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SPRAWOZDANIE Z SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU REPREZENTANTÓWMIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU REPREZENTANTÓW JJIF (JJRIC). JJIF (JJRIC).

W dniu 05 marca 2018 w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyło się walne zgromadzenieW dniu 05 marca 2018 w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyło się walne zgromadzenie
członków Międzynarodowego Komitetu Przedstawicieli JJIF (JJRIC), na którym Polskę reprezentowali:członków Międzynarodowego Komitetu Przedstawicieli JJIF (JJRIC), na którym Polskę reprezentowali:

•• Tomasz Knap – Prezes Zarządu PZJJ, Członek Komisji Etyki JJIF Tomasz Knap – Prezes Zarządu PZJJ, Członek Komisji Etyki JJIF 

•• Mateusz Paczyński – Sekretarz Generalny PZJJ, Członek Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów JJIF Mateusz Paczyński – Sekretarz Generalny PZJJ, Członek Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów JJIF 

Walne Zgromadzenie JJRIC odbyło się w części  konferencyjnej  Mubdala Arena w kompleksie sportowymWalne Zgromadzenie JJRIC odbyło się w części  konferencyjnej  Mubdala Arena w kompleksie sportowym
„Zayed Sports City” w Abu Dhabi.„Zayed Sports City” w Abu Dhabi.

Po wcześniejszej rejestracji uczestników posiedzenie rozpoczęło się około godziny 9Po wcześniejszej rejestracji uczestników posiedzenie rozpoczęło się około godziny 93030. . 
Joachim Thumfart  – Dyrektor  Sportowy JJIF powitał  wszystkich zebranych informując przy tej  okazji,  żeJoachim Thumfart  – Dyrektor  Sportowy JJIF powitał  wszystkich zebranych informując przy tej  okazji,  że

następne Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów JJIF odbędzie się przy okazjinastępne Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów JJIF odbędzie się przy okazji
zaplanowanych  na  listopad  br.  Mistrzostw  Światazaplanowanych  na  listopad  br.  Mistrzostw  Świata Seniorów  w   Seniorów  w  MalmöMalmö w  Szwecji.  Następnie w  Szwecji.  Następnie poinformował, poinformował,
iż  przewodniczącym  posiedzenia  wyznaczony  został  Robert  Perc.  Wobec  braku  głosów  sprzeciwu  głos  oddanoiż  przewodniczącym  posiedzenia  wyznaczony  został  Robert  Perc.  Wobec  braku  głosów  sprzeciwu  głos  oddano
przewodniczącemu.przewodniczącemu.

Przewodniczący  przywitał  zebranych,  przedstawił  cel  i  ogólne  zasady  zgromadzenia  oraz  przekazał  głosPrzewodniczący  przywitał  zebranych,  przedstawił  cel  i  ogólne  zasady  zgromadzenia  oraz  przekazał  głos
Suresh  Gopi,  którego  poprosił  o  odczytanie  listy  uczestników  oraz  rozdanie  kart  do  głosowania  uczestnikomSuresh  Gopi,  którego  poprosił  o  odczytanie  listy  uczestników  oraz  rozdanie  kart  do  głosowania  uczestnikom
posiadającym prawo głosu.posiadającym prawo głosu.

Po ustaleniu prawa głosu przewodniczący zapoznał zgromadzonych z programem sesji jak też zmianami jakiePo ustaleniu prawa głosu przewodniczący zapoznał zgromadzonych z programem sesji jak też zmianami jakie
zostały wprowadzone po jego publikacji  oraz zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. zostały wprowadzone po jego publikacji  oraz zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
Program posiedzenia został przyjęty, a przewodniczący przeszedł do jego realizacji. Program posiedzenia został przyjęty, a przewodniczący przeszedł do jego realizacji. 

