih 

analizirali, je bilo 42. Lahko bi rekli, da je število borb majhno v primerjavi z judom splošne 

populacije. Vendar smo v raziskavo vključili vse, ki tekmujejo v inkluzivnem judu, torej je 

vzorec realen za Slovenijo, saj smo zajeli vse judoiste inkluzivnega juda.  Realnost je, da je 

malo OPP, ki se ukvarja z judom, in to so omejitve pri raziskovanju. V prihodnje bi bilo 

potrebno analize borb delati za vsako tekmovanje v Sloveniji; podobno analizo bi lahko naredili 

tudi na kakšnem tekmovanju v tujini. 

2. Podobne raziskave na populaciji OPP ni 
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Pomanjkljivost, da ni podobne raziskave na področju OPP, je v tem, da nismo mogli naših 

rezultatov primerjati z rezultati drugih raziskav. Primerjali smo jih z rezultati raziskav, 

narejenih na splošni populacija, kar nam je dalo vpogled v razlike med judom splošne 

populacije in inkluzivnim judom. Po drugi strani vidimo veliko prednost v tem, da podobne 

raziskave na področju OPP nismo našli, saj smo veliko prispevali k razvoju specialne in 

rehabilitacijske pedagogike in razvoju inkluzivnega juda. 

3. Raznolikost posebnih potreb 

Inkluzivni judo lahko trenirajo in se udeležujejo tekmovanj vsi, ki ne morejo trenirati juda s 

splošno populacijo. To pomeni, da imamo razpon posebnih potreb od motenj v duševnem 

razvoju, slepih in slabovidnih oseb, ljudi po poškodbah glave in ljudi z duševnimi motnjami. 

Zaradi raznolikosti posebnih potreb in zelo različnih sposobnosti imamo veliko skupin z 

manjšim številom tekmovalcev. V naši raziskavi so bili judoisti razdeljeni v 12 skupin po spolu, 

teži in sposobnostih. Le v eni skupini je bilo 5 tekmovalcev, v ostalih v povprečju po 3 do 4. 

Izpostaviti moramo, da je pomembno, da imajo te skupine ljudi priložnost trenirati šport, kot 

je judo; na tak način spreminjamo družbo in odstranjujemo stigmo. 

4. Starostne razlike in razlike v znanju 

Kot zadnjo pomanjkljivost bi izpostavili velik starostni razpon. Najmlajši tekmovalci so bili 

stari 12 let, medtem ko je bil najstarejši star 58 let. V inkluzivni judo sprejmemo vsakogar, ne 

glede na starost in predhodno znanje v judu. Kot smo videli, je bila večina tekmovalcev z belo–

rumenim in rumenim pasom, torej z nižjim znanjem juda. Nekaj tekmovalcev je bilo tudi z 

višjim znanjem (tudi mojstrski pas, 2 DAN); bilo jih je manj, ampak je njihovo znanje v judu 

višje in zato imajo tu veliko prednost. Težko je sestaviti enakovredne skupine po teži in 

sposobnostih pri tako majhnem številu tekmovalcev s tako različnim znanjem v judu in tako 

velikim starostnim razponom. 

Prispevek k teoriji in znanosti 

V teoretičnem delu smo zbrali številna teoretična spoznanja na področju gibanja, športa in juda 

OPP. Podrobneje smo razčlenili judo in inkluzivni judo. Ob pregledu raziskav smo našli 6 

raziskav na področju analize judo borb. Nobena raziskava ni bila s področja OPP ampak zgolj 

s področja juda za splošno populacijo. Raziskave, ki bi analizirala borbe inkluzivnega juda, 

nismo našli in naša raziskava je odprla nova neznana vrata raziskovanja. Po pregledu vseh 6 

raziskav smo naredili ček listo in napisali raziskovalna vprašanja, ki so združila različne 

elemente teh raziskav. 

Na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike daje magistrsko delo teoretični in 

praktični prispevek na področju raziskovanja športa in juda OPP. Ugotavljamo, da se s športom 

ukvarja vedno več OPP in tudi z borilnimi športi. Uspešnost v športu je pogojena z različnimi 

športnimi diagnostikami in testi ter analizami samega športa. Zavedamo se, da je področje 

športa in OPP del dveh različnih strok. Del področja, ki je povezano s športom in treniranjem, 

je področje športnega treniranja; del, povezan z OPP, je del specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. Na Fakulteti za šport so razpisali program Kineziolog in prav magister 

kineziologinje je tisti strokovnjak, ki ima znanje obeh področij, znanje o športu in znanje o 

OPP. Vendar smo mnenja, da je za uspešno in strokovno podkovano treniranje OPP potrebno 

sodelovanje več različnih strokovnjakov. Sodelovati morajo strokovnjaki s področja športa, 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, zaradi zdravstvenih posebnosti OPP tudi zdravnik, 

fizioterapevt, logoped … Potrebovali bi torej tim strokovnjakov. Kako lahko specialni in 

rehabilitacijski pedagog pomaga pri trenažnem procesu športnikov? Lahko trenerje poduči o 
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posebnostih OPP, načinu podajanja informacij in navodil OPP in o strategijah, ki pomagajo 

OPP osvojiti določeno znanje.  

