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Regulamin powoływania do Kadry Narodowej oraz Reprezentacji Polskiego 

Związku Ju-Jitsu 

 
 

§1. Pojęcia i definicje. 
 

§1.1. Szeroka kadra – to grupa wyłonionych zawodników z miejsc rankingowych od 1 do 4 z roku 
poprzedzającego z grup wiekowych U18, U21, Senior umieszczonych na liście. Zawarte są w niej 
nazwiska zawodników, którzy mogą stanowić skład kadry wąskiej oraz ewentualnych zawodników 
rezerwowych. Szeroka kadra dla danej dyscypliny ustalana jest raz na dany rok z możliwością 
dokonania stosownej korekty. Zatwierdzona przez PZJJ lista szerokiej kadry jest zgłaszana do MSiT. 
 
§1.2. Wąska kadra – Kadra Narodowa - to ścisła grupa zawodników, którzy są powoływani 
jednorazowo tylko na konkretną imprezę w tym rangi mistrzowskiej. Wąska kadra wyłaniana jest 
tylko z zawodników znajdujących się na liście szerokiej kadry. Podstawą powołania jest określenie 
przez PZJJ aktualnej ilości wolnych miejsc zgodnych z przewidzianym oraz zatwierdzonym wcześniej 
budżetem przez PZJJ oraz możliwościami jakie daje organizator danej imprezy. Zatwierdzona przez 
PZJJ lista zawodników wąskiej kadry jest zgłaszana do MSiT jako zestawienie zawodników 
reprezentujących Polskę na danej imprezie rangi mistrzowskiej. Zawodnicy wąskiej kadry są 
tytułowani jako : Karda Narodowa, zawodnik kadry, kadrowicz, członek Kadry Narodowej etc.   

 
§1.3. Uczestnik turnieju – zawodnik turnieju - to zawodnik wyłoniony jednorazowo na konkretną 
międzynarodową imprezę sportową ( bez imprez o randze mistrzowskiej ) z grup wiekowych U15, 
U18, U21, Senior. Uczestnikiem turnieju może być członek wąskiej i szerokiej oraz inny zawodnik 
biorący czynny udział w rywalizacji PZJJ. Uczestnicy turnieju mogą być wybierani przez trenerów 
kadry na podstawie aktualnego rankingu PZJJ i regulaminów PZJJ, a następnie zatwierdzani przez 
Zarząd PJJ.  . Zatwierdzona lista osobowa nie jest zgłaszana do MSiT. Uczestnik turnieju nie posiada 
statusu członka kadry, nie przysługują mu przywileje zawodnika kadry wąskiej i szerokiej.   

 

§1.4. Zawodnik – jest to każda osoba spełniająca kryteria regulaminu z wyłonionej oraz 
zatwierdzonej listy składu osobowego przez PZJJ, dla której przewidziany jest udział w danej 
imprezie sportowej. Osoba ta musi spełnić wszystkie wymagania formalne postawione przez PZJJ.  

 
§1.5. Trener kadry – jest to osoba ze stosownymi uprawnieniami wyznaczona przez zarząd PZJJ. Dla 
każdej z dyscyplin ( konkurencji ) to jest Fighting, Duo oraz Ne Waza są wyznaczani odrębni trenerzy, 
każdy z nich jest odpowiedzialny tylko za swoją dyscyplinę i ewentualnie grupę wiekową. 

 

§1.6. PZJJ – Zarząd Polskiego Związku Ju Jitsu 
 

§1.7. Mistrzostwa Polski - MP, Puchar Polski – PP - impreza krajowa rangi mistrzowskiej ( 
rankingowa) , w której mogą brać udział tylko zawodnicy zrzeszeni w PZJJ,  spełniający aktualne 
kryteria organizatora. 
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§1.8. Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny – OTK – impreza krajowa bez rangi mistrzowskiej ( 
rankingowa) , w której mogą brać udział tylko zawodnicy zrzeszeni w PZJJ,  spełniający aktualne 
kryteria organizatora. 
 

§1.9. Mistrzostwa Świata - MŚ, Mistrzostwa Europy - ME, Puchar Świata – PŚ – impreza 
międzynarodowa rangi mistrzowskiej, w której mogą brać udział tylko zawodnicy z wąskiej kadry 
zatwierdzeni i zgłoszeni przez PZJJ, którzy są wyłaniani przez trenerów kadry na podstawie 
niniejszego regulaminu, w tym na podstawie rankingów krajowych. Zawodnicy muszą spełniać 
aktualne kryteria organizatora. 

