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Tisztelt Tagszervezeti Vezetők, Versenyzők, Edzők, Mesterek! 

Szeretettel meghívunk Benneteket a 2022-es versenyévadunk második versenyére            

2022. június 25-én  Budapestre a Sportkastélyba! 

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a következő versenyszámokban hirdet kategóriákat 

a 2022 Ju-Jitsu Bajnokság – Budapest rangsorversenyen:  

   - Jiu-Jitsu Ne Waza System  - nevezés a Smoothcomp felületen! 

       

   - Jiu-Jitsu NoGi Ne Waza System - nevezés a Smoothcomp felületen! 

   - Ju-Jitsu Fighting System - nevezés a Sportdata felületen! 

   - Ju-Jitsu Duo System - nevezés a Sportdata felületen! 

   - Ju-Jitsu Duo Show System - nevezés a Sportdata felületen! 

A Jiu-Jitsu Ne Waza System versenyszámokban felnőtt korosztályokban övszín szerinti kategóriák is 

meghirdetésre kerülnek.  

A Jiu-Jitsu Ne Waza System versenyszámokban U14, U16 és U18 korosztályokban kezdő és haladó 

kategóriák is meghirdetésre kerülnek.  

CONTACT JU-JITSU versenyszámban versenyen kívüli bemutató küzdelmekre is lehet jelentkezni a 

szabályrendszer népszerűsítése érdekében. 

Határon túli klubok versenyzői is indulhatnak! 

A 2022 Ju-Jitsu Bajnokság az év második rangsorversenye.  

A versenyen RANGSORPONTOK szerezhetők. Megfelelő rangsorpont elérésével a 

versenyzők minősítést szereznek. A nevezés MSJJSZ tagsághoz kötött. A 2022 Ju-Jitsu 

Bajnokságon a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség tagjai – igazolt versenyzői vehetnek 

részt. A tagsággal kapcsolatos információt és Sportolói igazolást a Szakszövetség 

főtitkárától, Hullám Dénestől lehet beszerezni. (msjjsz.fotitkar@gmail.com) 

A tagságoz szükséges dokumentációk letölthetők a Szakszövetség  honlapjáról is!  

Azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek 2022. évre érvényes versenyengedéllyel, a 

nevezés kifizetésekor ezt be tudják fizetni a helyszínen is. (A versenyengedély 5.000 Ft)  

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, 

valamint az előírt adatszolgáltatások teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes 

adatokat is) kezel, tart nyilván. Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok 

érdekében teszi, más célra nem használja fel. 

A versenyzők a versenyre történő nevezéssel elfogadják a versenykiírásban foglaltakat, 

melyeket magukra nézve kötelezően betartanak! 

 

 

Sérülésmentes és eredményes versenyzést kívánunk! 



A verseny megnevezése:  2022 Ju-Jitsu Bajnokság - Budapest  

A verseny minősítése: rangsorverseny  

A verseny helyszíne:   Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C. 

A verseny időpontja:   2022. június 25. – 10:00 óra 

Mérlegelés:    2022. 06. 25. 8 órától a helyszínen csapatonként.  

    - alsó ruházat: rövid short, felső ruházat: rushguard 

Nevezési határidő:   2022. június 22. szerda - 24:00 óra 

Korrekciós nap:   2022. június 23. csütörtök (átsorolások, összevonások) 

Nevezési díj:  U18 korosztályig 4.000 Ft  

U21 és felette levő korosztálytól 6.000 Ft  

A Duo System és Duo Show System versenyszámnál a páros EGY nevezési díjat fizet! 

    Nevezési díjat a helyszínen is be lehet fizetni. 

Átutalás esetén az átutalási határidő 2022. június 22. 

(Az utalás megjegyzésébe be kell írni: "Egyesület neve, 2022 Ju-

Jiitsu Bajnokság - Budapest”  A helyszínen be kell mutatni az 

átutalás igazolását!)  