Program SesjiProgram Sesji

1.1. PowitanPowitanieie  
2.2. Ustalenie prawa głosuUstalenie prawa głosu
3.3. Protokół z Session JJIF 2017Protokół z Session JJIF 2017  
4.4. Sport Data Sport Data   
5.5. Raport finansowRaport finansowyy JJIF, JJEU JJIF, JJEU
6.6. Reguły finansowe JJIF Reguły finansowe JJIF 
7.7. Zawieszenie Narodowych Federacji - nieprzestrzeganie wymogów członkostwaZawieszenie Narodowych Federacji - nieprzestrzeganie wymogów członkostwa
8.8. Zalecenia dotyczące Statutów Narodowych FederacjiZalecenia dotyczące Statutów Narodowych Federacji
9.9. Akademia JJIF Akademia JJIF 
10.10. System promocji i przyznawania stopni JJIFSystem promocji i przyznawania stopni JJIF
11.11. Style Ju-Jitsu w JJIF / Tradycyjne Ju-JitsuStyle Ju-Jitsu w JJIF / Tradycyjne Ju-Jitsu  
12.12. Światowy RankŚwiatowy Ranking ing JJIF JJIF 
13.13. Przepisy sędziowskiPrzepisy sędziowskiee  
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W przedmiocie punktu 3 porządku posiedzenia Przewodniczący odczytał protokół z Walnego ZgromadzeniaW przedmiocie punktu 3 porządku posiedzenia Przewodniczący odczytał protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów JJIF, które odbyło się podczas Mistrzostw Świata SeniorówCzłonków Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów JJIF, które odbyło się podczas Mistrzostw Świata Seniorów
w Bogocie 28 listopada 2017.w Bogocie 28 listopada 2017.
Pełny tekst protokołu dostępny jest na stronie Światowej Federacji Ju-Jitsu pod adresem:Pełny tekst protokołu dostępny jest na stronie Światowej Federacji Ju-Jitsu pod adresem:

http://jjif.info/fileadmin/JJIF/minutes/Session2017-Minutes.pdfhttp://jjif.info/fileadmin/JJIF/minutes/Session2017-Minutes.pdf

Następnie  Przewodniczący przekazał głos Dyrektorowi Technicznemu JJIF – Joachimowi  Thumfart, któryNastępnie  Przewodniczący przekazał głos Dyrektorowi Technicznemu JJIF – Joachimowi  Thumfart, który
omówił proces wdrażania systemu Sport Data. Przedstawił zalety systemu, kwestie które wymagają poprawy oraz planyomówił proces wdrażania systemu Sport Data. Przedstawił zalety systemu, kwestie które wymagają poprawy oraz plany
z nim  związane.z nim  związane.

W ramach punktu 5 Luc Mortelmans przedstawił raport finansowy Światowej Federacji Ju-Jitsu za lata 2016W ramach punktu 5 Luc Mortelmans przedstawił raport finansowy Światowej Federacji Ju-Jitsu za lata 2016
i 2017 oraz plany finansowe na rok bieżący. W imieniu Europejskiej Unii Ju-Jitsu sprawozdanie z działalności za roki 2017 oraz plany finansowe na rok bieżący. W imieniu Europejskiej Unii Ju-Jitsu sprawozdanie z działalności za rok
2017 przedstawił Sekretarz Generalny Unii – Rick Frowyn. 2017 przedstawił Sekretarz Generalny Unii – Rick Frowyn. 
Luc Mortelmans poinformował również,  że JJIF wprowadza niewielkie zmiany w tzw. zasadach finansowych JJIF.Luc Mortelmans poinformował również,  że JJIF wprowadza niewielkie zmiany w tzw. zasadach finansowych JJIF.
Nowa  wersja  Zasad  Finansowych  (JJIF  Nowa  wersja  Zasad  Finansowych  (JJIF  Financial  Rules)  po  zmianach  zostanie  opublikowana  oraz  rozesłana  doFinancial  Rules)  po  zmianach  zostanie  opublikowana  oraz  rozesłana  do
wszystkich członków JJIF. wszystkich członków JJIF. 

