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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Szabályzat hatálya 

1. § 

(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 23.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján, valamint összhangban a Ju-Jitsu International 

Federation (továbbiakban: JJIF) és a Ju-Jitsu European Union (JJEU) mint a sportág 

nemzetközi képviseletének szabályaival a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (a 

továbbiakban: MSJJSZ) az MSJJSZ Versenyszabályzatát (a továbbiakban: 

Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg. 

 

(2) Jelen Versenyrendezési szabályzat hatálya kiterjed az MSJJSZ által szervezett 

versenyekre, a versenyek szervezésével megbízott versenyigazgatóra, rendezőkre, a 

sportrendezvényen résztvevő sportolókra, sportszakemberekre, médiaszakemberekre 

és a nézőkre. 

 

(3) Jelen Versenyrendezési szabályzatot kell alkalmazni az MSJJSZ regionális, 

nemzeti és nemzetközi versenyein.  

 

Értelmezések 

2. § 

(1) Engedélyezett létszám: a sportrendezvény résztvevőinek az a létszáma, akik a 

sportlétesítmény területét, a jogszabályoknak megfelelő idő alatt biztosan eltudják 

hagyni. 

 

(2) Felnőtt versenyző: U21, Senior vagy Masters kategóriákban résztvevő versenyző.  

 

(3) Kategóriaminta: az a rendszer, ami alapján a versenykategória mezőnyébe tartozó 

versenyzők egymás ellen versenyeznek.  

 

(4) Küzdőtér: a sportrendezvénynek helyet adó sportlétesítmény azon területe, ahol a 

versenyterületet kialakították. 

 

(5) Néző: az a személy, aki a Szakszövetség, vagy a Szakszövetséggel szerződéses 

jogviszonyban álló sportszervezet által rendezett sportrendezvényen, mint a 

mérkőzéseket szemlélő, a versenyzőt kísérő szurkoló vesz részt. 

 

(6) Rangsor: A versenyzők az adott naptári év során elért - MSJJSZ által szervezett 

versenyek - eredményei után pontokat kapnak. Az egyes korosztályokban a 

súlycsoportokon belül kialakult rangsor alapján az MSJJSZ ranglista győzteseket 

hirdet. 

 

(7) Rendező: jogi személy vagy büntetlen előéletű természetes személy. 
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(8) Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben 

vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A 

sportesemény sportrendezvénynek minősül. 

 

(9) Sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott 

része, ahol a sportrendezvényt megtartják. 

 

(10) Sportszakember: aki a sportoló felkészítésével és versenyeztetésével, vagy 

egyébként a sportoló sporttevékenysége gyakorlásának biztosításával kapcsolatban 

sportszakmai tevékenységet végez. 

 

(11) Sportszervezet: az MSJJSZ sportegyesületei és a hozzá kötődő 

sportvállalkozások. 

 

(12) Versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége (JJIF) és az MSJJSZ által 

meghatározott szabályok szerint szervezett sportteljesítményt mérő erőpróba. A 

versenyrendszer hivatásos, amatőr és nyílt rendszerű lehet. 
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II. AZ MSJJSZ VERSENYRENDSZERÉNEK ELEMEI 
 

Versenyévad, Versenynaptár 

3. § 

(1) Versenyévad az az egy éves időtartam, amely alatt a Magyar Bajnokságot az 

MSJJSZ a tárgyévben működteti. 

(2) A versenyévad az adott év január 1-től, azonos év december 31-ig tart.  

(3) Az MSJJSZ az általa képviselt ju-jitsu sportágban versenynaptárt készít és 

kizárólag az ebben szereplő versenyeket ismeri el hivatalos versenyeként. 

(4) A versenynaptárba az előzetesen bejelentett gyakorlóversenyek versenyidőpontjait 

legkésőbb a verseny tervezett időpontját megelőző 30. napig lehet. 

(5) A versenynaptárban megadott időponttól a versenyévadban legfeljebb egy héttel 

lehet eltérni. 

(6) A verseny időpontjának változásáról a Versenyigazgatónak haladéktalanul 

értesítenie kell a Versenybírói Testület Elnökét, a Sportigazgató Alelnököt és az 

Elnökséget. 

(7) Az előzetesen bejelentett gyakorlóverseny véglegesítése a versenynaptárban való 

megjelenéssel történik. 

(8) A versenynaptárban való megjelenés a véglegesítési eljárás végét jelenti.  

(9) A versenynaptárban szereplő versenyeknél fel kell tűntetni, hogy az adott verseny 

melyik kiemelt versenyre– vagy nemzetközi versenyre (bajnokságra) – ad kvalifikációt. 

 

Részvétel a versenyrendszerben 

4. § 

(1) A sportolók kizárólag a meghatározott regisztrációs díj megfizetésével 

megszerzett, az adott sportágra érvényes versenyengedély birtokában vehetnek részt 

az MSJJSZ versenyrendszerben. Ez alól kivételek a gyakorlóversenyek és a nyílt 

versenyek.  

 

(2) A MSJJSZ versenyeket az U6, U8, U10 korosztályoknak nem rendez. Számukra a 

megfelelően kidolgozott és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő „Sportvetélkedőket” 

rendez ju-jitsu sportban.  

 

Versenykiírás 

5. § 

(1) A versenyek kiírását legkésőbb 30 nappal a verseny nyitó napja előtt közzé kell 

tenni. Abban az esetben, ha a sportrendezvényt nem a MSJJSZ rendezi, akkor a 
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verseny Rendezőjének a versenykiírás részleteit a verseny napját megelőzően 45 

nappal korábban közölnie kell a Sportigazgató Alelnökkel. 

 

(2) A versenykiírásnak kötelezően tartalmaznia kell: 

 

a) a verseny megnevezését; 

b) a MSJJSZ nevét, emblémáját; 

c) a verseny időpontját; 

d) helyszínét; 

e) a nevezési díj mértékét; 

f) a nevezési határidőt; 

g) a versenyszámokat; 

h) a kategóriákra vonatkozó mérlegelés időpontját; 

i) a részvétel kötelező és egyéb feltételeit; 

j) utazás és szállásinformációkat (ha ez indokolt); 

k) A versenyterületre történő belépés feltételeit (ha ez indokolt.). 

 

Nevezés 

6. § 

(1) A versenyző, a versenyen való részvételi szándékát a nevezéssel erősíti meg. 

Nevezést leadni csak ellenőrizhető módon (írásban, online-rendszer, e-mail) lehet a 

Rendező által meghatározott feltételek szerint. Érvényes nevezés nélkül az MSJJSZ 

versenyein versenyezni nem lehet.  

 

(2) A nevezés kötelező feltételei: 

 

a) érvényes MSJJSZ tagsági viszony (a nyílt versenyekre történő nevezésnél ez 

nem feltétel); 

b) a versenyző regisztrációja (versenyengedély); 

c) érvényes sportorvosi engedély a versenyzéshez; 

d) a ju-jitsu sportra érvényes sportbaleseti biztosítás; 

e) a versenyzőnek tagdíjtartozása nincsen; 

f) a versenyző egyesületének tagdíjtartozása nincsen; 

g) nevezési díj befizetése a Rendező által meghatározott módon, a meghatározott 

időpontig; 

h) a versenyző vagy annak egyesülete (MSJJSZ tagszervezete) nincsen eltiltva 

(kizárva) a versenyzéstől; 

 

(3) Az érvényes nevezés tartalmi elemei:  

 

a) a versenyző neve; 

b) a versenyző neme; 

c) a versenyző születési évszáma; 

d) a versenyző korkategóriája; 
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e) a versenyző mért (tényleges súlya) – Ju-Jitsu Fighting System, Jiu-Jitsu Ne 

Waza System (Gi és No Gi), és Contact Ju-Jitsu versenyszámoknál; 

f) a versenyző súlykategóriája - amibe nevez Ju-Jitsu Fighting System, Jiu-Jitsu 

Ne Waza System (Gi és No Gi), és Contact Ju-Jitsu versenyszámoknál; 

g) a versenyző (páros) kategóriája - Duo System és Duo Show System 

versenyszámoknál; 

h) a versenyszám(ok) megjelölése, amiben a versenyző részt kíván venni. 

 

(4) A nevezőnek a Rendező által a versenykiírásban meghatározott időpontig, a 

versenykiírásban meghatározott módon jeleznie kell a részvételi szándékát a 

versenyen. A nevezés leadásának határideje nem lehet kevesebb, mint a verseny 

időpontját megelőző 3 nap.  

 

(5) A nevezés határidejének lejárta előtt a nevezés tartalmán a nevezést leadó 

változtathat. Módosíthatja a versenyzők létszámát, súlyadatait, versenyszámait stb. A 

határidő lejárta után a nevezésen módosítani a 6. § (7) foglaltak esetén lehetséges.  

 

(6) A nevezés akkor érvényes, ha: 

 

a) a nevezés a versenykiírásban meghatározott időpontig eljut a Rendezőhöz; 

b) a nevezés hiánytalanul tartalmazza a versenykiírásban meghatározott 

(Szabályzat 6. § (3)) adatokat; 

c) a nevezési díj a versenykiírásban meghatározott módon befizetésre került; 

d) a nevezést a Rendező visszaigazolta vagy a nevezési felületen megjelentette. 

 

(7) Nevezés módosítása a nevezési határidő lejárta után akkor lehetséges, ha: 

a) azt a Rendező a verseny kiírásában közli a módosítások lehetőségét; 

b) kategóriák összevonása esetén, ha a nevező kategóriát vált (összevonás);  

c) nevezés törlése orvosi igazolással a versenyző megbetegedése esetén. 

 

Pótnevezés 

7. § 

(1) Abban az esetben, ha a meghirdetett verseny kategóriájában (kategóriáiban) 2 

versenyzőnél kevesebben neveznek, a Rendező az adott kategóriára pótnevezést 

írhat ki. A pótnevezés feltételei megegyeznek jelen Szabályzat 6. § (2) bekezdésével, 

tartalmi elemei pedig a 6. § (3) bekezdésével. 

 

(2) A pótnevezés leadásának legrövidebb határideje a verseny időpontját megelőző 1 

nap lehet. 

 

(3) Az egy fős kategóriák törlésre kerülnek. 
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Helyszíni nevezés 

8. § 

(1) Helyszíni nevezést abban az esetben lehet leadni az MSJJSZ versenyeire, ha: 

 

a) azt a Rendező a versenykiírásban közli; 

b) a nevezési határidők a jelen Szabályzat 6. § (4-6) bekezdéseiben és a 7. § 

paragrafusban foglaltak szerint tarthatatlanok; 

c) a Rendező gondatlan adatkezelése miatt a versenyző nevezése nem jelenik 

meg a versenylistán; 

d) technikai hiba miatt a versenyző nevezése nem jelenik meg a versenylistán. 

