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Regulamin dotyczący obowiązującego stroju sportowego  

 

§1. Ubiór zawodników i wymagania osobiste w rywalizacji GI – kimona - w formułach DUO, FIGTHTING, 

NE WAZA. 

§1.1. Zawodnicy muszą być ubrani w dobrej jakości kimono GI: 

 Białe – rywalizacja międzynarodowa – Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy itd. 

 Białe, niebieskie lub czarne – rywalizacja krajowa . 

 

§1.2. Zawodnicy muszą być przepasani dobrej jakości pasami do GI w kolorze: 

 Czerwonym. 

 Niebieskim. 

 

§1.3. Uczestnicy starcia obwiązani są czerwonym lub niebieskim pasem przed, w trakcie oraz po 

walce. Pas nie może nosić żadnych śladów uszkodzeń, rozdarć czy dziur.   

§1.4. Użyty pas musi obwijać dwa razy talię tak, aby bluza kimona GI nie była zbyt luźna. Pas musi być 

na tyle długi, aby po zawiązaniu węzłem kwadratowym, rombowym lub brazylijskim, pozostawione 

jego końce z każdej strony powstałego węzła miały nie mniej niż 15 cm. 

§1.5. Kimono GI musi być czyste, zadbane i higieniczne, nie może nosić żadnych śladów uszkodzeń, 

rozdarć czy dziur.  

§1.6. Bluza kimona GI musi przykrywać biodra zawodnika tak aby umożliwić mu obwiązanie się 

pasem wokół talii. 

§1.7. Rękawy kimona GI muszą być luźne i nie mogą być obcisłe, muszą umożliwiać przeciwnikowi 

uchwyt. Dopuszczalna długość rękawów kimona to od połowy przedramienia aż do przegubu dłoni.  

§1.8. Zabronione jest podwijanie rękawów kimona GI. 

§1.9. Spodnie kimona GI muszą być luźne i sięgać co najmniej do połowy kości goleniowej. 

§1.10. W spodniach od kimona zabronione jest podwijanie nogawek. 

§1.11. Na stopy zawodnika nie można zakładać żadnych skarpetek, butów itd. 

§1.12. Zawodnik musi zakładać bluzę od kimona GI na gołe ciało, nie może nic zakładać pod bluzę 

kimona. 

§1.13. Zawodniczka musi zakładać bluzę od kimona GI na biały podkoszulek, biały t-shirt lub biały 

obcisły kostium sportowy ( rashguard ), który musi zakrywać brzuch oraz być tylko z krótkim 

rękawem.  Zawodniczka nie może zakładać bluzy od kimona GI na gołe ciało. 

§1.14. Każdy musi pod spodniami od kimona GI mieć założoną czystą i higieniczną : bieliznę lub 

obcisłe spodenki sportowe, jednak nie mogą być dłuższe niż do kolan. O ile nie zabraniają tego 

przepisy organizatora imprezy w formule Duo i Fighting zezwala się na założenie na lub pod bieliznę 

ochraniacza krocza suspensora o ściankach z miękkiej pianki w grubości od 1cm do 2cm.  

§1.15. Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na 

niebezpieczeństwo przeciwnika w tym wszelkiej biżuterii, ozdób, zegarków itp.  
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§1.16. Wszyscy noszący długie włosy, muszą je co najmniej związać miękką opaską, muszą również 

mieć krótkie paznokcie u rąk jak i u nóg. 

§1.17. Noszący okulary może walczyć własną odpowiedzialność tylko :  

 W szkłach kontaktowych  

 W specjalnych atestowanych nieszklanych okularach sportowych o ile pozwalają na to 

przepisy organizatora danej imprezy. 

 

§2. Obowiązujący strój do walki w rywalizacji międzynarodowej GI – kimona - w formułach DUO, 

FIGTHTING, NE WAZA. 

§2.1. W rywalizacji międzynarodowej dopuszcza się tylko biały kolor kimona GI zgodny z 

wymaganiami OSC i JJIF. 

§2.2. Przód kimona dozwolone oznaczenia : 

 miejsce A - sponsor, nazwa producenta kimona, flaga narodowa - lewa i/lub prawa strona 

bluzy - maksymalnie 5cm x 25cm. 

 miejsce B - nazwa producenta kimona - lewa i/lub prawa strona bluzy. 

 miejsce C - godło narodowe lub logo federacji krajowej - lewa strona bluzy maksymalnie 

12cm x 12 cm. 

 miejsce D - nazwa producenta kimona - lewa lub prawa strona bluzy. 

 miejsce E - nazwa producenta kimona - lewa lub prawa strona spodni. 

 miejsce F - sponsor, nazwa producenta - kimona lewa lub prawa strona spodni - maksymalnie 

5cm x 10cm. 
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§2.3. Tył kimona dozwolone oznaczenia :   

 

 miejsce G - numer startowy obowiązujący na danej imprezie – maksymalnie 30cm x 40cm. 

 miejsce H - sponsor lub imię lub nazwisko zawodnika - maksymalnie 25cm x 15cm. 

