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CLASSIFICACIÓ DE LES TÈCNIQUES 

DE JUDO     
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INTRODUCCIÓ. 

La majoria de les classificacions que s’han realitzat de les tècniques de Judo, agafen com a punt 

de partida l’elaborada pel Kodokan l’any 1895. La diferència fonamental entre unes i altres 

classificacions es troba en la finalitat per la qual han estat concebudes. En funció d’aquest 

criteri, existeixen dos grups clarament diferenciats: 

1. Les que tenen una finalitat organitzativa: intenten oferir una visió organitzada de les

tècniques, establint diferències i similituds entre les diferents accions tècniques que es

realitzen en el Judo. Alguns exemples són les classificacions del Kodokan, Koizumi,

Sacripanti y Gleeson.

2. Les que tenen una finalitat didàctica: busquen organitzar les tècniques per a facilitar el

seu aprenentatges gradual i progressiu. Pretenen, per tant, ser una guia per al professor,

amb la finalitat de que aquest pugui organitzar l’ensenyança segons els criteris establerts

pel corresponent autor.
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Es poden dividir en dos grups: 

 Les que parteixen de la classificació del Kodokan: el Gokyo, el mètode de

Kawaishi i la classificació de Kolychkine.

 Les que no parteixen de la classificació del Kodokan: la classificació d’Adams, les

aportacions de Geesink i la progressió de la Federació Francesa de Judo.
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LA CLASSIFICACIÓ DEL KODOKAN 

La primera classificació de les tècniques de Judo és la realitzada per Jigoro Kano i els seus 

col.lavoradors amb data de 1895. Aquesta classificació va ser revisada posteriorment pel 

Kodokan els anys 1922, 1982, 1985 i 1997. De manera general, les accions tècniques que es 

realitzen al Judo es divideixen en tres grans grups: 

 Nague-waza: tècniques de projecció.

 Katame-waza: tècniques de control al terra.

 Atemi-waza: tècniques de cop. Només s’inclouen en katas i defensa personal.
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NAGUE-WAZA: tècniques de projecció. 

Les tècniques de projecció es classifiquen en funció de tres criteris: 

1. Verticalitat o horitzontalitat del cos de tori al projectar.

2. Part del cos implicada principalment en la projecció.

3. Direcció en la que és projectat uke (en línia recta o lateral respecte a l’eix longitudinal.

NAGUE-WAZA 



NAGUE WAZA: 68 TÈCNIQUES 

Te waza: 16 tècniques Koshi waza: 10 
tècniques 

Ashi waza: 21 tècniques Ma sutemi waza: 5 
tècniques 

Yoko sutemi waza: 16 
tècniques 

Ippon Seoi nage 
Kata guruma 
Kibishu gaeshi 
Ko uchi gaeshi 
Kuchiki taoshi 
Morote gari 
Obi otoshi 
Obi tori gaeshi 
Seoi nage 
Seoi otoshi 
Sukui nage 
Sumi otoshi 
Tai otoshi 
Uchi mata sukashi 
Uki otoshi 
Yama arashi 

Hane goshi 
Harai goshi 
Koshi guruma  
O goshi 
Sode tsuri komi goshi 
Tsuri goshi 
Tsuri komi goshi 
Uki goshi 
Ushiro Goshi 
Utsuri goshi 

Ashi guruma 
De ashi barai  
Hane goshi gaeshi 
Harai goshi gaeshi 
Harai tsuri komi ashi 
Hiza guruma 
Ko soto gake 
Ko soto gari 
Ko uchi gari 
O guruma 
O soto gaeshi 
o soto gari
O soto guruma
O soto otoshi
O uchi gaeshi
O uchi gari
Okuri ashi barai
Sasae tsuri komi ashi
Tsubame gaeshi
Uchi mata
Uchi mata gaeshi

Hikikomi gaeshi 
Sumi gaeshi 
Tawara gaeshi 
Tomoe nage 
Ura nage 

Daki wakare 
Hane makikomi 
Harai makikomi 
Kani basami (Prohibida) 
Kawazu gake (prohibida) 
Ko uchi makikomi 
O soto makikomi 
Soto makikomi 
Tani otoshi 
Uchi makikomi 
Uchi mata makikomi 
Uki waza 
Yoko gake 
Yoko guruma 
Yoko otoshi 
Yoko wakare 
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KATAME-WAZA: tècniques de control al trerra. 