 

(2) A helyszíni nevezés feltételei megegyeznek jelen Szabályzat 6. § (2) bekezdésével, 

tartalmi elemei pedig a 6. § (3) bekezdésével, azzal a kiegészítéssel, hogy a nevezési 

díjat a verseny helyszínén, a verseny megkezdése előtt kell befizetnie a nevezőnek.  

 

(3) Nem lehet elfogadni helyszíni nevezést a Ju-Jitsu Diákolimpián, a Ju-Jitsu Magyar 

Kupabajnokságon, a Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon és a Budapest Open versenyen. 

Ez alól nem lehet kivétel jelen Szabályzat 8. § (1) bekezdésének c) és d) pontja sem. 

Ha a versenyző az említett pontokból kifolyólag nem tud részt venni a jelen pontban 

megnevezett versenyeken, úgy polgári peres eljárás keretein belül szerezhet 

jogorvoslatot.  

 

(4) Nem kell nevezést leadni az MSJJSZ Gyakorlóversenyeire. 

 

(5) Helyszíni nevezéssel részt lehet venni az MSJJSZ Gyakorlóversenyein, ha ezt a 

Rendező a versenykiírásban közli.  

 

Nevezési díj 

9. § 

(1) A nevezési díj az az összeg, amit a versenyző a versenyen való részvételéért fizet 

a Rendezőnek. 

 

(2) A nevezési díj mértékét a Rendező határozza meg.  

 

(3) Ha az MSJJSZ és a Rendező személye nem azonos, akkor a nevezési díj 

mértékéről a két fél közösen állapodik meg. A nevezési díj mértékét a felek közötti 

megállapodásban (szerződésben) rögzíteni kell. Rögzíteni kell továbbá azt is, hogy a 

nevezési díj milyen arányban oszlik meg a két fél között.  

 

(4) A nevezési díjat a Rendező részére a verseny megkezdése előtt egy összegben 

be kell fizetnie a nevezőnek. A befizetés módjáról a Rendező a versenykiírásban 

rendelkezik.  

 

(5) A nevezési díjat a Rendező 30 napon belül visszafizeti a nevezőnek, ha: 
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a) a verseny a Rendező hibájából elmarad, 

b) a verseny a Rendezőnek fel nem róható ok miatt elmarad (vis major), 

c) a versenyt a Rendező lemondja, 

d) a versenyt a Szakszövetség törli, 

e) a nevező versenyzőnek nincsen ellenfele, 

f) a befizetés téves.  

 

(6) A nevezési díj nem jár vissza, ha: 

 

a) a versenyző bármilyen ok miatt nem jelenik meg a versenyen, 

b) helytelenül kitöltött nevezés esetén, 

c) a versenyző a versenyen szerzett sérülés miatt nem tud részt venni a további 

versenyen, 

d) a versenyző nem felel meg a nevezésben leadott adatoknak (súly, kor stb.), 

e) a versenyzőt a Főbíró és a Versenyigazgató (ha nem az MSJJSZ a rendező, 

akkor a kijelölt Versenyellenőr) közös döntése nyomán kizárják a versenyből, 

f) a versenyző a 13. § (2) bekezdése alapján jogosulatlanul vett részt a versenyen, 

g) a versenyző doppingellenőrzés során pozitív mintát ad. 

 

Szabálykönyv 

10. § 

(1) Az MSJJSZ Szabálykönyve (továbbiakban: Szabálykönyv) azoknak a 

szabályoknak a rendszerbe foglalt gyűjteménye, melyek szerint a magyarországi sport 

ju-jitsu versenyeket (mérkőzéseket) kell megtartani. A versenyszabályoktól eltérni nem 

lehet.  

 

(2) Az MSJJSZ versenyein az Ju-Jitsu International Federation (JJIF) 

versenyszabályait kell használni. Ezeket a versenyszabályokat kell alkalmazni az 

MSJJSZ: 

 

a) Rangsorversenyein, 

b) Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon, 

c) Ju-Jitsu Magyar Kupán, 

d) Budapest Opent versenyeken, 

e) Diákolimpián, 

f) Korosztályos minősítő versenyeken.  

 

(3) Az MSJJSZ egyéb versenyein a Szabálykönyvben rögzített versenyszámoktól el 

lehet térni. 

 

(4) A Szabálykönyvben nem szabályozott kérdésekben a JJIF rendelkezései az 

irányadók.  
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Versenydokumentáció 

11. § 

(1) A versenydokumentáció részei: 
 

a) a mérkőzések jegyzőkönyvei (1. sz. melléklet), 
b) a mérlegelési jegyzőkönyvek (2. sz. melléklet), 
c) a kategórialapok, kategória eredmények (3. sz. melléklet), 
d) edzői és versenyzői nyilatkozatok (4-5. sz. mellékletek),  
e) a nevezettek listája, 
f) óvási jegyzőkönyvek (6. sz. melléklet), 
g) a média-akkreditációs űrlapok (7. sz. melléklet), 
h) a versenyről készült Versenyigazgatói vagy Versenyellenőri és Főbírói 

jelentések (8-9. sz. melléklet). 
 

(2) A Versenyigazgatói jegyzőkönyvében szerepelnie kell: 

 

a) a verseny megnevezésének,  

b) a versenyhelyszín megjelölésének,  

c) a verseny időpontjának,  

d) a résztvevők számának, 

e) a Versenyigazgató vagy Versenyellenőr nevének,  

f) a Főbíró nevének,  

g) a versenybírók listájának,  

h) a verseny kezdő és befejező időpontjának, 

i) a verseny rendezéséért, lebonyolításáért felelős szervezet (személy) 

megnevezésének, 

j) a rendkívüli eseményekről szóló jelentésnek. 

 

(3) A jegyzőkönyv kötelező mellékleteként kell csatolni a versenyeredményeket, az 

óvási jegyzőkönyveket és a mérlegelési jegyzőkönyvet. 

 

(4) A verseny összes dokumentumát haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 

belül el kell juttatni a Főtitkárnak iktatásra. A jegyzőkönyv leadásának elmulasztása a 

verseny és a versenyeredmények törlését vonja maga után és fegyelmi eljárást von 

maga után. 

 

Óvások kezelése 

12. § 

(1) A versenyző(k) képviselője a verseny (mérkőzés) kezdete előtt szóban vagy 

írásban megindokolt óvást jelenthet be, melyről a Versenyigazgató (ha nem az 

MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt Versenyellenőr) köteles jegyzőkönyvet felvenni. 

(Az előzetes óvástól függetlenül a versenyző a mérkőzésre köteles kiállni.)  

 

(2) Előzetes óvást lehet benyújtani:  
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a) a versenyterülettel kapcsolatosan; 

b) ha Rendező a kategóriára vonatkozóan a meghirdetett időpontnál korábban 

szólítja tatamira a versenyzőt (párost); 

c) a versenyző sorsolásával kapcsolatosan; 

d) valamely versenyző személyazonosságát, versenyigazolását illetően; 

e) eltiltott versenyző elleni óvás; 

f) ellenfél ruházata elleni óvás; 

g) ha az ellenfél szemmel láthatóan idősebb, vagy nehezebb a versenyzőnél. 

 

(3) Az előzetes óvás elfogadásáról az óvás benyújtásától számított 10 percen belül a 

Főbírónak és a Versenyigazgatónak (ha nem az MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt 

Versenyellenőr) döntenie kell. 

 

(4) Az előzetes óvás díját az óvással egy időben a helyszínen kell befizetni a 

Versenyigazgatónak (ha nem az MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt Versenyellenőr). 

 

(5) Az előzetes óvás díjának mértéke az adott versenyen a legmagasabb nevezési díj 

kétszerese. Amennyiben az óvás elbírálását követően az óvást benyújtónak igazat 

adnak, úgy a díj haladéktalanul visszajár a befizetőnek.  

 

(6) A határidő lejárta után újabb óvási ok már nem jelenthető be.  

 

(7) Ha az óvást kérő képviselő nem elégedett az óvás eredményével, akkor az óvás 

dokumentációival, (videofelvétel, jegyzőkönyvek, tanúk stb.) versenyügyi eljárás 

keretében az MSJJSZ Óvási bizottságához fordulhat írásban. Az írásban leadott óvás 

határideje az adott verseny napjától számított 2. nap. 

 

(8) Az MSJJSZ óvást vizsgáló Óvási Bizottságának tagjai:  

 

a) Versenybírói Testület Elnöke; 

b) adott verseny Versenyigazgatója (ha nem az MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt 

Versenyellenőre); 

c) MSJJSZ Elnöke; 

d) a versenykategóriában érintett Szakágvezető; 

e) Etikai és Sportfegyelmi Bizottság tagja. 

 

(9) Amennyiben az Óvási Bizottság egyik tagja érintett az eljárásban úgy helyére új 

személyt kell kijelölnie az Óvási Bizottság Elnökének. Elnököt a bizottság tagjai maguk 

választanak.  

 

(10) Az MSJJSZ Óvási Bizottsága ideiglenesen működő bizottság, mely az adott 

óvással kapcsolatos versenyügyi eljárást hivatott lefolytatni.  

 

(11) Amennyiben az óvást benyújtó az Óvási Bizottság döntését nem fogadja el, úgy 

panaszával bírósághoz fordulhat.  

 

(12) Az óvás csak akkor tárgyalható, ha: 
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a) az óvási iratokat (jegyzőkönyveket) legalább 2 példányban, határidőn belül 

benyújtották az Óvási Bizottságnak;  

b) az óvási díjat határidőn belül befizették; 

c) az óvási iratban (jegyzőkönyvben) az óvási okot megírták. 

 

Amennyiben az óvást a fentiek értemében nem lehet tárgyalni, úgy azt az Óvási 

Bizottság elutasítja, amit határozatban rögzít. 

 

(13) Ha az óvás megalapozott és emiatt az Óvási Bizottság az óvásnak helyt ad, az 

ügyet az eredmény megállapítása miatt illetékességből átadja az Etikai és 

Sportfegyelmi Bizottságnak.  

 

(14) Amennyiben az Óvási Bizottság helyt ad az óvási kérelemnek és az érinti a 

versenyen született eredményeket, akkor a Bizottság javaslatokat fogalmazhat meg a 

helyzet rendezésére, melyet a kapcsolódó dokumentációval együtt átad az Etikai és 

Sportfegyelmi Bizottságnak. 

  

Jogosulatlan részvétel 

13. § 

(1) Jogosulatlan részvétel esetén, amennyiben óvást nem nyújtanak be, illetve az óvás 

tartalmi vagy formai okok miatt elutasításra kerül a Versenyigazgató (ha nem az 

MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt Versenyellenőr) köteles eljárni.  

 

(2) Jogosulatlan részvételnek kell tekinteni, ha egy versenyző: 

 

a) nevezése nem történt az előírásoknak megfelelően; 

b) nem rendelkezik versenyengedéllyel; 

c) nem rendelkezik sportorvosi igazolással; 

d) nem a korosztályának vagy súlycsoportjának megfelelő kategóriában szerepel; 

e) személyazonosságát sem maga, sem edzője nem tudja igazolni. 