Po wystąpieniu Luca  Mortelmans do głosu wrócił  Joachim Thumfart,  który przedstawił  plany i  strategięPo wystąpieniu Luca  Mortelmans do głosu wrócił  Joachim Thumfart,  który przedstawił  plany i  strategię
działania JJIF na lata 2018-2024. działania JJIF na lata 2018-2024. 
Głównym celem federacji jest poczynienie wszelkich starań o to by ju-jitsu dołączyło do grona sportów olimpijskich.Głównym celem federacji jest poczynienie wszelkich starań o to by ju-jitsu dołączyło do grona sportów olimpijskich.
Dodatkowo Światowa Federacja Ju-Jitsu zamierza opracować nową klarowną strukturę organizacyjną. PrzedstawicieleDodatkowo Światowa Federacja Ju-Jitsu zamierza opracować nową klarowną strukturę organizacyjną. Przedstawiciele
Narodowych Federacji  oraz  reprezentanci  JJRIC zostali  poproszeni  o  ścisłą  współpracę  w powyższych kwestiach.Narodowych Federacji  oraz  reprezentanci  JJRIC zostali  poproszeni  o  ścisłą  współpracę  w powyższych kwestiach.
Kolejnym kluczowym celem działania ma też być skierowanie większej uwagi na inne dyscypliny poza tradycyjnymKolejnym kluczowym celem działania ma też być skierowanie większej uwagi na inne dyscypliny poza tradycyjnym
ju-jitsu.ju-jitsu.
Joachim Thumfart przedstawił też sprawozdanie z kongresu ds. DUO. Najważniejsze ustalenia kongresu to m.in.:Joachim Thumfart przedstawił też sprawozdanie z kongresu ds. DUO. Najważniejsze ustalenia kongresu to m.in.:

•• wprowadzenie nowych (opublikowanych już) zasad DUOwprowadzenie nowych (opublikowanych już) zasad DUO

•• rozpoczęcie prac nad programem propagowania i upowszechniania DUO rozpoczęcie prac nad programem propagowania i upowszechniania DUO 

•• analiza zasad sędziowania w DUO analiza zasad sędziowania w DUO 

◦◦ zwrócenie uwagi na konieczność wykluczenia pomyłek i wątpliwości zwrócenie uwagi na konieczność wykluczenia pomyłek i wątpliwości 

◦◦ określenie klarownych, jasnych zasad sędziowaniaokreślenie klarownych, jasnych zasad sędziowania

◦◦ określenie klarownych, jasnych kryteriów przyznawania punktów i oceny występuokreślenie klarownych, jasnych kryteriów przyznawania punktów i oceny występu

◦◦ wprowadzenie konieczności wyjaśnienia oceny i liczby przyznanych punktówwprowadzenie konieczności wyjaśnienia oceny i liczby przyznanych punktów

•• Duo Show stanie się całkowicie odrębną dyscypliną pod nazwą SHOW SYSTEMDuo Show stanie się całkowicie odrębną dyscypliną pod nazwą SHOW SYSTEM

◦◦ w drużynie będzie od 2 do 4 zawodnikóww drużynie będzie od 2 do 4 zawodników

◦◦ kategorie: Mężczyźni, Kobiety, Mix, Open kategorie: Mężczyźni, Kobiety, Mix, Open 

•• rozgraniczenie walk eliminacyjnych – krótszych, do 2 minut oraz finałowych – dłuższych, do 5 minut gdzierozgraniczenie walk eliminacyjnych – krótszych, do 2 minut oraz finałowych – dłuższych, do 5 minut gdzie

zawodnicy zaprezentują pełnię swoich możliwości. zawodnicy zaprezentują pełnię swoich możliwości. 

Następnie  Pan Thumfart  poinformował  o konieczności  aktualizacji  ogólnych przepisów – poprzednia  takaNastępnie  Pan Thumfart  poinformował  o konieczności  aktualizacji  ogólnych przepisów – poprzednia  taka
aktualizacja miała miejsce w roku 2006. Obecne przepisy są niedostosowane do aktualnego stanu i czasów. aktualizacja miała miejsce w roku 2006. Obecne przepisy są niedostosowane do aktualnego stanu i czasów. 
Zaktualizowane zostały też przepisy sędziowskie. Najważniejsze zmiany to: Zaktualizowane zostały też przepisy sędziowskie. Najważniejsze zmiany to: 

•• poświęcenie szczególnej uwagi szkoleniu nowych sędziów.poświęcenie szczególnej uwagi szkoleniu nowych sędziów.

doświadczeni sędziowie będą szkolić młodszych kolegów, dzielić się z nimi swoim doświadczeniem i wiedzą.doświadczeni sędziowie będą szkolić młodszych kolegów, dzielić się z nimi swoim doświadczeniem i wiedzą.
Federacja potrzebuje coraz  więcej  sędziów kontynentalnych  i  światowych,  którzy  będą  w stanie odciążyćFederacja potrzebuje coraz  więcej  sędziów kontynentalnych  i  światowych,  którzy  będą  w stanie odciążyć
aktualnych. aktualnych. 