  

 

 

 
 

 

§2.4. W miejscu H i F tzw. „pole sponsorskie”, nie mogą być umieszczone i zawarte treści, które są  : 

obraźliwe, kibicowskie, rasistowskie, polityczne czy religijne. 

§2.5. W miejscu H i F tzw. „pole sponsorskie”, nie mogą być umieszczone i zawarte logotypy oraz 

adresy stron mające charakter : obraźliwy, kibicowski, rasistowski, polityczny czy religijny. 

§2.6. "Sponsor prywatny" zawodnika musi być zgodny z doktryną Budo, filozofią sportu i 

obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.  

§2.7. Sponsorem nie mogą być firmy, produkty czy usługi między innymi takie jak : tytoniowe czy 

alkoholowe oraz świadczące usługi o charakterze hazardowym, pornograficznym itd. 

§2.8. "Sponsor prywatny" zawodnika nie może rywalizować z w żaden sposób z oficjalnymi 

sponsorami PZJJ, JJEU i JJIF. W tej sytuacji na obszarach sponsorowanych A, F i H dopuszcza się 

jedynie oficjalnych dostawców sprzętu PZJJ, JJEU i JJIF . 
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§2.9. Zawodnicy muszą być przepasani w dobrej jakości pasami do GI w kolorze: 

 

 Czerwonym. 

 Niebieskim. 

 

 

 

 

§2.10. Dodatkowo w formule Fighting zawodnicy muszą używać rękawic i ochraniaczy goleni 

zgodnych z wymaganiami OSC i JJIF w kolorze: 

 

 Czerwonym. 

 Niebieskim. 
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§3. Obowiązujący strój do walki w rywalizacji krajowej GI – kimona - w formułach DUO, FIGTHTING, NE 

WAZA. 

 

§3.1. W rywalizacji krajowej GI dopuszcza się tylko następujące kolory kimona GI: 

 

 Białe 

 Niebieskie 

 Czarne 

 

 

 
 

 

 

 

§3.2. Zawodnicy muszą być przepasani  dobrej jakości pasami do GI w kolorze: 

 

 Czerwonym. 

 Niebieskim. 
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§3.3. Przód kimona dozwolone oznaczenia : 

 

 miejsce A - sponsor, nazwa producenta kimona, flaga narodowa - lewa i/lub prawa strona 

bluzy  

 miejsce B - dowolność oznaczenia - lewa i/lub prawa strona bluzy. 

 miejsce C - dowolność oznaczenia. 

 miejsce D - dowolność oznaczenia - lewa lub prawa strona bluzy. 

 miejsce E - dowolność oznaczenia - lewa lub prawa strona spodni. 

 miejsce F - dowolność oznaczenia . 

 

§3.4. Tył kimona dozwolone oznaczenia :   

 

 miejsce G - numer startowy obowiązujący na danej imprezie, logo klubowe. 

 miejsce H - sponsor lub imię lub nazwisko zawodnika - maksymalnie 25cm x 15cm. 

 

§3.5. Dodatkowo w formule Fighting zawodnicy muszą używać rękawic i ochraniaczy goleni zgodnych 

z wymaganiami OSC i JJIF w kolorze: 

 

 Czerwonym. 

 Niebieskim. 

 
 

§3.6. Na kimonie GI i sprzęcie sportowym nie mogą być umieszczone i zawarte treści, które są  : 

obraźliwe, kibicowskie, rasistowskie, polityczne czy religijne. 

§3.7. Na kimonie GI i sprzęcie sportowym nie mogą być nie mogą być umieszczone i zawarte logotypy 

oraz adresy stron mające charakter : obraźliwy, kibicowski, rasistowski, polityczny czy religijny itp. 

§3.8. "Sponsor prywatny" zawodnika musi być zgodny z doktryną Budo, filozofią sportu i 

obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.  

§3.9. Sponsorem nie mogą być firmy, produkty czy usługi między innymi takie jak : tytoniowe czy 

alkoholowe oraz świadczące usługi o charakterze hazardowym, pornograficznym itd. 
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§3.10. "Sponsor prywatny" zawodnika nie może rywalizować z w żaden sposób z oficjalnymi 

sponsorami PZJJ. W tej sytuacji na wszystkich obszarach sponsorowanych dopuszcza się jedynie 

oficjalnych dostawców sprzętu PZJJ, JJEU i JJIF . 

 

§4. Ubiór zawodników i wymagania osobiste w rywalizacji NO GI – bez kimon - w formule NE WAZA. 

§4.1. Obowiązujący strój do walki w rywalizacji krajowej NO GI musi być zgodny z niniejszym 

regulaminem.. 

§4.2. Strój sportowy NO GI musi być czysty, zadbany i higieniczny, nie może nosić żadnych śladów 

uszkodzeń, rozdarć czy dziur.  

§4.3. W rywalizacji NO GI zawodnik obowiązkowo musi ubrany w stosowny strój sportowy 

§4.4. Na stopy zawodnika nie można zakładać żadnych skarpetek, butów itd. 

§4.5. Każdy musi pod spodenkami założoną czystą i higieniczną bieliznę. 

