
OTWARTY PUCHAR POLSKI IMAF W JU-JITSU 
REGULAMIN GRAPPLING DZIECI I MŁODZIEŻY 

  
1. Zawody zostaną rozegrane na polu walki 8x8 m.   

 
2. Czas walki w konkurencjach dzieci, młodzików i kadetów: dwie minuty (czas przerywany) 

+ golden score („złoty punkt”; maksymalnie jedna minuta) + hantei lub waga. 
 

3. Dzieci do 8 roku życia walczą w parterze (techniki ne-waza). W pozostałych grupach 
wiekowych walka rozpoczynana ze stójki. 
  

4. System rozgrywania walk: 
Do 4 zawodników – każdy z każdym 
5 -… zawodników – system pucharowy 
 

5. Możliwość łączenia kategorii wagowych i wiekowych dziewczynek i chłopców w  
przypadku małej ilości zawodników w danej kategorii po konsultacji z 
trenerem/opiekunem. 

 

6. Kategorie wagowe (w zależności od ilości uczestników w danej kategorii) co 3-4 kg w 
kat. dzieci i młodzików; kadet co 5 kg z podziałem na płeć. 

 
7. Dzieci obowiązuje zakaz stosowania technik poświęcenia (tomoe-nage itp.) oraz technik 

wykonywanych z kolan (seoi-otoshi itp.) Wszystkich obowiązuje zakaz rzutów z 
trzymaniem za głowę.  

 
8. W kategoriach dzieci i młodzików zakaz rzutów z trzymaniem za nogi. U kadetów  rzut 

możliwy, po wykonaniu wcześniejszej akcji górnej. 
 

9. Zakaz stosowania Shime-waza i kansetsu-waza we wszystkich kategoriach. 
 

10. Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w kimonach lub w dresach organizacyjnych. 
 

11. Punktacja: 
Ippon (10 pkt), Waza-ari (7 pkt), Yuko (5 pkt), Hantei lub waga (1pkt) 
Osaekomi waza: 20 sekund - Ippon, 15 sek.- waza-ari, 10 sek. – yuko 

 
W przypadku niemożności jednoznacznego wskazania (hantei) przez sędziego 
dopuszcza się ważenie komisyjne zawodników. Wygrywa lżejszy (1 pkt). 

 
12. Kary shido za: 

o Pasywność (2 ataki Uke bez reakcji Tori), zwieszanie, prostowanie rąk, fałszywy atak, 
przełożenie głowy, wyjście za matę, wypychanie za matę, stosowanie techniki 
zabronionej, uchwyt jednostronny bez ataku ,itp. 3 kary = hansoku make 

o Zachowanie niesportowe – hansoku make oraz dyskwalifikacja z turnieju. 
 
Organizator zastrzega sobie kontrolę wagi zawodnika/czki w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości w czasie trwania turnieju. Osoba taka będzie przepisana do grupy z daną wagą 
startową. W przypadku rażącej różnicy między wagą realną a wagą zgłoszoną 
zawodnik/czka może zostać wykluczony/a z turnieju. Każdy uczestnik zawodów powinien 
posiadać ważne badania sportowo-lekarskie i dowód tożsamości w celu weryfikacji wieku.  

 

 

Opracował: 

Mirosław Wiśniewski 