 

(3) Ha a jogosulatlan részvétel igazolást nyer, akkor a Versenyigazgatónak (ha nem 

az MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt Versenyellenőr) diszkvalifikálnia kell a 

versenyzőt, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. A versenyt követően a jegyzőkönyvet 

haladéktalanul átadja a Sportigazgató Alelnök részére és kezdeményezi a versenyző 

sportszervezetével szemben a Fegyelmi eljárást az Etikai és Sportfegyelmi 

Bizottságnál. 

  

(4) Ha az MSJJSZ más módon szerez tudomást a jogosulatlan részvételről, akkor a 

Sportigazgató Alelnök köteles kivizsgálni az esetet és szükség esetén módosítja a 

versenyeredményeket, utólag diszkvalifikálja a jogosulatlanul versenyző sportolót, 

illetve kezdeményezi a versenyző sportszervezetével szemben a Fegyelmi eljárást az 

Etikai és Sportfegyelmi Bizottságnál. 
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IIII. AZ MSJJSZ VERSENYRENDSZERÉNEK SZEKEZETE 
 

Amatőr versenyrendszer 

14. § 

(1) Az MSJJSZ elsődlegesen amatőr versenyrendszert működtet. Amennyiben 

hivatásos versenyrendszer működését is bevezeti, úgy erre a versenyrendszerre jelen 

Szabályzat 4. § paragrafusának előírásai az irányadóak. 

 

(2) Amatőr versenyrendszerben alapvetően a sportszervezetek amatőr sportolói 

vehetnek részt. A hivatásos sportolók, illetve sportvállalkozások csak az MSJJSZ 

versenyszabályzatában megállapított feltételek mellett vehetnek részt az amatőr 

versenyrendszerben.  

 

(3) Az MSJJSZ amatőr versenyrendszerébe tartozó versenyek: 

 

a) a nemzetközi ju-jitsu versenyszabályok (JJIF) szerint rendezett 

gyakorlóversenyek; 

b) rangsorversenyek; 

c) Budapest Open (kiemelt verseny); 

d) Ju-Jitsu Magyar Bajnokság (kiemelt verseny); 

e) Ju-Jitsu Magyar Kupa; 

f) Ju-Jitsu Diákolimpia (kiemelt verseny); 

g) Korosztályos (minősítő/kvalifikációs) versenyek; 

(4) A JJIF és JJEU által hivatalosan elismert versenyszabályok szerinti versenyeket 

kizárólag a MSJJSZ és tagszervezetei rendezhetnek a jelen szabályzatban 

meghatározott feltételek szerint. 

 

Hivatásos versenyrendszer 

15. § 

(1) Hivatásos bajnokságot az MSJJSZ csak akkor írhat ki, ha amatőr bajnokságot is 

szervez. A hivatásos bajnokság megrendezésének előfeltétele tehát az amatőr 

versenyrendszer léte.  

 

(2) Hivatásos versenyrendszerben a hivatásos sportolók és sportvállalkozások mellett 

sportegyesület csak akkor vehet részt, ha az MSJJSZ Versenyszabályzata ezt 

lehetővé teszi és ha a sportegyesület a hivatásos versenyrendszerben részt vevő 

szakosztályát jogi személlyé nyilvánította.  

 

(3) A hivatásos versenyrendszerben induló sportegyesületnek, illetve jogi személy 

szakosztályának mindazon pénzügyi, adminisztratív, technikai és szakmai feltételeket 

teljesíteni kell, amelyeket az MSJJSZ Versenyszabályzata a hivatásos 

versenyrendszer résztvevőire nézve megállapít.  
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(4) A hivatásos versenyrendszerben a hivatásos sportolók mellett amatőr sportolók is 

részt vehetnek. Az amatőr sportolók aránya a hivatásos sportolókhoz képest 35 %-nál 

több nem lehet. 

 

(5) Amatőr versenyző a hivatásos versenyrendszerben akkor vehet részt, ha az amatőr 

versenyrendszerben megszakítás nélküli a részvétele az egymást követő 3 évad 

kiemelt versenyein, tagja a magyar ju-jitsu válogatott keretnek, valamint az elért 

helyezései ezt lehetővé teszik, azaz: 

 

a) a kiemelt versenyen elért legalább III. helyezést; 

b) nemzetközi versenyen elért legalább V. helyezés. 

 

(6) A nevezés leadásával egyidejűleg meghatározott összegű óvadékot kell befizetni 

nevező sportolónak. Az óvadékot a MSJJSZ-nek kamatozó külön számlán kell 

kezelnie és azt a hivatásos verseny befejezésekor kamattal együtt haladéktalanul 

vissza kell fizetnie a sportszervezetnek. Ha a sportszervezet a hivatásos versenyt nem 

fejezi be, az óvadék a MSJJSZ-t illeti. 

 

(7) A hivatásos versenyrendszerben induló sportszervezeteknek le kell adniuk a 

sportszervezet pénzügyi tervét, illetve az Számviteli tv. szerinti előző évi beszámolóját 

a MSJJSZ részére. 

 

(8) Az MSJJSZ hivatásos versenyrendszerébe tartozó versenyek: 

a) Gyakorlóversenyek; 

b) Ju-Jitsu gálarendezvények; 

c) Nyílt rendszerű meghívásos Ju-Jitsu bajnokságok. 

 

Rangsorverseny 

17. § 

(1) A Rangsorverseny a sport ju-jitsu versenystruktúra első szintje. A 

Rangsorversenyeken elért eredmények (minősítő rangsorpontok) alapján a 

versenyzők megszerzik a jogot a Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon való részvételre.  

 

(2) Rangsorversenyek helyszíneire az MSJJSZ tagjai ajánlatot tehetnek a 

versenynaptár kialakításakor. 

 

(3) A Rangsorversenyek struktúrája a 2 tavaszi és 2 őszi fordulóból áll, melyeken 

területi korlátozás nélkül vehetnek részt a versenyzők.  

 

(4) Rangsorversenyen rangsorpont akkor szerezhető, ha a versenyző kizárólag a saját 

kor és súlykategóriájában versenyzik. Ha a nevezések leadása után egy fős kategória 

alakul ki, az így egyedül maradt versenyző rangsorpontot nem szerez. (Ez alól kivétel 

a (6) bekezdés) 
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(5) A küzdőszámok egy fős kategóriában maradt versenyző adott Rangsorversenyen 

indulhat másik kategóriában a következő lehetőségek közöl választva: 

 

a) azonos nemű és azonos korkategória eggyel magasabb súlycsoportjában 

versenyez, de súlya nem lehet kevesebb 

- U12 korosztályban 3 kg, 

- U14 korosztályban 5 kg, 

- U16 korosztályban 5 kg, 

- U18 korosztályban 6 kg, 

- U21 és Senior korosztályban 7 kg, 

mint a kategóriában induló legnehezebb versenyző súlya. 

 

b) azonos nemű, azonos súlycsoportú, de eggyel magasabb korkategóriában 

versenyez  

 

c) U12-U21 és Senior/Masters korcsoportoknál a női versenyzők indulhatnak férfi 

kategória eggyel alacsonyabb súlycsoportjában vagy a férfi kategória eggyel 

alacsonyabb korkategóriájában, de azonos súlycsoportjában. (kompenzáció) 

 

d) A Versenyigazgató kialakíthat 2 fős kategóriát. Az egyedül levő versenyző 

kategóriájába jelölhet azonos nemű versenyzőt azonos korkategóriából úgy, hogy 

a kijelölt versenyző súlya nem lehet több 

- U12 korosztályban 3 kg, 

- U14 korosztályban 5 kg, 

- U16 korosztályban 5 kg, 

- U18 korosztályban 6 kg, 

- U21 és Senior korosztályban 7 kg, 

vagy magasabb korkategóriából, de az alacsonyabb korkategória súlyhatárai 

szerint jelöl ki ellenfelet. 

 

f) Ju-Jitsu Duo System és Duo Show System versenyszámokban az U16 

korosztályos páros nem vonható össze magasabb korcsoporttal. 

g) Ju-Jitsu Duo System és Duo Show System versenyszámokban a versenyző 

páros tagjai között az alacsonyabb korcsoportba tartozó versenyző indulhat 

eggyel magasabb korkategóriájú versenyző párjaként. Ez alól kivétel az 

U16/U18 összeállítású páros. 

 

Ezekben az esetekben elért eredmény után rangsorpontot lehet számolni, amit a 

versenyző a SAJÁT kategóriájában elszámolhat. Az eredmény érvényesítése nem 

kötelező. (A versenyző másik rangsorversenyen indulhat!)  

 

(6) A kategóriákba történő átnevezéshez a versenyzőnek és az edzőjének is hozzá 

kell járulnia.   

 

(7) Az átnevezéssel kapcsolatos ügyintézés a Versenyigazgató feladata. Az 

egyeztetés a kategóriában érintett versenyzőkkel (edzőikkel) történik.  
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(8) A Duo Show és Duo System versenyszámokban a korcsoport szerinti egymás 

mellett levő kategóriákat össze lehet vonni a versenyszabályok figyelembevételével. 

 

(9) Rangsorversenyeken kezdő kategória is kijelölhető, könnyített szabályokkal. 

Ezeket a küzdelmeket a rangsorverseny többi kategóriájától eltérő megjelöléssel kell 

ellátni. Kezdő megjelölésű kategóriában rangsorpont nem szerezhető.  

 

Ju-Jitsu Magyar Bajnokság 

18. § 

(1) A Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon elért eredmények alapján a versenyzők jogot 

szerezhetnek: 

 

a) a nemzetközi (JJIF/JJEU) versenyeken való részvételre, 

b) a Magyar Bajnoki cím viselésére. 

 

(2) A Ju-Jitsu Magyar Bajnokság minden versenykategóriáját meg kell hirdetni. 

Amennyiben üres vagy egy fős kategória marad a Bajnokság fordulóján, azt a 

kategóriát törölni kell.  

 

(3) Az egy fős kategória bővítésére vonatkozóan a 17. § (6) bekezdés rendelkezései 

a Magyar Bajnokságon is mérvadók. 

 

(4) Nem lehet regisztrálni a Magyar Bajnokságon azt a versenykategóriát, amelyikben 

csak egy versenyző található. 

 

(5) Amennyiben az egy fős kategóriát nyílt pótnevezéssel bővíteni lehet, akkor az adott 

kategória érvényes és az eredményért rangsorpont és kvalifikáció adható.  

 

(6) A Magyar Bajnokságot úgy kell meghatározni a versenynaptáron belül, hogy aon 

keresztül lehessen kvalifikációt szerezni a Világbajnokságra.  

 

(7) A Magyar Bajnokságon a kategóriájukban eredményt elért versenyzők kerülhetnek 

fel a kvalifikációs listára, az elért eredményeik sorrendjének.  

