2009.
II. Monorierdő Barátság Kupa
Országos Nyílt Jujutsu Verseny
Az IFJÚSÁGI JUJUTSU KÖR rendezésében

2009. Március 7. szombat
Monorierdő, Szabadság utca 43.
Fekete István Általános Iskola tornaterme

Támogatók
Monorierdő Község Önkormányzata
Békési Vagyonvédelmi Kft
Monorierdői Sarok ABC

Versenykiírás
A verseny célja:
Magyarországi Harcművészek, egyesületi hovatartozástól függetlenül, a barátság jegyében
találkozhassanak, és összemérhessék tudásukat, erejüket.
Rendező, szervező: Ifjúsági Jujutsu Kör, Monorierdő Dojo
Védnök:
Juhász Sándor Polgármester
Helyszín:
Monorierdő, Szabadság utca 43. Fekete István Általános Iskola tornaterme
Időpont:
2009. Március 7. Szombat
Beérkezés, egyeztetés: 8 órától 9 óráig
Mérlegelés:
9: 30-kor befejeződik
Megnyitó:
10 órakor
Eredményhirdetés: Várhatóan 15-20 óra között
Versenyszám:
Jujutsu Kata Waza - egyéni verseny nemenként 6 kategóriában
Jujutsu Tachi-Randori Waza – egyéni verseny fiúknál 30 kategóriában, lányoknál kb. 8 kategóriában.
Egyéni összesített – nem kel nevezni, automatikus.
Csapat összesített– max. 8 fős, nevezési díj nincs.
(lásd a versenyszabálynál)
Díjazás:
Egyéni:
Csapat:
Nevezés:
Nevezési díj:
Csapat nevezési díj:
Nevezési határidő:
Nevezés:
Nevezési pótdíj:
Nevezés lemondása:
Indulási feltételek:

Óvás:
Látogatói jegy:
Orvosi ellátás:
Öltöző:
Információ:

I., II., III. hely érem, oklevél
IV. hely oklevél
I. hely Kupa, oklevél
II., III. hely oklevél
1.500 Ft / fő ha csak egy versenyszámban indul, ha egynél többen akkor
1.000 Ft / fő / versenyszám.
Nincs
2009. március 2. hétfő
A mellékelt nevezési lappal, melyet a versenyzők oktatója, mestere tölti ki és
küldi el email-be a ijk-jujutsu@freemail.hu címre. Vagy levélben a
2213. Monorierdő, Harmat utca 39.-re az egyesület székhelyére.
határidőn túl érkezett vagy a helyszínen nevezők +1000 Ft-ot fizetnek.
2009. március 6. 12 óráig díjtalan, utána csak a nevezés díj 50%-ával lehet.
- Nevezés leadása
- Versenyszabályok elfogadassa
- Érvényes orvosi igazolás és sportbiztosítás, minden versenyző saját
felelősségére versenyez, sérülésekért a rendezőség semmiféle felelősséget
nem vállal.
Max. 15 percen belül a verseny főbírójához írásban benyújtva.
Óvás díja 5000 Ft.
Becsület kassza, minimum 200 Ft (a bevétellel a Monorierdői gyermek
harcművészeket támogatják).
orvosi elsősegély, alapellátás
tranzit jellegű, csak öltözésre
Füzesi Péterné 06-70-209-0546, ijk-jujutsu@freemail.hu
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Versenyszabályzat
A rendezőség minden versennyel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.
A küzdő felület (pást) 6x6 méter, a verseny 1 páston lesz lebonyolítva.
A verseny helyszínére való érkezéstől a csapatvezetőkre, versenyzőkre és a kísérőkre érvényesek a
DOJO REIHO (edzőtermi etikett) szabályi.
Nem harcművészhez méltó viselkedés kizárást - kitiltást von maga után.
Kategóriák nemenként és fokozati lebontásba a kiírtak szerint. Ha egy kategóriában nincs meg a
lányoknál minimum 3fő, fiúknál minimum 4 fő, akkor más kategóriával/nemmel összevonható. Az
összevonásba a csapatvezetőnek és a versenyzőnek is bele kell egyeznie, ha nincs megegyezésre
lehetőség a nevezési díj visszafizetésre kerül.
A gyakorlatok előadásmódja. A versenyzőt a versenyterülethez szólítják, a rendezőség által kijelölt
helyen várakozik addig, míg nem ő következik. Ekkor a küzdőterületre lép, meghajol a bíróknak, és a
vezetőbíró engedélyére elkezdi gyakorlatát / megkezdik a küzdés.
Befejezéskor megvárja az eredményt / pontozást, és a vezetőbíró engedélyével elhagyja a pástot. A
versenyterülethez szólítástól fogva fokozottan érvényesek a versenyzőre a harcművészhez méltó
viselkedés szabályai, elvei.

