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World Games és World Combat Games 

felkészülési program 

1. Előzmények 

A Ju-Jitsu sportág legrangosabb sporteseménye a 4 évente rendezett World 

Games/Világjátékok (továbbiakban: WG), illetve a szintén 4 éves ciklusokban 

ciklusokra tervezett World Combat Games/Küzdősportok Világjátéka (továbbiakban: 

WCG).  

Ezen eseményekre történő felkészítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(továbbiakban: EMMI) külön költségsoron támogatja, de fontos megjegyezni, hogy a 

támogatás mértékének megállapításánál a nem olimpiai sportokat összefogó Nemzeti 

Versenysport Szövetség (továbbiakban: NVESZ) figyelembe veszi az adott sportág 

eredményességét és működési paramétereit. Az eredményesség tekintetében a 

korosztályos (U21-U18) és felnőtt Európa-bajnokságokon elért első 6 helyezés, míg a 

szintén korosztályos (U21-U18) és felnőtt Világbajnokságokon elért első 8 hely számít 

pontszerző helyezéseknek. 

 

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (továbbiakban: MSJJSZ) a Ju-Jitsu magyar 

válogatott keret és a WG felkészítés szempontjából a fenti szabályozásokat tekinti 

mértékadónak és ehhez mérten határozza meg sportszakmai célokat és azok 

finanszírozhatóságát.  

 

Jelen dokumentum a WG-re történő kvalifikáció szabályait és a MSJJSZ 

Versenyszabályzatát figyelembe véve kívánja szabályozni a válogatott kerettagságot 

és a WG felkészülési programba történő bekerülést, illetve az ezekhez kapcsolódó 

sportszakmai programot és annak finanszírozási lehetőségeit. 

 

Az alábbiakban a lent látható folyamatábrán végig haladva kerül bemutatásra, hogy 

miként lehet az MSJJSZ versenyrendszeréből eljutni a WG felkészülési programba.  
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2. Versenyrendszer 

A sportág alappillére az MSJJSZ által működtetett versenyrendszer, melyben minden 

tagszervezet versenyengedéllyel rendelkező versenyzője részt vehet. A 

versenyengedély kiváltása mellett a sporttörvény rendelkezései alapján kötelező 

kiváltani a sportorvosi engedélyt is. A versenyrendszer áll ún. rangsorversenyekből és 

kiemelt versenyekből. Kiemelt versenyek a Magyar Bajnokság és a Budapest Open. 

Az ezeken történő részvétel feltétele, hogy a versenyző induljon legalább 1 

rangsorversenyen. A Magyar Bajnokságon meghirdetett kategóriák győztesei egyúttal 

a Ju-Jitsu Magyar Bajnok címet is elnyerik. A versenyeken elért helyezések után 

rangsorpontok gyűjthetőek, melyek alapján folyamatosan frissül a Magyar Ranglista 

korosztályok és súlycsoportok szerint megosztva.  

 

A versenyrendszerben történő részvétel feltételei: 

- a versenyző MSJJSZ tagszervezetének tagja legyen; 

- a versenyző rendelkezzen az adott naptári évre kiváltott versenyengedéllyel; 

- a versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi engedéllyel; 

- a versenyeken részvevőknek el kell fogadniuk és be kell tartaniuk az MSJJSZ 

Versenyszabályzatában, Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatában, illetve a 

Versenykiírásban közreadott rendelkezéseket.  

 

3. Válogatottság 

Az MSJJSZ Versenyszabályzatának V. fejezete foglalkozik a nemzeti válogatottak 

részvételével történő nemzetközi versenyekre történő kvalifikáció megszerzésével. 

Ennek értelmében a versenyzőknek kötelező részt venni a rangsorpont szerző 

versenyeken köztük a két kiemelt versenyen (Magyar bajnokság, Budapest Open). 

Főszabály szerint a magyar ranglista első két helyezettje szerzi meg a kvalifikáció 

jogát a soron következő magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi versenyre, 

de a végső utazó keretet a mindenkori szövetségi kapitány jogosult kijelölni a 3.3. 

pontban felsorolt sportszakmai szempontok alapján. 