Prispevek na praktičnem področju specialne in rehabilitacijske pedagogike 

V teoretičnem delu smo zbrali ključne informacije s področja športa in OPP ter juda. Te 

teoretične smernice lahko specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pomagajo pri uspešnem 

vključevanju OPP v različne športe. Menimo, da je šport zelo pomembno področje za OPP, saj 

preko športa razvijajo socialne veščine, razvijajo in ohranjajo gibalne sposobnosti in spretnosti, 

ki so jim v veliko pomoč v vsakdanjem življenju. Obenem preko športa destigmatiziramo OPP, 

če jih vključujemo v športne klube, kjer trenira splošna populacija. Ugotovitve raziskovalnega 

dela bodo v pomoč predvsem trenerjem inkluzivnega juda. Na podlagi naše raziskave lahko 

prilagodijo trenažni proces, ki bo upošteval časovno strukturo borbe in ponudil učenje novih 

tehnik. Z raziskavo smo judo, ki je borila veščina, približali specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom in pokazali, da v športu ni meja; vsak šport lahko prilagodimo OPP, le dovolj 

poguma in volje potrebujemo. 

Kot smo omenili, smo mnenja, da je specialni in rehabilitacijski pedagog nepogrešljiv v timu 

športa OPP. V inkluzivnem judu bi lahko specialni in rehabilitacijski pedagog celostno in 

individualno obravnaval posameznika in mu s tem olajšal vsakodnevno funkcioniranje, 

predvsem ko gre judoist s trenerji in ekipo na tekmovanja v tujino. Tam je v drugem okolju in 

opremimo jih lahko s strategijami za lažje funkcioniranje v drugem okolju. Velika tekmovanja 

so prežeta z vsemi vrstami izzivov, ki jih mora OPP prestati, še preden stopi na tatami in se 

borba začne. Vsaka OPP drugače čuti, zaznava, spoznava, vidi izzive in vsaka OPP potrebuje 

svoj način za premagovanje le–teh. Strokovnjak s področja športa ni podučen o vseh 

posebnostih, ki se lahko pojavijo pri OPP in tu lahko na pomoč pride stroka specialne in 

rehabilitacijska pedagogika. 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Kljub manjšemu vzorcu smo ugotovili značilnosti borbe inkluzivnega juda. Uvideli smo, da 

med moškimi in ženskami ni bilo razlik v strukturi borbe in količini uporabljenih tehničnih 

elementov. Vendar smo mnenja, da je potrebno v prihodnje raziskavo ponoviti na vsakem 

državnem prvenstvu v Sloveniji in tudi na večjih tekmovanjih, kjer se srečujejo judoisti iz 

celega sveta. Povečati je potrebno vzorec in dodati judoiste iz drugih držav, da bomo lahko 

primerjali našo raziskavo z drugimi. Za napredovanje in boljše rezultate v judu so potrebne 

analize borb, da lahko na podlagi le–teh prilagodimo trenažni proces. Analizo borb je potrebno 

še bolj razdelati, kot so to naredili Miarka idr. (2014). Poleg strukturne analize napora in 

odmora bi bilo torej potrebno dodatno razdelati borbo na časovno–gibalne indikatorje: celoten 

čas borbe, čas borbe stoje, premik brez kontakta, čas prijemanja za judogi, celoten čas izvajanja 

tehnik, čas borbe na tleh, čas odmora (Miarka idr., 2014). Taka analiza bi bila še bolj podrobna 

in strukturo borbe inkluzivnega juda bi lahko še bolj razdelali in s tem ugotovili, kje imajo 

primanjkljaje in v katerem delu borbe so dobri. Na podlagi tega bi trenažni proces prilagodili 

inkluzivnim judoistom in izboljšali uspešnost na tekmovanju. 

 

Judo je strukturno zapleten šport, kar pove definicija juda, da spada v skupino polistrukturnih 

acikličnih športov. Je visoko intenzivni borilni šport, z veliko različnimi tehnikami in akcijami 

med borbo (Drid, Trivić in Tabakov, 2012) in to ga dela še posebej zanimivega za vsakega 

posameznika. Dejstvo, da judo lahko trenira vsak, ne glede na svoje posebnosti, nas navdaja z 

veliko mero pozitivizma. Judo, ki na prvi pogled deluje kot grob, nasilen šport, je v resnici 
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prepleten z veliko etičnimi in moralnimi principi in zato je primeren šport za vsakogar. Naši 

inkluzivni judoisti podirajo vse tabuje in dokazujejo, da zmorejo in bodo zmogli še naprej. 
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