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I. Orgovány Kupa 
Meghívásos Országos 
Ju-Jitsu Csapatverseny 

2005 május 28. 
 

Általános Iskola sportcsarnoka 
Orgovány, Kossuth L. u. 62. 

 

Résztvevők 
Csapat tagjai: 
1. Pozíció: Születési dátuma 1995.01.01 és 1997.12.31 közötti. 
  Súlya nem több, mint 40 kg. Övfokozata és neme nincs meghatározva. 
2. Pozíció: Születési dátuma 1991.01.01 és 1994.12.31 közötti. 
  Súlya nem több, mint 55 kg. Övfokozata és neme nincs meghatározva. 
3. Pozíció: Születési dátuma 1987.01.01 és 1990.12.31 közötti. 
  Súlya nem több, mint 70 kg. Övfokozata és neme nincs meghatározva. 
4. Pozíció: Csak nőnemű lehet. Övfokozata és kora nincs meghatározva. 
5. Pozíció: Övfokozata, súlya és neme nincs meghatározva. Mindenki lehet. 
6. Pozíció: Csapatvezető 
 
• 1.-5. versenyzőnek egy évnél nem régebbi ’VERSENYEZHET’ igazolás kell! 
• Csak azok indulhatnak, akik az éves tagdíjat befizették! 
• Nevezéshez nevezési lapot mellékelünk. 
• Randori versenyszámhoz kötelező védőfelszerelés: fejvédő, fogvédő, kesztyű, 

herevédő, lábszárvédő, lábfejvédő. 
• Egy személy csak egy csapatban indulhat. 
 

Versenyszámok 
 

1. Gyo (páros bemutató) két mérkőzés négy-négy versenyzővel 
2. Quattro (páros bemutató) két mérkőzés négy-négy versenyzővel 
3. Randori (egyéni küzdelem), három mérkőzés három-három versenyzővel 

A hét mérkőzés mindegyikét le kell játszani és el kell dönteni. Az a csapat győz, 
amelyik a hét mérkőzésből többet megnyer. 
 

Díjazás 
 

1. 2. és 3. helyezett csapat versenyzőinek érem és oklevél 
csapatvezetőnek kupa + oklevél 

4. helyezett   csapat versenyzőinek és csapatvezetőjének oklevél 
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Versenykiírás 
 
Verseny:  I. Orgovány Kupa Ju-Jitsu Csapatverseny 
Helyszín:  Általános Iskola Sportcsarnoka 
  6077, Orgovány, Kossuth L. u. 62. 
Időpont:  2005. május 28. szombat 
Beérkezés:  8 órától 10 óráig 
Mérlegelés:  8 órától 10 óráig  Kérjük időben érkezni! 
Megnyitó:  10.30-kor 
 
Selejtező 1. forduló: 11.00 
Selejtező 2. forduló: 11.30 
Selejtező 3. forduló: 12.00 
Selejtező 4. forduló: 12.30 
Selejtező 5. forduló: 13.00 
Selejtező 6. forduló: 13.30 
 
Bemutatók 1.:  14.00 
 
Elődöntők:  14.30 
 
Bemutatók 2.:  15.00 
 
Mérkőzés a 3. helyért: 15.30 
Döntő:  16.00 
 
Eredményhirdetés:  17.00 
Verseny zárása:  17.30 
 
 

Nevezés 
 

Nevezési díj: 12.000 Ft. csapatonként. 
 Nevezési díjat előre nem kell fizetni, csak a helyszínen! 
Nevezés: levélcím: Berkes László 6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A 
 fax:  Berkes László KÉSZ Kft. 76-515-296. 
 e-mail: berkesl@kesz.hu 
Nevezési határidő: 2005 május 10. kedd ( levél, fax, e-mail megérkezés ) 
Belépődíj: Nincs. A belépés ingyenes! 
Információ: Berkes László 06-30-206-70-78 
 
Kecskemét, 2005 február 1.   TATAMI CENTRUM SE 

      Mócza Lajos elnök 
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Lebonyolítás 
 

A verseny két tatamin tajlik. A versenyre 8 csapatot hívunk meg. Két négyes 
csoportban körmérkőzés ( 2 x 6 csapatpárbaj), majd mindegyik csoportból az első 
két csapat jut tovább a döntőbe. 

Egy csapatpárbaj során 7 mérkőzés van (2 gyo, 2 quattro, 3 randori ebben a 
sorrendben). Mindegyik mérkőzésen 3 bíró dönt zászlóval a szokásos módon. 3-0 
vagy 2.5-0.5 vagy 2-1 bírói döntés arányban győzhet egy csapat, döntetlen nem 
lehet. Minden csapatpárbaj után 1 pontot kap a győztes csapat. Pontegyenlőség 
esetén a csoporton belüli helyezést a kapott bírói döntések határozzák meg. 

Az elődöntőben a párosítás az 1. csoport első helyezett csapata a 2. csoport 
második helyezett csapatával, illetve az 1. csoport második helyezettje a 2. csoport 
első helyezettjével. Az elődöntő vesztesei mérkőznek a 3. helyért, a győztesei az 1. 
helyért a döntőben. 

 

Egy csapatpárbaj lebonyolítása 
 

A csapatbárbaj mérkőzései során az azonos pozícióban levő versenyzők, illetve 
párok küzdenek / bemutatóznak egymással. A csapatvezetők döntik el, hogy ki az a 
három versenyző, (melyik három pozíció) akik a Randori-ban küzdenek, melyik két 
pozíciópár szerepel Quattro-ban és melyik két pozíciópár Gyo-ban. 