   

A válogatottak felkészítése egyénileg történik a versenyző felkészítő mesterének 

irányításával. A tagszervezet (melynek tagja a versenyző) biztosítja a felkészítéshez 

szükséges feltételeket, eszközöket, valamint a sportszakmai felkészítési programot, 

edzésterveket.  

3.1. A versenyzők besorolása, minősítése 

A versenyzőket alapvetően két kategóriába lehet besorolni: normál (fogyatékkal nem 
élő) és speciális (fogyatékkal élő). Ezen belül a versenyző lehet fiú/férfi vagy lány/nő 
(születési neme és aktuális életkora szerint). A besorolás lehet D-minősítésűtől 
(legalacsonyabb minősítési fokozat) A-minősítésűig (legmagasabb minősítés). Hogy 
ki milyen minősítésbe sorolható, korosztályonként eltér. 
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Normál (fogyatékkal nem élő) versenyzők besorolása:  

- D-minősítésű versenyző, 
- C-minősítésű versenyző, 
- B-minősítésű versenyző, 
- A-minősítésű versenyző. 

   
Speciális (fogyatékkal élő) versenyzők besorolása: 

- Speciális D-minősítésű versenyző, 
- Speciális C-minősítésű versenyző, 
- Speciális B-minősítésű versenyző, 
- Speciális A-minősítésű versenyző. 

  
Versenyzők új korosztályos besorolhatósága a rangsorpontok alapján: 
  

  U12 U14 U16 U18 U21/Senior Masters 

D-minősítés 70-90 
pont 

70-139  70-139 70-139 70-139   

C-minősítés 90-139 140-269 140-269 140-269 140-269   

B-minősítés 140-től 270-től 270-379 270-479 270-519 219 pontig 

A-minősítés     380-től 480-tól 520-tól 220 ponttól 

3.2. A válogatott keretek felosztása 

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (a továbbiakban: MSJJSZ) válogatott 
kerettagságát több típusra kell felosztani. Ezek a következők: 

1) U12-es Válogatott Keret, 10-11 éves korúak tartozhatnak ide. 
2) Utánpótlás Válogatott Keret. Ez U14-U18-as versenyzőket tömörít. 
3) Felnőtt Válogatott Keret, amibe az U21-Senior versenyzők kerülhetnek.  
4) Masters Válogatott Keret, amibe a 35. életévüket betöltött versenyzők 

kerülhetnek.  
5) Speciális Válogatott Keret, amibe a fogyatékkal élő versenyzők kerülhetnek be, 

természetesen ez a keret tovább is bontható. 
  
Minden keret megoszlik a további szakági alkategóriákra: 

1) Ju-Jitsu Fighting válogatott keret  
2) Jiu-Jitsu (Ne-Waza) válogatott keret 
3) Duo és Duo Show válogatott keret 

3.3. A válogatott keretekbe való bekerülés sportszakmai és egyéb 

feltételei 

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 
- a versenyző MSJJSZ tagszervezetének tagja legyen; 

- a versenyző rendelkezzen az adott naptári évre kiváltott versenyengedéllyel; 

- a versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi engedéllyel; 

- a doppingellenes előírásokat követve a tagszervezet tájékoztatja az MSJJSZ 

Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottságát, ha a versenyző 

rendszeresen gyógyszert vagy táplálékkiegészítőt szed és szükség esetén 
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kiváltják a TUE engedélyeket, továbbá regisztrálják a versenyzőt az ADAMS 

rendszerbe; 

- a tagszervezet folyamatosan informálja a szövetségi kapitányt a versenyző 

fizikai és mentális állapotával, edzéstervével és versenytervével kapcsolatban; 

- a szövetségi kapitány a versenyző keretbe való felvételét jóváhagyta, azt 
nyilvánosan kihirdette; 

- a versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 
nem lehet; 

- részt vesz a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron, 
rangsorversenyeken; 

- 1 évnél nem régebbi nemzetközi eredmények a következők szerint: 

o JJIF tagszervezet által szervezett „Open” versenyeken elért legalább 

kettő dobogós eredmény; 

o más szervezeteknél vagy sportágakban elért nemzetközi eredmények 

figyelembe vétele a szövetségi kapitány elbírálása alapján történhet. 

