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Tisztelt Versenyzők, Klubvezetők, Edzők és Mesterek!
2019-ben a Ju-Jitsu Magyar Bajnokság versenyrendszerének első állomása a Budapest Ju-Jitsu
Rangsorverseny.
Mint azt bizonyára tudjátok, a Magyar Bajnokság négy rangsorversenyből és kettő kiemelt
versenyből áll.
2019-ben tervezett Rangsorversenyek:
Tavaszi fordulók
Őszi fordulók

- 2019 Budapest Ju-Jitsu Rangsorverseny / 2019. február 9-10. Budapest
- 2019 Jászapáti Ju-Jitsu Rangsorverseny / 2019. március 9. Jászapáti
- 2019 Siófok Ju-Jitsu Rangsorverseny / 2019 szeptember 21. Siófok
- 2019 Hatvan Ju-Jitsu Rangsorverseny / 2019 október 19. Hatvan

Kiemelt versenyeink: - II. Budapest Open / 2019 április 13. Budapest
- 2019 Magyar Ju-Jitsu Bajnokság / 2019 december 14.
A versenyrendszer a „kvalifikációra” épül, aminek az első lépcsőfoka a rangsorverseny. Csak
az a versenyző indulhat a Magyar Bajnokságon, aki részt vett legalább egy tavaszi és legalább
egy őszi rangsorversenyen. (Ez alól az „A” minősítésű versenyzők mentesülnek.)
A kiemelt versenyeinken lehet megszerezni a nemzetközi kvalifikációt. A rangosabb
bajnokságokra (Európa bajnokság, Világbajnokság) két verseny eredménye szükséges:
- a Budapest Open eredménye
- a Magyar Ju-Jitsu Bajnokság eredménye.
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség kiemelt versenyein csak azok a versenyzők vehetnek
részt, akik a ju-jitsu sportra érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek. (Tehát kvalifikációt,
csak igazolt sportoló szerezhet!)
FONTOS VÁLTOZÁS!
A nemzetközi előírásoknak megfelelően az idei évtől a MSJJSZ is bevezeti az U14 (12-13
évesek) és az U16 (14-15 évesek) korosztályt. Változott az U21 és felette levő korcsoportok
súlyhatárai és a kategóriák elnevezései is.

Ebben az évben áttérünk a Sportdata online programcsalád használatára.
A 2019 Budapest Ju-Jitsu Rangsorversenyen még a megszokott módon lehet nevezni, de a
következő versenyünk már igénybe vesszük a Sportdata szolgáltatásait, nevezési felületeit is.
Ezzel az újítással akár mobiltelefonon is követhető a nevezés, a kategóriák kialakítása vagy
éppen a pástra hívás.
Szövetségünk szem előtt tartja a gyermekkorú versenyzők testi és mentális fejődését, ezért
betartjuk az UNESCO vonatkozó ajánlásait. Ettől az elvtől vezérelve az U6-U10
kategóriákban - ugyanezen a napon – Sportvetélkedőt tartunk a megjelölt korosztályoknak.
A Magyar Bajnokságon meghirdetjük a Ne Waza System No Gi versenyszámot, de abban nem
lehet Magyar Bajnoki címet szerezni. A No Gi versenyszám – a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően – kísérleti jelleggel került bevezetésre.
Tisztelt Nevezők!
Ha több kategóriába is neveznek versenyzőt (pl.: Fighting System + Ne Waza System + Ne
Waza NoGI), szinte elkerülhetetlen, hogy ne egyszerre szólítsanak pástra egyazon versenyzőt.
A „türelmi idő” lejárt, így ebben az esetben a szabályzatban előírtaknak megfelelően járunk
el. Ez azt jelenti, hogy ha a versenyző nem jelenik meg a versenypáston (mert másik
versenyszámban éppen versenyez) akkor a hivatalos 2 perc várakozási idő után az ellenfelét
győztesnek hirdetjük ki. Kérek minden nevezőt, hogy mérlegelje: melyik versenyszám számára
a fontos!
Megértéseteket köszönöm!
A regisztrációról
A versenyen kizárólag regisztrált versenyzők vehetnek részt. A versenyzőket a klubvezetőknek
kell regisztrálni a Szakszövetség Főtitkáránál, Hullám Dénesnél. A nevezési felületen csak
azokat a versenyzőket lehet nevezni, akik rendelkeznek a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség
regisztrációjával! Egyenlőre a Sportdata rendszert tesztüzemmódban kezeljük, ezért a „régi”
nevezési rendszerbe adhatjátok le a nevezéseket.

