
REGULAMIN TURNIEJU WSCHODNIA DRAKA 

 

 

Informacje ogólne: 

Poniższe przepisy dotyczą zawodów w Brazylijskim Jiu Jitsu organizowanych przez: 

AKADEMIA SPORTU AS-LFA  

ul. Zamkowa 14/2  

21-500 Biała Podlaska 

Przepisy mają zastosowanie we wszystkich turniejach oraz na zawodach organizowanych jako BJJ. 

 

Przygotowanie zawodników: 

a) Zawodnik walczy w GI.  

b) Strój musi być wyprany i wysuszony, bez nieprzyjemnego zapachu. 

c) Zawodnicy muszą mieć krótkie paznokcie u rąk jak i u nóg.  

d) Zawodnicy nie mogą walczyć w okularach, łańcuszkach, bransoletkach, pierścionkach itp.  Mogą 

walczyć w szkłach kontaktowych na własną odpowiedzialność. 

e) Długie włosy muszą być związane miękką gumką do włosów. 

f) Twarde suspensorium jest zabronione. 

 

Weryfikacja zawodników:  

Aby móc przystąpić do zawodów Zawodnik musi: 

 

a) osiągnąć limit wagowy (ważenie odbywa się w GI, tolerancja wagowa wynosi 500g) 

b) posiadać książeczkę sportowca lub zaświadczenie lekarskie z informacją o zdolności do startów w 

zawodach BJJ 

c) posiadać NNW dotyczące uprawiania sportów walki 

d) posiadać dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna) 

e) posiadać zgodę rodzica/opiekuna na start w zawodach 

 

Zasady walki: 

a) zdobywanie punktów oraz otrzymywanie kar jest zgodne z zasadami IBJJF (pełny opis zasad: 

https://ibjjf.com/books-videos) 

b) techniki kończące (od U14), które można stosować: kimura, americana, balacha, mata leao, trójkąt (bez 

przyciągania głowy). W niższych kategoriach wiekowych nie można stosować technik kończących. 

c) w strefie walk mogą znajdować się jedynie Zawodnicy i Trenerzy 

d) kibice mogą znajdować się WYŁĄCZNIE w strefie kibiców 

e) w przypadku nieodpowiedniego zachowania zawodnika, kibica tego zawodnika lub trenera tego 

zawodnika (np. agresja, pretensje do sędziego, wulgarne komentarze itp.) decyzją sędziego zawodnik 

może zostać ZDYSKWALIFIKOWANY. 

f) w celu weryfikacji wyniku walki jedyną możliwością jest analiza walki przez sędziego głównego na 

podstawie nagrania video (zadbanie o relację video leży po stronie zainteresowanego) 

g) czas trwania walk: 

U8 – 2min 

U10 – 2min 

U12 – 3min 

U14 – 4min 

U16 – 4min 

U18 – 5min 
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System walk: 
 

1. Do 5 zawodników w kategorii: walki każdy z każdym 

2. 6-9 zawodników w kategorii: 2 grupy walki każdy z każdym -> wychodzą 2 osoby z grupy -> system 

pucharowy + walka o 3 miejsce 

3. Od 10 zawodników w kategorii: podział na grupy 3-4 osobowe -> wychodzi 1 osoba z grupy -> system 

pucharowy + walka o 3 miejsce (lub każdy z każdym w przypadku 3 osób w fazie finałowej) 

 

Przykład 1: Kategoria U12, dziewczynki, początkujące, -32kg 

Łącznie zapisanych zawodniczek: 5 

Walki: każda z każdą 

 

Przykład 2: Kategoria U14, chłopcy, średniozaawansowani, -60kg 

Łącznie zapisanych zawodników: 7 

Walki w fazie grupowej: 2 grupy po 3-4 zawodników, każdy z każdym w swojej grupie, z grupy wychodzą 2 

osoby 

Walki w fazie finałowej: 4 zawodników, system pucharowy + walka o 3 miejsce 

 

Przykład 3: Kategoria U12, chłopcy, początkujący, -44kg 

Łącznie zapisanych zawodników: 25 

Walki w fazie grupowej: 7 grup po 3-4 zawodników, każdy z każdym w swojej grupie, z grupy wychodzi 1 

osoba  

Faza finałowa: 7 zawodników, system pucharowy + walka o 3 miejsce 

 

 

 

 


