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Regulamin przyznawania punktów rankingowych Polskiego Związku Ju-Jitsu 

 

§1. Ranking. 

 

§1.1. Ranking jest to zbiór danych w którym umieszczane są wyniki walk w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych, kategoriach wiekowych i wagowych. 

 

§1.2. Ranking prowadzony jest w celu ukazania i udokumentowania osiągnięć sportowych 

zawodników w tym aktualnych jak i historycznych. Ranking ma na celu usprawnić pracę trenerów 

kadry, dać im pogląd na aktualną formę zawodnika oraz jego osiągnięcia. Jest jednym z głównych ale 

nie jedynym narzędziem do oceny merytorycznej  pod katem możliwości powołania zawodnika do 

kadry.  

 

§1.3. Aktualny ranking tworzony jest na dany rok kalendarzowy, zaczyna się z datą 01.01 a kończy na 

31.12, opatrzony jest symbolem roku, którego dotyczy. Co rok tworzony jest nowy ranking. W 

każdym nowym rankingu wszyscy zawodnicy mają wyzerowane punkty .  

 

§1.4. Dostęp do aktualnego rankingu jak i do rankingów historycznych jest ogólnie powszechny, 

stosowne tabele z wynikami znajdują się na stronach www PZJJ pod adresem.  

 

§1.5. Za powadzenie rankingu odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez zarząd PZJJ.  

 

§1.6. Za nanoszenie aktualnych danych odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez zarząd PZJJ oraz 

aktualni trenerzy kadry dla danej dyscypliny. 

 

§1.7. Wszelkie nieprawidłowości w rankingu należy zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej do osób 

odpowiedzialnych za jego prowadzenie. Stosowne korekty będą nanoszone w rankingu niezwłocznie 

po ich rozpatrzeniu. 

 

§2. Części składowe rankingu. 

 

§2.1. Ranking podzielony jest pod względem roku. Dla każdego roku jest tworzony odrębny ranking. 

 

§2.2. W rankingu PZJJ zaliczane są następujące imprezy : 

 Krajowe - MP, PP, OTK organizowane przez PZJJ. 

 Międzynarodowe - MŚ, ME organizowane przez PZJJ lub JJIF. 

 Międzynarodowe - turnieje z cyklu Open organizowane przez federacje innych krajów 

pod patronatem JJIF. 
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§2.3. Ranking podzielony jest ze względu na odpowiednie dyscypliny : 

 Ju Jitsu Fighting. 

 Ju Jitsu Duo System. 

 Ju Jitsu Ne Waza. 

 

§2.4. Ranking podzielony ze względu na  płeć  uczestników : 

 Kobiety. 

 Mężczyźni. 

 

§2.5. Ranking podzielony na grupy wiekowe uczestników : 

 Junior młodszy U15. 

 Junior U18. 

 Młodzieżowiec U21. 

 Senior. 

 

§2.6. Ranking podzielony na odpowiednie wagi zawodników zgodne z regulaminem rywalizacji 

sportowej oraz aktualnymi przepisami PZJJ oraz JJIF. 

 

§3. Dane znajdujące się w rankingu.  

 

§3.1. W rankingu umieszczane jest aktualne miejsce jakie zajmuje dany zawodnik, które generowane 

jest na podstawie sumy uzyskanych przez niego punktów danym roku. 

 

§3.2. W rankingu umieszczany jest rok urodzenia zawodnika tyczy się kategorii wiekowych U15, U18 i 

U21. Ma to ułatwić trenerom kadry ocenę zawodników zmieniających w danym roku kalendarzowym 

kategorię wiekową. 

 

§3.3. W rankingu umieszczane jest nazwisko i imię zawodnika, nazwa klubu, który reprezentuje. 

 

§3.4. W rankingu umieszczane są chronologicznie wszystkie imprezy sportowe PZJJ wraz z ich datą 

odbycia, zgodne z przyjętym kalendarzem imprez na dany rok przez zarząd PZJJ. W rankingu znajdują 

się również wszystkie inne dotychczasowe starty zawodnika w imprezach PZJJ. 

 

§3.5. W rankingu umieszczana jest aktualna kategoria wagowa zawodnika oraz wszystkie inne 

kategorie wagowe w których zawodnik podjął rywalizację. 

 

§3.6. W rankingu umieszczana jest aktualna kategoria wiekowa zawodnika oraz wszystkie inne 

kategorie wiekowe w których zawodnik podjął rywalizację. 

 

§3.7. W rankingu umieszczana jest aktualna kategoria wagowa zawodnika oraz wszystkie inne 

kategorie wagowe w których zawodnik podjął rywalizację. 

§3.8. W rankingu umieszczane są uzyskane punkty na danej imprezie przez zawodnika. 
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§4. Zasady przyznawania punktów rankingowych.  

