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I. Kvalifikáció 
 

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség kvalifikációs rendszere igazodik a sport ju-jitsu 

világszövetségének (JJIF – Ju-Jitsu Intarnational Federation) kvalifikációs szabályaihoz, amit elfogadott 

a Sportaccord-GAISF / AGFIS, IWGA, FISPT. 

 

Hazai kiemelt versenyek melyeken kvalifikáció szerezhető: : 

  - Magyar Bajnokság 

 - Budapest Open 

 - Magyar Ju-Jitsu Kupabajnokság 

 - Jiu-Jitsu No Gi Kupabajnokság 

 

1. A kvalifikáció fogalma 

A kvalifikáció az adott hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi jog megszerzését jelenti.  

1.1. Előkvalifikáció  

Kvalifikációt legalább kettő versenyen elért eredmények alapján lehet megszerezni. A nemzeti 

bajnokságra a rangsorversenyeken, a nemzetközi versenyekre a hazai kiemelt versenyeken lehet 

kvalifikációt szerezni. Előkvalifikációnak azt nevezzük, amikor egy versenyző az első kvalifikációs jogot 

szerző versenyen eredményesen szerepel. Az elő kvalifikáció nem feltétlenül jelenti a célzott versenyen 

való részvételt.  

Az a versenyző szerez előkvalifikációt a Magyar Bajnokságra, aki:  

- rendelkezik a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyengedélyével 

- eredményesen részt vesz az adott évben rendezett rangsorversenyek tavaszi fordulóinak egyikén.  

 

Az „A” minősítésű versenyzők mentesülnek a rangsorversenyeken szerezhető előkvalifikáció alól.  

Az a versenyző szerez előkvalifikációt a megjelölt nemzetközi versenyekre, aki:  

- rendelkezik a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyengedélyével 

- eredményesen részt vesz a hazai kiemelt versenyek egyikén (Magyar Bajnokság, Budapest Open, 

Magyar Kupabajnokság) és ott dobogós helyezést ér el. 

 

1.2. Kvalifikáció 

Tényleges kvalifikációt akkor szerez egy versenyző a Magyar Bajnokságra, ha: 

- rendelkezik a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyengedélyével 

- adott évben rendelkezik a tavaszi rangsorversenyek egyikén szerzett rangsorponttal  

- adott évben rendelkezik az őszi rangsorversenyek egyikén szerzett rangsorponttal 

 

Az „A” minősítésű versenyzők mentesülnek a rangsorversenyeken szerezhető kvalifikáció alól.  

Tényleges kvalifikációt akkor szerez egy versenyző a megjelölt nemzetközi versenyre, ha  

- rendelkezik a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyengedélyével 

- eredményesen szerepelt a hazai kiemelt versenyeken 

- rendelkezik a megfelelő számú rangsorponttal 

- tagja a nemzeti (korosztályos) válogatottnak  

- a Szövetségi kapitány a kvalifikációját jóváhagyja  
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1.3. Másodlagos kvalifikáció 

Ha egy versenyző a kvalifikációhoz megjelölt versenyek egyikén nem tud részt venni, de a másik 

megjelölt versenyen szerzett versenyeredménye lehetővé teszi részvételét a célzott versenyen, illetve 

rangsorpontjai ezt indokolttá teszik, akkor a Szövetségi kapitány döntése alapján részt vehet a célzott 

versenyen abban az esetben, ha a tényleges kvalifikációt szerzett versenyző nem él a részvétel jogával.  

 

II. A kvalifikációs rendszer felépítése 
 

 

2.1. Kvalifikáció megszerzése a Magyar Bajnokságra 

 

A Magyar Bajnokságon azok a versenyzők vehetnek részt, akik: 

- rendelkezik a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyengedélyével 

- rendelkeznek az adott évben szerzett rangsorpontokkal 

Rangsorpontokat a rangsorversenyeken lehet szerezni. (lásd: 1.1. és 1.2.)  

 

2.1.1. A rangsorversenyek tavaszi (első) fordulóit a Szakszövetség minden év 01. hónapja és 03. 

hónapja közötti időszakban rendezi meg.  
 

2.1.2. A rangsorversenyek őszi (második) fordulóit a Szakszövetség minden év 09. hónapja és 11. 

hónapja közötti időszakban rendezi meg.  
 

2.1.3. „A” minősítésű versenyzők kvalifikációja nemzeti bajnokságokra 

Az „A” minősítésű versenyzők mentesülnek a rangsorversenyeken való versenyzés alól. 