 

(8) A Magyar Bajnokságon a versenyzők minősítő pontokat kapnak, melyek 

hozzáadódnak rangsorversenyeken megszerzett pontjaikhoz. A Bajnokság győztese 

a Ju-Jitsu Magyar Bajnok. Bajnoki cím csak az U16 és a felette levő kategóriákban 

adható ki. 

 

(9) A Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon, az U14 és alatta lévő korosztályok győzteseinek 

a Korosztályos Magyar Bajnoki cím adható. 

 

(10) Az MSJJSZ a Ju-Jitsu Magyar Bajnokság keretén belül Csapatbajnokságot 

rendezhet. A Csapatbajnokság rendezésének feltételeire a versenyrendezés általános 
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szabályai vonatkoznak. A Csapatbajnokságot a Magyar Bajnokságon kell 

lebonyolítani.  

Csapatbajnokság feltételei: 

 

a) legalább 3 nevezett csapat szükséges, 

b) egy versenycsapat 5 versenyzőből állhat, 

c) az U12 korosztály alatti versenyzők nem vehetnek részt, 

d) a Csapatbajnokságon rangsorpontokat nem lehet szerezni.  

 

Budapest Open 

19. § 

(1) A Budapest Open nyíltrendszerű verseny. Egy versenyévadban egyszer lehet 

megrendezni. A Budapest Open–t Budapest közigazgatási területén belül kell 

megrendezni.  

 

(2) A Budapest Open-t csak a nemzetközi ju-jitsu sport szabályai szerinti 

versenyszámokban lehet rendezni.  

 

(3) Budapest Open rendezési joga a MSJJSZ-t illeti meg. A rendezési jog átruházható.  

 

(4) Budapest Open rendezésekor általában a nemzetközi versenyrendezés 

(JJIF/JJEU) szabályai az irányadók.  

 

(5) Budapest Open versenyen nemzeti rangsorpontot lehet szerezni. Ez alól csak 

akkor van kivétel, ha a JJIF/JJEU a Budapest Open versenyt „A” osztályú versenynek 

minősíti.  

 

Ju-Jitsu Magyar Kupa 

20. § 

(1) Az MSJJSZ versenyévadonként egy alkalommal meghirdeti a Ju-Jitsu Magyar 

Kupát.  

 

(2) A Ju-Jitsu Magyar Kupa győztesei jogot szerezhetnek a Ju-Jitsu Magyar 

Kupagyőztes cím viselésére. 

 

(3) A Magyar Kupán rangsorpontok nem szerezhetők.  

(4) A Magyar Kupán minden versenykategóriáját meg kell hirdetni. Törölni kell azokat 

a kategóriákat, ahova nem érkezett nevezés, vagy csak 1 fő nevezett. Amennyiben az 

egy fős kategóriát nyílt pótnevezéssel bővíteni lehet, akkor az adott kategória 

megrendezhető a 17. §-ban foglaltak szerint 

(5) A Magyar Kupa rendezési joga az MSJJSZ-t illeti meg. A rendezési jog átruházható.   
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Diákolimpia 

21. § 

(1) Az MSJJSZ a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve működteti a Ju-Jitsu 

Diákolimpiát. (Továbbiakban: Diákolimpia) A Diákolimpiát adott versenyévadban 

egyszer lehet megrendezni.  

 

(2) Diákolimpia szervezése a Magyar Diáksport Szövetség vonatkozó szabályai a 

mérvadók. 

 

Korosztályos versenyek 

22. § 

(1) Korosztályos versenyeket a Szövetségi kapitány javaslatára az MSJJSZ rendezhet. 

A Korosztályos versenyeken a megjelölt korosztályok versenyzői vehetnek részt.  

 

(2) Korosztályos verseny rendezését a Szövetségi kapitánynak írásban (vagy 

elektronikus levélben) a verseny dátumát megelőzően 60 nappal korábban kell jeleznie 

a Sportigazgató Alelnöknél. 

 

(4) A korosztályos verseny versenykiírását a Sportigazgató Alelnök a Szövetségi 

kapitány bevonásával készíti el és hirdeti ki a bejelentést követő 5 napon belül. 

 

(3) Korosztályos verseny rendezésekor figyelmen kívül lehet hagyni a 25. § (7) b) 

pontját. A szükséges versenyrendezési tapasztalat minimum 1 év.  

 

(4) A Korosztályos versenyeken rangsorpont nem kapható.  

Gyakorlóversenyek 

23. § 

(1)  Gyakorlóversenyt az MSJJSZ tagszervezetei a vonatkozó szabályzatok és egyéb 

rendelkezések betartása mellett rendezhetnek. Amennyiben a Rendező nem tudja 

biztosítani ju-jitsu sport biztonságos lebonyolításához szükséges feltételeket, úgy az 

MSJJSZ jogkövetkezmények nélkül megvonhatja a versenyrendezés jogát a 

bejelentőtől. 

 

(2) A versenyrendezés igényét a Rendezőnek írásban (vagy elektronikus úton) 

legkésőbb 60 nappal a verseny dátumát megelőzően kell jeleznie a Sportigazgató 

Alelnöknek (. A Gyakorlóversenyek rendezési joga a bejelentőt illeti meg és a verseny 

megrendezésének minden kötelezettsége/költsége őt terheli. A bejelentéshez minden 

esetben ki kell tölteni és el kell küldeni a vonatkozó űrlapot (10. sz. melléklet). 

 

(3) A Gyakorlóversenyeken a nemzetközi szabályoktól eltérő versenyszabályokat is 

lehet alkalmazni. Kijelölhető kezdő kategória, könnyített szabályokkal.  
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(4) Gyakorlóversenyeken kvalifikáció nem szerezhető és a részvételért, eredményért 

nem jár rangsorpont. 

 

(5) A versenybírókat, valamint a verseny tárgy és egyéb feltételeit a Rendező biztosítja. 

 

(6) Amennyiben a Rendező tagszervezet az MSJJSZ eszközeit igényli a 

Gyakorlóverseny megrendezéséhez, úgy ennek feltételeiről és bérleti díjáról 

szerződést kell kötnie az MSJJSZ-el.  

 

Címek és különdíjak 

24. § 

(1) Az MSJJSZ versenyrendszerében Magyar Bajnok és Korosztályos Magyar Bajnok 
címet lehet szerezni a Magyar Bajnokságon elért első helyezések után jelen 
Szabályzat 18. § (6) és (12) bekezdéseinek figyelembevételével az alábbi 
versenyszámokban: Ju-Jitsu Duo System, Ju-Jitsu Duo Show System, Ju-Jitsu 
Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu Ne-waza (Gi) System, Jiu-Jitsu Ne-waza 
No Gi System. 
 
(2) Az MSJJSZ versenyrendszerében Magyar Kupagyőztes címet lehet szerezni a 
Magyar Kupán elért első helyezések után jelen Szabályzat 20. § (4) bekezdésének 
figyelembevételével az alábbi versenyszámokban: Ju-Jitsu Duo System, Ju-Jitsu Duo 
Show System, Ju-Jitsu Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu Ne-waza (Gi) 
System, Jiu-Jitsu Ne-waza No Gi System. 
 
(3) Ranglista győztes címet lehet szerezni az MSJJSZ versenyrendszerében az adott 
naptári év valamennyi korosztályának, összes súlycsoportjában jelen Szabályzat 35. 
§-nak figyelembevételével az alábbi versenyszámokban: Ju-Jitsu Duo System, Ju-
Jitsu Duo Show System, Ju-Jitsu Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu Ne-waza 
(Gi) System, Jiu-Jitsu Ne-waza No Gi System. 
 

(4) Az Év Legeredményesebb Egyesülete címet kaphatja az a tagszervezet, mely az 
MSJJSZ által szervezett ranglistapont szerző versenyeken, az adott naptári évre 
vonatkozóan a legtöbb aranyérmet szerezte. Aranyérem azonosság esetén a legtöbb 
ezüstérem számít. Ezüstérem azonosság esetén a legtöbb bronzérem számít. Az 
összesítésbe az alábbi versenyszámok érmei adódnak össze: Ju-Jitsu Duo System, 
Ju-Jitsu Duo Show System, Ju-Jitsu Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu Ne-
waza (Gi) System, Jiu-Jitsu Ne-waza No Gi System. 
 
(5) Az Év Legsikeresebb Egyesülete címet kaphatja az a tagszervezet, melynek 
sportolói az adott naptári évre vonatkozóan a legtöbb ranglistapontot gyűjtötték az 
alábbi versenyszámokban: Ju-Jitsu Duo System, Ju-Jitsu Duo Show System, Ju-Jitsu 
Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu Ne-waza (Gi) System, Jiu-Jitsu Ne-waza 
No Gi System. 
 
(6) A Legeredményesebb Férfi és Női Versenyző címet azon sportolók kaphatják meg, 
akik az adott naptári évben az MSJJSZ által szervezett ranglistapont szerző 
versenyeken a legtöbb győzelmet érték el az alábbi versenyszámokban: Ju-Jitsu Duo 
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System, Ju-Jitsu Duo Show System, Ju-Jitsu Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-
Jitsu Ne-waza (Gi) System, Jiu-Jitsu Ne-waza No Gi System. 
 
(7) Legkiemelkedőbb Férfi és Női Versenyző cím adható a Magyar Bajnokságon és a 
Budapest Openen azon versenyzőknek, akik az adott versenyen a legtöbb győzelmet 
érték el összesen az alábbi versenyszámokat tekintve: Ju-Jitsu Duo System, Ju-Jitsu 
Duo Show System, Ju-Jitsu Fighting System, Contact Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu Ne-waza (Gi) 
System, Jiu-Jitsu Ne-waza No Gi System. 
 
(8) Az Év Férfi és Női Sportolója cím adható azon versenyzők számára, akik az 
MSJJSZ Elnökség jelölése alapján az MSJJSZ közösségi média oldalain a legtöbb 
szavazatot kapták.  
 
(9) Az Év Edzője cím adható azon sportszakember számára, aki az MSJJSZ Elnökség 

jelölése alapján az MSJJSZ közösségi média oldalain a legtöbb szavazatot kapta. 
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III. VERSENYRENDEZÉS FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 

 

Versenyrendezési jog 

25. § 

(1) A Szakszövetség fenntartja magának a jogot: 

 

a) a Rangsorversenyek, 

b) a Ju-Jitsu Magyar Bajnokság, 

c) a Budapest Open, 

d) a Ju-Jitsu Diákolimpia, 

e) a Ju-Jitsu Magyar Kupa, 

f) valamint a nemzetközi szabályok (JJIF) szerint szervezett minden verseny  

rendezésére. 

 

(2) Az MSJJSZ a versenyrendezés jogát átadhatja az MSJJSZ tagjának, vagy az 

MSJJSZ-el szerződéses jogviszonyban álló más szervezetnek. A versenyrendezés 

jogának átruházásáról az Elnökség dönt. Az ezzel kapcsolatos döntés az adott 

versenyévadra vagy az adott versenyre szólhat. A versenyrendezés átengedésének 

részleteit polgári jogi szerződésben kell rögzíteni. A versenyrendezési jog nem tovább 

ruházható. A verseny Rendezője köteles gondoskodni a verseny megrendezéséhez 

és biztonságos lebonyolításához szükséges valamennyi törvényi feltétel meglétéről, 

valamint teljesülnie kell az MSJJSZ vonatkozó szabályzataiban és egyéb 

rendelkezéseiben foglaltaknak. 

