
BEVEZETÉS 

E-SPORT 
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség 

bevezette az online sportversenyek új 

formáját, az E-SPORTot. Ez a 

versenyforma teljesen átalakítja az 

eddig megszokott versenyeket, új 

kihívások elé állítva a versenyzőket, 

sportszakembereket.    

Az E-DUO, az E-SPORT   egyik modulja, 

ami a JJIF Duo System és Duo Show 

System versenyszámok online 

összehasonlítását teszi lehetővé.  

Az E-SPORT biztonságossá, 

egyszerűbbé, könnyebbé és 

költséghatékonyabbá teszi a 

versenyzést.  

Csatlakozzon az ország bármely 

pontjáról utazási és szállásköltség 

nélkül.  

 

 

AZ E-DUO VERSENYSZÁM BEMUTATÁSA 

Az E-Duo a JJIF Duo System versenyszámának 
online változata. A versenyző párosból az uke 
meghatározott támadásaira kell védekeznie a 
torinak és a védekezést követően szabadon 
választott kombinációval kell reagálnia. A 
támadások adottak, azokon változtatni nem lehet. 
A kombinációkat egymás után, hosszabb szünet 
nélkül kell bemutatni. 
Egy csapat két főből áll (támadó és védő, azaz uke 
és tori).  A szerepek felcserélhetők. 
A kombinációnak védekezéssel kell kezdődnie és 
azt követheti a bemutatott kombináció. 
A magyarországi szabályok megegyeznek a 
nemzetközi szabályokkal.  
 
A VERSENY LEÍRÁSA 
 
Az E-DUO verseny nem valósidejű online verseny. 
A versenyző párosnak (egyesületének) a 
Sportdata felületen kell neveznie. A nevezés után 
letölthető a Match Code. A kódra a videó 
hitelesítéséhez van szükség.  
A páros az előírásoknak megfelelő  módon videóra 
veszi a versenyszámot. A videó feltöltésére akkor 
lesz lehetősége, ha a nevezési díjat átutalta a 
megadott számlaszámra. A videófájlok feltöltésére 
is a Sportdata oldalán van lehetőség. Amennyiben 
a  nevezési határidő lejár, még van pár nap a videó 
feltöltésére! 
A kategóriák szerint beérkezett felvételeket öt fős 
zsűri értékeli a Duo System és a Duo Show 
System követelményei szerint.  
Az eredményeket a Sportdata oldalán tesszük 
közzé.  
Az érmeket és az okleveleket postázzuk a 
versenyzők egyesületének.  
 



 

VERSENYKIÍRÁS 

A REGISZTRÁCIÓ MENETE 
 
A regisztrációt a Sportdata oldalon lehet 
megtenni.  
 

 
 
A regisztráció lépései: 
 

 Jelentkezzen be a fiókjába 

 Ellenőrizze a csapata adatait. Kérjük, 
ellenőrizze, hogy az adatok helyesek 
és naprakészek-e!  

 Adja meg, vagy frissítse versenyzői 
adatait, ha ez szükséges. 

 Az eseménynaptárban keresse meg a 
2022 E-DUO CHALLENGE eseményt 
és kattintson rá az esemény 
„Regisztráció” gombjára 

 A regisztrációs oldalon látni fogja az új 
bejegyzések létrehozására szolgáló 
funkciókat 

 Regisztrálja versenyzőit 
 
Ha kérdése van, tekintse meg az online súgót 
és az oktatóvideókat: 

https://www.sportdata.org/etournament_tutor
ials.html 
 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK 

Regisztráció kezdete: 2022. 01. 03. 

Regisztráció vége: 2022. 04. 21. 

Nevezési díj befizetésének időpontja a 

videó feltöltésének dátuma. Videót 

feltölteni, csak a nevezési díj befizetése 

után lehetséges!  

A videó feltöltésének 

határideje: 

2022. 04. 24. 

Eredményhirdetés: 2022. 04. 30.  

NEVEZÉSI DÍJ 

U8-U16 korosztály: 3.000 Ft 

U18 és felette korosztály: 6.000 Ft 

A nevezési díjat a MSJJSZ számlájára kell 

befizetni.  