 

§1.10. The World Games - TWG, The World Combat Games - TWCG, Beach Games – BG – impreza 
międzynarodowa, w której mogą brać udział tylko zawodnicy zatwierdzeni i zgłoszeni przez PZJJ, 
którzy są wyłaniani na podstawie rankingów światowych. Nie muszą być oni zawodnikami wąskiej 
kadry. Zawodnicy muszą spełniać aktualne kryteria organizatora. 

 

§1.11. Turniej Open ( rankingowy ) - TO, Turniej Open ( bez rankingu ) – TONR - impreza krajowa lub 
międzynarodowa bez rangi mistrzowskiej, w której mogą brać udział tylko zawodnicy zatwierdzeni i 
zgłoszeni przez PZJJ. Jest to impreza otwarta dla wszystkich zawodników zrzeszonych w PZJJ i 
spełniających aktualne kryteria organizatora. PZJJ zastrzega sobie prawo ze względu na kryteria 
organizatora do możliwości ograniczenia ilości startujących i dokonania dobru na podstawie 
niniejszego regulaminu.  

 
§1.12. Specjalistyczny Strój Sportowy – jest to ubiór zgodny z wytycznymi PZJJ oraz JJIF a 
obowiązujący każdego startującego zawodnika dla danej dyscypliny: 
 

 GI – Kimono wraz z pasem zgodne regulaminem. 

 No GI – strój wierzchni zgodny z regulaminem. 

 Rękawice – rękawice ochronne w kroju, wadze i kolorze zgodne z regulaminem. 

 Ochraniacze nóg - ochraniacze w kroju, wadze i kolorze zgodne z regulaminem. 
 

  
§1.13. Dyscyplina ( konkurencja) – konkretna formuła sportowa realizowana w ramach turnieju, w 
której bierze udział zawodnik. Dyscypliny dzielą się na : 

 

 Ju Jitsu DUO 

 Ju Jitsu Fighting 

 Ju Jitsu Ne Waza 
o GI 
o No GI 

 
 

§2. Skład szerokiej oraz wąskiej kadry wraz z listą rezerwowych zawodników dla danej dyscypliny 
sportowej przygotowuje i przedstawia autonomicznie tylko wyznaczony trener kadry dla danej 
dyscypliny. Trenerzy kadry przedstawiając składy do zatwierdzenia przez PZJJ, muszą powołać 
zawodników na mocy niniejszego regulaminu ustalając najbardziej optymalny skład, mając na uwadze 
rokowanie na dobry wynik sportowy. Zatwierdzony skład osobowy kadry wąskiej lub szerokiej PZJJ 
publikuje w stosownym komunikacie na łamach związkowej strony www oraz FB, co stanowi oficjalne 
powołanie zawodnika i jest dla niego wiążące. Zawodnik kadry zobowiązany jest poinformować trenera 
kadry o ewentualnych istniejących przeszkodach jego udziału w zawodach maksymalnie w ciągu czterech 
dni od dnia publikacji komunikatu. Na pisemny wniosek zawodnika kadry lub opiekuna prawnego dla 
osoby niepełnoletniej, PZJJ może wydać odrębne imienne powołanie dla danego zawodnika. PZJJ 
zastrzega sobie prawo do możliwości dokooptowania innych zawodników do kadry. 
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§3. Uczestników turnieju dla danej dyscypliny sportowej przygotowuje i przedstawia autonomicznie tylko 
wyznaczony trener kadry dla danej dyscypliny. Trenerzy kadry przedstawiając składy do zatwierdzenia 
przez PZJJ, muszą wyznaczać zawodników na mocy niniejszego regulaminu.  
 
§4. W kadrze wąskiej, szerokiej można dokonać zmian ze względu na absencję lub dyscyplinarne 
usunięcie danego zawodnika, może to zrobić tylko trener kadry dla danej dyscypliny w porozumieniu i 
przy akceptacji PZJJ. Jednocześnie PZJJ zastrzega sobie prawo do zmian w zatwierdzonej na dany rok 
kadrze wąskiej oraz szerokiej, w tym wymiany zawodnika z następujących powodów: 

 
§4.1. Trwałej i czasowej kontuzji zawodnika. 
 

§4.2. Pisemnej rezygnacji zawodnika.  
 