 

(3) Gyakorlóversenyek rendezése az MSJJSZ-el való szerződéshez nem kötött, kivéve 

ha a gyakorlóversenyt rendező sportszervezet igénybe kívánja venni az MSJJSZ 

eszközeit  

 

(4) A Sportigazgató Alelnök az érintett versenyévadot megelőző év augusztus hó 31. 

napján közzéteszi a MSJJSZ honlapján, valamint elektronikus levélben értesíti a tagjait 

a versenyrendezési kérvény benyújtásának lehetőségéről. A versenyrendezésre a 

kérvényt a versenyévadot megelőző év október 01-ig kell benyújtani a Sportigazgató 

Alelnökhöz. A Sportigazgató Alelnök a kérvényeket összegyűjti és javaslati jogával 

élve október 05-ig továbbítja az Elnökségnek. 

 

(5) A kérvények elbírálásának eredményéről az Elnökség legkésőbb október 15.-ig 

értesíti a kérvény benyújtóját annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  

 

(6) Az MSJJSZ Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy az adott versenyévadban, 

a versenyévad közben saját hatáskörében Gyakorlóversenyt rendezzen.  

 

(7) A kiemelt versenyek rendezésre azok a tagok adhatnak be kérvényt, akik: 

 

a) tagjai a MSJJSZ-nek, vagy azzal szerződéses jogviszonyban állnak, 
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b) legalább 3 éves versenyrendezési tapasztalattal rendelkeznek, 

c) nincsen tartozása az MSJJSZ felé, 

d) nincsen köztartozása (nyilatkozat). 

 

(8) Közös versenyrendezési jog megszerzésére több tag is adhat be kérvényt. (Ez nem 

vonatkozik külső szervezettel/magánszeméllyel kötött szerződésekre.)  

 

(9) Gyakorlóversenyt vagy Rangsorversenyt az MSJJSZ bármely tagja, vagy azzal 

szerződéses viszonyban álló szervezet rendezhet. A Rangsorverseny lebonyolítása 

versenyrendezési tapasztalatnak számít.  

 

(10) A versenyrendezési jog megszerzésére irányuló kérelem tartalmi elemei: 

 

a) a verseny megnevezése; 

b) a kérvényt beadó egyesület szervezet (személy) neve és adatai; 

c) a verseny időpontja; 

d) a verseny helyszíne; 

e) Rendező által felkért biztonságért felelős személy (társas vállalkozás) neve; 

f) a rendezésért felelős Versenyigazgató neve, elérhetősége. 

 

(11) A versenyrendezési jog megszerzését követően a Sportigazgató Alelnök értesíti 

a Versenybírói Testület Elnökét a versenyrendezési jog megszerzéséről.  

 

(12) A versenyrendezés jogát megszerző szervezet (tag) kérheti a versenyrendezés 

jogának törlését a verseny dátumát megelőző 60. napig, melyet az MSJJSZ 

Elnökségéhez kell benyújtania. A Rendező ilyen esetben köteles a versenyrendezési 

szerződésben meghatározott eljárási díjat 30 napon belül befizetni a MSJJSZ 

pénztárába vagy számlájára. A tag írásban benyújtott kérésére az Elnökség az eljárási 

díj befizetési kötelezettsége alól vis maior esetben mentesítheti a tagot.  

 

(13) Versenyrendezési jog lemondása esetén az MSJJSZ rendezi meg a versenyt. A 

versenyt lehetőleg a Versenynaptárban megadott időpontban kell megtartani. Ettől 

legfeljebb 7 nappal lehet eltérni.  

 

(14) Az MSJJSZ Elnöksége megvonhatja egy tagszervezetének Gyakorlóverseny 

rendezési jogát: 

a) ha a jelen szabályban megkötött rendezéshez szükséges feltételek nem állnak 

rendelkezésre; 

b) ha a rendező tagszervezettel szemben Fegyelmi eljárást kezdeményeztek; 

c) ha a rendező tagszervezetnek 30 napon túli tartozása van az MSJJSZ felé; 

d) ha a rendező tagszervezetet az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság a rendezéstől 

határozatban eltiltotta.  

 

(15) Ha az MSJJSZ tagja vagy az azzal szerződéses viszonyban álló szervezet az 

általa megszerzett rendezési joggal nem él, vagy a véglegesített verseny 

megrendezését elmulasztja, fegyelmi vétséget követ el. Ezen fegyelmi vétség 
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elkövetőjével szemben az Elnökség 15. napon belül fegyelmi eljárást kezdeményez az 

Etikai és Sportfegyelmi Bizottságnál. 

 

(16) Az MSJJSZ a versenyrendezés jogát visszavonhatja a versenyrendezés jogát 

megszerzőtől, ha: 

 

a) a Rendező a megadott határidőkig nem teljesíti a kiírásban meghatározott 

feladatokat; 

b) a Rendező személyében a verseny rendezésének időpontjáig olyan változás 

következik be, ami a kiírás feltételeinek nem felel meg; 

c) a kijelölt Versenyigazgatót vagy annak tagszervezetét az Etikai és 

Sportfegyelmi Bizottság határozata kizárta az MSJJSZ soraiból vagy Fegyelmi 

eljárást indított vele szemben; 

d) a Rendező nem veszi figyelembe jelen Szabályzat versenyrendezési feltételit; 

e) az MSJJSZ Elnöksége határozatában így dönt. 

 

A versenyek technikai és infrastrukturális követelményei 

26. § 

(1) A ju-jitsu sport (mint tatamisport) versenyeit minden esetben zárt létesítményben 

kell megrendezni. Szabadtéri rendezvény nem megengedett.  

 

(2) A sportlétesítménnyel szemben támasztott technikai és infrastrukturális elvárások: 

 

a) személygépkocsival (tömegközlekedési eszközzel) jól megközelíthető legyen; 

b) rendelkezzen megfelelő méretű és mennyiségű parkolóhellyel; 

c) a településen, vagy annak közelében legyen mentőállomás; 

d) nemek szerint elkülönített öltözők, mosdók, zuhanyzók; 

e) a verseny jellegének megfelelő méretű küzdőtér és lelátó; 

f) a Magyar Bajnokságon, a Magyar Kupán és a Budapest Open-en, valamint a 

nemzetközi versenyeken legyen WiFi (internet) szolgáltatás. 

 

(3) A versenyrendezés szempontjai szerint a sportlétesítmények a következő 

osztályba sorolhatók: 

 

a) „C” kategóriájú sportlétesítmény 

● legalább 12x 20 m küzdőtér lelátó nélkül 

● külön férfi és női öltöző 

● külön férfi és női mosdó 

● külön férfi és női wc 

b) „B” kategóriájú sportlétesítmény   

● legalább 15x 30 m küzdőtér lelátó nélkül  

● a küzdőtéren (vagy elkülönítve) 100 fő számára kialakított ülőhely 

biztosítható 

● külön férfi és női öltöző 

● külön férfi és női mosdó 
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● külön férfi és női wc 

● külön férfi és női zuhanyzó 

● orvosi szoba 

● bírói öltöző 

● parkolók 

c) „A” kategóriájú sportlétesítmény:  

● legalább 20x40 m küzdőtér minimum 400 fő néző befogadására 

alkalmas lelátóval 

● külön férfi és női öltöző 

● külön férfi és női mosdó 

● külön férfi és női wc 

● külön férfi és női zuhanyzó 

● orvosi szoba 

● bírói öltöző 

● VIP szoba 

● büfé 

● parkolók 

 

(4) Az MSJJSZ versenyeit a következő kategóriájú sportlétesítményekben lehet 

megrendezni: 

 

a) 50 fő versenyzői létszám alatti Gyakorlóversenyek     „C” 

b) 50-100 fő közötti versenyzői létszámú Gyakorlóversenyek   „C” 

c) 100 fő versenyzői létszám feletti Gyakorlóversenyek    „B” 

d) 150 fő versenyzői létszám alatti Rangsorversenyek    „B” 

e) 150 fő versenyzői létszám feletti Rangsorversenyek    „A” 

f) Ju-Jitsu Magyar Bajnokság       „A” 

g) Ju-Jitsu Magyar Kupa        „A” 

h) Ju-Jitsu Diákolimpia         „A” 

i) Budapest Open         „A” 

j) 150 fő versenyzői létszám alatti korosztályos (minősítő) versenyek   „B” 

k) 150 fő versenyzői létszám feletti korosztályos (minősítő) versenyek   „A” 

l) 150 fő versenyzői létszám alatti gyakorló versenyek    „B” 

m) 150 fő versenyzői létszám feletti gyakorlóversenyek    „A” 

 
(5) A Rendezőnek figyelembe kell vennie a sportlétesítmény engedélyezett létszámára 

vonatkozó előírásokat, ettől nem térhetnek el.  

 

(6) A Rendező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékos 
résztvevőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását és távozását, ott az 
akadálymentes közlekedést biztosítani. 
 
(7) A fogyatékos sportolók részvételével tartandó sportrendezvények szervezésénél 
figyelembe kell venni a fogyatékos személyek különleges szükségleteit, melyekkel 
kapcsolatban a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) szabályai az 
irányadóak. 
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Biztonságra és beléptetésre vonatkozó intézkedések 

27. § 

(1) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a ju-jitsu 
sport – mint tatamisport - sajátosságainak és elvárásainak megfelel, valamint a 
sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti. 
 
(2) Ha a sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a ju-jitsu sport jellegének 
megfelelően a Rendező köteles a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyoni 
biztonságára, valamint a környezet és a természet védelmére vonatkozó előírásokat 
teljesíteni. 
 
(3)  Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása vagy egyéb körülmények a 
sportrendezvény biztonságos megtartását veszélyeztetik és a megbomlott rend 
másként nem állítható helyre, a Versenyrendező köteles a sportrendezvényt 
megszakítani vagy felfüggeszteni. 
 
(4) Ha a sportrendezvényen részt vevők biztonsága, illetve a sportlétesítmény épsége 
veszélybe kerül, akkor a versenyt fel kell függeszteni. A Versenyigazgató (ha nem az 
MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt Versenyellenőr) a Főbíróval lefolytatott egyeztetést 
követően kezdeményezi a mérkőzés befejezetté nyilvánítását.  
 
(5) Ha a sportrendezvény befejezését a résztvevő személyek személy- és 
vagyonbiztonságának érdekében a rendőrség kéri, akkor a Versenyigazgató a 
rendőrség kezdeményezésének köteles eleget tenni és a sportrendezvényt 
befejezetté nyilvánítani.  
 

