2018 DUNAKESZI
Ju-Jitsu Rangsorverseny
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség
2018. II. félévének második ju-jitsu Rangsorversenye
kvalifikáció a Ju-Jitsu Magyar Bajnokságra.

2018. november 17.
Dunakeszi Szent István Általános Iskola
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3/A

Helyszín:

Dunakeszi Szent István Általános Iskola
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3/A

Időpont:

2018. november 17. szombat, 10:00 óra
8:00 mérlegelés/regisztráció kezdete

Belépődíj:

Nincs

Versenyszámok:

Fighting System haladó
Fighting System kezdő – a versenyszámban rangsorpont nem
szerezhető!
Ne Waza System Gi
Ne Waza System NoGi
Duo System
Duo Show System

Nevezési díj:

U18 korosztálytól 5.000 Ft első nevezés, 1.000 Ft/db a többi
U8-U15 korosztályig 4.000 Ft első nevezés, 1.000 Ft/db a többi
Duo versenyszámoknál a páros nevezési díja U15 korosztályig 4.000 Ft.
Duo versenyszámoknál a páros nevezési díja U18 korosztálytól 5.000 Ft.

Nevezési határidő:

2018. november 14. szerda 24:00 óra.

A határidő lejárta után, nevezést nem fogadunk el.
2018. november 15. csütörtök a korrekciós nap.
A nevezés menete:

A nevezést a klubvezetők adják le!
Nevezni azokat a versenyzőket lehet, akik:
- rendelkeznek versenyengedéllyel,
- rendelkeznek érvényes sportorvosi engedéllyel,

- rendelkeznek érvényes balesetbiztosítással,
- 18 év alatti versenyző rendelkezik szülő/gondviselő által aláírt
felelősségvállalási engedéllyel. A nyilatkozat letölthető a honlapunkról.
A versenyen minden versenyző a saját felelősségére vesz részt.
A nevezési feltételek meglétét nem ellenőrizzük, arról a csapatvezető
nyilatkozik! A nyilatkozat letölthető a honlapunkról.
Nevezni online felületen itt lehet. (Google Drive) A nevező csapatvezetőnek rendelkeznie kell
gmail.com e-mail címmel! Azok a klubvezetők, akiknek a klubja nincsen feltűntetve a nevezési
táblázatban, Hullám Dénes főtitkár úrtól e-mailban kérjenek nevezési lehetőséget!
(msjjsz.fotitkar@gmail.com)
Nevezési díj befizetése számla ellenében utalással történik. A nevezés leadása után a nevező
elektronikus számlát kap.
A számlaszám: Érsekvadkert és vidéke Takarékszövetkezet 64000077-10020865-00000000
Nevezési díj befizetése a helyszínen számla ellenében kézpénzfizetéssel is lehetséges a
regisztráció során.
A hibásan leadott nevezések következményeiért a teljes felelősség a csapatvezetőé.
Versenyszabályok:

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyszámaiban
(Fighting System, Ne Waza System, Duo System, Duo Show System)
a JJIF szabályai az irányadók. Letölthető:
http://www.jujitsusport.hu/files/docs/msjjsz-szabalykonyv-2018.pdf

Korosztályok: MIKRO
KÖLYÖK
GYEREK
KADET
ASPIRÁNS
JUNIOR
FELNŐTT

U8
U10
U12
U15
U18
U21
21+

6/7 évesek
8/9 évesek
10/11 évesek
12/13/14 évesek
15/16/17 évesek
18/19/20 évesek
21 éven felüliek

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

2012 - 2011
2010 - 2009
2008 - 2007
2006 – 2005 - 2004
2003 – 2002-2001
2000-1999-1998
1997 –

