1. HELYSZÍN
BMTE Sportcsarnok – 1222 Budapest, Promontor utca 89.

2. SZERVEZŐK
Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség
Cím:
Telefon:
Honlap:

5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 6.
57/502-660, 57/502-661
http://jujitsusport.hu

3. INFORMÁCIÓ
Web: http://jujitsusport.hu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/590240694650367/
E-mail: jujitsubudapestopen@gmail.com

4. ELŐZETES PROGRAM
07:30 – 09:00

Mérlegelés és Regisztráció

08:30

Bírói és Edzői értekezlet

09:00

Megnyitó ünnepség

12:00

Ebédszünet

20:00

Programzárás

5. KATEGÓRIÁK
KORHATÁROK
U10 2005/2006
U12 2007/2008
U15 2004/2005/2006
U18 2001/2002/2003
U21 1998/1999/2000
21+ 1997 és idősebb
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Duo Show, Duo Classic, (Duo Start)
U10 Női, Férfi, Mix
U12 Női, Férfi, Mix
U15 Női, Férfi, Mix
U18 Női, Férfi, Mix
U21 Női, Férfi, Mix
21+ Női, Férfi, Mix

U10
U12
U15
U18
U21
21+

FIGHTING SYSTEM, NE-WAZA (GI ÉS NOGI) SYSTEM
Lányok -20 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Fiúk -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg
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
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
Nők -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Férfiak -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg
Nők -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
Férfiak -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
Nők -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
Férfiak -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg

6. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
Jelentkezés lezárása: 2017. Március 26.
Regisztráció: jujitsubudapestopen@gmail.com
Regisztráció csak a honlapon megtalálható táblázatos formában adható le!

7. NEVEZÉSI DÍJ
Nevezési díjak:
Fighting & Ne-waza (Gi and Nogi): 20 EUR - 5500 FORINT
Második nevezés: 5 EUR – 1500 FORINT
DUO couples 20 EUR – 5500 FORINT
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8. SZABÁLYOK
A versenyen a JJIF hivatalos szabálykönyve és egyéb rendelkezései érvényesek.
Korosztályos (U15,
mellékletben.

U12,

U10)

szabályzások

megtalálhatóak

a

vonatkozó

9. SZEREZHETŐ KVALIFIKÁCIÓK
Az MSJJSZ tagszervezetei számára a Budapest Open egyben a 2018-as Magyar
Kupa versenye is.
A versenyen szerzett helyezésekkel a 2018-as Balkan Openre (U15 Világkupa, Athén
Görögország), a 2018-as U18-U21-es Európa bajnokságra (Bologna, Olaszország)
a 2018-as felnőtt Európa bajnokságra (Gliwice, Lengyelország) és a 2018-as felnőtt
Világbajnokságra (Malmö, Svédország) lehet kvalifikációt szerezni.
Azon kategóriákban, ahol külföldi versenyzők is vannak a következő szabályzások
vannak érvényben a rangsorpontok számítását tekintve:
Mindig a 3 legmagasabb helyezést elért magyar versenyző kapja a magyar
rangsorpont rendszer szerint adható 1., 2. és 3. helyért járó pontokat.
Két fős kategóriában, ahol egy magyar és egy külföldi versenyző van ott rangsorpont
és magyar kupagyőztes cím nem adható.
Három fős kategóriában, ahol egy magyar és két külföldi versenyző van ott
rangsorpont és magyar kupagyőztes cím nem adható.
Minden olyan kategóriában, ahol csak két magyar versenyző van ott rangsorpont és
magyar kupagyőztes cím nem adható.

10. VERSENYBÍRÓK
Minden egyesület, tagszervezet jelölhet bírót a versenyre. A bírókiválasztás és
bíróküldés menete az MSJJSZ által kiadott Bírói Szabályzat alapján történik.

11. EDZŐK
Minden nevező sportegyesület két edzőt/sportvezetőt akkreditálhat a versenyre, amit
a nevezéssel egyidejűleg kell jelezni. Csak azon edzők, sportvezetők léphetnek be a
versenyterületre, akiknek versenyzőjét pástra szólították és náluk van az akkreditációt
igazoló kártya.
Az edzőkre vonatkozó viselkedési szabályok tekintetében a JJIF szabályzásait kell
követni.
Budapest, 2017. December 11.
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