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ELNÖKI  KÖSZÖNTŐ  ÉS  MEGHÍVÓ  
  
  
  
Tisztelt  Mesterek,  Klubvezetők,  Versenyzők,  Kedves  Sportbarátaink!    
  
Sok  szeretettel  köszöntünk  Titeket,  a  Jászsági  Harcművészeti  Akadémia  és  a  Magyar  
Sport   Ju-Jitsu   Szakszövetség   nevében.   Az   a   megtiszteltetés   ért   bennünket,   hogy  
Szakszövetség   2017.   évi   versenynaptárába   bekerült,   a   három   éve  
hagyományteremtés  céljából  útjára  indított  „JÁSZ  VIADAL”.    
  
Az   1998-   ban,   a   Jászságban   elkezdett   sport   ju-jitsu   hagyományoknak   megfelelően  
Jászberény  ismét  a  sport  ju-jitsu  egyik  „fellegvárává”  vált.    
  
A   JJIF   versenyszámokból   álló   rendezvény   célja,   hogy   emelje   a   ju-jitsu   versenyzők  
felkészültségét,   és   odavonzza   a   sportszakemberek   és   érdeklődők   figyelmét   e  
látványos  küzdősportra.    
  
A   verseny   megrendezésére   a   hagyományoknak   megfelelően   nyílt   rendszerben  
kerül   sor,   mely   azt   jelenti,   hogy   stílusirányzatoktól   függetlenül   bármely   versenyző  
indulhat,  aki  elfogadja  a  Szakszövetségünk  szabályait,  és  megfelel  az  egészségügyi  
és  egyéb  adminisztratív  kötelezettségeknek.    
  
A   fenti   elveknek   megfelelően   várjuk   versenyünkre   bármely   klub   bármelyik  
szakosztálya  illetve  versenyzője  nevezését,  legyen  az  Kempo,  Karate,  Kick-box,  
MMA,   Judo,   Ju-jitsu,   BJJ,   Baranta,   Grappling,   Birkózás   stb.,   illetve   független,  
egyéni   nevezőket   is   szeretettel   várunk!   Célunk,   hogy   kiváló,   sportszerű  
küzdelmekben   legyen   része   a   szakembereknek,   versenyzőknek   és   érdeklődőknek  
egyaránt.    
  
Mottónk:  „Nem  az  előző  versenyek  rangsorai  mutatják  meg,  hogy  mire  képes  
valaki,  hanem  az,  amit  az  aktuális  versenyen  bizonyít.”  
(Kilian  Jornet)    
  
Bízunk   benne,   hogy   a   versenyünkön   mindenki   a   legjobb   formáját   tudja   nyújtani,   és  
sok  ranglista  ponttal  gazdagodik  majd.    
  
Jó  felkészülést,  és  kiváló,  eredményes  versenyzést  kívánunk  mindenkinek!    
  
  
  