 
Az U12-es Válogatott Keret esetében: 

- életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
- elérte legalább a „C-minősítésű versenyző” fokozatot a rangsorpontjai és 

eredményei alapján. 
  
Az Utánpótlás Válogatott Keret esetében: 

- életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
- elérte legalább a „C-minősítésű versenyző” fokozatot a rangsorpontjai és 

eredményei alapján. 
  

A Felnőtt Válogatott Keret és a Masters Válogatott Keret esetében: 
- életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
- elérte az „C-minősítésű versenyző” fokozatot a rangsorpontjai és eredményei 

alapján. 
 

A Speciális Válogatott Keret esetében (tervezett, még nem működő keret): 
- elérte legalább a „Speciális B-minősítésű versenyző” fokozatot a rangsorpontjai 

és eredményei alapján. Ez a kritérium akkor felfüggeszthető, ha a 
versenyrendszer nem teszi lehetővé a fogyatékkal élők számára a külön 
megmérettetést és a kellő számú pontok megszerzését, illetve akkor, ha a 
szövetségi kapitány a feltételek hiányában úgy dönt. 

3.4. A válogatott keret versenyeztetése 

A szövetségi kapitány által kihirdetett utazókeret nemzetközi szerepléséhez (open 

jellegű versenyek kivételével) szükséges finanszírozást az MSJJSZ a mindenkori 

rendelkezésre álló források mértékében tudja biztosítani. Önköltségi alapon 

valamennyi kvalifikációt szerzett versenyző elindulhat a soron következő nemzetközi 

versenyen a szövetségi kapitány jóváhagyásával. 

 

Az MSJJSZ minden, a magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi verseny 

kapcsán szervezi a kiutazást, a szállásfoglalást és ellátja a szükséges adminisztratív 
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teendőket. Azon tagszervezetekkel -, melyek tagjai közül kikerülnek a kiutazó 

válogatott versenyzők - az MSJJSZ külön Együttműködési Megállapodást köt az adott 

nemzetközi versenyre történő kiutazással kapcsolatban. A megállapodásban a felek 

rögzítik, hogy mely költségek terhelik a tagszervezetet és mit biztosít, finanszíroz az 

MSJJSZ. A megállapodás tartalmazza a versenyző kötelezettségeit illetve a verseny 

jellegéből adódó egyéb feltételeket. 

4. Támogatott kerettagság 

Kimagasló nemzetközi eredményeket elérő versenyzők esetében a szövetségi 

kapitány javaslatára, a sportszakmai alelnökkel közös döntés alapján támogatott 

kerettagság szerezhető. A támogatott kerettagság azon utánpótlás korú versenyzők 

támogatását célozza, akiket képességei, fejlődési potenciálja és eddig elért helyezései 

korosztályuk élvonalába emeli. 

18 év feletti versenyzők esetében a támogatott kerettagság feltétele, hogy 

rendelkezzenek pontszerző nemzetközi eredményekkel és szakmai fejlődésük 

alapján további kimagasló eredmények várhatóak tőlük, de még nem tudták teljesíteni 

a WG programba kerüléshez szükséges követelményeket. 

 

A válogatottak felkészítése egyénileg történik a versenyző felkészítő mesterének 

irányításával. A tagszervezet (melynek tagja a versenyző) biztosítja a felkészítéshez 

szükséges feltételeket, eszközöket, valamint a sportszakmai felkészítési programot, 

edzésterveket.  

4.1. A válogatott keretekbe való bekerülés sportszakmai és egyéb 

feltételei 

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 
- a versenyző MSJJSZ tagszervezetének tagja legyen; 

- a versenyző rendelkezzen az adott naptári évre kiváltott versenyengedéllyel; 

- a versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi engedéllyel; 

- a doppingellenes előírásokat követve a tagszervezet tájékoztatja az MSJJSZ 

Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottságát, ha a versenyző 

rendszeresen gyógyszert vagy táplálékkiegészítőt szed és szükség esetén 

kiváltják a TUE engedélyeket, továbbá regisztrálják a versenyzőt az ADAMS 

rendszerbe; 

- a tagszervezet folyamatosan informálja a szövetségi kapitányt a versenyző 

fizikai és mentális állapotával, edzéstervével és versenytervével kapcsolatban; 

