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3.2. Vyökoevaatimukset 5. kyu – 2. dan 
 

Vyöarvo Minimiaika 
Kilpailu- 
pisteet 

Yleiset asiat Pystytekniikat Mattotekniikat Katat 

 

5. kyu 

 

3 kk 

 

0 

Toimiva ja turvallinen ukemi, 
dojokäytös, shisei, kumikata, 
shintai, tai-sabaki, kuzushi, 
tsukuri, kake, tandoku-renshu 

 
Yksi heitto te-, koshi- ja ashi-waza 
-ryhmistä 

 
Kolme sidontaa kesa-gatame- 
luokasta 

 

- 

 
4. kyu 

 
4 kk 

 
0 

 
Kagari-keiko, yaku-soku-keiko 

Kuusi heittoa te-, koshi- ja ashi-waza 

-ryhmistä (vähintään yksi 
jokaisesta ryhmästä) 

Kaikki sidonnat kesa-gatame- 
luokasta ja jokaisesta yksi poistulo 

 
- 

 
 
 

3. kyu 

 
 
 

6 kk 

 
 
 

0 

 
Heitot liikkeestä eri suuntiin, 
tehokas horjutus, tokui-waza 

Yksi leiri 

Judon perusteet 

 

De-ashi-barai, hiza-guruma, sasae- 
tsurikomi-ashi, o-soto-gari, o-uchi-
gari, ko-uchi-gari, uki-goshi, o-goshi, 
koshi- guruma, ippon-, morote- ja 
eri-seoi- naget 

Kaikki sidonnat shiho-gatame ja 
kesa-gatame -luokista sekä niistä 
poistulot 

Shime- ja kansetsu-wazan 
perusteet, hadaka-jime ja ude- 
hishiki-juji-gatame 

 
 
 

- 

 
 
 

2. kyu 

 
 
 

8 kk (tai 1v 4 kk, 
ilman ao. 

kilpailupisteitä) 

 
 
 

5 

Tehokas ja toimiva tokui-waza, 
reagointi uken liikkeeseen, 
erilaiset kumikatat, viisi renraku- 
ja viisi kaeshi-wazaa 

Yksi leiri 

Oppimisen ja opettamisen 
perusteet judossa 

 
 

Okuri-ashi-barai, uchi-mata, tsuri-
komi- goshi, tsuri-goshi, harai-goshi, 
tai-otoshi ja yksi tekniikka sutemi-
wazoista 

 

 
Osaekomi-waza 
Neljä tekniikkaa shime- ja kansetsu- 
waza -ryhmistä 

Mattotekniikat randorimaisesti 

 
 

 
Nage-no-katasta 
te- waza 

 
 

1. kyu 

 
10 kk (tai 1 v 8 
kk, ilman ao. 

kilpailupisteitä) 

 
 

10 

Monipuolinen ja tehokas tokui- 
waza -tekniikkaperhe 

Judotuomarin peruskurssi 
ilman lisenssivaatimusta 

Ko-soto-kage, ashi-guruma, harai- 
tsurikomi-ashi, hane-goshi, sode-
tsuri- komi-goshi, kata-guruma ja 
kolme sutemi-wazaa 

Ude-gatame, ude-garami, hiza- 
gatame, waki-gatame, hara-gatame, 
juji-jime-ryhmä, okuri-eri-jime, kataha-
jime, morote-jime 

 
Nage-no-katasta 
te-, koshi, ja ashi-
wazat 

 

1. dan 
1 v. (A ja B-taso) 
2 v. (C-taso) 
3 v. (D-taso) 

20 Judoliiton koulutusjärjestelmän taso I * 
Kodokanin kaikki tekniikat 
(ks. Liite 1. Tekniikkaluettelo) 

Kodokanin kaikki tekniikat 

(ks. Liite 1. Tekniikkaluettelo) 

Nage-no-kata 
kokonaan 

2. dan 

2 v. (A-taso) 
3 v. (B-taso) 
4 v. (C-taso) 
5 v. (D-taso) 

18 Judoliiton koulutusjärjestelmän taso II * 
Kodokanin kaikki tekniikat 
(ks. Liite 1. Tekniikkaluettelo) 

Kodokanin kaikki tekniikat 

(ks. Liite 1. Tekniikkaluettelo) 
Katame-no-kata 

* Maajoukkueeseen kuuluneilta kilpailijoilta ei vaadita taso I ja II suorittamista erikseen 1. ja 2. daniin, koska ao. koulutussisällöt ovat tulleet käsitellyiksi maajoukkueleireillä.  