 

2.2. Kvalifikáció megszerzése nemzetközi versenyekre 

A nemzeti bajnokságon (Ju-Jitsu Kupabajnokság, Jiu-Jitsu No Gi Kupabajnokság és Ju-Jitsu Magyar 

Bajnokság, ahol a JJIF /Sport Accord ju-jitsu szabályait alkalmazzák) az a versenyző vehet részt, aki:  

- rendelkezik a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyengedélyével 

- rendelkezik a szükséges sporteredményekkel, minősítéssel, rangsorpontokkal. 

-  a verseny Rendezője hitelesíti (elfogadja) a nevezését 

Ez alól kivétel a Budapest Open bajnokság. 

 

2.2.1. Ju-Jitsu Kupabajnokság – Budapest Open 

A Ju-Jitsu Kupabajnokságot a Szakszövetség minden év 03. - 04. hónapjában rendezi meg, igazodva a 

JJIF kontinentális bajnokságának (Európa Bajnokság fordulóinak) időpontjaihoz.  

Kvalifikáció szerezhető:  - JJIF U18-U21 Európa Bajnokságra 

    - JJIF U21+ Európa Bajnokságra 

    - JJIF Master Európa Bajnokságra 

- JJIF U21+ Világbajnokságra  

- JJEU/JJIF korosztályos kupáira 

A Ju-Jitsu Kupabajnokság a Budapest Open versennyel egy időben kerül megrendezésre, ha a 

Szakszövetség ezt közli a Versenynaptárában. 

 

2.2.2. Ju-Jitsu Magyar Bajnokság 

A Ju-Jitsu Magyar bajnokságot a Szakszövetség minden év 11. - 12. hónapjában rendezi meg, igazodva 

a JJIF Világbajnokságának és versenynaptárának időpontjaihoz.  
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Kvalifikáció szerezhető:  - JJIF U18-U21 Európa Bajnokságra (következő év) 

- JJIF U21+ Európa Bajnokságra (következő év) 

- JJIF U18-U21 Világbajnokságra (következő év) 

    - JJIF U21+ Világbajnokságra (azonos versenyévad 

    - JJIF U21+ Világbajnokságra (következő év) 

- JJEU/JJIF korosztályos kupáira (következő év) 

A nemzetközi kvalifikáció megszerzésében a Ju-Jitsu Magyar Bajnokság eredménye a mérvadó. 

2.2.3. A Szakszövetség kiemelt versenyei 

A Szakszövetség kiemelt versenyein: 

 - Ju-Jitsu Kupabajnokságon C-B-A minősítésű versenyzők vehetnek részt 

- Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon C-B-A minősítésű versenyzők vehetnek részt 
 

2.2.4. Kvalifikációhoz kötött nemzetközi versenyek 

 - JJEU kontinentális bajnokság (Európa Bajnokság) 

 - JJIF Világbajnokság 

 - IWGA World Games 

 - Sport Accord Combat Games 

- JJIF/JJEU minősített versenyei, bajnokságai (nemzetközi rangsorversenyek)  

- JJIF/JJEU minősített korosztályos versenyei, bajnokságai 

 

2.2.5. Regisztrációhoz kötött nemzetközi versenyek 

Azokra a JJIF/JJEU versenyszabályai szerint rendezett nemzetközi versenyekre, melyek nincsenek 

megjelölve az 1.2.4. pontban, kvalifikáció nem kötelező. Ezekre a versenyekre a nevezés nyitott, de a 

Szakszövetség Szövetségi kapitányának hozzájárulása szükséges. A nevezés elfogadásakor figyelembe 

kell venni a következő szempontokat: 

 - a versenyző tagja-e a Szakszövetségnek 

 - a versenyző minősítését 

 - a hazai (sport ju-jitsu) versenyeken való eredményes részvételét  

(Lásd még a Záró rendelkezések 6. pontját!) 

2.2.5.1. A versenyző regisztrálását a Szövetségi kapitány végzi.  

 

2.3. Részvétel a nemzetközi versenyeken 

Nemzetközi versenyeken (JJIF / IWGA / AGFIS és minden olyan versenyen, ahol a JJIF /Sport Accord ju-

jitsu szabályait alkalmazzák) azok a versenyző vehet részt, aki:  

  a.) tagja a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetségnek 

  b.) tagja a Magyar Sport Ju-Jitsu válogatottnak 

  c.) nemzeti versenyen kvalifikációt szerzett 

  d.) a Szövetségi kapitány hitelesítette a kvalifikációját 

 

