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OOTTWWAARRTTYY  PPUUCCHHAARR  PPOOLLSSKKII  JJUU  JJIITTSSUU  
ppoodd  ppaattrroonnaatteemm  hhoonnoorroowwyymm  

BBuurrmmiissttrrzzaa  MMiiaassttaa  ZZłłoottoorryyjjaa  RRoobbeerrttaa  PPaawwłłoowwsskkiieeggoo..  
 

Konkurencje:  

Ju Jitsu Kata, Ju Jitsu Mixed Kumite, Grappling Dzieci, Sport Ju Jitsu 
 

 

 

Organizator:  Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ASKLEPIOS przy Spółdzielni 

Mieszkaniowej “Agat” w Złotoryi – Sekcja Ju Jitsu Kazan, przy wsparciu 

Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska 

 

Patronat/  Urząd Miejski w Złotoryi 

Współorganizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi 

                                   Hala Sportowa Tęcza w Złotoryi  

   

Cel zawodów: Celem Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu 2017 jest popularyzacja Ju Jitsu, 

rywalizacja  sportowa o zasięgu ogólnopolskim zawodników z klubów 

niezrzeszonych i zrzeszonych w IMAF Polska oraz wyłonienie 

najlepszych zawodników w ramach Federacji IMAF Polska. Zwycięzcy 

poszczególnych konkurencji uzyskają kwalifikacje na podstawie, których 

mogą być powołani do Kadry Polski IMAF i reprezentować Federację w 

Mistrzostwach Europy IMAFE oraz na innych imprezach 

międzynarodowych. 

 

Termin i miejsce:  22 kwietnia 2017 r. (sobota), godz. 10.00 

Hala Sportowa „Tęcza”, 59-500 Złotoryja, ul. Wilcza 43 

 

Program:  Weryfikacja list startowych    godz. 08:30   

  Odprawa Sędziów i Kierowników ekip  godz. 09:30  

Ceremonia  otwarcia     godz. 10:00  

Rozpoczęcie walk     godz. 10:30 

   Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców 

po zakończeniu każdej konkurencji  

 Planowane zakończenie zawodów   godz. 17:30 
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Opłaty startowe: 30 PLN za konkurencję indywidualną  

   20 PLN za kolejną konkurencję indywidualną.  

Start w konkurencji trzeciej – nieodpłatnie. 

 Za udział w Kata Ju Jitsu każdy zawodnik liczony jest osobno jak za 

konkurencję indywidualną (swoją pierwszą, drugą lub trzecią).  

 

Wnoszenie opłat: Wpłat należy dokonywać przelewem do dnia 12 kwietnia 2017 r. na 

rachunek bankowy organizatora: Stowarzyszenie  ASKLEPIOS przy SM 

“Agat” w Złotoryi, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr 

rachunku: 68 8658 0009 0000 0710 2000 0010, w tytule:  „nazwa klubu - 

OPP 2017r” 

 

W szczególnych przypadkach możliwe jest uiszczenie opłaty startowej 

gotówką w dniu zawodów (Biuro OPP, od godz. 08:30  w Hali „Tęcza”).  

 

Nagrody: Puchar za miejsce I, dyplomy i medale za miejsca I – III,  pamiątkowe 

statuetki dla Klubów. 

 

Zasady:  Obowiązują przepisy i zasady regulaminów poszczególnych konkurencji 

IMAF Polska. Przepisy zawodów w systemie IMAF dostępne na stronie 

internetowej www.imaf.pl. 

 

System walk: Pucharowy w walkach bezpośrednich, punktowy w kata.  

 

Sędziowie:  Posiadający kwalifikacje sędziowskie IMAF Polska. 

 

Zgłoszenia: Zgłoszenia do dnia 12 kwietnia 2017 r. w formie elektronicznej na 

oryginalnym formularzu zgłoszeniowym, na adres e-mail 

pucharjj@imaf.pl. Organizator dopuszcza możliwość wykreślenia jednego 

zawodnika, który mimo zgłoszenia nie przybył na zawody. 
 

