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Komunikat 

 

Zarząd PZJJ odpowiadając a zarazem przychylając się do wniosku sędziów i trenerów kadry Ju-

Jitsu Ne Waza,  który dotyczył ograniczeń w możliwości stosowania technik kończących na 

wszelkich imprezach krajowych przez zawodników w poszczególnych grupach wiekowych, 

podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. To jest iż, w trakcie krajowej rywalizacji sportowej 

na wszelkich zawodach organizowanych przez PZJJ, w ramach PZJJ lub pod patronatem PZJJ 

istnieją regulaminowe obostrzenia i zakazy co do stosowania technik kończących. Nie stosowanie 

się organizatora zawodów do regulaminów PZJJ i JJIF będzie skutkować unieważnieniem wyników 

lub odebraniem możliwości dalszej organizacji zawodów. 

 

 Grupa wiekowa U6, U8, U10, U12 - zabronione jest stosowanie wszelkich technik 

kończących.  

 Grupa wiekowa U15 - dozwolone jest stosowanie technik kończących w ograniczonym 

zakresie, jedyne dozwolone techniki to : 

o wszelkiego rodzaju duszenie kimonem poza „Ezekielem” 

o duszenie rękoma „mataleo” 

o duszenie rękoma „żuraw” tylko przez rękę przeciwnika 

o duszenie trójkątne nogami „trójkąt” bez dociągania głowy przeciwnika  

o dźwignia na staw łokciowy „balacha”   

o dźwignia na staw barkowy „kimura” oraz „americana” 

o rozciąganie nóg  

 U18 U21 Senior - można stosować wszystkie techniki kończące zgodne z regulaminem JJIF. 

 

http://www.jjif.info/fileadmin/documents/Competition-Ranking/JJAU-BookletFinal-

20150927_LQ_.pdf 
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Zastosowanie techniki kończącej w grupie wiekowej U6 U8 U10 U12 przez zawodnika będzie 

taktowane jako faul, co przełoży się na automatyczną dyskwalifikację zawodnika, który użył takiej 

techniki. 

 

Zastosowanie innej techniki kończącej niż techniki dozwolonej w grupie wiekowej U15 przez 

zawodnika będzie taktowane jako faul, co przełoży się na automatyczną dyskwalifikację 

zawodnika, który użył takiej techniki.    

 

Dodatkowo zastosowanie techniki zabronionej we wszystkich grupach wiekowych przez zawodnika 

będzie taktowane jako faul, co przełoży się na automatyczną dyskwalifikację zawodnika, który użył 

takiej techniki.  

 

Wykaz technik zabronionych znajduje się na stronie PZJJ pod adresem :  http://jujitsu.pl/wp-

content/uploads/2017/04/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf 

 

Zarząd PZJJ z wielkim zadowoleniem obserwuje pojawiający się trend wśród organizatorów 

największych imprez krajowych i międzynarodowych Ju Jitsu oraz BJJ, polegający na 

wprowadzaniu stosownych ograniczeń wiekowych i technicznych na tych imprezach. Ma to na celu 

dbałość o zdrowie jak i o bezpieczeństwo uczestników ze szczególnym naciskiem na dzieci oraz 

młodzież. 

 

Za Zarząd 
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