Jujutsu Kata Waza
Korosztályi és fokozati megkülönböztetéssel:
Kategóriák

Korosztály év
szerint

Öv Fokozat

legfeljebb 8 kyu, citromsárga övig
magasabb öv fokozatú a Gyermek II. kategóriában indulhat
legfeljebb 7 kyu, narancssárga I. övig
Gyermek II
1999-1997
magasabb öv fokozatú a Serdülő kategóriában indulhat
legfeljebb 6 kyu, narancssárga II. övig
Serdülő
1996-1994
magasabb öv fokozatú az Ifjúsági kategóriában indulhat
Kezdő: 6 kyu-ig, narancssárga övig,
Ifjúsági
1993-1991
Haladó: 5 kyu-tól, zöld övtől
Kezdő: 6 kyu-ig, narancssárga övig,
Felnőtt
1990 és előtte
Haladó: 5 kyu-tól, zöld övtől
(Övfokozati és korosztályi felosztás a versenyzők létszámától függ, összevonhatók)
Gyermek I

2002-2000

Minden versenyző a saját stílusának megfelelő formagyakorlatot mutat be, melynek tükröznie kell a
Japán Jujutsu Ryu technikai gyakorlatait, hagyományos és egyéni koreográfia alapján. Bemutatható a
tradicionális, klasszikus Jujutsu Ryu (hűen követve a hagyományokat, pl. etika, forma, stb.) és az olyan
Modern Jujutsu gyakorlat, ami a mai kor emberéhez és életviteléhez közelebb áll.
Versenyen stílusának megfelelő formaruha használata kötelező.
Egyéni pontozásos versenyszám. 3 pontozóbíró ítélkezik, a pontszámokat felmutatják a versenyzőknek,
közönségnek, majd az adminisztrátor felé, akik rögzítik a verseny lapra és a jegyzőkönyvbe.
Értékelés 5-10 pont között történik.
Versenyzők egymás után sorsolás szerint mutatják be gyakorlatukat, és a legmagasabb pontszámú
versenyző győz. Pont egyenlőség esetén, az azonos pontszámú versenyzők újra bemutatják
gyakorlatukat, és az ott elért pontszám, dönti el helyezésüket (a magasabb pontszám).
Az eredmény beleszámít az egyéni és csapat összesítésbe.
Jujutsu Kata Waza páros gyakorlat, de csak a technikát bemutató felet pontozzák (1 támadóval
szemben).
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A gyakorlat bemutatására adott idő maximum 1 perc, a bemutatható gyakorlatok száma minimum 5, de
lehet több is.
Idő túllépés miatt a bemutató versenyző a legalacsonyabb pontszámot kaphatja, meg azaz 5 pontot.
Kata versenyen az a gyermek és felnőtt harcművész indulhat, akinek Jujutsu tanulmányi ideje legalább
egy év.
A versenyző a saját és magasabb korosztályi, fokozati kategóriában is indulhat.
Pontozásnál figyelembe veszik a bírók a:
- technikai hihetőséget, életszerűségét, hatékonyságot, végrehajtását,
- technikai kivitelezés módját, célszerűségét, összhangját, dinamikáját,
- a technika kontrolálását,
- gyakorlat szakmai színvonalat, esztétikai élményét,
- a koreográfia összetettségét, technikai repertoárját,
- versenyző etikáját (be-levonulás, tiszteletadás, stb.)
- a versenyző magbiztonságát, határozottságát,

Jujutsu rendszerű Tachi-Randori Waza
Korosztályi és súlycsoportos megkülönböztetéssel:
Kategóriák

Korosztály év
szerint

Súlycsoportok (kg)

