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§1. GRUPY WIEKOWE

Juniorzy mają prawo startu w grupie młodzieżowców

Młodzieżowcy mają prawo startu w grupie seniorów

§ 2. KATEGORIE WAGOWE

Fighting

Mężczyźni/Chłopcy
Senior

21+
U21

18/19/20
U18

15/16/17
U15

12/13/14

U12
10/11

U10

8/9

1 x 3 min 1 x 3 min 1 x 3 min 1 x 2 min 1 x 2 min 1 x 2 min

-56kg -56kg -46kg -34kg -24kg -21kg

-62kg -62kg -50kg -37kg -27kg -24kg

-69kg -69kg -55kg -41kg -30kg -27kg

-77kg -77kg -60kg -45kg -34kg -30kg

-85kg -85kg -66kg -50kg -38kg -34kg

-94kg -94kg -73kg -55kg -42kg -38kg

+94kg +94kg -81kg -60kg -46kg -42kg

+81kg -66kg -50kg +42kg

+66kg +50kg

Kobiety/Dziewczęta
Senior

21+
U21

18/19/20
U18

15/16/17
U15

12/13/14

U12
10/11

U10

8/9

1 x 3 min 1 x 3 min 1 x 3 min 1 x 2 min 1 x 2 min 1 x 2 min

-45kg -45kg -40kg -32kg -22kg -20kg

Kategoria Przedział wiekowy

Senior 21 lat i starsi

U21 18/19/20 lat

U18 15/16/17 lat

U15 12/13/14 lat

U12 10/11 lat

U10 8/9 lat



-48kg -48kg -44kg -36kg -25kg -22kg

-52 kg -52 kg -48kg -40kg -28kg -25kg

-57 kg -57 kg -52kg -44kg -32kg -28kg

-63kg -63kg -57kg -48kg -36kg -32kg

-70kg -70kg -63kg -52kg -40kg -36kg

+70kg +70kg -70kg -57kg -44kg -40kg

+70kg -63kg -48kg +40kg

+63kg +48kg

Ju-Jitsu Ne Waza

Mężczyźni/Chłopcy
Senior

21+
U21

18/19/20
U18

15/16/17
U15

12/13/14

U12
10/11

U10

8/9

1 x 6 min 1 x 5 min 1 x 4 min 1 x 3 min 1 x 3 min 1 x 3 min

-56kg -56kg -46kg -34kg -24kg -21kg

-62kg -62kg -50kg -37kg -27kg -24kg

-69kg -69kg -55kg -41kg -30kg -27kg

-77kg -77kg -60kg -45kg -34kg -30kg

-85kg -85kg -66kg -50kg -38kg -34kg

-94kg -94kg -73kg -55kg -42kg -38kg

+94kg +94kg -81kg -60kg -46kg -42kg

+81kg -66kg -50kg +42kg

+66kg +50kg

Kobiety/Dziewczęta
Senior

21+
U21

18/19/20
U18

15/16/17
U15

12/13/14

U12
10/11

U10

8/9

1 x 6 min 1 x 5 min 1 x 4 min 1 x 3 min 1 x 3 min 1 x 3 min

-45kg -45kg -40kg -32kg -22kg -20kg

-48kg -48kg -44kg -36kg -25kg -22kg

-52 kg -52 kg -48kg -40kg -28kg -25kg

-57 kg -57 kg -52kg -44kg -32kg -28kg

-63kg -63kg -57kg -48kg -36kg -32kg

-70kg -70kg -63kg -52kg -40kg -36kg

+70kg +70kg -70kg -57kg -44kg -40kg

+70kg -63kg -48kg +40kg

+63kg +48kg

§ 3  EFEKTYWNY CZAS WALKI

1. W zawodach Ju-jitsu Ne-waza obowiązują następujące limity czasowe rozgrywanych 

walk w zawodach indywidualnych:

> Senior – 6 min 



> U21 – 5 min

> U18 - 4 min

> U15 – 3 min 

> U12 – 3 min

> U10 – 3 min.

2. Walki rozgrywane są do uzyskania rozstrzygnięcia – nie ma remisów

3. Repasaże toczą się na zasadach regularnej walki zgodnie z zasadami punktu 2.

4. Podczas zawodów indywidualnych zawodnikowi przysługuje prawo do przerwy 

pomiędzy walkami wynoszący czas walki

5. W zawodach Ju-Jitsu Fighting obowiązują następujące limity czasowe rozgrywanych 

walk w zawodach indywidualnych:

> Senior – 3 min 

> U21 – 3 min

>U18- 3 min

> U15 – 2 min 

> U12 – 2 min

> U10 – 2 min.