FIGYELEM!!!
A program így alakul:
2019. február 9. (szombaton)
U8-U16 korosztályok (6-15 éveseknek) Ne Waza System
U8-Masters +35 korosztályoknak (6 éves kortól 99 éves korig) Fighting System
U8-Masters +35 korosztályoknak (6 éves kortól 99 éves korig) Duo /Show
2019. február 10. (vasárnap)
U18 – Masters +35 (16 éves kortól 99 éves korig) Ne Waza System
Sikeres és balesetmentes versenyzést kívánok!
Nagy Róbert

2019 Budapest Ju-Jitsu Rangsorverseny kiírása
Helyszín:

Pestszentimrei Sportkastély
1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C

Időpont:

2019. február 9. 10:00 óra
U8-U16 korosztályok Ne Waza System versenye
U8-Masters +35 korosztályok Fighting System versenye
U8-Masters +35 korosztályok Duo/Show System versenye
8:00 mérlegelés/regisztráció kezdete
2019. február 10. 10:00 óra
U18- Masters +35 korosztályok Ne Waza System versenye
8:00 mérlegelés/regisztráció kezdete

Belépődíj:

Nincs

Versenyszámok:

Fighting System
Ne Waza System Gi
Duo System
Duo Show System

Nevezési díj:

U18 korosztálytól 5.000 Ft első nevezés, 1.500 Ft/db a többi
U8-U16 korosztályig 4.000 Ft első nevezés, 1.500 Ft/db a többi
Duo versenyszámoknál a páros nevezési díja U16 korosztályig 4.000 Ft.
Duo versenyszámoknál a páros nevezési díja U18 korosztálytól 5.000 Ft.

Nevezési határidő:

2019. február 4. hétfő 24:00 óra.
A határidő lejárta után, nevezést nem fogadunk el.
2019. február 5. kedd 24:00 óra
A nevezést a klubvezetők adják le!
Nevezni azokat a versenyzőket lehet, akik:

Korrekciós nap:
A nevezés menete:

- rendelkeznek az MSJJSZ regisztrációjával,
- rendelkeznek érvényes sportorvosi engedéllyel,
- rendelkeznek érvényes balesetbiztosítással,
- 18 év alatti versenyző rendelkezik szülő/gondviselő által aláírt
felelősségvállalási engedéllyel. A nyilatkozat letölthető a honlapunkról.
A versenyen minden versenyző a saját felelősségére vesz részt.
A nevezési feltételek meglétét nem ellenőrizzük, arról a csapatvezető
nyilatkozik! A nyilatkozat letölthető a honlapunkról.
Nevezni online felületen itt lehet. (Google Drive) A nevező csapatvezetőnek rendelkeznie kell
gmail.com e-mail címmel! Azok a klubvezetők, akiknek a klubja nincsen feltűntetve a nevezési
táblázatban, Hullám Dénes főtitkár úrtól e-mailban kérjenek nevezési lehetőséget!
(msjjsz.fotitkar@gmail.com)
Nevezési díj befizetése számla ellenében utalással történik. A nevezés leadása után a nevező
elektronikus számlát kap.
A számlaszám: Érsekvadkert és vidéke Takarékszövetkezet 64000077-10020865-00000000
Nevezési díj befizetése a helyszínen számla ellenében kézpénzfizetéssel is lehetséges a
regisztráció során.
A hibásan leadott nevezések következményeiért a teljes felelősség a csapatvezetőé.
Versenyszabályok:

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyszámaiban
(Fighting System, Ne Waza System, Duo System, Duo Show System)
a JJIF szabályai az irányadók. Letölthető:
https://msjjsz.hu/category/versenyszabalyok/
Korosztályok: MIKRO
U8
6/7 évesek
(MICRO)
2013 - 2012
KÖLYÖK
U10 8/9 évesek
(MIDGET)
2011 - 2010
GYEREK
U12 10/11 évesek
(CHILDREN) 2009 - 2008
KADET I
U14 12/13 évesek
(CADETS I)
2007 – 2006
KADET II
U16 14/15 évesek
(CADETS II) 2005 - 2004
JUNIOR
U18 16 /17 évesek
(ADULTS)
2003 – 2002
JUNIOR
U21 18/19/20 évesek
(ADULTS)
2001-2000-1999
FELNŐTT
21+ 21 éven felüliek
(SENIOR)
1997 –
Súlycsoportok:
U8 korosztályban a fiúk és lányok között nincsen kategóriabontás. Egy súlykategóriában a
legkönnyebb és a legnehezebb versenyző között nem lehet 3 kg-nál nagyobb súlykülönbség.
U10
Lányok: -20 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Fiúk: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg
U12
Lányok: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, +48 kg
Fiúk: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