  
Garamvölgyi  Mihály  
dr.  Gulyás  Richárd  Miklós  
Szakszövetségi  főtitkár  
Szakszövetségi  elnök  
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A verseny kezdő időpontja: 2017. március 18. 10:00.óra
A mérlegelések, orvosi vizsgálat ideje: 2016. március 18.
gyermek és junior korosztály 08:30-tól 09:30-ig,
felnőtt és szenior korosztály 11:00-től 12:00-ig
A verseny helyszíne: Nagyboldogasszony Iskola tornaterme (Jászberény, Lehel vezér tér 5.)
Megközelítés: 5100 Jászberény, Verseny utca 9. felől
Parkolási lehetőség: 1. számú Posta parkolójában; Petőfi utcában; Nagytemplom utcában.
A verseny fővédnöke: Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség
Verseny rendezője: Jászsági Harcművészeti Akadémia
A verseny főbírája: Ziegler Csaba a MSJJSZ Bírói Bizottságának mb. elnöke
A nevezések beérkezésének határideje: 2017. március 11. (szombat) éjfél
A nevezés módja: kizárólag elektronikus úton, online rendszeren keresztül, ezzel egyidejűleg
a nevezési táblázatot kitöltve el kell juttatni az ricsi-1@freemail.hu e-mail címre.
A nevezési felület elérhetősége: http://jujitsusport.hu/nevezes/
A nevezési felület 2017. március 3-án válik elérhetővé egészen a nevezési határidő lejártáig.
A beérkezett nevezések feldolgozását követően a párosításokat közzétesszük a fenti
weboldalunkon 2016. március 14-én. A hibás nevezések korrigálására március 15-én éjfélig
lesz lehetőség, de ebben az időszakban új, első szándékú nevezést már nem fogadunk el.
A versenyzés feltételei:
-‐   A versenyzőknek sportorvosi engedély kötelező.
-‐   Sportbiztosítással kell rendelkeznie az induló versenyzőknek.
-‐   Versenyzői nyilatkozatot kötelező kitöltve, aláírva leadni (kiskorú esetében szülői
aláírással ellátva).
A nyilatkozatok, versenyszabályzat és jelen kiírás elérhetők a Magyar Sport Ju-Jitsu
Szakszövetség weboldalán a dokumentumtár menüben:
http://www.jujitsusport.hu/dokumentumtar.html
A szervezők és Szakszövetségünk elvárja minden indulótól, hogy a nevezéssel a versenyző
kötelező érvénnyel vegye magára a szabályrendszerünket, azt a küzdelem előtt alaposan
tanulmányozza és a benne foglaltak szerint küzdjön és viselkedjen!
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A verseny helyszíne: Nagyboldogasszony Iskola tornaterme (Jászberény, Lehel vezér tér 5.)
Megközelítés: 5100 Jászberény, Verseny utca 9. felől
Parkolási lehetőség: 1. számú Posta parkolójában; Petőfi utcában; Nagytemplom utcában.
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A nevezési díj rendezése előzetesen, átutalással, a Jászsági Harcművészeti Akadémia
Sportegyesület 10918001-00000092-19790009 folyószámlájára befizetve történik (IBAN
HU24 1091 8001 0000 0092 1979 0009).
A nevezési díj beérkezési határideje 2017. március 13-a, éjfél!
A nevezési díjak helyben történő kifizetése esetében plusz 1.000,- Ft nevezési költséget
számítunk fel a nevezési díjon felül személyenként.
Az „OPEN” kategóriákra történő nevezés értelemszerűen kizárólag helyben történhet.
TEHÁT A NEVEZÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 11-ÉN, ÉJFÉL (eddig kell online
nevezni, és beérkeznie a nevezési táblázatnak a nevezési oldalon megadott e-mail címre ).
A NEVEZÉSEK HELYESBÍTÉSÉNEK (új nevezés kizárt!) 2016. MÁRCIUS 15-ÉN
ÉJFÉL!
A NEVEZÉSI DÍJ BEÉRKEZÉSI (nem átutalási, hanem az átutalásnak a számlánkra történő
beérkezésének a határideje) HATÁRIDEJE 2016. MÁRCIUS 13-ÁN ÉJFÉL!
A helyben rendezett nevezési díjak esetében plusz 1.000,- Ft költséget számolunk fel
versenyzőnként.
A nevezéseket tehát csak a http://www.jujitsusport.hu/nevezes/ nevezési oldalon található
nevezési felület kitöltése, valamint a http://www.jujitsusport.hu/dokumentumtar.html oldalon
található táblázat kitöltése, és ezzel egyidejűleg a nevezési táblázat jelen kiírásban megadott email címre történő elküldése esetén fogadjuk el!
FIGYELEM! Az adatokat külön fel kell vinni a nevezési felületen, mert ez szolgálja a gépi
rögzítést és a gépi sorsolást. Ezzel egy időben a nevezési táblázatot is le kell tölteni, a kért
adatokat beírni, elmenteni, és az elmentett, kitöltött táblázatot a megadott e-mail címre
elküldeni (info@jaszharcos.hu). Ez szolgálja az ellenőrzést.
Amennyiben nehézség adódik a nevezéssel, keressen bennünket elérhetőségeinken.
Budapest, 2017. 02. 11.
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A  VERSENY  DIVÍZIÓI  A  NYÍLT  SPORT  JU-JITSU  VERSENYRE  AZ  ALÁBBI  
SZÁMOKBAN  LEHET  NEVEZNI.  
  