Prawo startu: Zawodnicy klubów członkowskich IMAF Polska oraz klubów 

niezrzeszonych. Zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji. 

 

Konkurencje:  

 

I.  Ju Jitsu Kata: 

1.  Ju Jitsu Kata kadetów 13-15 lat  

2.  Ju Jitsu Kata juniorów 16-18 lat    

3.  Ju Jitsu Kata seniorów 19+ 

4.  Ju Jitsu Kata kadetek i juniorek 13-18 lat lub pary mieszane  

5.  Ju Jitsu Kata seniorek 19+ lub pary mieszane.       

 

II. Ju Jitsu Mixed Kumite:  

6. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetek 13-15 lat 

7. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetów 13-15 lat 

8. Ju Jitsu Mixed Kumite juniorek 16-18 lat 

9. Ju Jitsu Mixed Kumite juniorów 16-18 lat 

10. Ju Jitsu Mixed Kumite seniorek 19+ 

11. Ju Jitsu Mixed Kumite seniorów 19+  

mailto:pucharjj@imaf.pl
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III. Grappling: 

12. Grappling dzieci 7 -8 lat dziewczęta 

13. Grappling dzieci 7-8 lat chłopcy 

14. Grappling dzieci starszych 9-10 lat dziewczęta 

15. Grappling dzieci starszych 9-10 lat chłopcy 

16.Grappling  młodziczek 11 -12 lat 

17. Grappling młodzików 11-12 lat 

 

IV. Sport Ju Jitsu / Fighting Ju Jitsu:  
18. Sport Ju Jitsu kadetek 13-15 lat  

19. Sport Ju Jitsu kadetów 13-15 lat 

20. Sport Ju Jitsu juniorek 16-18 lat 

21. Sport Ju Jitsu juniorów 16-18 lat  

22. Sport Ju Jitsu seniorek 19 lat + 

23. Sport Ju Jitsu seniorów 19 lat+ 

 

W każdej kategorii wiekowej zostanie dokonany podział wagowy przy zachowaniu 

maksymalnej rozpiętości wagowej: dzieci i dzieci starsze 3-5kg, młodzik i kadet do 7kg, 

junior do 8kg, senior do 10kg. Kategoria wagowa musi liczyć minimum trzech zawodników 

w przypadku braku minimum konkurencja nie zostanie rozegrana. O skrajnych 

przypadkach braku możliwości dopuszczenia zawodnika do konkurencji organizator 

powiadomi po losowaniu Klub zgłaszający. 

 

Dodatkowe postanowienia do rozgrywanych konkurencji:  

 

1. W konkurencji Sport Ju Jitsu obowiązkowe wyposażenie: miękkie rękawice chwytne 1-2cm 

grubości, ochraniacze na stopy i golenie. 

 

2. W konkurencji Ju Jitsu Mixed Kumite obowiązkowe wyposażenie: rękawice karate, 

ochraniacze na stopy i golenie, ochraniacz na zęby, kask w kategorii kadetów i juniorów. 

 

3. W konkurencjach Ju Jitsu Mixed Kumite i Sport Ju Jitsu junior może wystartować                        

w kategorii senior, za pisemną zgodą trenera. 

 

4. W konkurencji Grappling: 

4.1 Czas walki wynosi 2 min. (walka efektywna). 

4.2 Dopuszczalne jedynie techniki obaleń i trzymań w parterze, w kategoriach 9-10 i 11-12 

lat dodatkowo techniki rzutów. Dźwignie i duszenia są zabronione we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Wszystkie akcje są ważne i mogą być kontynuowane tak długo, 

jak co najmniej jeden z zawodników dotyka jakąkolwiek częścią ciała pola walki.   

4.3 W przypadku remisu walka toczona jest do tzw. „złotego punktu”, tj. zwycięża zawodnik, 

który jako pierwszy wykona punktowaną akcję. 