§4.3. Łamania zasad niniejszego regulaminu, w tym szczególnie zamieszczonych w §5, §7, §9 oraz 
podpunktach tych paragrafów. 
 

§4.4. Nie przestrzegania i nie stosowania się zawodnika do innych obowiązujących regulaminów, 
zarządzeń i komunikatów PZJJ. 

 
 
§5. Dla wyłonionych i zatwierdzonych zawodników z wąskiej kadry mających rywalizować na danej 
imprezie start jest obowiązkowy. Odstępstwem może być tylko i wyłącznie kontuzja zawodnika, ciężka 
choroba czy wypadek. Zawodnik lub osoba upoważniona o zaistniałej sytuacji musi powiadomić 
skutecznie właściwego trenera kadry lub PZJJ. Stosowna dokumentacja musi zostać dostarczona do biura 
PZJJ bez zwłoki i najpóźniej do dwóch dni od zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja musi zawierać 
stosowną opinią lekarską lub odpowiednią inną formalną dokumentację. Nieusprawiedliwiona 
nieobecność zawodnika kadry skutkuje natychmiastowym wydaleniem z kadry szerokiej i wąskiej oraz 
brakiem możliwości powoływania go w roku następnym, a PZJJ ma prawo żądać zwrotu poniesionych 
kosztów związanych z wyjazdem zawodnika. PZJJ ma prawo odstąpić od karania zawodnika jeżeli ten bez 
zwłoki poinformował skutecznie trenera kadry lub PZJJ o zaistniałej sytuacji.  
 
§6. Trener kadry we wszystkich powyższych wypadkach absencji zawodnika wąskiej kadry decyduje o 
powołaniu w zamian zawodnika z listy rezerwowej. 
 
§7. Wydalenie zawodnika z wąskiej kadry, szerokiej kadry lub uczestnika turnieju może nastąpić na 
pisemny wniosek trenera kadry lub kierownika wyjazdu przedłożony oraz zatwierdzony przez PZJJ. 
Podstawą do złożenia takiego wniosku może być : 

 

§7.1. Brak poszanowania i godnej reprezentacji Polski. 
 

§7.2. Brak poszanowania dla braw, godła i hymnu Polski, również tyczy się to symboli narodowych 
innych krajów. 

 
§7.3. Stosowanie, zażywanie wszelkich niedozwolonych lub zakazanych substancji i leków, jak 
również stosowania niedozwolonych metod i manipulacji. Lista znajduje się na  
https://www.antydoping.pl/lista-substancji-zabronionych/ . 
 

§7.4. Zachowanie niezgodne etyką i z zasadami Fair-play. 
 

§7.5. Zachowanie agresywne, obraźliwe i rasistowskie wobec uczestników imprez oraz innych 
członków PZJJ.  
 

https://www.antydoping.pl/lista-substancji-zabronionych/
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§7.6. Brak usprawiedliwionej nieobecności zawodnika na imprezie, zgrupowaniu, szkoleniu lub innym 
wydarzeniu organizowanym lub wskazanym przez PZJJ. 
 

§7.7. Brak usprawiedliwionego podjęcia rywalizacji na danej imprezie sportowej. 
 

§7.8. Brak wypełnienia wszelkich wymogów formalnych. 
 

§7.9. Obrażanie i komentowanie na forum publicznym innych zawodników, trenerów, sędziów oraz 
innych członków PZJJ.  

 

§7.10. Nie stosowania się do regulaminów, zarządzeń i komunikatów PZJJ, w tym do aktualnego 
Regulaminu wyjazdu Kadry PZJJ, umieszczonych na łamach strony www.jujitsu.pl . 

 
§8. Trenerzy kadry przedstawiając składy muszą powołać tylko i wyłącznie tych zawodników i 
zawodniczki, którzy wypełnili poniższe kryteria. 
 
§9. Aby zawodnik mógł zostać powołany do wąskiej kadry, szerokiej kadry lub jako uczestnik turnieju 
musi spełnić następujące warunki: 
 

 Zawodnik musi posiadać aktualną licencje w PZJJ 

 Klub zawodnika musi posiadać opłaconą w terminie składkę członkowską oraz aktualną licencję 
w PZJJ, nie może posiadać żadnych wymagalnych zaległości finansowych w stosunku do PZJJ. 

 Zawodnik musi posiadać aktualne i pozytywne badania lekarskie zgodne z aktualnym prawem 
oraz regulaminem rywalizacji sportowej. 

 Zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na 
udział w danej imprezie. 

 Zawodnik musi dostarczyć wszelkie wymagane przez PZJJ dokumenty. 

 Zawodnik musi posiadać aktualny dokument tożsamości. 

 Zawodnik musi posiadać aktualny paszport – wyjazdy poza granice UE. 

 Zawodnik kandydujący do wąskiej jak i szerokiej kadry ma obowiązek utrzymywać stosowną 
wagę ciała i startować w kategoriach wyznaczonych przez trenera kadry. 

 Zawodnik musi brać czynny udział w sportowej rywalizacji krajowej PZJJ. 

 Zawodnik musi brać czynny udział w zgrupowaniach, szkoleniach lub innych wydarzeniach 
wskazanych przez PZJJ. 

 Zawodnik w kwalifikacjach krajowych nie może nagminnie oddawać swoich walk walkowerem 
oraz nie może być karany i usuwany za częste faule na przeciwniku.  

 Zawodnik musi się wyróżniać się wysoką formą sportową. 

 Dodatkowo zawodnik wąskiej i szerokiej kadry zobowiązany jest do udostępnienia, na 
zasadach wyłączności, swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju, który jest uprawniony do 
wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez 
przepisy PZJJ lub JJIF bądź JJEU. 
 

§10. Zawodnik musi być zdeterminowany na odniesienie sukcesu co ma się przełożyć na osiągnięcie 
przez niego dobrego wyniku sportowego. 
 
§11. PZJJ zastrzega sobie prawo do możliwości nie zgłoszenia danego zawodnika wąskiej i szerokiej kadry 
jak i uczestnika turnieju na daną imprezę jeśli : 

 

 Zawodnik nie dokonał wymaganych opłat. 

 Klub macierzysty zawodnika nie ma opłaconej jakiejkolwiek składki członkowskiej i/lub 
licencji. 

http://www.jujitsu.pl/
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 Uczestnik turnieju nie przedstawił kopii wymaganego ubezpieczenia NNW (nie dotyczy 
zawodnika wąskiej kadry). 

 Zawodnik objęty jest karą lub zakazem startu oraz gdy toczy się w stosunku do 
zawodnika postępowanie w komisji dyscyplinarnej. 

 Zawodnik naruszył przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. 

 Zawodnik naruszył regulaminy PZJJ, JJIF i JJEU. 
 
§12. Na turnieje zagraniczne rangi mistrzowskiej w jednej kategorii wagowej i wiekowej może  wyjechać  
maksymalnie dwóch zawodników/dwie zawodniczki. O ewentualnym powołaniu większej liczby 
zawodników w tej samej kategorii wagowej i wiekowej, o ile taką możliwość dopuszcza organizator 
zawodów, może zadecydować w wyjątkowych przypadkach tylko zarząd PZJJ wyłącznie na wniosek 
trenera kadry. 

 
§13. Kryteria oceny trenerskiej jakimi winien się kierować trener kadry przy wyborze zawodnika : 

 
§13.1. Zawodnik musi uzyskać wysokie wyniki podczas zawodów rankingowych w roku 
poprzedzającym, w tym start w MP i PP jest obowiązkowy a brak usprawiedliwionej nieobecności 
dyskwalifikuje z kadry. Aspirujący do kadry zawodnik winien mieć nie mniej niż dwie odbyte i 
wygrane walki. W przypadku nieobecności zawodnika na MP i PP, ma on obowiązek niezwłocznie a 
maksymalnie w ciągu pięciu dni od dnia zawodów, dostarczyć stosowne usprawiedliwienie w formie 
pisemnej do odpowiedniego trenera kadry. Zawodnik aspirujący do kadry a co za tym idzie do startu 
w imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej musi zostać oceniony przez trenera pod kątem 
osiągniętych wyników w roku poprzedzającym i bieżącym według poniższej kolejności : 
 

 W pierwszej kolejności zająć miejsca 1-3 w turnieju międzynarodowym rangi mistrzowskiej. 

 W drugiej kolejności zająć miejsca 1-3 w MP i PP. 

 W trzeciej kolejności zająć miejsca 1-3 w turnieju wyznaczonym przez trenera kadry. 

 W czwartej kolejności zająć miejsca 1-3 przynajmniej w dwóch OTK. 
 