A  DIVIZIÓK  SZABÁLYAINAK  RÉSZLETEZÉSE  A  SZABÁLYKÖNYVBEN  
OLVASHATÓ!  
A nevezésnél az alábbi adatokat szükséges megadni: név, születési dátum, klub és/vagy
egyesület neve, küzdősport stílusának megnevezése, a sportoló valós testsúlya, a sportoló
edzésideje (hónapokban), a súlycsoportja és a korcsoportja.
A korcsoport számításánál kizárólag a születés éve (hónap és nap nem!) számít.
1. JJIF - Ne Waza (GI földharc)
Földharc jellegű küzdelem, melynél cél az ellenfél földre vitele, feladásra kényszerítése. A
küzdelmek állásból indulnak. A küzdelmek során korosztályoktól függően lehet alkalmazni
dobásokat, lesodrásokat, leszorításokat, fojtásokat és feszítéseket. A mérkőzések értékelése
pontozásos rendszerben történik. A mérkőzésen csak azok a technikák értékelhetők, melyek
engedélyezett technika alkalmazásával érvényes módon történtek. A földharcnál feladásra
kényszerítés esetén (ún. lekopogtatás) a küzdelem véget ér, a lekopogást kikényszerítő fél
győzelmével.
Részletes szabályok a Szabálykönyvben találhatók.
2. JJIF – Duo System
Páros önvédelmi, technikai versenyszám. A ju-jitsu hagyományos értékeit, az önvédelmi
készségek fejlesztését szolgálja. A Duo rendszer célja, hogy a versenyző páros (Tori/Uke) saját
csapatának tagjával több, előre meghatározott támadásra védekező kombinációkat mutasson
be. A támadások 4 csoportra és csoportonként 5 támadásra vannak felosztva:
A. Fogás támadások
B. Átkaroló és fojtás támadások
C. Ütés, csapás és rúgás támadások
D. Fegyveres támadások
A végrehajtást a bírók a szabálykönyvben meghatározott szempontok szerint pontozással
értékelik. Ebben a versenyszámban kizárólag azonos nemű párok indulhatnak.
3. JJIF – Duo Mix System
Páros önvédelmi, technikai versenyszám. A ju-jitsu hagyományos értékeit, az önvédelmi
készségek fejlesztését szolgálja. A Duo rendszer célja, hogy a versenyző páros (Tori/Uke) saját
csapatának tagjával több, előre meghatározott támadásra védekező kombinációkat mutasson
be. A támadások 4 csoportra és csoportonként 5 támadásra vannak felosztva:
A. Fogás támadások
B. Átkaroló és fojtás támadások
C. Ütés, csapás és rúgás támadások
D. Fegyveres támadások
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A végrehajtást a bírók a szabálykönyvben meghatározott szempontok szerint pontozással
értékelik. Ebben a versenyszámban kizárólag különböző nemű párok indulhatnak.
4. JJIF – Duo Show System
Bemutató jellegű, páros önvédelmi, technikai versenyszám. Cél a minél látványosabb
bemutatása egy önvédelmi jellegű történetnek, melyet hitelesen, akár színészi retorikával is elő
kell adni. A ju-jitsu hagyományos értékeit, az önvédelmi készségek fejlesztését szolgálja. A
Duo rendszer célja, hogy a versenyző páros (Tori/Uke) saját csapatának tagjával több, előre
meghatározott támadásra védekező kombinációkat mutasson be. A támadások 4 csoportra és
csoportonként 5 támadásra vannak felosztva:
A. Fogás támadások
B. Átkaroló és fojtás támadások
C. Ütés, csapás és rúgás támadások
D. Fegyveres támadások
A végrehajtást a bírók a szabálykönyvben meghatározott szempontok szerint pontozással
értékelik. Ebben a versenyszámban azonos nemű és vegyes párok is indulhatnak.
5. JJIF – Fighting System
A Fighting System a sport ju-jitsu komplex küzdőszáma, melyben a versenyzők ütés/rúgás
kombinációkkal, dobásokkal, feszítésekkel, fojtásokkal és leszorításokkal küzdenek egymás
ellen. Az érvényesen alkalmazott technikákért pontokat kapnak. A mérkőzés győztese az a
versenyző, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze, vagy ún. „full ippont” ért el (a közdelem
minden elemében – állóharc, dobás, földharc – ippon értékű találatot szerzett).
Az ütéseket és a rúgásokat kontrollal (touch contact) kell végrehajtani. Tiltott technika a fej
frontális támadása és az öv alatti támadások. Védőfelszerelés használata kötelező.