4.4 W trakcie walki zabrania się: wstawania (dotyczy walki w parterze), uderzania i kopania, 

dotykania   twarzy przeciwnika, atakowania stawów,  utrzymywania mocnej defensywnej 

pozycji, ściągania przeciwnika do parteru siłą (wieszania się), noszenia jakichkolwiek 

metalowych elementów ubioru np. biżuteria (kara za powyższe dyskwalifikuje), 

fałszywych ataków np. upadanie na kolana bez wykonania rzutu, utrzymywania innego 

chwytu za strój niż podstawowy przez więcej niż 3 do 5 sek. bez  ataku, łapania spodni 

przeciwnika za nogawkę. 
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4.5 Czas trzymania: 

o 15 sekund - (YUKO)  - 5 punktów  

o 17 sekund - (WAZA ARI) - 7 punktów 

o 20 sekund -  IPPON)  -10 punktów (walka wygrana przed czasem). 

4.6 Punktacja obaleń i rzutów: 

o YUKO    - 5 punktów  

o WAZA ARI   - 7 punktów 

o IPPON    -10 punktów 

4.7 Walka wygrana  przez wskazanie  - 1 pkt. 

4.8 Pojedynek może się zakończyć przed upływem regulaminowego czasu  w następujących  

       przypadkach: 

o dyskwalifikacja zawodnika przez sędziego, 

o wycofanie zawodnika przez kierownika ekipy, 

o wycofanie zawodnika z powodu kontuzji przez lekarza zawodów 

4.9 Kara i dyskwalifikacja: 

 Zawodnicy mogą otrzymywać kary, które wymierzone są m.in.za: unikanie walki, tzw. 

pasywność (brak próby wykonania akcji przez około 30 sek.) a kara zwiększa punkty 

przeciwnika w sposób następujący:  

o KARA-SHIDO ostrzeżenie bez straty punktu, 4x SHIDO = dyskwalifikacja 

o IPPON dla przeciwnika 

o INNE - rozstrzyga Sędzia Prowadzący 

 

Dodatkowe postanowienia organizacyjne:  

 

1. Kierownicy ekip/ instruktorzy odpowiedzialni są za sprawy formalne zawodników: za 

aktualne badania lekarskie, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach (w dowolnej formie), ubezpieczenie od NNW. Podczas zawodów nie 

przewiduje się sprawdzania w/w dokumentacji. W przypadku zaistniałych wątpliwości 

podczas zawodów w/w dokumenty, dokument tożsamości zawodnika oraz 

zadeklarowana w zgłoszeniu waga mogą być sprawdzane wyrywkowo. Znacząca 

różnica wagi może być powodem dyskwalifikacji zawodnika, jeżeli różnicę 

ujawniono po rozpoczęciu konkurencji. 

 

2. Organizator nie zapewnia sprzętu ochronnego do Ju Jitsu Mixed Kumite i Sport Ju 

jitsu! 

 

3. O przypisaniu do danej konkurencji decyduje pełna (dzienna) data urodzenia.  

 

Trenerzy i zawodnicy zobowiązani są 
do znajomości przepisów zawodów IMAF Polska! 

 
Przepisy Kata Ju Jitsu, Mixed Ju Jitsu, Sport Ju Jitsu (Fighting Ju Jitsu) 

do pobrania na stronie internetowej 
www.imaf.pl w zakładce regulaminy / przepisy walk 

 

Warunki uczestnictwa w Otwartym Pucharze Polski Ju Jitsu: 

o Zawodnicy na czas zawodów  powinni posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w trakcie zawodów odpowiedzialny jest trener lub opiekun drużyny.  
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o Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują na 

własną odpowiedzialność, świadomi ryzyka odniesienia kontuzji.  

o Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków 

regulaminu zawodów.  

o Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza 

sportowego, zezwalające na udział w zawodach w ramach rywalizacji sportowej. 

o Waga zawodnika w dniu zawodów muszą być tożsame z zadeklarowaną w formularzu 

zgłoszeniowym. 