Gyermek I

2004-2003

-22 ; 22,1+

Gyermek II

2002-2001

-25 ; 25,1+

Gyermek III

2000-1999

-32 ; 32,1-38 ; 38,1+

Gyermek IV

1998-1997

-35 ; 35,1-43 ; 43,1+

Serdülő

1996-1995

-45 ; 45,1-53 ; 53,1-60 ; 60,1+

Ifjúsági I

1994-1993

-55 ; 55,1-63 ; 63,1-72 ; 72,1+

Ifjúsági II

1992-1991

-60 ; 60,1-68 ; 68,1-76 ; 76,1+

Felnőtt

1990- 1972

-75 ; 75,1-85 ; 85,1-95 ; 95,1+

Senor

1973 és előtte

-75 ; 75,1-85 ; 85,1-95 ; 95,1+

Ez a versenyszám olyan egyéni versenyzési - küzdő jellegű - forma, ahol a harcművész – szemtől
szemben álló helyzetből földharc, vívó jellegű küzdelemben - bemutatja a tudását, speciális technikai
gyakorlatait, ahol a jobb taktika és az erőnlét dönti el a küzdelem sorsát 2 percben.
A 2 perces küzdelem alatt a harcművészek küzdés közben igyekeznek alkalmazni azokat a technikai
gyakorlatokat, amelyeket az edzések során tanultak (dobás, lábsöprés, kiemelés, egyéb földre vitel,
leszorítás, karfeszítés, karkulcs, fojtás).
A versenyszám egyenes kieséses rendszerű. A legjobb négy között két párt sorsolnak, a győztesek
küzdenek az első-második helyért, míg a vesztesek a harmadik-negyedik helyért.
4-nél több esetén elődöntő van, a párba sorsolások után a győztesek jutnak tovább a döntőbe, ahol az
első négy újabb sorsolás után, a győztesek küzdenek az első-második helyért, míg a vesztesek a
harmadik-negyedik helyért. 8-nál több esetében is ugyan ez a mérvadó (elődöntő - középdöntő - döntő).
A versenyt egy vezetőbíró és két oldalbíró vezeti.
Vezető bíró hirdeti ki a győztest, ezt az adminisztrátorok rögzítik a verseny lapra és a jegyzőkönyvbe.
Döntetlen esetén 1 perc hosszabbítás után sincs eredmény, akkor a fiatalabb (év, hónap), ha ez is azonos
akkor a kisebb súlyú versenyző győz.
Az eredmény beleszámít az egyéni és csapat összesítésbe.
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A Jujutsu Randori Waza kategória egyéni korosztályos, súlycsoportos verseny.
A nevezések alapján – külön személyes (edzői, versenyzői) egyeztetéssel – fogyatékos gyermek
harcművész besorolható, akár egy kategóriával lejjebb is, az egészséges versenyzők közé annak
érdekében, hogy minden harcművészetet gyakorló versenyezni tudjon.
A versenyző a saját és magasabb korosztályi, de azonos súlycsoportos kategóriában is indulhat.
Győzelem ténye:
- ippon győzelem a nagy ívű dobáskor (mindkét láb a levegőben) a bírói döntés alapján,
- ha az ellenfél bármely módon feladja a küzdelmet,
- ha az egészségügyi személyzet, csapatvezető, edző sérülés miatt leállítja a küzdelmet,
- 30 másodperces szabályos leszorításkor (bíró jelzésére)
- földharcnál átemelés-pörgetéskor, mikor az egész test elhagyja a tatamit (bíró jelzésére)
- idő lejártával a bírói döntés szerint.
Tilos küzdés közben:
- minden korosztályba az ütések, rúgások, fejelések, arcba nyúlás,
- a torok, tarkó, gerinc, lágyék, lányoknál mell, térd közvetlenül negatív irányú támadása,
- 18 éves korig a feszítések és fojtások alkalmazása küzdés közben,
- 12 éves korig fojtást alkalmazni küzdés közben,
- a dühből, kontroll nélkül végre hajtott küzdelem, az etikett megszegése,
- földre vitel után, a földharcból önkényesen felállni, abbahagyni a küzdelmet
- olyan Jujutsu technikákat alkalmazni, amelyek a test életpontjait támadva sérülést okoznak.
Büntetések:
- első alkalommal figyelmeztetéssel, utána az ellenfélnek adott ponttal.
- Szabálytalan (nem megengedett) technika használatakor.
- Szabálytalan felület támadásakor (olyan felület, melynek támadása nem von maga után automatikus
kizárást).
Leléptetés, kizárás:
- A sérülést okozó versenyzőt a bírók leléptetéssel büntetnek (vérzés, erős technika miatt bekövetkező
harcképtelenség).
- A versenyző a szólítástól számított 60 másodpercen belül nem jelenik meg a küzdőtéren, készen a
küzdelemre. A versenyző erősen meg üti ellenfelét. A versenyző részéről illetéktelen lép a küzdőtérre. - Ha a versenyző az etikettet csúnyán megsérti.
- Sportszerűtlen megnyilvánulás miatt.