6. Sport Jitsu „C” – touch contact+földharc
Kesztyűs, vegyes rendszerű küzdelmek, melyeknél cél a pontszerzés, illetve az ellenfél
feladásra kényszerítése földharc technika alkalmazásával. Az ütések és rúgások csak
érintőlegesen alkalmazhatók a Szabálykönyvben foglaltaknak megfelelően. A küzdelem
állásból indul, és folyamatos a földre vitelt követően is. A mérkőzések értékelése pontozásos
rendszerben történik. A mérkőzésen csak azok a technikák értékelhetők, melyek engedélyezett
technika alkalmazásával érvényes módon történtek. A küzdelem véget ér a földharcnál
feladásra kényszerítés esetén (ún. lekopogtatás) a lekopogást kikényszerítő fél győzelmével.
A korosztályok és súlykategóriák, valamint a szabályrendszerünk az alábbi linkre
kattintva, a szabálykönyvben olvashatók:
http://www.jujitsusport.hu
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Nevezési díjak: A Magyar Sport Jitsu Szakszövetség tagjainak az 1. versenyszám 4.500,Ft, minden további versenyszám 2.000,- Ft.
Nem Magyar Sport Jitsu Szakszövetség tagok részére az 1. versenyszám 6.000,- Ft, minden
további versenyszám 4.000,- Ft.
Ebben az évben is meghirdetjük a küzdelmi versenyszámokban a különdíjas „OPEN”
versenyszámokat. JJIF Ne Waza, JJIF Fighting System, Sport-jitsu “C” szabályok
szerint, melyek szintén a Szabálykönyvben olvashatók.
(az „OPEN” kategóriába a nevezés súlytól függetlenül bárkinek, aki betöltötte a 18. életévét,
és legalább első, második vagy harmadik helyezést ért el a verseny bármelyik kategóriájában.
Erre a divízióra tehát a nevezés és a kvalifikáció kizárólag a helyszínen lehetséges!)
Versenyszámok díjazása:
1. helyezett: érem, oklevél
2. helyezett: érem, oklevél
3. helyezett: érem, oklevél
4. helyezett: oklevél
Az „OPEN” versenyszámok 1.helyezettje külön kupa és oklevél díjazásban, valamint a 2. és 3.
helyezettek külön érem és oklevél díjazásban részesülnek.
Ebben az évben is meghirdetjük a „CSAPATBAJNOKSÁGOT”, melyre egy klub vagy
egyesület 5 tagjával lehet nevezni. A csapatbajnokság eredményeit az egyéni eredmények
alapján állapítjuk meg. A csapat versenyzőinek a legjobb eredménye számít bele.
A csapatbajnokságra nevezés a helyszínen történik, a csapattagokat verseny megkezdése
előtt kell megnevezni. A csapatnevezés díja 5.000,- Ft
Külön díjazásban részesül a LEGEREDMÉNYESEBB KLUB, vagy egyesület. Itt az
egyesület / klub valamennyi eredménye beleszámít az összesítésbe.
A csapatbajnokság díjazása:
1. helyezett. serleg, oklevél
2. helyezett: oklevél
3. helyezett: oklevél
4. helyezett: oklevél
5. helyezett: oklevél
Belépő díjak:
Felnőtt: 1.000 Ft (versenyzők és bírók, bíró segédek, valamint maximum két-előre regisztráltedző kivételével kötelezően fizetendő).
Diák, nyugdíjas, gyerek: 500,- Ft (7 év alatt ingyenes).
Belépéskor a nézők eltérő színű karszalagot kapnak, mint a versenyzők és a stáb. A nézők
kizárólag a nézői szektorban tartózkodhatnak, a versenyzőket a pástokhoz kizárólag egy edző
kísérheti.
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A rendet biztonsági személyzet felügyeli!
Versenyzési feltételek:
-‐   érvényes sportorvosi igazolás ”versenyezhet” bélyegzővel vagy kitöltött és aláírt
egészségügyi nyilatkozat nevezési laphoz csatolt).
-‐   kitöltött versenyzői nyilatkozat (nevezési laphoz csatolt).
-‐   harcművészhez méltó és a versenyszámokhoz megfelelő öltözet
-‐   megfelelő módon leadott nevezés és határidőre beérkezett nevezési díj
A nyilatkozatok az alábbi linkre kattintva letölthetők:
http://www.jujitsusport.hu/dokumentumtar.html
Versenykategóriák, korosztályok (JJIF rendszerben)
Korosztályok
A korosztály meghatározásánál a születési évet kell figyelembe venni.
Fighting System és a Ne Waza (gi földharc) korcsoportok
MIKRO
KÖLYÖK
GYEREK
KADET
JUNIOR
FELNŐTT
SENIOR