o Zawodnicy, którzy przystępują do dekoracji muszą być ubrani w gi lub dres 

reprezentacyjny! Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia nie będą 

wpuszczani na podium! 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w 

czasie dojazdu na zawody i powrotu z zawodów.                                         

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników zagubione w trakcie 

trwania zawodów. 

o Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za 

argument  w ewentualnych kwestiach spornych.  

o Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

o Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane do Sędziego 

Głównego oraz Koordynatora zawodów w trakcie trwania zawodów.  

o Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy zawodników startujących                    

w rozgrywanej aktualnie konkurencji.  

 

Dodatkowe informacje: 

o Dostępny bufet gastronomiczny na terenie hali.  

o Bezpłatne miejsca parkingowe. 

 

Baza noclegowa:  

1. Qubus Hotel Złotoryja, pl. Reymonta 7, 59-500 Złotoryja, tel. +48 76 878 35 97,  

     e-mail: zlotoryja@qubushotel.com  

 

2. Pensjonat przy Miłej, al. Miła1, 59-500 Złotoryja, tel. +48 76 878 39 66, e-mail: 

pensjonatprzymilej@home.pl (w hotelu zarezerwowany jest nocleg+śniadanie  dla 

sędziów(pokoje  1 i 2 osobowe ) 

 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja, tel. +48 76 878 33 

44, e-mail:  lozloto@poczta.onet.pl 

 

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Zacisze”, ul. Kolejowa 2, 59-500 Złotoryja,                    

tel. +48 76 878 36 74. Miejsc: 75 

 

5. Agroturystyka „Wilcza Chata”, ul. B. Krzywoustego 10, 59-500 Złotoryja,                         

tel. +48 605 603 230 ,e-mail: studio11ms@gmail.com 

 

6. Agroturystyka „U Zygmunta”, ul. Ciemna 9, Nowy Kościół (6,5km), tel. 728 394 801 

 

7. Agroturystyka „Ranczo Okole”, ul. Długa 72a, Lubiechowa (ponad 10km),                      

tel.75 713 43 16, 603 930 544. Miejsc: 17 

 

8. Rancho „Pod Strusiem”, Wojcieszyn (5.6km), tel.76 877 59 49, 509 048 891. Miejsc: 13 

mailto:zlotoryja@qubushotel.com
mailto:pensjonatprzymilej@home.pl
mailto:studio11ms@gmail.com
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9. Gościniec „Kapella”, Podgórki 1c, Wojcieszów (ponad 10km), tel. 696 095 478. Miejsc: 

19 

 

10. Restauracja & Agroturystyka Młyn Wielisław, ul. Młyńska 10/2, Sędziszowa (9,7km), 

tel.75 712 60 57, 660 018 294. Miejsc: 30 

 

11.  Gospodarstwo Agroturystyczne Regina, ul. Złotoryjska 10a, Nowy Kościół  (6.5km), 

tel.75 712 42 03. Miejsc: 10 

 

12. Skansen Górniczo-Hutniczy & Restauracja, Leszczyna (5,6km), tel. 76 87 86 759,                   

76 819 73 03, 603 108 665, 721 299 473. Miejsc: 32 

 

 

Posiłki:  

Istnieje możliwość wykupienia posiłku obiadowego (II danie i napój) w cenie 13,00zł. Obiady 

winny być zamówione telefonicznie lub w formie elektronicznej u Gospodarzy Mistrzostw  z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem (catering). Opłata za posiłek pobierana wg listy 

zgłoszeniowej w dniu zawodów. 

 

 

Kontakt: 

Koordynator Mistrzostw:   Gospodarze Mistrzostw:                             

Shihan Piotr Witkowski   Elżbieta Stalska, tel. 664 315 954 

tel.608 728 982    Soke Józef Leśnicki, tel.605 547 797 

imaf@imaf.pl     asklepios.zlotoryja@gmail.com  

mailto:imaf@imaf.pl