Les tècniques de control al terra es divideixen en tres grups: 

1. Osaekomi-waza: tècniques d’immobilització.

2. Shime-waza: tècniques d’estrangulació.

3. Kansetsu-waza: tècniques de luxació.

1. OSAEKOMI-WAZA (TÈCNIQUES D’IMMOBILITZACIÓ)

DEFINICIÓ I OBJECTIU: 

Amb les tècniques d’immobilització (Osaekomi-waza) al Judo, busquem controlar a l’oponent 

per mantenir la seva esquena (o part d’ella o, com a mínim, la part posterior de les dues 

espatlles) en contacte amb el tatami durant un temps determinat o fins que el contrari abandoni. 

No obstant, també han de donar-se una sèrie de requisits addicionals. 
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REQUISITS PERQUÈ EL CONTROL SIGUI CONSIDERAT IMMOBILITZACIÓ: 

 El control pot fer-se des del lateral, des de darrere o des de sobre.

 Tori no pot tenir les seves cames o cos controlat perles cames d’Uke.

 Tori ha de tenir el seu cos ben posicionat amb Kesa o Shiho. Exemple: similar a les

tècniques de Kesa-gatame o Kami-shiho-gatame que veurem a continuació.

 Si Uke fa el pont però hi ha control de Tori, continua sent immobilització.
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ASPECTES REGLAMENTARIS DE LES IMMOBILITZACIONS EN COMPETICIÓ: 

 En competició, un dels competidors haurà de

tenir qualsevol part del seu cos tocant l’ària de

combat a l’anunci de Osaekomi.

 En funció del temps d’immobilització, s’obtenen

diferents puntuacions: als 10 segons es contarà

wazari, i als 20 ippon. També es contarà ippon si

l’oponent abandona. Anteriorment en altres

reglaments existien altres puntuacions amb

diferents temps d’immobilització (yuko, koka...)

 L’àrbitre per a anunciar l’inici d’una 

immobilització diu Osaekomi!. Si Uke 

aconsegueix escapar del control o si li enganxa 

la cama a Tori, indicarà Toketa!     Cama enganxada 



11 

 Si durant l’execució de la immobilització els dos

competidors deixen de contactar amb alguna part

del seu cos sobre el tatami, l’àrbitre indicarà

Mate i la immobilització finalitzarà.

 Si durant l’execució de la immobilització

l’àrbitre necessita aturar temporalment el combat

sense canviar les posicions dels competidors,

indicarà Sono-mama.

 Per reprendre el combat l’àrbitre indicarà Yoshi.
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GRUP KESA-GATAME: el control s’efectua sobre la denominada línia Kesa (assegut de costat 

amb les cames obertes). S’immobilitza a Uke principalment amb el lateral. 

GRUP SHIHO-GATAME: s’immobilitza a Uke utilitzant fonamentalment la part davantera del 

tronc en posició Shiho (panxa avall i les cames flexionades o estirades amb els genolls al terra). 

El control s’efectua sobre les quatre puntes l’Uke (espatlles i maluc). 
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2. SHIME-WAZA (TÈCNIQUES D’ESTRANGULACIÓ).

DEFINICIÓ I OBJECTIU: 

Amb les tècniques d’estrangulació (Shime-waza) al Judo, busquem controlar a l’oponent 

exercint pressió sobre el seu coll mitjançant les mans, els braços, les cames o les solapes del 

judogui, obligant-lo finalment a abandonar. 

Les tècniques d’estrangulació es basen en l’aplicació de pressió sobre el coll d’Uke, buscant 

amb això el desencadenament de tres tipus de mecanismes fisiològics: asfixiants (respiratoris), 

circulatoris i nerviosos. 

Tres tipus d’estrangulacions: aèries o respiratòries, circulatòries o sanguínies i nervioses. En 

qualsevol cas, la majoria de les tècniques d’estrangulació solen posar en funcionament al mateix 

temps els tres mecanismes, però no de la mateixa forma o amb la mateixa intensitat. 

Factors determinants: intensitat de la força o de la pressió aplicada, direcció d’aquesta i, sobre 

tot, regió del coll sobre la qual s’exerceix aquesta pressió. 
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 Força sobre la part anterior del coll (des de davant cap enrere), fonamentalment mecanisme

asfixiant i, en menor mesura, circulatori i nerviós.