Számlaszám: Erste Bank 11600006-0000000-83755721 

Nevezés: Jiu-Jitsu (Ne Waza) gi és nogi kategóriákban a nevezés a 

Smoothcomp rendszeren keresztül történik.  (link) 

A nevezés állapotát nyomon követhetitek a Smoothcomp 

felületein. (link) 

Fighting System és Duo / Duo Show System kategóriákban a 

nevezés a Sportdata rendszeren keresztül történik. (link)  

A nevezés állapotát nyomon követhetitek a Sportdata 

felületein. (link) 

Nevezés feltételei:  versenyengedély, sportorvosi engedély és érvényes 

balesetbiztosítás 

Edző / Klubvezető nyilatkozata (A helyszínen kell leadni) 

Versenyszámok:   Jiu-Jitsu Ne Waza System  

    No Gi Jiu-Jitsu 
A Jiu-Jitsu Ne Waza System versenyszámokban felnőtt 

korosztályokban övszín szerinti kategóriák is meghirdetésre kerülnek.  

A Jiu-Jitsu Ne Waza System versenyszámokban U14, U16 és U18 

korosztályokban kezdő és haladó kategóriák is meghirdetésre 

kerülnek 

    Ju-Jitsu Fighting System 

    Duo System, Duo Show System  

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=254
https://smoothcomp.com/en/event/7581
https://smoothcomp.com/en/event/7581/participants
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=365#a_eventhead
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=365#a_eventhead
https://msjjsz.hu/versenyszabalyok/


 

Ruházat:   Gi versenyszámoknál judo/ju-jitsu gi piros és kék övvel. 

No Gi versenyszámoknál passzos ruházat (rasguard) 

Fighting védőfelszerelés:  előírásos seiken védő, lábvédő (piros/kék)  

    Nőknél mellvédő, férfiaknál altestvédő és fogvédő ajánlott 

 

Versenyszabályok:   A versenyszabályok a szakszövetség honlapján elérhetők: 

https://msjjsz.hu/szabalyzatok-dokumentumok-

versenyszabalyok/ 

 

Egyéb tudnivalók 

Súlycsoportok: 

U6/U8 kategóriákban nincsen rögzített súlyhatár. A kategóriában legkönnyebb és legnehezebb 
versenyző súlya között nem lehet több 3 kg-nál.  
 
U10 korosztály súlycsoportjai: 
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 korosztály súlycsoportjai:  
Lányok: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -41 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 korosztály súlycsoportjai:  
Lányok:  -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -41 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 korosztály súlycsoportjai:  
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 korosztály súlycsoportjai:  
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 korosztály súlycsoportjai:  
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 

 
Adult korosztály súlycsoportjai:  
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 

Masters (35+) korosztály súlycsoportjai:  

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 

https://msjjsz.hu/szabalyzatok-dokumentumok-
https://msjjsz.hu/szabalyzatok-dokumentumok-


Korkategóriák: 

U6 – 4-5 évesek (2017-2018 –ban születettek) - számukra játékos sportvetélkedő  

U8 – 6-7 évesek (2015-2016 –ban születettek) - számukra játékos sportvetélkedő  

U10 – 8-9 évesek (2013-2014 –ben születettek) - számukra játékos sportvetélkedő 

U12 – 10- 11 évesek (2011-2012 –ben születettek) 

U14 – 12-13 évesek (2009-2010 –ben születettek) 

U16 – 14-15 évesek (2007-2008 –ban születettek) 

U18 – 16-17 évesek (2005-2006 –ben születettek) 

U21 – 18-20 évesek (2003-2004 –ben születettek) 

Adult - 21 év felettiek (2002 és előtte születettek) 

Masters – 35 év felettiek, (1987 és később születettek) 

 

 

 

A helyszínen büfé üzemel! 

 

A kiírás szövegében rejtett linkek:  

Jiu-Jitsu (ne waza) nevezés linkje: https://smoothcomp.com/en/event/7581 

Fighting és Duo/Duo Show nevezés linkje: https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=365#a_eventhead 

Nyilatkozatok linkje: https://msjjsz.hu/versenyszabalyok/ 

 

 

 

https://smoothcomp.com/en/event/7581
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=365#a_eventhead
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=365#a_eventhead
https://msjjsz.hu/versenyszabalyok/