(6) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

 

a) érvényes belépésre jogosító igazolással vagy jeggyel rendelkezik (amennyiben 

a részvétel belépőhöz kötött); 

b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer, vagy más bódító szer hatása alatt, 

c) nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, vagy olyan tárgyat, mellyel mások 

személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztetheti (ez alól kivétel a ju-jitsu 

bemutatók engedélyezett fegyverei); 

d) nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót, vagy 

jogszabály által tiltott politikai, önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen 

ruházatot; 

e) nincsen eltiltva a sportrendezvény látogatásától; 

f) a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul; 

g) nem tart magánál olyan tárgyat, melynek a sportrendezvényre való bevitelét a 

rendező megtiltotta; 

h) nem tart magánál promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre 

vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; 

i) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel 

készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok 

saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják. 
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(7) A Rendező a versenyre való belépést megtilthatja azoknak a személyeknek 

(versenyző, sportszakember, néző stb.) akit a Szakszövetség Sportfegyelmi és Etikai 

Bizottsága eltiltott a sportrendezvény látogatásától.  A Rendező, az általa szervezett 

sportrendezvény esetén jogosult a sportrendezvényről eltiltott személlyel szemben a 

belépést megtagadni. 

 

(8) A Rendező az eltiltott természetesen személyek listáját a Sportigazgató Alelnök 

nyilvántartja, melyet továbbít a Rendezőnek. Az eltiltott személyt a döntéséről 

tájékoztatni kell.  

 

(9) A versenyzőknek belépéskor regisztrálniuk kell, ezt követőn vehetnek részt a 

mérlegelésen. 

 

(10) Nézők, versenyzők, sportszakemberek, rendezők kötelesek betartani a verseny 

helyszínéül szolgáló sportlétesítmény házirendjét, illetve a Rendező által 

meghatározott a verseny biztonságos és zavartalan lefolyását biztosító 

intézkedéseket. 

 

(11) A nézők, versenyzők, sportszakemberek és rendezők kötelesek elhagyni a 

sportlétesítményt, ha arra a rendőrség, katasztrófavédelem vagy a Versenyigazgató 

utasítást ad. Veszélyhelyzet esetén a sportrendezvény kiürítési szabályzatában 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 

A versenyrendezés technikai feltételei 

28. § 

(1) A Rendezőnek kell biztosítania a verseny alábbi tárgyi eszközeit: 

  

a) tatami, 

b) asztalok és székek (pástonként 1 asztal és 5 db szék, illetve külön asztal és 

hozzávaló székek az orvosi személyzetnek, a Versenyigazgatónak és a 

regisztrációnak), 

c) eredményjelzők, 

d) manuális pontozótáblák (Ju-Jitsu Duo és Show System) 

e) kivetítők, monitorok (pástonként 1 monitor, pástra híváshoz minimum 2 monitor) 

f) számítógépek (pástonként, illetve pástra hívó monitoronként 1-1 laptop), 

g) nyomtatók (minimum 2 darab), 

h) időmérő berendezések, 

i) tollak, nyomtatópapírok, versenydokumentumok, 

j) a nevezettek listája,  

k) testsúly mérésére alkalmas hitelesített mérleget, 

l) hangosítás, 

m) dobogó, 

n) érmek, kupák, oklevelek. 

(2) A versenyterületet borító tatamira vonatkozó elvárások: 
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a) legalább 4 cm vastagságú, 

b) 180-220 kg/m3 sűrűségű, 

c) hibátlan felületű, 

d) szétcsúszás mentesen telepített, 

e) a biztonsági zóna és a küzdőfelület színe eltérő, 

f) az egyes tatami elemek egyforma vastagságúak és egyforma felületűek. 

 

(3) A Rendezőnek kell gondoskodnia a verseny sportegészségügyi biztosításáról, 
melyet az MSJJSZ Sportegészségügyi Szabályzatának 7-8. § paragrafusai 
szabályoznak.  

 

Díjátadás 

29. § 

(1) A díjátadáson mindenki részt vehet, aki a sportrendezvény területére jogosult 

belépni. A díjátadáskor a versenyzőket a sportlétesítmény erre kialakított részén a 

dobogóra kell szólítani.  

 

(2) A dobogót úgy kell kialakítani, hogy az első második és a harmadik helyezett 

versenyzők szintkülönbséggel is el legyenek egymástól különítve, valamint a 

helyezésük számát is fel kell tűntetni a dobogón.  

 

(3) A díjátadáskor az eredményt kihirdetőnek közölnie kell: 

 

a) a versenyszám nevét,  

b) a kategóriát, 

c) a versenyző (páros) nevét, 

d) a versenyző (páros) egyesületét, 

e) a versenyző (páros) helyezését. 

 

(4) A versenyzőknek a díjátadáson versenyruházatban vagy a csapatfelszerelésben 

kell megjelenniük. A Rendező ettől eltérően a Versenykiírásban közölheti, ha 

gálaruházatban is részt lehet venni a díjátadáson.  

 

(5) Az első, a második és a harmadik helyezést elért versenyzőknek a díjátadáson 

érmet kell átadni. Ez nem vonatkozik a Gyakorlóversenyek helyezettjeinek. 

 

(6) Az MSJJSZ versenyeinek díjazására különdíjat lehet felajánlani. A különdíj 

felajánlását az MSJJSZ Elnökségének kell jóváhagynia. A felajánlónak írásban kell 

kérnie az MSJJSZ hozzájárulását az adott verseny előtt 60 nappal, megjelölve a 

különdíj jellegét és a különdíj átadásához szükséges egyéb információkat. Ha a 

felajánlás a teljes versenyévad versenyeire vonatkozik, akkor a felajánlás határideje a 

Versenynaptár megjelenését követő 15 nap.  
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(7) A díjátadáson média-akkreditációval nem rendelkezők a Rendező által a számukra 

kijelölt területről engedély nélkül készíthetnek video vagy képfelvételeket.  
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IV. VERSENYEK RÉSZTVEVŐIRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

 

 

Versenyigazgató 

30. § 

(1) Az MSJJSZ versenyeire a Sportigazgató Alelnök köteles Versenyigazgatót kijelölni. 

 

(2) A Versenyigazgató felelőssége a verseny napján addig tart, amíg a résztvevők a 

sportesemény helyszínén megjelennek és ameddig a sportesemény helyszínét el nem 

hagyják. 

 
(3) Az MSJJSZ a Versenyigazgatóval szemben külön jogszabályban meghatározott 
joghátrányt alkalmazza, amennyiben az figyelmen kívül hagyja az MSJJSZ vonatkozó 
szabályzatait, előírásait, illetve a versenyrendezésről kötött szerződésben foglalt 
kötelezettségeket. 
 
(4) A Versenyigazgató köteles: 
 

a) a Versenynaptárban meghatározott helyen és időpontban a versenykiírás 
tárgyát képező versenyt megtartani;  

b) az előzetes nevezéseket kezelni és visszaigazolni; 
c) az esetleges helyszín és időpontváltozásról a Sportigazgató Alelnököt 

értesíteni;  
d) a verseny tárgyi és személyi feltételeit biztosítani; 
e) a lehetőségekhez mérten a versenyzők, a nézők és egyéb személyek személy- 

és vagyonbiztonságáról gondoskodni; 
f) megszakítani, felfüggeszteni a versenyt, ha a sportrendezvény résztvevőinek 

magatartása vagy egyéb körülmények a biztonságos rendezést veszélyeztetik; 
g) a verseny dokumentációit (sorsolások, jegyzőkönyvek, stb.) elkészíteni; 
h) okleveleket, kupákat, érmeket beszerezni; 
i) a versenyt zökkenőmentesen lebonyolítani; 
j) a versennyel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat megtenni;  
k) média-akkreditáció és a tudósítók zavartalan munkáját biztosítani; 
l) egyéb, az MSJJSZ-el kötött szerződésben foglaltaknak eleget tenni. 

 
(5) Súlyosabb rendbontás esetén (ha a Főbíró a segítségét kéri) a Versenyigazgató 
köteles eljárni, melynek eredményeként biztosítania kell a verseny zavartalan 
lebonyolítását, a pástok és a zsűri asztalok körüli rend fenntartását. 
A Versenyigazgató először figyelmezteti a rendbontókat, hogy a verseny rendjét 
megzavaró tevékenységüket szüntessék be. Ennek során tájékoztatja őket, hogy a 
viselkedésük következménye kitiltás és sportfegyelmi eljárás lehet, súlyosabb esetben 
akár a teljes csapatukra is eltiltásra kerülhet. Ha a figyelmeztetés ellenére sem szűnik 
meg rendbontók tevékenysége, akkor a Versenyigazgató a rendbontásban érintett 
személyeket kitiltja a pástok környékéről, akik ezt követően csak a lelátóról nézhetik 
tovább az eseményeket (ha nincs lelátó, akkor el kell hagyniuk a küzdőteret). Kitiltott 
személy az adott versenyen már nem lehet versenyzői vagy edzői minőségben a 
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pástok közelében. Kitiltott versenyző hátralévő mérkőzésein nem léphet pástra, azokat 
fusen gachi győzelemmel ellenfeleinek kell jóváírni. 
Amennyiben a kitiltott személyek a lelátón tovább zavarják a versenyt, akkor a 
Versenyigazgatónak ki kell tiltania őket a sportcsarnokból, továbbá az általuk képviselt 
tagszervezet összes versenyzőjét le kell léptetni, hátralévő mérkőzéseiket fusen gachi 
győzelemmel az ellenfeleiknek kell jóváírni. 
Ha a pástok és a zsűri asztalok körüli rend a fenti intézkedések után sem biztosított 
akkor verseny lebonyolítását fel kell függeszteni a rend helyreállításáig, ha ez nem 
lehetséges akkor a versenyt meg kell szakítani. 
A pástok környékéről, illetve a sportcsarnokból történő kitiltás tényét a 
Versenyigazgató jegyzőkönyvben rögzíti és a versenyt követően a jegyzőkönyvet és a 
rendbontást tényét igazoló egyéb bizonyítékokat csatolva sportfegyelmi eljárást 
kezdeményez a kitiltott személyekkel szemben. Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság 
kivizsgálja az Versenyigazgató eljárását és dönt a kitiltottakkal kapcsolatban esetleges 
egyéb szankciókról. Amennyiben az érintetteket korábban már hasonló cselekmények 
miatt elmarasztalták, akkor, az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság élhet a súlyosabb 
szankciókkal is. 
 

(6) A Versenyigazgató a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, 

valamint a helyszínen rendfenntartására, és a szervezési feltételek biztosítására 

személy- és vagyonvédelmi szolgálatot (egyéni vagy társas vállalkozást) bízhat meg. 

A személy– és vagyonvédelmi szolgálatnak e minőségében azonosíthatónak kell, 

hogy legyen.  

A személy- és vagyonvédelmi feladatok elvégzésére csak a személy-, vagyonvédelmi 

és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy 

társas vállalkozás, vagy személy bízható meg. 