 
§13.2. Trener kadry sprawdza i analizuje wszystkie starty danego zawodnika,  mając na uwadze starty 
zawodnika, we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych, w tym ilość walk, ilość przeciwników 
etc.  Sprawdzeniu podlegają wyłącznie oficjalne zawody krajowe PZJJ oraz międzynarodowe imprezy 
rangi mistrzowskiej JJIF i  JJEU. Szczególnie ma to znaczenie przy przejściu zawodnika do innej 
kategorii wiekowej jak i wagowej.  
 

§13.3. Zawodnik winien potwierdzić swoją formę na ostatnich zawodach kwalifikujących dla swojej 
kategorii wiekowej i wagowej. Jednakże udział zawodnika w ostatnich zawodach nie może być 
głównym jak i jedynym kryterium jego oceny. 

 
§13.4. W szczególnych przypadkach trener kadry może zarządzić walkę barażową dla wybranych 
zawodników.  

 
§13.5. Zawodnik musi uzyskać pozytywną opinię trenera kadry danej dyscypliny. 

 

§13.6. Zawodnik musi spełnić wszelkie wymogi formalne. 
 

§13.7. Zawodnik nie może być objęty karą ani zakazem startu wydanym przez : PZJJ, JJEU, JJIF oraz 
organizacje antydopingowe w tym WADA.  

 

§13.8. Jeżeli w stosunku do zawodnika toczy się postępowanie w komisji dyscyplinarnej, trener lub 
PZJJ może odstąpić od jego powołania. 
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§14. W wyjątkowym przypadku trenerzy kadry mogą wnioskować do Zarządu PZJJ o powołanie do Kadry 
Narodowej zawodnika bądź zawodniczki, którzy z przyczyn obiektywnych nie wypełnili powyższych 
kryteriów, ale w poprzednim roku uzyskali znaczący wynik w imprezie rangi mistrzowskiej, to jest miejsca 
1-3 w ME lub MŚ, pod warunkiem wygrania minimum 1 walki na tej imprezie. 

 
§15. Światowe Igrzyska Sportowe - The World Games – Zawodnik aspirujący do kadry na TWG musi 
spełniać kryteria z §9 o kryteria poniższe: 

 

 W pierwszej kolejności musi znajdować się w światowym rankingu JJIF ( www.jjif.info ) 
 

 W drugiej kolejności zajmować czołowe miejsce 
 

 Spełnić aktualne kryteria organizatora 
 

Trener kadry sprawdza i analizuje kolejność uzyskanego miejsca w rankingu światowym oraz ilość 
zdobytych punktów przez zawodnika. W przypadku, gdy zawodnicy zajmują tą samą pozycję w rankingu 
światowym, decyduje ilość punktów rankingowych w tym rankingu. W sytuacji gdy również posiadają 
równą ilość punktów rankingowych o powołaniu decyduje kolor i ilość zdobytych medali na imprezach 
międzynarodowych przez zawodnika w ostatnim roku. O ilości dostępnych miejsc dla danego kraju na 
TWG decyduje federacja światowa JJIF. O powołaniu na TWG decyduje miejsce w rankingu światowym, 
trener kadry przedstawia listę zawodników zarządowi PZJJ, który ją zatwierdza. Niniejsza lista 
zawodników przesyłana jest dalej do akceptacji przez koordynatora z ramienia JJIF. Aktualne zasady 
kwalifikacji do TWG znajdują się pod adresem : 
http://jjif.info/fileadmin/JJIF/competition/2017/World_Games/Ranking_Qualification_TWG2017.pdf 
 

 
§16. Po każdej imprezie rangi mistrzowskiej to jest Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa Europy trenerzy 
omawiają osiągnięte przez zawodników wąskiej kadry wyniki sportowe z zarządem PZJJ lub prezesem 
PZJJ. 
 

§17. Postanowienia końcowe. 

 

§17.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich członków PZJJ oraz osoby fizyczne i prawne 

zrzeszone w ramach struktur PZJJ. 

 

§17.2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi. W razie powstania kwestii 

spornych Zarząd podejmuje decyzję w przedmiocie interpretacji Regulaminu w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§17.3. Regulamin wchodzi w życie z momentem podjęcia uchwały o jego uchwaleniu. 

 

§17.4. Traci moc poprzedni Regulamin powoływania do Kadry Narodowej Związku Ju-Jitsu. 

 

http://www.jjif.info/
http://jjif.info/fileadmin/JJIF/competition/2017/World_Games/Ranking_Qualification_TWG2017.pdf