U14
Lányok: -25 kg, -28, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Fiúk: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg
U16
Lányok: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Fiúk: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg
U18
Lányok: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, 70+ kg
Fiúk: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, 81+ kg
U21, Felnőtt és Masters
Nők: -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Férfiak: -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg

Mérlegeléskor a tényleges testsúly alapján történik a besorolás. Nincsen súlytolarencia!
(pl: U15 fiú súlya 37,05 Kg. Ebben az esetben U15/-41 kg kategóriába kerül.)
A szervezők fenntartják a jogot, hogy azonos korosztályon belül - a mért testsúlyt figyelembe
véve – összevonjanak súlykategóriákat. Az összevonáskor figyelembe veszik az összevont
kategória legkönnyebb és legnehezebb versenyzője közötti súlykülönbséget, melynek értéke
nem haladhatja meg:
U10 korosztályban - 4 kg-t.
U12 korosztályban - 4 kg -t.
U14 korosztályban - 5 kg -t.
U16 korosztályban - 5 kg -t.
U18 korosztályban - 5 kg -t.
U21 és felette
- 6 kg -t.
Rangsorpont:

A versenyen rangsorpontot lehet szerezni. A részvételért 2 pont jár
I. helyezés
50 pont
II. helyezés
40 pont
III. helyezés
30 pont
IV. helyezés
20 pont
V. helyezés
10 pont
VI. helyezés
5 pont
VII. helyezés
5 pont
VIII. helyezés
5 pont
IX. helyezés
5 pont
X. helyezés és alatta: 5 pont

Figyelem! Egy fős kategóriát a szervezők törölnek. Az egyedül maradt versenyzőnek a
szervezők jelölnek ki ellenfelet. Amennyiben a versenyző vagy az edzője nem fogadja el a
kijelölt ellenfelet, úgy az egyedül maradt versenyző kategóriája törölve lesz.

Mérlegelés:

A mérlegelés rövidnadrágban és pólóban történik.

Ruházat:

Fehér dogi, piros és kék övvel.

Védőfelszerelés:

Ne Waza System versenyszámnál U15 korosztálynál és felette a
protektorok használata tilos. (mellvédő, szuszpenzor, stb.)
Fighting System versenyszámnál az előírásoknak megfelelő piros és kék
lábszárvédő + kesztyű. U12 korosztálynál és alatta, a szuszpenzor és a
fogvédő ajánlott védőfelszerelés. U14 korosztálynál és felette lányoknál
és a nőknél mellvédő és a fogvédő használata ajánlott. U14
korosztálynál és felette a fiúknál és a férfiaknál a szuszpenzor és a
fogvédő ajánlott védőfelszerelés.
A Fighting System U10 és U8 sportvetélkedőin a lábszárvédő nem
kötelező!
Dou System és Duo Show System versenyszámoknál csak olyan
védőeszköz viselése engedélyezett, mely egy korábban sérült testrész
védelmét szolgálja, de nem okozhat sérülést a másik versenyzőnek.

Duo System eszközei: A versenyszámoknál kizárólag olyan eszközöket használhatnak a
versenyzők, melyek nem okoznak sérülést a versenytársban és a
tatamiban.
A megfelelő öltözetről, védőfelszerelésről minden résztvevő saját maga gondoskodik!
A versenyen kép, hang és videó felvétel készül. Ezeket a vizuális anyagokat a szakszövetség
jogosult korlátlanul felhasználni honlapján és egyéb publikációin a fényképeken szereplő
versenyzők, szüleik és harmadik felek utólagos hozzájárulása nélkül.
Adatkezelési nyilatkozat
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében
adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel és tart nyilván. Ezt az előírásoknak megfelelően,
csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.
Információ: Nagy Róbert - jujitsu.hungary@gmail.com - +36 70 355 3763