 

Versenyellenőr 

31. § 

(1) Az MSJJSZ Sportigazgató Alelnöke minden nem az MSJJSZ által szervezett 
versenyre Versenyellenőrt delegál. Amennyiben az MSJJSZ átruházza valamelyik 
versenyének rendezési jogát, úgy a Versenyellenőr képviseli az MSJJSZ-t az adott 
eseményen. 
 
(2) Gyakorlóversenyeken megengedett, hogy a Főbíró lássa el a Versenyellenőri 
feladatokat is. 
 
(3) A Versenyellenőr feladatai: 
 

a) ellenőrzi az MSJJSZ versenyrendezéssel kapcsolatos szabályainak, 
rendelkezéseinek betartását, valamint a versenyrendezés feltételeinek 
meglétét; 

b) ellenőrzi az MSJJSZ és a Rendező között kötött versenyrendezési 
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését; 

c) amennyiben a rendezés kapcsán szabálytalanságokat tapasztal, úgy 
intézkedik, illetve szükség esetén utasítja a Versenyigazgató a 
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szabálytalanságok felszámolására, a rendezés körüli problémák rendezésére, 
megoldására; 

d) figyelemmel kíséri a verseny „fair play” szerinti lebonyolítását; 
e) a Főbíróval közösen dönt egy versenyző vagy sportszakember versenyről 

történő kizárásáról;  
f) eljár óvás esetén; 
g) eljár jogosulatlan részvétel kivizsgálásában; 
h) jelentést készít a versenyről a Sportigazgató Alelnök számára. 

  

Versenyzőkre vonatkozó előírások 

32. § 

(1) A versenyző a sportrendezvényen akkor vehet részt, ha rendelkezik: 
 

a) az MSJJSZ által kiadott versenyengedéllyel; 
b) sportorvos által kiállított és érvényes „Versenyezhet” sportorvosi engedéllyel; 
c) a ju-jitsu sportra érvényes baleseti biztosítással; 
d) sportkönyvvel (tagsági könyv, budo passport stb).  

 

Az eredeti sportorvosi engedélyt a regisztráció során be kell mutatni a mérlegelést 
felügyelő versenybírónak. A sportorvosi engedély pótlólagos bemutatására pótdíj 
ellenében van lehetőség, melynek mértékét az Elnökség határozza meg.  
Ju-Jitsu mellett birkózás, box, grappling, judo, karate, kick-box, sambo, taekwondo, 
thai box, sportágakat kiadott sportorvosi engedély is elfogadható. 
 

(2) A versenyzőnek a sportrendezvényre legalább 30 perccel korábban kell 

megérkeznie, mint a kategóriájában meghatározott mérlegelési határidő befejezése. 

 

(3) A versenyző Edzői nyilatkozat hiányában köteles kitölteni és leadni Versenyzői 

Nyilatkozatát a mérlegelés során, ahol köteles bemutatni érvényes sportorvosi 

igazolását és Budo passát (4. sz. melléklet). 

 

(4) A versenyző a bemelegítésével nem zavarhatja a versenyterületen tartózkodókat.  

 

(5) A versenyző magatartásával nem ingerelheti, nem zaklathatja a sportrendezvény 

résztvevőit. (versenytársakat, nézőket, bírókat stb.) A versenyzőtől elvárható a 

sportszerű viselkedés. 

 

(6) A versenyző a sportrendezvény ideje alatt köteles magát alávetni a 

doppingvizsgálatnak, ha arra az illetékes személy felszólítja. 

 

(7) A versenyző köteles betartani a kategóriájára vonatkozó versenyszabályokat.  

 

(8) A versenyző a versenyterületre, valamint a dobogóra a versenyöltözetében vagy a 

csapat melegítőjében léphet fel.  

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_huHU936HU936&sxsrf=ALeKk002uOYAMglHyuGo6IQYRYUQROysdQ:1611046740916&q=taekwondo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJsNXl0KfuAhXDzKQKHYnSCrsQkeECKAB6BAgIEDU
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(9) A sportrendezvény ideje alatt a versenyző viselkedése mértékadó kell legyen. Nem 

engedhető meg, hogy a versenyző: 

 

a) nyilvánosan kritizálja a bírók, rendezők munkáját; 

b) a versenytársakkal szemben tisztességtelen magatartást tanúsítson; 

c) az ellenfeleihez tartozó sportszakemberekkel szemben tiszteletlenül 

viselkedjen; 

d) másokban megbotránkoztatást keltsen; 

 

(10) Amennyiben a versenyző viselkedése ezt indokolja a Főbíró és a Versenyigazgató 

(ha nem az MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt Versenyellenőr) közös döntése alapján 

a versenyzőt eltilthatja az adott sportrendezvényen való további részvételtől.  

 

Sportszakemberekre vonatkozó előírások 

33. § 

(1) Az MSJJSZ versenyrendszerben megrendezett versenyeken csak az MSJJSZ 
tagszervezetei által regisztrált sportszakemberek vehetnek reszt. 
 
(2) Az MSJJSZ tagszervezete által delegált sportszakember(ek) a mérlegelés során 
köteles(ek) átadni a kitöltött Edzői Nyilatkozatot (5. sz. melléklet). 
 
(3) Sportszakemberek a pást mellett az edzők számára kijelölt helyen, csak az 
MSJJSZ hivatalos, edzők számára készíttetett egyenpólóban tartózkodhatnak, kivéve 
ha a versenykiírás erről másképp nem rendelkezik. Mérkőzések előtt versenyzőjüket 
a tatamihoz, mérkőzést követően pedig a versenyterületen kívülre kísérhetik. 
 

(4) Sportszakemberek a pást mellett az edzők számára kijelölt helyen csak az MSJJSZ 

hivatalos edzők számára kiadott egyenpólóban tartózkodhatnak, kivéve ha a 

versenykiírás erről másképp nem rendelkezik. 

 

(5) A sportrendezvény ideje alatt a sportszakemberek viselkedése mértékadó kell 

legyen. Nem engedhető meg, hogy a sportszakember: 

 

a) nyilvánosan kritizálja a bírók, rendezők munkáját; 

b) a versenytársakkal szemben tisztességtelen magatartást tanúsítson; 

c) a hozzá tartozó versenyzőkkel tisztelettel viselkedjen; 

d) másokban megbotránkoztatást keltsen. 

 

(6) Amennyiben a sportszakember viselkedése ezt indokolja a Főbíró és a 

Versenyellenőr közös döntése alapján a sportszakembert eltilthatja az adott 

sportrendezvényen való további részvételtől.  
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Média szakemberekre vonatkozó előírások 

34. § 

(1) A média-akkreditációt a Versenyigazgató (ha nem az MSJJSZ a rendező, akkor a 

kijelölt Versenyellenőr) végzi. A Rendező gondoskodik a tudósítók zavartalan 

munkavégzéséről. A média-akkreditációval rendelkező médiaszakemberek videó- 

hang- és képfelvételeket készíthetnek sportrendezvényről és azzal összefüggő egyéb 

eseményekről. 

 

(2) Az MSJJSZ sportrendezvényein a nézőtérről videó- és fényképfelvétel szabadon 

készíthető. Amennyiben a nézőtér a küzdőtértől nincsen elhatárolva, úgy a felvételeket 

készítő a tevékenységével nem zavarhatja a sportrendezvény (mérkőzés) 

lebonyolítását. Felvételkészítés céljából a versenyterületre senki nem léphet. 

 

(3) A küzdőtér mellett azok a média-akkreditációval rendelkező szakemberek 

dolgozhatnak, akikkel az MSJJSZ szerződést kötött, illetve akiknek ezt a 

Versenyellenőr a helyszínen engedélyezi.  

 

(4) A média szakemberei a versenyterületre nem léphetnek fel és tevékenységükkel 

nem zavarhatják a sportrendezvény (mérkőzések) lebonyolítását.  

 

(5) A Rendező kijelölhet a médiaszakemberek részére elkülönített terület. Ebben az 

esetben a média szakemberei ezt a területet nem hagyhatják el.  

 

(6) Média-akkreditációt előzetesen az MSJJSZ Titkárságától kell kérni. 
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V. MAGYAR VÁLOGATOTT KERET ÉS VERSENYEZETÉSE 
 

Magyar ranglista 

35. § 

(1) Az MSJJSZ által szervezett Rangsorversenyeken, Magyar Bajnokságon és a 

Budapest Openen elért helyezések után magyar ranglistapontokat kapnak a 

versenyzők. 

 

(2) Az elért helyezések után kiadandó ranglista pontok: 

 

a) Kiemelt versenyen: 

1) alaprangsorpont    10 pont; 

2) 1. helyezés    100 pont; 

3) 2. helyezés    80 pont; 

4) 3. helyezés     60 pont; 

5) 4-5. helyezés    50 pont; 

6) 6-8. helyezés    20 pont; 

7) 9-15. helyezés    10 pont; 

8) 16. helyezéstől, ha van győztes mérkőzése 5 pont. 

b) Rangsorversenyen: 

1) alaprangsorpont    5 pont; 

2) 1. helyezés     50 pont; 

3) 2. helyezés    40 pont; 

4) 3. helyezés     30 pont; 

5) 4-5. helyezés    20 pont; 

6) 6-8. helyezés    10 pont; 

7) 9-15. helyezés    5 pont; 

8) 16. helyezéstől, ha van győztes mérkőzése 2 pont. 

 

(3) Kijelölt kezdő kategóriák után rangsorpont nem adható ki, az így szerzett 

eredmények nem számíthatók be a ranglistába. 

 

(4) A magyar ranglistába nem számítódnak be a JJIF és JJEU által szervezett 

nemzetközi versenyeken elért helyezések után járó világ- és európai ranglistapontok.  

 

(5) Az Open jellegű, nemzetközi versenyeken elért eredmények után ranglistapont 

nem adható. 

 

(6) A magyar ranglistáját minden ranglistapont szerző MSJJSZ versenyt követően 

nyilvánossá kell tenni. A naptári év végével a ranglistapontok összegzésre kerülnek. A 

versenyszám, korcsoport és súlycsoport megjelölésével az adott év kategória 

győztese cím csak akkor adható ki, ha az adott korcsoport súlycsoportja legalább 2 

versenyen szerepelt és abban összesen, legalább hárman részt vettek.  
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Magyar válogatott keretek 

36. § 

 (3) Magyar válogatott keretek felosztása: 

 

a) U12-es Válogatott Keret (10-11 éves versenyzők); 
b) Utánpótlás Válogatott Keret (U14-U18 korosztályok); 
c) Felnőtt Válogatott Keret (U21-Senior korosztályok); 
d) Masters Válogatott Keret (35 év feletti versenyzők); 
e) Speciális Válogatott Keret (fogyatékkal élő versenyzők). 

 
Minden keret megoszlik szakágankénti alkategóriákra. 
 