§4.6. Zezwala się na założenie pod bieliznę lub spodenki ochraniacza krocza – suspensor , jednak nie 

jest to obowiązkowa część ubioru. 

§4.7. Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na 

niebezpieczeństwo przeciwnika w tym wszelkiej biżuterii, ozdób, zegarków itp.  

§4.8. Wszyscy noszący długie włosy muszą je co najmniej związać miękką opaską, muszą również 

mieć krótkie paznokcie u rąk i u nóg. 

§4.9. Noszący okulary może walczyć własną odpowiedzialność tylko :  

 W szkłach kontaktowych  

 W specjalnych atestowanych nieszklanych okularach sportowych. 

§4.10. Strój startującego musi się składać z: 

 Nieprzezroczystej obcisłej koszulki zakrywającej ramiona. 
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 Luźnych spodenek sportowych. Nogawki spodenek w najkrótszej wersji muszą zakrywać uda 

co najmniej od ich połowy a w najdłuższej zakrywać końce kolan. 

 

 
 

 

 

§4.11. Dopuszczone jest zakładanie nieprzezroczystych obcisłych spodenek lub leginsów ale tylko 

pod warunkiem, że są nałożone na nie regulaminowe spodenki luźne. 

§4.12. Na wszelkiej odzieży nie mogą być umieszczone i zawarte grafiki oraz treści, które są : 

obraźliwe, kibicowskie, rasistowskie, polityczne czy religijne. Nie mogą być również umieszczone i 

zawarte logotypy oraz adresy stron mające charakter : obraźliwy, kibicowski, rasistowski, polityczny 

czy religijny.  

§4.13. Na wszelkiej odzieży sportowej "Sponsor prywatny " zawodnika musi być zgodny z doktryną 

Budo, filozofią sportu i obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.  

§4.14. Sponsorem nie mogą być firmy, produkty czy usługi między innymi takie jak : tytoniowe czy 

alkoholowe oraz świadczące usługi o charakterze hazardowym, pornograficznym itd. 

§4.15. O ile nie zabraniają tego aktualne przepisy organizatora imprezy w formule NO GI dopuszcza 

się użycia w trakcie rywalizacji miękkiego ochraniacza uszów. 
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§5. Obowiązujący strój do weryfikacji kategorii wagowej - ważenia w rywalizacji krajowej i zagranicznej. 

 

§5.1. Oficjalne ważenie na wszystkich imprezach odbywa się zawsze bez kimon GI. 

§5.2. Oficjalne ważenie w rywalizacji krajowej musi się odbyć zawsze w stroju, najlepiej sportowym. 

Wymagane minimum to nieprzezroczysta koszulka zakrywająca ramiona oraz spodenki. Uczestnik 

ważenia nie może być ubrany bieliznę.  

§5.3. Oficjalne ważenie w rywalizacji międzynarodowej musi się odbyć zawsze w stroju, najlepiej 

sportowym. Wymagane minimum to nieprzezroczysta koszulka zakrywająca ramiona oraz spodenki 

zakrywające kolana. Uczestnik ważenia nie może być ubrany bieliznę.  
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§6. Na wszelkiej odzieży nie mogą być umieszczone i zawarte treści, które są : obraźliwe, kibicowskie, 

rasistowskie, polityczne czy religijne. Jak również nie mogą być umieszczone i zawarte logotypy oraz 

adresy stron mające charakter : obraźliwy, kibicowski, rasistowski, polityczny czy religijny.  

§7. Na wszelkiej odzieży "Sponsor prywatny" zawodnika musi być zgodny z doktryną Budo, filozofią 

sportu i obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.  

§8. Sponsorem nie mogą być firmy, produkty czy usługi między innymi takie jak : tytoniowe czy 

alkoholowe oraz świadczące usługi o charakterze hazardowym, pornograficznym itd. 

§9. O ile nie zabraniają tego aktualne przepisy organizatora imprezy tylko w formule Duo i Fighting 

zezwala się na założenie na lub pod bieliznę ochraniacza krocza - suspensora o ściankach z miękkiej 

pianki w grubości od 1cm do 2cm. W formule Ne Waza GI i NO GI użycie suspensora jest zabronione. 

 

 

 
 

 

 

§10. O ile nie zabraniają tego aktualne przepisy organizatora imprezy dopuszcza się możliwość użycia 

ochraniacza zębów. 
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§11. O ile nie zabraniają tego aktualne przepisy organizatora imprezy dopuszcza się możliwość użycia 

miękkich i elastycznych ochraniaczy stawów. 

 
 

§12. Dopuszcza się możliwość umieszczenia na tylnej stronie pasa tylko nazwiska zawodnika. 

§13. Użyte zdjęcia są własnością firmy Ground Game, zostały zastosowane zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych za zgodą oraz wiedzą właściciela. 

 

§14. Postanowienia końcowe. 

 

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

zrzeszone w ramach struktur PZJJ. 

 

§14.2. 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. 

 

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

 

§14.4. Traci moc poprzedni Regulamin dotyczący obowiązującego stroju sportowego Polskiego 

Związku Ju-Jitsu. 

 