- a szövetségi kapitány a versenyző keretbe való felvételét jóváhagyta, azt 
nyilvánosan kihirdette; 

- a versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 
nem lehet; 

- részt vesz a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron, 
rangsorversenyeken; 

- 1 évnél nem régebbi nemzetközi eredmények a következők szerint: 
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o JJIF Grand Slam-en elért 1-5. hely egyike; 

vagy 

o JJIF vagy JJEU által szervezett Európa-kupán, Világkupán elért első 

három hely egyike; 

vagy 

o Európa-bajnokságon, Világbajnokságon elért 1-6 hely egyike; 

o más szervezeteknél vagy sportágakban elért nemzetközi eredmények 

figyelembe vétele a szövetségi kapitány elbírálása alapján történhet. 

 
Az U12-es Válogatott Keret esetében: 

- életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
- elérte legalább a „B-minősítésű versenyző” fokozatot a rangsorpontjai és 

eredményei alapján. 
  
Az Utánpótlás Válogatott Keret esetében: 

- életkora megfelel a saját korkategóriájának; 
- elérte legalább a „A-minősítésű versenyző” fokozatot a rangsorpontjai és 

eredményei alapján. 

4.2. A válogatott keret versenyeztetése 

Az MSJJSZ minden a magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi verseny 

kapcsán szervezi a kiutazást, a szállásfoglalást és ellátja a szükséges adminisztratív 

teendőket. Azon tagszervezetekkel -, melyek tagjai közül kikerülnek a kiutazó 

válogatott versenyzők - az MSJJSZ külön Együttműködési Megállapodást köt az adott 

nemzetközi versenyre történő kiutazással kapcsolatban. A megállapodásban a felek 

rögzítik, hogy mely költségek terhelik a tagszervezetet és mit biztosít, finanszíroz az 

MSJJSZ. A megállapodás tartalmazza a versenyző kötelezettségeit illetve a verseny 

jellegéből adód egyéb feltételeket. 

 

A támogatott kerettagok részére az MSJJSZ: 

- ingyenes részvételt biztosít a válogatott keretedzéseken és más, a válogatottak 

számára szervezett szakmai programokon; 

- biztosítja a versenyzők mentális felkészítését; 

- megszervezi (lehetőségeihez mérten finanszírozza) a teljesítmény és fizikai 

állapot felméréséhez, rehabilitációhoz, képességfejlesztéshez szükséges 

vizsgálatokat, méréseket, speciális foglalkozásokat, szolgáltatásokat. 

5. WG felkészülés program 

A WG felkészülési programba azon versenyzők javasolhatóak, akik a WG és WCG 

kvalifikációs metódus alapján eredményesen vesznek részt a kvalifikációs 

folyamatban. A szövetségi kapitány javaslatára, a sportszakmai alelnökkel közös 

döntés alapján kerül kiválasztásra a WG felkészülési programban résztvevő 

versenyzők köre (maximum 6 fő). 
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A válogatottak felkészítése egyénileg történik a versenyző felkészítő mesterének 

irányításával. A tagszervezet (melynek tagja a versenyző) biztosítja a felkészítéshez 

szükséges feltételeket, eszközöket, valamint a sportszakmai felkészítési programot, 

edzésterveket.  

5.1. A válogatott keretekbe való bekerülés sportszakmai és egyéb 

feltételei 

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 
- a versenyző MSJJSZ tagszervezetének tagja legyen; 

- a versenyző rendelkezzen az adott naptári évre kiváltott versenyengedéllyel; 

- a versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi engedéllyel; 

- a doppingellenes előírásokat követve a tagszervezet tájékoztatja az MSJJSZ 

Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottságát, ha a versenyző 

rendszeresen gyógyszert vagy táplálékkiegészítőt szed és szükség esetén 

kiváltják a TUE engedélyeket, továbbá regisztrálják a versenyzőt az ADAMS 

rendszerbe; 

- a tagszervezet folyamatosan informálja a szövetségi kapitányt a versenyző 

fizikai és mentális állapotával, edzéstervével és versenytervével kapcsolatban; 