(4) A magyar válogatott keretet a szövetségi kapitány mindig az adott év elején hirdeti 
ki az előző év eredményeinek és pontjainak alapján. Válogatott versenyző az lehet, 
akit az MSJJSZ szövetségi kapitánya az alábbiak szerint besorol: 
 

a) U12-es Válogatott Keret esetében: 
● magyar állampolgárság; 
● versenyző életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
● a szövetségi kapitány a keretbe való felvételét jóváhagyta, azt nyilvánosan 

kihirdette; 
● versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 

nincs; 
● egy évnél (12 hónap) többet a versenyzésből nem hagyott ki; 
● részvétel a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron. 

 
b) Utánpótlás Válogatott Keret esetében: 

● magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 
● versenyző életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
● a szövetségi kapitány a keretbe való felvételét jóváhagyta, azt nyilvánosan 

kihirdette; 
● versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 

nincs; 
● egy évnél (12 hónap) többet a versenyzésből nem hagyott ki; 
● részvétel a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron. 

 
c) Felnőtt Válogatott Keret és Masters Válogatott Keret esetében: 

● versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 
nincs; 

● egy évnél (12 hónap) többet a versenyzésből nem hagyott ki; 
● részvétel a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron. 

 
d) Speciális Válogatott Keret esetében: 

● magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 
● versenyző életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
● a szövetségi kapitány a keretbe való felvételét jóváhagyta, azt nyilvánosan 

kihirdette 
● versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 

nincs; 
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● egy évnél (12 hónap) többet a versenyzésből nem hagyott ki; 
● részvétel a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron (Felmentési 

kérelem a szövetségi kapitánynál beadható, de csakis indokolt esetben 
fogadható el.). 

Kvalifikáció fogalma 

37. § 

(1) Kvalifikációt legalább kettő kiemelt hazai versenyen lehet szerezni. Elő kvalifikáció, 

amikor egy versenyző az első kvalifikációs jogot szerző versenyen eredményesen 

szerepel. Az elő kvalifikáció nem feltétlenül jelenti a célzott nemzetközi versenyen való 

részvételt.  

 

(2) Tényleges kvalifikációt akkor szerez egy versenyző, ha:  

 

a) eredményesen szerepel a megjelölt hazai kvalifikációs versenyeken 

b) tagja a Szövetségi kapitány által kihirdetett (korosztályos) válogatottnak 

 

 

Nemzetközi kvalifikáció 

38. § 

(1) Kvalifikációhoz kötött JJIF és JJEU nemzetközi versenyek: 

 

a) felnőtt és korosztályos Világbajnokság,  

b) felnőtt és korosztályos Európa-bajnokság,  

c) felnőtt és korosztályos Világkupa, 

d) felnőtt és korosztályos Európa-kupa. 

 

(2) Open jellegű versenyek, melyeken nem nemzeti válogatottak versenyeznek az 

MSJJSZ bármely tagja részt vehet előzetes bejelentés után a Szövetségi kapitánynál. 

A bejelentési kötelezettség során le kell adni a szövetségi kapitány, illetve a Titkárság 

részére az induló versenyzők listáját a nevezési adatokkal (versenyszám, korcsoport, 

súlycsoport), illetve a versenyt követően az elért eredmények hitelesített listáját.  

 

(1) A kvalifikációs versenyeket úgy kell meghirdetni, hogy azok legalább 1 vagy 2 

hónappal az adott világverseny előtt megrendezésre kerüljenek. A kvalifikációs 

versenyen elért 1. és 2. hely megszerzése jelenti az adott világversenyre 

történő kvalifikációt. A 3. 4. hely elérése esetén ha a kvalifikációt megszerző 

versenyzők lemondanak a kvalifikáció jogáról vagy indulásuk nem történik meg 

akkor a szövetségi kapirány a 3. majd 4. helyen végzett versenyzőket hívja be 

a válogatott utazó keretébe. 

() A versenyző elveszti a kvalifikációját, ha:  

 

a) versenyengedélyét határozatban felfüggesztették vagy visszavonták; 

b) az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozatban a versenyzéstől eltiltotta; 

c) nem működik közre a Szövetségi kapitánnyal; 
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d) doppingvétséget követ el; 

e) nem rendelkezik sportorvosi engedéllyel; 

f) ha arról szóban vagy írásban edzője útján lemond; 

g) megszegi a rá vonatkozó (szerződésben foglalt) szabályokat. 

 

(4) Amennyiben az elsődlegesen kvalifikált versenyző lemond a részvétel jogáról, vagy 

nem tudja teljesíteni az elvárt feltételeket, akkor a szövetségi kapitány jogosult kijelölni 

egy másik versenyzőt a kvalifikációs versenyen elért eredmények alapján. 

 

 

(5) A kvalifikáció megszerzése nem jelenti azt, hogy a versenyző valamennyi költségét 

a Szakszövetség viseli. A nemzetközi versenyzés költségeinek viseléséről a kvalifikált 

versenyző és a Szakszövetség szerződésben állapodnak meg. 

 

(6) A Világjátékokon (World Games), a World Combat Games, valamint a World Martial 

Arts Mastership versenyeken való részvétel jogáról a JJIF vonatkozó kvalifikációs 

szabályai, illetve az adott versenykiírások az irányadók.  

 

Magyar válogatott keret kihirdetése 

40. § 

(1) A szövetségi kapitány az MSJJSZ kvalifikációs versenyeit követően kihirdeti a 

magyar válogatott keretet a következő MSJJSZ kvalifikációs versenyét megelőző 

időszak nemzetközi versenyeire vonatkozóan (11. sz. melléklet). 

 

(2) A szövetségi kapitány szakmai indokkal a nemzetközi versenyt megelőzően 1 

hónappal változtathat a válogatott keret összetételét illetően, ezt követően csak vis 

maior esetben történhet változtatás. 

 

(3) A szövetségi kapitány az MSJJSZ hivatalos online felületein köteles kihirdetni a 

magyar válogatott keret tagjainak névsorát. 

 

Válogatott keret versenyeztetése 

41. § 

(1) Nemzetközi versenyre kvalifikációt szerzett és a magyar válogatott keretbe behívott 

sportoló sportszervezetének képviselője legkésőbb az adott nemzetközi verseny 

versenykiírásában szereplő határidőt megelőzően 2 hónappal köteles leadni a 

nevezendő versenyzők adatait tartalmazó listát a Szövetségi kapitánynak és az 

MSJJSZ Titkárságának a msjjsz.fotitkar@gmail.com e-mail címre. 

 

(2) A nemzetközi kvalifikációt szerzett és a magyar válogatott keretbe behívott sportoló 

sportszervezete a válogatott keret kihirdetését követően kezdeményeznie kell a 

válogatott sportolókkal kapcsolatos versenyeztetési szerződés megkötését az 

MSJJSZ Titkárságánál, melyet az (1) bekezdésében meghatározott időpontig a 

jelentkezéssel együtt kell helyesen kitöltve és aláírva leadni. 

mailto:msjjsz.fotitkar@gmail.com
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(3) A jelentkezést a mellékletben meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell megadni 

(12. sz. melléklet).  

 

(4) A jelentkezést el kell utasítani, amennyiben a válogatott sportoló sportszervezete: 

 

a) nem teljesíti a Szövetségi kapitány vagy a Főtitkár adatkérését, 

b) nem adja meg a válogatott sportoló(k), illetve a vele kiutazó edző(k), kísérő(k) 

érvényes úti okmányának számát, 

c) nem újítja meg a válogatott versenyző versenyengedélyét, 

d) nem adta le helyesen kitöltve, aláírva a versenyeztetési szerződést, 

e) nem utalja át az előre meghatározott előleget a válogatott sportolói után a 

felmerülő költségek fedezeteként. 

 

(5) A magyar válogatott nemzetközi versenyeztetésének költségviseléséről az 

Elnökség dönt a rendelkezésre álló anyagi fedezet tükrében. Ha a felmerülő 

költségeket vagy azok egy részét nem tudja vállalni az MSJJSZ és a nevezési díjak, 

szállásköltségek vagy egyéb felmerülő költségek kifizetését a MSJJSZ-nek kell 

intéznie, akkor a válogatott sportoló sportszervezete előleget köteles fizetni. 

 

(5) Előleget kizárólag az MSJJSZ által nem vállalt költségek (szállásköltség, utazási 

költség, egyéb költségek) fedezetére kell kifizetni.  

 

(6) Az előleg mértékét sportolónként, edzőnként és kísérőnként a várható 

összköltségek alapján az MSJJSZ az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

● 100.000 Ft-ot el nem érő összköltség esetén 50.000 Ft; 

● 100.000 Ft-ot meghaladó összköltség esetén a kalkulált összköltség 50%-a. 

 

(7) Amennyiben az előre átutalt összeg meghaladja a sportszervezetre háruló 

költségeket, úgy az MSJJSZ köteles visszautalni a maradványösszeget legkésőbb a 

nemzetközi verseny napjáig.  

 

(8) Ha a versenykiírás kötelező hivatalos szállásokat tartalmaz, akkor a válogatott 

sportolók és regisztrált edzőik kötelesek a kijelölt szállodában eltölteni a minimumként 

meghatározott éjszakákat. 
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

42. § 

(1)  Az MSJJSZ fenntartja minden jogát a sporttevékenységével összefüggő 

immateriális javak és értékesíthető vagyoni értékű jogok feletti rendelkezésére. 

Különösen: 

 

a) a televíziós és rádiós közvetítési jog, 

b) internetes közvetítési jog, 

c) fényképezőgéppel, egyéb elektronikus/digitális technikák rögzítésével vagy 

közvetítésével kapcsolatos jogok. 

 

(2) Jelen Szabályzat annak elfogadásának napjától hatályos és visszavonásig 

érvényes. 

 

(3) Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése mulasztásnak, fegyelmi vétségnek 

minősül. 

 

(4) Jelen Szabályzatot az MSJJSZ Elnöksége 2020. december 10-én fogadta el és 

léptette hatályba, mely tartalmazza a 2021. január 22-én és 2021. január 30-án 

elfogadott módosításokat is. 

 

(5) Tagsági viszony létrejöttével, vagy hivatásos sportolókkal kötött sportszerződés 

létrejöttével (munkaszerződés) az MSJJSZ válik jogbirtokossá. A válogatott 

kerettagokra nézve a jogbirtokos a válogatottat működtető MSJJSZ. 

 

Változás Határozat száma Megjegyzés 

  Hatályba lépés 

2018.11.16. EH 6/2018 (XI.16.) Módosítás (12.§) 

2019.08.21. EH 5/2019 (VIII.21.)  Módosítás (24.§)  

2020.01.28. EH 3/2020 (I.28.) Új verzió 

2020.12.10. EH 5/2020 (XII.10.) Új verzió 

2021.01.22. EH 2/2021 (I.22.) Módosítás (32.§ (1)) 

2021.01.22. EH 4/2021 (I.22.) Módosítás (33.§ (1)) 

 