Erste Bank Zrt. 
11600006-00000000-83755721 
A kommentbe fel kell tűntetni:  

E-DUO nevezési díj 

A nevezéseket a várólistán erősítjük 

meg, amikor az átutalás megérkezik! 

A regisztrációs időszak lezárása után 

visszatérítésre nincs lehetőség. 

A páros csak egy nevezési díjat fizet!  

NEVEZÉSI FELÜLET 
Sportdata 

https://www.sportdata.org/etournament_tutorials.html
https://www.sportdata.org/etournament_tutorials.html
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=307#a_eventhead


A KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 

 
Kezdő kategóriákban lehet alkalmazni 
előtámadást, de ez nem kötelező.   
A haladó versenyzők úgy mutatják meg 
tudásukat, mint egy "normál" versenyen. Ez 
magában foglalja az előtámadást / 
főtámadást és az erre kidolgozott 
kombinációt.  
A versenyzők ruházatára nincsen külön 
előírás, de a dogi elvárható. (Bármilyen 
színű ruházat elfogadható!)  
A párosok összeállítása: Man (férfi), Women 
(női) és Mix (vegyes) párosítás. 
A páros korosztályát az idősebb versenyző 
kora határozza meg. A páros versenyzői 
között kettő korosztálykülönbség nem lehet. 
 
Az E-DUO SHOW    
A JJIF E-Show rendszerben védekezési 
kombinációkat kell bemutatni számos előre 
meghatározott támadás ellen. A csapat 
használhat olyan tárgyakat (maximum két 
darab), amely kapcsolódik a műsor 
ötletéhez. Az eszközök támadásra és 
védekezésre használhatók (a támadások 
maximum 50%-ának kivédésére). 
 
A koreográfiát a csapat szabadon 
megválaszthatja, de a támadás és 
védekezési sorrendet be kell tartani.  
A csapat szabadon választhat legalább hat 
támadást a Duo sorozatból. Minden 
sorozatból legalább két támadásnak kell 
lennie. Több és egyéb támadás is szabadon 
választható. 
 
A E-SHOW versenyszámban csak 2 fős 
csapat mutathatja be a versenyszámot. 
 
A védekező fél kombinációjának legalább 
kettő ellentámadást, kettő hagyományos 
budo dobást és kettő feszítést vagy fojtást 
kell tartalmaznia. 
 
Koreográfiában kiegészítő akciók 
megengedettek, a támadásokat pedig 
előtámadásokkal kell előkészíteni. 
 
A bemutató ideje U8-U14 kategóriákban 
maximum 1 perc, U16 és felette levő 
kategóriákban 1,5 perc.  
 
 
 
 

KATEGÓRIÁK 

Férfi páros: MAN 

Női Páros: WOMEN 

Vegyes páros: MIX 

KORKATEGÓRIÁK 

U8 – 6-7 évesek (2015-2016)  
U10 – 8-9 évesek (2013-2014)  
U12 – 10- 11 évesek (2011-2012)  
U14 – 12-13 évesek (2009-2010)  
U16 – 14-15 évesek (2007-2008)  
U18 – 16-17 évesek (2005-2006)  
U21 – 18-20 évesek (2004-2002)  
ADULT - 21 év felettiek (2001 és előtte 
születettek)  
Masters I - 30-39 évesek(1992-1983) 

Masters II - 40-49 évesek (1982-1973) 

Masters III - 50 éves kortól(1972 és 
előtte születettek) 
 
A versenyen megkülönböztetünk kezdő 

és haladó kategóriákat. A kezdő 

kategória jelölése:  BEGINNER  

(Ez a megjelölés kizárólag az U16-

ADULT kategóriákban lehetséges!) 

U8-U14, valamint a Masters  

kategóriákban nem teszünk 

különbséget kezdő és haladó 

versenyzők között.  

Egy csapat dupla részvétele különböző 

kategóriákban nem lehetséges! 