- a szövetségi kapitány a versenyző keretbe való felvételét jóváhagyta, azt 
nyilvánosan kihirdette; 

- a versenyző kerettagságának fegyelmi, egészségügyi vagy törvényi akadálya 
nem lehet; 

- részt vesz a válogatott keretedzéseken, képzéseken, táboron, 
rangsorversenyeken; 

- 1 évnél nem régebbi nemzetközi eredmények a következők szerint: 

o JJIF Grand Slam-en elért 1-3. hely egyike; 

vagy 

o Európa-bajnokságon, Világbajnokságon elért 1-5 hely egyike; 

5.2. A válogatott keret versenyeztetése 

A szövetségi kapitány által kihirdetett utazókeret nemzetközi szerepléséhez (open 

jellegű versenyek kivételével) szükséges finanszírozást az MSJJSZ a mindenkori 

rendelkezésre álló források mértékében tudja biztosítani.  

 

Az MSJJSZ minden, a magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi verseny 

kapcsán szervezi a kiutazást, a szállásfoglalást és ellátja a szükséges adminisztratív 

teendőket. Azon tagszervezetekkel -, melyek tagjai közül kikerülnek a kiutazó 

válogatott versenyzők - az MSJJSZ külön Együttműködési Megállapodást köt az adott 

nemzetközi versenyre történő kiutazással kapcsolatban. A megállapodásban a felek 

rögzítik, hogy mely költségek terhelik a tagszervezetet és mit biztosít, finanszíroz az 

MSJJSZ. A megállapodás tartalmazza a versenyző kötelezettségeit illetve a verseny 

jellegéből adód egyéb feltételeket. 

 

A WG felkészülési programban résztvevők részére az MSJJSZ: 
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- szervezi és finanszírozza az Európa-bajnokságokra, Világbajnokságokra 

történő kiutazás, szállás, valamint nevezési díj költségeit; 

- ingyenes részvételt biztosít a válogatott keretedzéseken és más a válogatottak 

számára szervezett szakmai programokon; 

- biztosítja a versenyzők mentális felkészítését; 

- megszervezi (lehetőségeihez mérten finanszírozza) a teljesítmény és fizikai 

állapot felméréséhez, rehabilitációhoz, képességfejlesztéshez szükséges 

vizsgálatokat, méréseket, speciális foglalkozásokat, szolgáltatásokat. 

- biztosítja a versenyzéshez szükséges formaruhát 

 

6. A program végrehajtása 

Az MSJJSZ rangsorpont szerző versenyeit követően frissítésre kerülnek a magyar 

ranglisták. A magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi versenyekről a 

szövetségi kapitány tájékoztatást ad a versenyzők részére, majd a kvalifikációs 

versenyeket követően a versenyzőkkel és mestereikkel egyeztetve kijelöli a 

nemzetközi versenyekre a válogatott kereteket és összeállítja a támogatott keretet és 

a WG felkészülési program résztvevőit, melyeket a sportszakmai alelnök 

véleményezheti.  

A program finanszírozásának mértéke a rendelkezésére álló költségvetés függvénye. 

Ennek okán az Elnökség a hazai kvalifikációs versenyeket (Magyar Bajnokság, 

Budapest Open) követően határozatban rögzíti a szövetségi kapitány által kijelölt 

utazókeretek számára biztosítandó finanszírozást és egyéb támogatásokat, 

szolgáltatásokat. 

Minden a magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi versenyhez (kivéve az 

open jellegű versenyeket) kijelölt utazókeret tagjával, illetve tagszervezetével az 

MSJJSZ együttműködési megállapodást köt, melyben rögzítik a felek kötelezettségeit, 

az esetleges finanszírozási és fizetési feltételeket, határidőket, támogatások esetében 

pedig az elszámolások módját. Az együttműködési megállapodásban részletesen le 

kell írni, hogy mely költségtételeket finanszírozza az MSJJSZ a versenyző részére. 

Mivel a válogatott utaztatása központilag az MSJJSZ szervezésében valósul meg, 

ezért önköltség esetén rögzíteni kell az MSJJSZ felé történő kifizetések módját és 

határidejét. 

Pénzbeli támogatás esetén az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a 

felhasználás feltételeit és az elszámolás módját és határidejét.  