- U8
- U10
- U12
- U15
- U18
- U21
- U21+

- 6/7 évesek
- 8/9 évesek
- 10/11 évesek
- 12/13/14 évesek
- 15/16/17 évesek
- 18/19/20 évesek
- 21 év és feletti évesek

(MICRO)
(MIDGET)
(CHILDREN)
(CADETS)
(ASPIRANTS)
(ADULTS)
(SENIOR)

Súlykategóriák
U8 és U10 kategóriákban:
Lányok: -19 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, 48+ kg
Fiúk: -20, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, 50+ kg
U12 kategóriában:
Lányok: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, 48+ kg
Fiúk: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, 50+ kg
U15 kategóriában:
Lányok: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, 63+ kg
Fiúk: -34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, 66+ kg,
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U18 kategóriában:
Lányok: -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, 70+ kg
Fiúk: -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, 75+ kg
U21 és az U+21 korosztályokban:
Nők: -48kg, -55kg, -62kg, -70kg, 70+ kg
Férfiak: -55kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, 94+ kg
A szervezők fenntartják a jogot a kategóriák összevonására, a résztvevők számától
függően!
A versenyzőknek legkésőbb 09:00 óráig meg kell érkezniük a verseny helyszínére és
legkésőbb 9:30 óráig a mérlegelésüknek, orvosi vizsgálatuknak, dokumentációik
ellenőrzésének és leadásának meg kell történnie!
9:30 óra utáni érkezés a rendezvényből való kizárást vonhatja maga után, melyre a jogot
a rendezőség fenntartja!
Minden versenyzőnek a saját küzdelmi stílusa szerinti öltözetben kell megjelennie!
A klubok hozhatnak csapatzászlót, logo-t!
Ha bármi kérdése adódik a versennyel kapcsolatosan kérem keressenek bizalommal:
dr. Gulyás Richárd Miklós: +36-20/9745-034
Garamvölgyi Mihály: +36-30/316-6202
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