•• Likwidacja limitu wiekowego dla sędziów. Zamiast  tego sędziowie będą poddawani regularnym badaniomLikwidacja limitu wiekowego dla sędziów. Zamiast  tego sędziowie będą poddawani regularnym badaniom

lekarskim dopuszczającym ich do pracy na zawodach. lekarskim dopuszczającym ich do pracy na zawodach. 

•• Wycofanie papierowego paszportu sędziego, który zostanie zastąpiony przez system Sport Data Wycofanie papierowego paszportu sędziego, który zostanie zastąpiony przez system Sport Data 

•• Unormowanie licencjonowaniaUnormowanie licencjonowania

Kolejnymi  tematami  poruszonymi  przez  Joachima  Tchumfart  były  rozpoczęcie  prac  nad  opracowaniemKolejnymi  tematami  poruszonymi  przez  Joachima  Tchumfart  były  rozpoczęcie  prac  nad  opracowaniem
nowego systemu rankingowego oraz nowego systemu nowego systemu rankingowego oraz nowego systemu promocji i przyznawania stopni. promocji i przyznawania stopni. 

http://jjif.info/fileadmin/JJIF/minutes/Session2017-Minutes.pdf
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JJIF proponuje wprowadzenie jednolitego systemu nadawania stopni  na całym świecie .  Spisane zostaną dokładneJJIF proponuje wprowadzenie jednolitego systemu nadawania stopni  na całym świecie .  Spisane zostaną dokładne
wymagania i standardy nadawania poszczególnych pasów, stopni DAN itp. wymagania i standardy nadawania poszczególnych pasów, stopni DAN itp. 
Wprowadzony zostanie jeden międzynarodowy wzór certyfikatów wydawany jedynie przez JJIF i uznawany na całymWprowadzony zostanie jeden międzynarodowy wzór certyfikatów wydawany jedynie przez JJIF i uznawany na całym
świecie. Wszystkie dyplomy i certyfikaty będą numerowane i ewidencjonowane, a lista przyznanych stopni podawanaświecie. Wszystkie dyplomy i certyfikaty będą numerowane i ewidencjonowane, a lista przyznanych stopni podawana
do wiadomości publicznej. do wiadomości publicznej. 
Powyższe zmiany oprócz ujednolicenia zasad przyznawania stopni mają zapobiec fałszowaniu certyfikatów co, jakPowyższe zmiany oprócz ujednolicenia zasad przyznawania stopni mają zapobiec fałszowaniu certyfikatów co, jak
twierdzi Joachim Thumfart jest dość dużym problemem. twierdzi Joachim Thumfart jest dość dużym problemem. 

Po wystąpieniu Dyrektora Technicznego JJIF Przewodniczący przeszedł do przedstawienia propozycji JJIF abyPo wystąpieniu Dyrektora Technicznego JJIF Przewodniczący przeszedł do przedstawienia propozycji JJIF aby
w  przyszłości  organizacja  Mistrzostw  Świata  została  wyraźnie  podzielona.  Narodowa  Federacja  Ju-Jitsu  będziew  przyszłości  organizacja  Mistrzostw  Świata  została  wyraźnie  podzielona.  Narodowa  Federacja  Ju-Jitsu  będzie
odpowiedzialna  jedynie  za  część  sportową,  całą  resztą  spraw  organizacyjnych  –  transportem,   zakwaterowaniem,odpowiedzialna  jedynie  za  część  sportową,  całą  resztą  spraw  organizacyjnych  –  transportem,   zakwaterowaniem,
wyżywieniem itp. miałaby zająć się zatrudniona do tego celu zewnętrzna firma eventowa. wyżywieniem itp. miałaby zająć się zatrudniona do tego celu zewnętrzna firma eventowa. 
Przy powyższym podziale JJIF miałaby przejąć część kosztów związanych z organizacją. Przy powyższym podziale JJIF miałaby przejąć część kosztów związanych z organizacją. 