 Força sobre els laterals del coll, fonamentalment mecanisme circulatori i, en menor

mesura, asfixiant i nerviós.

ESTRANGULACIONS RESPIRATÒRIES O AÈRIES: La pressió s’exerceix sobre la part 

anterior del coll (des de davant cap enrere) 

El mecanisme d’asfíxia s’activa per compressió 

directa de la tràquea o la laringe, generant una 

disminució parcial o total del diàmetre de les 

vies respiratòries. 

En altres ocasions es produeix per pressió sobre 

l’os hioides (unit a alguns músculs de la 

laringe), que és desplaçat, provocant que la 

llengua taponi l’orifici superior de la laringe i 

impedint així l’entrada d’aire als pulmons. 
Hadaka Jime 



16 

En els dos casos s’impedeix total o parcialment l’aportació d’oxigen als òrgans a través del 

sistema circulatori, podent resultar doloroses. Exemples d’estrangulacions fonamentalment 

respiratòries o aèries: Hadaka-jime i Kata-te-jime. 

Katate Jime 
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ESTRANGULACIONS CIRCULATÒRIES O SANGUÍNIES: 

La pressió s’exerceix sobre els costats del coll. El mecanisme circulatori es posa en 

funcionament a l’exercir pressió sobre els vasos sanguinis cervicals, principalment venes 

jugulars i arteries caròtide i vertebrals. Així es neutralitza o redueix l’aportació de sang, rica en 

oxigen i nutrients, al cervell a través de les artèries. A més, s’impedeix el retorn venós, el que 

dificulta el funcionament normal del sistema nerviós central. Més efectives que les respiratòries 

al requerir-se menor pressió, i a més no resulten doloroses. 

Exemples d’estrangulacions circulatòries o sanguínies: Ryo-te-jime i Nami-juji-jime. 

Nami Juji Jime Ryote Jime 
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ESTRANGULACIONS NERVIOSES:

El mecanisme nerviós actua quan s’exerceix pressió 

sobre els nervis que travessen el coll, bàsicament sobre 

l’anomenat vague o pneumogàstric. 

S’originen trastorns del funcionament als sistemes 

circulatori i respiratoris, és a dir, els mecanismes 

asfixiants i circulatoris entren en joc. 

Encara que és un grup diferenciat pel mecanisme 

d’actuació, no es pot parlar d’estrangulacions 

purament nervioses, tot i que el component nerviós 

estigui present en la majoria d’elles. 

Okuri Eri Jime 
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PUNTS ESSENCIALS EN L’EXECUCIÓ DE LES ESTRANGULACIONS:

Controlar la mobilitat d’Uke. No és possible 

estrangular si cada vegada que volem aplicar 

pressió sobre el coll d’Uke, aquest pot desplaçar-se 

i eludir l’efecte de tal pressió. 

Tori ha de concentrar tota la seva força en les parts 

del seu cos que estigui emprant per a estrangular 

(braços i mans o cames). 

Mantenir a Uke en una posició que l’impedeixi 

oferir resistència (Kuzushi), al mateix temps que 

Tori adopta una posició equilibrada, amb una bona 

base de sustentació.  
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Els agafaments amb les mans que realitzi Tori han de ser forts i profunds, sempre amb els 

canells oposant-se al coll d’Uke i no adaptant-se a ell. 

Incorrecte Correcte 
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3. KANSETSU-WAZA (TÈCNIQUES DE LUXACIÓ)

DEFINICIÓ I OBJECTIU: 

Les tècniques de luxació (Kansetu-waza) al Judo són tots els controls o pressions que exercim 

sobre determinades articulacions del nostre adversari, obligant-lo finalment a abandonar per a 

evitar que es produeixi una veritable luxació (separació o pèrdua de contacte de les superfícies 

articulars dels ossos que conformen l’articulació en qüestió). 

Al Judo esportiu només està permès luxar l’articulació del colze, però en determinats Katas 

també s’apliquen tècniques de luxació sobre malucs, els canells, els dits, etc. Els controls o 

pressions de Tori sobre el braç d’Uke es basen, gairebé sempre, en accions d’hiper-extenció 

(mitjançant moviments basats en la llei de la palanca) i, en molta menor mesura, de torsió 

(enroscant el braç). Per efectuar aquestes accions, Tori utilitza gairebé sempre els braços i les 

mans, excepte a la luxació denominada Ashi-gatame, que es realitza fent servir només les 

cames. 
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Tanmateix, encara que a la majoria de les luxacions intervinguin els braços i les mans de Tori 

per a realitzar-les, les parts del cos que s’utilitzen com punt de recolzament poden ser molt 

variades, donant així nom a algunes de les luxacions: aixella (waki-gatame), abdomen (hara-

gatame), genoll (hiza-gatame), etc. 