Súlycsoportok:
U8 korosztályban a fiúk és lányok között nincsen kategóriabontás. Egy súlykategóriában a
legkönnyebb és a legnehezebb versenyző között nem lehet 3 kg-nál nagyobb súlykülönbség.
U10 korosztály súlycsoportjai:
Lányok: -20 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Fiúk: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg
U12 korosztály súlycsoportjai:
Lányok: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -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 korosztály súlycsoportjai:
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,
U18 korosztály súlycsoportjai:
Lányok: -40 kg, - 44 kg, - 48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -+70 kg
Fiúk: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -+81 kg
U21-U21+ korosztály súlycsoportjai:
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
Mérlegeléskor a tényleges testsúly alapján történik a besorolás. Nincsen súlytolarencia!
(pl: U15 fiú súlya 37,05 Kg. Ebben az esetben U15/-41 kg kategóriába kerül.)
A szervezők fenntartják a jogot, hogy azonos korosztályon belül - a mért testsúlyt figyelembe
véve – összevonjanak súlykategóriákat. Az összevonáskor figyelembe veszik az összevont
kategória legkönnyebb és legnehezebb versenyzője közötti súlykülönbséget, melynek értéke
nem haladhatja meg:
U10 korosztályban - 4 kg-t.
U12 korosztályban - 4 kg -t.
U15 korosztályban - 5 kg -t.
U18 korosztályban - 5 kg -t.
U21 és felette
- 6 kg -t.
Rangsorpont:

A versenyen rangsorpontot lehet szerezni. A részvételért 5 pont jár
I. helyezés
50 pont
II. helyezés
45 pont
III. helyezés
40 pont
IV. helyezés
35 pont
V. helyezés
30 pont
VI. helyezés
25 pont
VII. helyezés
20 pont
VIII. helyezés
15 pont
IX. helyezés
10 pont
X. helyezés és alatta: 5 pont

Figyelem! Egy fős kategóriát a szervezők törölnek. Az egyedül maradt versenyzőnek a
szervezők jelölnek ki ellenfelet. Amennyiben a versenyző vagy az edzője nem fogadja el a
kijelölt ellenfelet, úgy az egyedül maradt versenyző kategóriája törölve lesz.
Kvalifikáció:

A verseny a 2018/II. félév második rangsorversenye. A versenyző jogot
szerez a 2018 Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon való részvételre.
(2018. december 08. Dunakeszi)

Ruházat:

Fehér dogi piros és kék övvel. (A fehértől eltérő színű gi-ben is lehet
versenyezni, de ajánlott a fehér színű ruha.)

Védőfelszerelés:

Ne Waza System versenyszámnál U15 korosztálynál és felette a
protektorok használata tilos. (mellvédő, szuszpenzor, stb.)
Fighting System versenyszámnál az előírásoknak megfelelő piros és kék
lábszárvédő + kesztyű. U12 korosztálynál és alatta, a szuszpenzor és a
fogvédő ajánlott védőfelszerelés. U15 korosztálynál és felette lányoknál
és a nőknél mellvédő és a fogvédő használata ajánlott. U15
korosztálynál és felette a fiúknál és a férfiaknál a szuszpenzor és a
fogvédő ajánlott védőfelszerelés.
A Fighting System U10 és U8 sportvetélkedőin a lábszárvédő nem
kötelező!
Dou System és Duo Show System versenyszámoknál csak olyan
védőeszköz viselése engedélyezett, mely egy korábban sérült testrész
védelmét szolgálja, de nem okozhat sérülést a másik versenyzőnek.

Duo System eszközei: A versenyszámoknál kizárólag olyan eszközöket használhatnak a
versenyzők, melyek nem okoznak sérülést a versenytársban és a
tatamiban.
A megfelelő öltözetről, védőfelszerelésről minden résztvevő saját maga gondoskodik.
A versenyen kép, hang és videó felvétel készül.
Adatkezelési nyilatkozat
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében
adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel és tart nyilván. Ezt az előírásoknak megfelelően,
csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.
Információ: Nagy Róbert - jujitsu.hungary@gmail.com - +36 70 355 3763