Sorsolással először eldöntik, melyik csapat veszi fel a piros övet. A 
csapatvezetőjüket jelöltük A.-val, a másik csapatvezetőt B.-vel. Miután a két 
párbajozó csapat felsorakozott (az egyes versenyzői pozíciók egymással szemben), 
a három versenyszám résztvevőinek eldöntése 6 lépésben történik: 

1. A. kiválaszt egy pozíciót, akik nem szerepelnek a Randoriban (pl. 3.) 
2. B. kiválaszt egy pozíciót, akik nem szerepelnek a Randoriban (pl. 5.) 
3. A. választ B. választott pozíciója (5.) mellé párnak egy eddig még nem 

választottat párnak az első Quattro párbajhoz (pl. 2.) 
4. Ezután B. választ az A. választott pozíciója (3.) mellé egy még nem 

választottat párnak a második Quattro párbajhoz  (pl. 4.) 
5. A. kiválaszt az eddig még egyszer sem nem kiválasztott pozíció (1.) mellé 

bármelyik másikat párnak a Gyo-hoz (pl. 2.) 
6. B. megmondja, a Gyo-ban eddig nem szereplő három pozíció (3. 4. 5.) közül 

melyik ne szerepeljen a Gyo-ban. (pl. 3.) 
 
A csapatvezetők ezzel a módszerrel elkerülhetik a számukra kellemetlen 

Randori-t (nem kötelező kiállni sem), de el kell viselniük, hogy esetleg a legjobb 
versenyzőjük sem küzd, mert a másik csapatvezető azt a pozíciót hagyja ki. 

Mindenkinek mindenkivel fel kell készülni Quattro-ra is és Gyo-ra is, mert 
nem lehet előre tudni, ki kivel lesz párban a bemutató számokban. 

A példa szerint az egyik Gyo párbaj résztvevő párjai mindkét csapat 1.-2. 
pozícióján levő versenyzők, a másik gyo a 4.-5. pozíciók párjai között, a két 
Quattro az 5.-2. illetve 3.-4. pozíciók párjai között, a három Randori küzdelem az 
1., 2. és 4. pozíciók versenyzői között lesz. 
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Versenyszabályok 
 

A pást 8 x 8 méter.  
1. Gyo: Páros bemutató versenyszám, önvédelmi technikák bemutatása. 

A pár tagjai felváltva támadnak, legalább 6 támadás, legfeljebb 1 perc. 
Technikai kivitelezés pontossága a meghatározó.  

2. Quattro: Párok bemutató küzdelme. 
Az két pár feláll egymással szemben a tatami két oldalán. A 16 támadás 
közül sorsolnak. Erre mutat be egy védekezést az A. pár kétszer (fordított 
szereposztásban is). Ezután következik a B. páros ugyanígy. Ezt követően a 
vezetőbíró egy újabb támadási formát sorsol, de ezúttal a B. pár kezd. A 
bírók zászlóval jelzik, hogy melyik pár volt a jobb, és a vezetőbíró dönt, 
hogy melyik pár győz. Ha a bírók nem tudnak dönteni, újra sorsolnak. 

A 16 támadási forma: 
1. Egyenes ütés fejre 
2. Egyenes ütés gyomorra 
3. Egyenes rúgás gyomorra 
4. Köríves rúgás fejre 
5. Mellső átkarolás karok alatt 
6. Mellső átkarolás karok felett 
7. Hátsó átkarolás karok alatt 
8. Hátsó átkarolás karok felett 

9. Kétkezes mellső fojtás 
10. Kétkezes hátsó fojtás 
11. Dupla Nelson fogás 
12. Oldalsó nyakátkarolás 
13. Egyenes késszúrás gyomorra 
14. Felső késszúrás nyakra 
15. Oldalsó rövidbot ütés fejre 
16. Felső rövidbot ütés fejre 

 
3. Randori: 3x1 perc egyéni küzdelem párbaj. Ippon esetén rövidebb is lehet. 

1.menet: Megszakításos ütő-rúgó küzdelem félerővel védőfelszerelésben. 
Tiltott technikák: Dobások, levitelek, földharc, egyenes rúgás fejre, 
könyökütések, térdrúgások, feszítések, fojtások, erős ütések és 
rúgások, földre került ellenfél támadása, kontrollálatlan (pl. 
kifordulásból) végrehajtott támadások. Tiltott a láb támadása kivéve a 
lábsöprést. Fejre rúgás csak a köríves engedélyezett érintéssel. 
Ippon bírói döntés alapján. 

2.menet: Dobások,földrevitelek. Engedélyezett a lábfelszedés,a lábsöprés. 
Tiltott technikák: a feszítésből és a fojtásból végrehajtott dobások, a 
földharc, az ütések és a rúgások. 
Ippon nagyívű dobás (lábak a levegőben) után bírói döntés alapján. 

3.menet: Földharc. 
Tiltott technikák: fojtás, feszítés, a felállás, ütés és rúgás. 
Ippon: leszorítás a vezetőbíró 10 számolásáig. 

Általános szabályok Randoriban: Tilos a fejelés, kesztyű nélkül arcba 
nyúlás, a torok, gerinc, lágyék, térd, tarkó támadása, a dühből, kontroll nélkül 
végrehajtott technikák, a tatamira nem illő viselkedés. A vezetőbíró 
figyelmeztethet, inthet, leléptethet egy menetben vagy a teljes mérkőzésről. 
A harmadik menet végén a három bíró jelzése alapján a vezetőbíró hirdeti ki 
a győztest. Ha a nem tudnak dönteni, egyik fogásnemben újra küzdenek és 
újra döntenek. Ismételt döntetlen esetén egy másik fogásnemben időkorlát 
nélkül az első értékelhető találatig tart a mérkőzés. 
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