Dodatkowo Federacja proponuje organizację Mistrzostw Świata U18, U21 oraz Seniorów wspólnie, w jednym miejscuDodatkowo Federacja proponuje organizację Mistrzostw Świata U18, U21 oraz Seniorów wspólnie, w jednym miejscu
i terminie. i terminie. 
Przewodniczący Robert Perc powiedział, że podczas organizacji Mistrzostw Świata U18 i U21 w Abu Dhabi  Przewodniczący Robert Perc powiedział, że podczas organizacji Mistrzostw Świata U18 i U21 w Abu Dhabi  po razpo raz
kolejny, okazało się, kolejny, okazało się, iż iż marzec jest złym terminem na organizację takiej imprezy.marzec jest złym terminem na organizację takiej imprezy.
Spora większość krajowych federacji w marcu nie ma jeszcze przyznanego budżetu lub nie otrzymała jeszcze środkówSpora większość krajowych federacji w marcu nie ma jeszcze przyznanego budżetu lub nie otrzymała jeszcze środków
finansowych na wyjazdy swoich drużyn.  finansowych na wyjazdy swoich drużyn.  
Jak zaznaczył Robert Perc, wiele takich zgłoszeń dotarło do organizatorów tegorocznych mistrzostw w Abu DhabiJak zaznaczył Robert Perc, wiele takich zgłoszeń dotarło do organizatorów tegorocznych mistrzostw w Abu Dhabi
i przedstawicieli JJIF. i przedstawicieli JJIF. 
Organizacja zawodów w jednym miejscu i czasie znacząco zmniejszy koszty jakie muszą ponieść krajowe federacje.Organizacja zawodów w jednym miejscu i czasie znacząco zmniejszy koszty jakie muszą ponieść krajowe federacje.
Dodatkowo zawodnicy, trenerzy i inni członkowie kadry poświęcą na wyjazdy mniej czasu i na krócej będą musieliDodatkowo zawodnicy, trenerzy i inni członkowie kadry poświęcą na wyjazdy mniej czasu i na krócej będą musieli
zostawić swoje codzienne obowiązki. Zamiast dwóch organizowany będzie tylko jeden wyjazd. zostawić swoje codzienne obowiązki. Zamiast dwóch organizowany będzie tylko jeden wyjazd. 

W związku z powyższym zaproponowano również tworzenie w przyszłości kalendarza zawodów międzynarodowychW związku z powyższym zaproponowano również tworzenie w przyszłości kalendarza zawodów międzynarodowych
na dwa lub trzy lata do przodu co pozwoli krajowym federacją na lepsze rozplanowanie wydatków. na dwa lub trzy lata do przodu co pozwoli krajowym federacją na lepsze rozplanowanie wydatków. 

Po  wyczerpaniu  wszystkich  tematów  dyskusji  Przewodniczący  poinformował,  że  wszelkie  materiałyPo  wyczerpaniu  wszystkich  tematów  dyskusji  Przewodniczący  poinformował,  że  wszelkie  materiały
z Walnego Zgromadzenia JJRIC zostaną opublikowane na stronie internetowej federacji oraz przesłane drogą mailowąz Walnego Zgromadzenia JJRIC zostaną opublikowane na stronie internetowej federacji oraz przesłane drogą mailową
do wszystkich członków  Międzynarodowego Komitetu Przedstawicieli JJIF. do wszystkich członków  Międzynarodowego Komitetu Przedstawicieli JJIF. 
Następnie Walne Zgromadzenie Członków  Międzynarodowego Komitetu Przedstawicieli JJIF zostało zakończone.Następnie Walne Zgromadzenie Członków  Międzynarodowego Komitetu Przedstawicieli JJIF zostało zakończone.
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