2.3.1. Részvétel a World Combat Games és a Word Games játékokon 

A SportAccord és az IWGA által rendezett világjátékokon azok a versenyzők vehetnek részt, akik 

a.) tagja a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetségnek 

b.) rendelkezik a nevezéshez szükséges világranglista pontokkal (minősítéssel) 

c.) a Szövetségi kapitány hitelesítette a kvalifikációját 

d.) JJIF hitelesíti (elfogadja) és visszaigazolja a kvalifikációját 

2.4. A kvalifikáció nyilvántartása 

A versenyző kvalifikációját a Szövetségi kapitány tartja nyilván. Az archiválást a Főtitkár végzi. 
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2.5 A kvalifikáció elvesztése 

A versenyző elveszti a kvalifikációját, ha:  

a) doppingvétséget követ el 

b) elmarasztaló sportfegyelmi (etikai) döntést hoztak ellene 

c) nem működik közre a Szövetségi kapitánnyal 

d) megszegi a rá vonatkozó (szerződésben foglalt) szabályoknak 

 

3. A kvalifikációs sorrend  

A célzott nemzetközi kvalifikációs versenyen az a versenyző vehet részt, aki: 

  a.) tagja a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetségnek 

  b.) sem neki, sem az egyesületének nincsen tagdíjtartozása 

  c.) nincsen vele szemben elmarasztaló sportfegyelmi (etikai) határozat 

  d.) rendelkezik a célzott versenyre előírt dokumentumokkal  

  e.) érvényes sportorvosi engedéllyel és biztosítással rendelkezik 

  f.) aláveti magát a vonatkozó Antidopping program (szabályzat) előírásainak 

  g.) sportszerződéssel rendelkezik a célzott versenyen való részvételre a  

      Szakszövetséggel 

h.) tagja a Nemzeti (korosztályos) Válogatottnak  

i.) a Szövetségi kapitány egyetért a részvételével 

3.1. A célzott kvalifikációs versenyen elsődlegesen az a versenyző vesz részt aki:  

  a.) rendelkezik rangsorponttal és a szükséges minősítéssel 

b.) első (vagy dobogós) helyezést ért el a megjelölt hazai versenyek mindegyikén a saját 

kategóriájában 

  (ha nincsen a saját kategóriájában győzelme, automatikusan kvalifikál, ha a  

  Szövetségi kapitány ezt jóváhagyja.) 

 

3.2. Amennyiben az elsődlegesen kvalifikált versenyző lemond a részvétel jogáról, vagy nem tudja 

teljesíteni az elvárt feltételeket, akkor a célzott kvalifikációs versenyen másodlagosan az a versenyző 

élhet a kvalifikációs joggal aki: 

a.) rendelkezik rangsorponttal és a szükséges minősítéssel 

b.) legalább dobogós helyezést ért el a megjelölt hazai versenyek mindegyikén a saját 

kategóriájában 

    

III. Záró rendelkezések 
 

4. Amennyiben a kvalifikáció eldöntése vitás, abban az esetben a Szövetségi kapitány döntése a 

mérvadó.  

5. A kvalifikáció megszerzése nem jelenti azt, hogy a versenyző valamennyi költségét a Szakszövetség 

viseli. A nemzetközi versenyzés költségeinek viseléséről a kvalifikált versenyző és a Szakszövetség 

szerződésben állapodnak meg. 

 

5.1. A Szakszövetség az általa szervezett versenyek nevezési díjaiból származó bevételből, Kvalifikációs 

alapot képez. A rangsorversenyek nevezési díjából 500 Ft/fő, míg a kiemelt versenyek nevezési díjából 

1.000 Ft/fő különít el az alap javára. Az alapot a nemzetközi versenyeken részt vevő versenyzőt terhelő 

költségek enyhítésére kell fordítani. 
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5.2.A Kvalifikációs Alapból azok a versenyzők részesülnek, akik:  

- részt vettek a Szakszövetség kvalifikációs versenyein, 

- akik a kvalifikációs listát vezetik. 

5.3. Nem részesülhet az a versenyző a Kvalifikációs Alap támogatásából, aki úgy szerez kvalifikációt, 

hogy a listavezető lemond a kvalifikációs jogáról, vagy nem vett részt a kvalifikációs versenyeken.  

 

6. Egyéb (nem kvalifikációhoz kötött) JJIF/JJEU versenyeken a versenyző a Szövetségi kapitány 

jóváhagyásával vehet részt. A kvalifikációhoz kötött versenyeket a Versenybizottság határozza meg az 

éves Versenynaptárában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