Összesítések
Kategóriákban elért helyezés ponttá alakulnak át.
I. hely – 6 pont,
II. hely – 4 pont,
III. hely – 2 pont,
IV. hely – 1 pont,
Egyéni összetettben az a legjobb harcművész, aki a legtöbb pontot szerezte meg,
(összeadni a versenyző összes elért helyezésének pontszámait).
Csapat összesítettben maximum 8 fős csapat indulhat, összesítet eredmény alapján kialakult sorrend.
Több csapat is nevezhet egy klubból, de egy személy csak egy csapatban indulhat (összeadni a
versenyzők összes elért helyezésének pontszámait).
Rendezőség
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Nevezési adatlap kitöltési minta
Egyesület / Dojo neve: KHB Fehér Dojo
Sorszám

1.
2.
3.

Fokozati rendszer: 10 kyu

Név

Szüledési
dátum

Fokozat
kyu

Fokozati
övszín

Piros Klára
Zöld Timea
Fehér Sándor

1999.01.02
1992.04.21
2000.08.08

8
5
9

citromsárga
zöld
fehér

Testsúly Jujutsu
kg
Kata
28
56
24

igen
több

Jujutsu
Tachi- Megjegyzés
randori

Csapat
név
Monorierdő I.

igen
több

+felnött
+gyermek II. Monorierdő I.

Csapatvezető: Nagy Sándor
Instruktor: Kiss Albert Sensei
Sorszám: A versenyzőnek egy sorszáma van. Ha valaki egy versenyszámon belül több kategóriában
indul, akkor a megjegyzés rovatba fel kel tüntetni azt a plusz kategóriát, amiben még indulni kíván a
versenyző (lásd 2. sorszámú) amelyekben több kategóriában indul.
Név:
Születési dátum: év. hónap. nap
Fokozat: mi a kyu fokozata, besorolása (helyszínen még egyeztetve)
Fokozati övszín: milyen színű övet visel a saját dojojában.
Testsúly kg: előzetes testsúly kg. -ban (versenyen lesz mérlegelés)
Jujutsu Kata W.: ha nem indul akkor üresen kell hagyni, indulni a saját kategóriájában akkor igen-t,
ha saját kategóriáján kívül magasabban is indul akkor több szót kell bele írni a táblázatba, majd a
megjegyzésbe a plusz kategóriát felsorolni.
Jujutsu Tachi-randori W.: ha nem indul akkor üresen kell hagyni, indulni a saját kategóriájában akkor
igen-t, ha saját kategóriáján kívül magasabban is indul akkor több szót kell bele írni a táblázatba majd a
megjegyzésbe a plusz kategóriát felsorolni.
Csapat név: itt kell megjelölni ki milyen nevű csapatban indul, ha nem indul akkor üresen kell hagyni.
Fokozati rendszer: Irányzattól függ a fokozati beosztás, egyeztetés telefonon vagy a helyszínen.
Csapatvezető: Aki elhozza és irányítja a versenyzőt
Sensei/Instruktor: Felkésztő személy
Aláírás: Felkészítő és Dojo vezető aláírása (javasolja, engedélyezi a versenyzést)
Nevezési adatlapon a csapatvezető nyilatkozik hogy az orvosi igazolás mellet a sportbiztosítás és a
szülői nyilatkozat (18 éven aluliaknál, melyben a szülő beleegyezik a versenyzésben és vállalja a
versennyel járó kockázatót) meglétéről, is.
Bejelentkezés a verseny kezdete előtt
Nevezés: Megtörtént a verseny előtt, hanem akkor vállalják a pótdíjat (+1000Ft/Fő)
Adategyeztetés:
- csapatvezető és a pontos nevezési adatok
- számítógépes adminisztrátornál
Az előzetes nevezéshez képest a változásokat egyeztetni, átnézni.
A végső adatokat mind kétfél aláírja, és az adminisztrátornál marad.

Fontos hogy az adatok pontosak legyenek !!
Mérlegelés: A csapatvezető kapja meg a mérlegelési lapot az egyeztetés után. Csapatát a mérlegelés
helyszínére viszi, majd a mérlegelési lapot aláírva a csapatvezető visszaviszi a számítógéphez.
Mérlegelés után a csapatvezető az adminisztrátorral egyeztetés, ha kell nevezés módosítás súlycsoport
módosítással és a nevezési díj kifizetése.
Monorierdő, 2009. január 21.
Mindenkinek sok sikert és eredményes versenyzést kíván a Rendezőség
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