 

INFORMÁCIÓS KAPCSOLAT 
Nagy Róbert 

Telefon:  70 395 2924 

E-mail: jujitsu.hungary@gmail.hu 

 

 

mailto:jujitsu.hungary@gmail.hu


KOMBINÁCIÓK 
 
A párosnak a támadásokat a megadott 
sorozat elemeiből (pl.: A1, B3, stb) kell 
kiválasztania. (Kezdő kategóriákban az 
előtámadás ajánlott, de nem kötelező!) A 
támadások elleni védekezés és az azt 
követő kombinációt a versenyzők szabadon 
választhatják meg.  
 
A kombinációkat egymás után, hosszabb 
szünet nélkül kell bemutatni.  
(Mindenki, aki gyakorolja a ju-jitsut, - vagy 
más kapcsolódó önvédelmi sportot – 
könnyedén összeállíthatja a saját ju-jitsu 
stílusának az övvizsga anyagából ezeket a 
kombinációkat!)  
 
Egy csapat két emberből áll (támadó/uke és 
védő/tori). A támadó és védő szerepek 
tetszés szerint felcserélhetők a bemutató 
alatt.  
 
A KEZDŐ kategóriába nevezett 
versenyzőknek nem kötelező az 
előtámadás, de ajánlott.  
Példa a kezdőtámadásra:  
A páros az A1 feladatot választotta. A 
támadó előtámadása egyenes rúgás a törzs 
magasságában. (mae geri chudan) A 
védekező kivédi a rúgást (gedan barai) úgy, 
hogy a támadó két kézzel meg tudja ragadni 
a védést végrehajtó versenyző alkarját. Az 
alkarfogás  a főtámadás. A védekező 
versenyző erre a támadásra mutat be 
kombinációt. 
 
A HALADÓ kategóriába nevezett 
versenyzőknek úgy kell bemutatniuk a 
versenyszámot, mint azt a hagyományos 
versenyeken megszokhattuk. Az 
előtámadást követi a főtámadás. A 
védekező versenyző akár védheti mind a 
kettő támadást, de a főtámadás védése 
kötelező. A védekezést követi a kombináció. 
(pl.: sokk technika, dobás technika, feszítés, 
fojtás, leszorítás technika, stb.) 
 

A KOMBINÁCIÓK KIDOLGOZÁSÁBAN 

LEGYENEK KREATÍVAK! 

TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK 

Az E-DUO és az E-SHOW  

versenyszámokban a követelmények a 

következők:   

U8-U12 kategóriában  

3 szabadon választott támadás az  

A1-A2-A3 sorozatból. 

U14 kategóriában  

3 szabadon választott támadás az  

A1-A3-B1-B3 sorozatból. 

U16 kategóriában 

4 szabadon választott támadás  

az A1-A3-B1-B3 sorozatból. 

U18 Kategóriában 

6 szabadon választott támadás  

A1-A3-B1-B3-C2-C4 sorozatból 

U21 kategóriában  

6 szabadon választott támadás  

A1-A3-B1-B3-C2-C4 sorozatból 

Adult kategóriában  

6 szabadon választott támadás  

A1-A3-B1-B3-C2-C4 sorozatból 

Masters kategóriában 

4 szabadon választott támadás  

az A1-A3-B1-B3 sorozatból. 

 

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 

Pontozásnál figyelembe veszik mind a 

két versenyző (támadó/védő) 

teljesítményét. A pontozásnál 

figyelembe veszik: 

 a biomechanika logikáját 

(életszerűséget) 

 a kontrollt 

 a hatékonyságot 

 a gyorsaságot 

 a változatosságot. 

 

A részletes Duo és Duo Show System 

szabályai elolvashatók és letölthetők a 

Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség 

honlapjáról. 

 

https://msjjsz.hu/versenyszabalyok/ 

 

https://msjjsz.hu/versenyszabalyok/


Az E-DUO és az E-SHOW választható támadótechnikái 

A1 

 

A2 

 

A3 

 



JÓ VERSENYZÉST!!! 

B1 

 

B3 

 

C3 

 

C2 

 