 

§4.1. Punkty rankingowe, są przyznawane według poniższego schematu : 

 

 

 

§4.2. Zawodnik ( Para ), który nie wygrywa żadnej walki ale uczestniczył w zawodach otrzymuje 0 

punktów.  

 

§4.3. Punkty będą przyznane zawodnikowi lub parze, który wystartował w zawodach i odbył 

przynajmniej jedną wygraną walkę. 

 

§4.4. Zawodnik i pary otrzymują 100% punktów, pod warunkiem :  

 Gdy w grupie zawodnika w danej kategorii dla Fighting / Ne Waza ostatecznie 

sklasyfikowano minimum 4 ( czterech ) zawodników. 

 Gdy grupie par  w danej kategorii dla Duo ostatecznie sklasyfikowano: minimum 3 ( trzy ) 

pary.  

 

§4.5. Zawodnik i pary otrzymują 50% punktów, pod warunkiem :  

 Gdy w grupie zawodnika w danej kategorii dla Fighting / Ne Waza ostatecznie 

sklasyfikowano 3 ( trzech) lub mniej  zawodników. 

 Gdy grupie par  w danej kategorii dla Duo ostatecznie sklasyfikowano: minimum 2 ( dwie 

) pary.  

 

§4.6. Zawodnik, który nie wygrywa żadnej walki ze względu na brak przeciwników  otrzymuje 0 

punktów. 

 

§4.7. Zawodnik, który nie wygrywa żadnej walki  ponieważ w każdej z walk ( wszystkich ) nie podjął 

rywalizacji to jest : 

 nie stawił się na matę . 

 oddał walkę/i walkowerem. 

 doznał kontuzji. 

 został zdyskwalifikowany. 



 

PZJJ – dokument  RPPR wersja v1 z dnia 08.04.2017 Strona 4 
 

Zawodnik zdyskwalifikowany, wycofany z zawodów, nie kończący konkurencji nie otrzymuje 

punktów. Ze względów statystyczno-szkoleniowych zawodnik otrzymuje x punktów, a liczba uczestników 

danej kategorii musi zostać zmniejszona np. :  

 2 startujących A B , B nie podejmuje rywalizacji. Otrzymane punkty to A 0 pkt, B x pkt. 

 startujących A B C, B nie podejmuje rywalizacji. Wygrywa zawodnik A. Otrzymane punkty 

to A 50%, pkt B x pkt, C 0 pkt, ponieważ realnie startujących zawodników było tylko 2 i 

mają tylko jeden zawodnik ma wygraną walkę. 

 

§5. PZJJ może wystąpić do Zespołu Sportu Młodzieżowego, o przyznanie premii punktowej - stosownie 

do zajętego miejsca w swojej kategorii wiekowej - zawodnikowi w kategorii młodzieżowej lub juniora, 

który w wyniku małej frekwencji w jednej z konkurencji lub kategorii wagowej wystartował w MMP lub 

MPJ i ukończył rywalizację, ale nie otrzymał punktów. Warunkiem przyznania takiej premii jest 

udokumentowanie, iż zawodnik ten uzyskał miejsce 1-16 w końcowej klasyfikacji na ostatnio 

rozgrywanych MŚ lub miejsca 1-8 ME lub PŚ w kategorii juniora, młodzieżowca lub seniora. 

 

§6. Zawodnik, reprezentując klub sportowy w zawodach SSM, zdobywa punkty imiennie i dla klubu, który 

reprezentuje.  

 

§7. W przypadku zmiany barw klubowych ( zgodnie z regulaminem zmian barw klubowych PZJJ ), w 

systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a 

przejmującym zawodnika. Uprawnienia do podziału punktów pomiędzy klubami (przekazującym i 

przejmującym zawodnika) występują, gdy zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy zawodami 

mistrzowskimi zaliczonymi do SSM (MMM, OOM, MPJMŁ., MPJ, MMP). Podział punktów obowiązuje 

przez 2 lata, czyli za udział w dwóch kolejnych corocznych imprezach rangi mistrzowskiej, zaliczanych do 

systemu. Podział punktów jest dokonywany po zweryfikowaniu wyników zawodów przez polski związek 

sportowy a zmiana barw klubowych nastąpiła zgodnie z regulaminem. 

 

§8. Podziału punktów dokonuje Zespołu Sportu Młodzieżowego a rankingu PZJJ Komisja Sędziowska na 

pisemny wniosek PZJJ. Zainteresowane podziałem punktów kluby, przesyłają stosowne pismo do PZJJ w 

terminie i formie określonej w regulaminie zmian barw klubowych. PZJJ przesyła niezwłocznie do Zespołu 

Sportu Młodzieżowego zbiorcze zestawienie propozycji podziału punktów danych zawodników.  

 

§9. Postanowienia końcowe. 

 

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

zrzeszone w ramach struktur PZJJ. 

 

§9.2. 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. 

 

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

 

§9.4. Traci moc poprzedni Regulamin przyznawania punktów rankingowych Polskiego Związku Ju-

Jitsu. 