Juji-gatame 

Ude-hishigi-Ude-gatame 

Ude-garami 

Ude-hishigi-Hiza-gatame 

Ude-hishigi-Waki-gatame 

Ude-hishigi-Hara-gatame 

Ashi-garami (prohibida) 

Ude-hishigi-Ashi-gatame 

Ude-hishigi-Te-gatame 

Ude-hishigi-Sankaku-gatame 

      Ashi-gatame  Ude-garami    Juji-gatame 
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  Hara-Gatame  Hiza-Gatame  Waki-Gatame 

Si el moviment fora molt violent i Uke no abandonés o no tingués temps per fer-ho, es produiria 

un mecanisme de palanca entre el cúbit i l’húmer, fent que les parts dels ossos de l’avantbraç 

(cúbit i radi), que composen l’articulació del colze, es surtin d’ella cap enrere  produint-se la 

dislocació o luxació. 
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PUNTS ESSENCIALS A L’EXECUCIÓ DE LES LUXACIONS: 

De la mateixa manera que a les tècniques d’estrangulació, és necessari controlar la mobilitat 

d’Uke. No és possible luxar si cada vegada que volem aplicar pressió sobre el colze d’Uke, 

aquest pot desplaçar-se i eludir l’efecte de tal pressió. 

També és necessari mantenir a Uke en una posició que li impedeixi oferir resistència, al mateix 

temps que Tori adopta una posició equilibrada, amb una bona base de sustentació, que el permeti 

moure’s lliurement.
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Tori ha de realitzar un bon control del braç a luxar, impedint que Uke pugui girar-lo, flexionar-

lo, etc., per a eludir la luxació. Tori ha de luxar a l’angle i direcció adequats (direcció marcada 

pel dit petit) 

Per a luxar, Tori ha de realitzar força amb tot el cos, no només amb els braços. Així es pot 

aplicar la luxació progressiva i continua sense estrebades brusques. 
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ALTRES CLASSIFICACIONS DE LES TE CNIQUES: 

CRITERIS CLASSIFICATORIS, APORTACIONS I INCONVENIENTS 

EL GOKYO 

Gokyo significa textualment “cinc principis d’ensenyament” 

El Gokyo, creat per Kano i els seus deixebles, és la primera organització de les tècniques 

de projecció de Judo per a dur a terme un procés racional d’ensenyament de les mateixes. 

Es realitza inicialment l’any 1895 i posteriorment es revisa l’any 1920. 

Classifica les tècniques en 5 grups. La classificació de les tècniques al Gokyo es realitza a 

partir de dos principis: 

1- 

2- Variabilitat: en cada grup del Gokyo s’estudien algunes tècniques dels diferents grups

definits pel Kodokan.

Progressió respecte al nivell de dificultat 
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GRUP I GRUP II GRUP III GRUP IV GRUP V 

De‐ashi‐harai 

Hiza‐guruma 

Sasae‐tsurikomi‐ashi 

Uki‐goshi Osoto‐gari 

O‐goshi 

Ouchi‐gari 

Seoi‐nage 

Kosoto‐gari  

Kouchi‐gari  

Koshi‐guruma 

Tsurikomi‐goshi 

Okuri‐ashi‐harai 

Tai‐otoshi 

Harai‐goshi 

Uchi‐mata 

Kosoto‐gake 

Tsuri‐goshi 

Yoko‐otoshi 

Ashi‐guruma 

Hane‐goshi  

Harai‐tsurikomi‐ashi 

Tomoe‐nage 

Kata‐guruma 

Sumi‐gaeshi 

Tani‐otoshi 

Hane‐makikomi 

Sukui‐nage 

Utsuri‐goshi 

O‐guruma 

Soto‐makikomi 

Uki‐otoshi 

Osoto‐guruma 

Uki‐waza  

Yoko‐wakare 

Yoko‐guruma 

Ushiro‐goshi  

Ura‐nage  

Sumi‐otoshi 

Yoko‐gake 

Josep Domènech Gimeno 
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