§ 4. RODZAJE ZAWODÓW

 1 Polski Związek Ju-Jitu organizuje zawody wg następującego systemu.

 1.1 Zawody krajowe:

 1.1.1 Mistrzostwa Polski w kategoriach Senior, U21, U18, U15, U12

 1.1.2 Puchar Polski w kategoriach Senior, U21, U18, U15, U12

 1.1.3 Ogólnopolskie zawody o charakterze otwartym w kategoriach Senior, 

U21, U18, U15, U12, U10

 1.1.4 Ogólnopolskie zawody Ju-Jitsu Ne-Waza i Ne-Waza No Gi o 

charakterze otwartym w kategoriach U18, U15, U12, U10, U8 pod nazwą 

Polska Liga Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży

 1.2 Zawody międzynarodowe:

 1.2.1 Mistrzostwa Europy w kategoriach Senior, U21, U18, U15, U12



 1.2.2 Puchar Europy w kategoriach Senior, U21, U18, U15, U12

 1.2.3 Mistrzostwa Świata w kategoriach Senior, U21, U18, U15, U12

 1.2.4 Puchar Świata w kategoriach Senior, U21, U18, U15, U12

 1.2.5 Międzynarodowe zawody o charakterze otwartym w kategoriach 

Senior, U21, U18, U15, U12, U10

 2 W/w zawody muszą być przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sportowym PZJJ..

 3  Liczba imprez krajowych może ulec zmianie w zależności od potrzeb szkoleniowych 

PZJJ i będzie wynikała z kalendarza sportowego na dany rok.

 4 Eliminacje regionalne mogą być wprowadzone lub zawieszane wg potrzeb, decyzją 

Zarządu PZ JJ.

 5 Wszystkie ww. zawody wynikające z punktu 1. prowadzone są przez Polski Związek 

Ju-jitsu  oraz sędziowane przez sędziów powoływanych przez Komisję Sędziowską 

PZJJ.

§ 5. REGULAMIN ZAWODÓW

Zawody muszą być przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem Sportowym 

PZ JJ wg poniższych zasad:

 1 Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, 

grupowym lub „każdy z każdym” w zależności od ilości zgłoszonych zawodników w 

danej kategorii wagowej.

1.1. We wszystkich zawodach, gdzie startuje więcej niż 2 zawodników w wadze 

musi być przeprowadzone losowanie kolejności osób walczących w zależności od 

systemu zawodów przyjętego na podstawie ilości zgłoszonych osób.

1.2. Z przeprowadzonego losowania sporządza się listy walk generowane z 

systemu komputerowego.

1.3. Losowanie i prowadzenie zawodów odbywa się z wykorzystaniem oficjalnego 

programu PZJJ. Inne programy do losowania i prowadzenia zawodów mogą być 

dopuszczone wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zarządu PZJJ

 2 W zawodach biorą zawodnicy spełniający wymogi § 11 Regulaminu Sportowego na 

podstawie zgłoszeń klubowych bez ograniczeń ilościowych w każdej kategorii 

wagowej.



 3 Ważenie i weryfikacja zawodników 

3.1. ważenie i weryfikacja odbywa się wg programu zawodów, publikowanego w 

komunikacie organizacyjnym zawodów.

3.2. Nie ma tolerancji wagowej.

3.3. Ważenia zawodników dokonuje Komisja Sędziowska powoływana przez 

Sędziego Głównego w przynajmniej dwuosobowym składzie w obecności trenera/

kierownika zespołu danego zawodnika

3.4. Ważenie powinno być przeprowadzone na wadze dziesiętnej lub elektronicznej

o aktualnej legalizacji (odpowiada organizator). Organizator ma obowiązek 

udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego.

3.5. Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednie pomieszczenia 

umożliwiające w sposób prawidłowy przeprowadzenie wagi.

3.6. Waga oficjalna odbywa się zgodnie z programem zawodów.

3.7. Zawodnik oficjalnie wazony jest tylko raz i uzyskany wynik wagi zapisywany 

jest do protokołu zawodów.

3.8. Zawodnik przedkłada Komisji Sędziowskiej książeczkę sportowo lekarską lub 

zaświadczeni lekarską z dokumentem tożsamości.

3.9. Kierownik ekipy lub trener ma prawo sprawdzić stan zapisów w Komisji 

Sędziowskiej odnośnie swoich zawodników w godzinach pracy Komisji. Wszelkie

zastrzeżenia w tym zakresie po terminie wagi nie będą przyjmowane.

§ 6. STANDARDY MAT I POLA WALKI

 1 Dopuszcza się następujące wymiary obszaru, na którym toczą się zawody

 1.1 :wymiary pola walk: od 12 m x 12 m do 8 m x 8 m.

 1.2 pas bezpieczeństwa między matami – od 1 m do 3 m.

 1.3 pas bezpieczeństwa między polem walki a końcem mat – od 1 m do 2 m.  

 2 W wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach sędzia główny zawodów może wyrazić 

zgodę na inne wymiary, jednak samo pole walki musi mieć wymiary min. 6 m x 6 m.

§ 7 KIEROWNICTWO ZAWODÓW



Organizatorem zawodów jest organizacja lub klub będący członkiem PZJJ lub Zarząd PZJJ, 

który może zlecić organizację innym instytucjom lub organizacjom wg umowy.

 1 Obowiązki Organizatora

 1.1  odpowiada merytorycznie za całość zawodów i prawidłowe ich 

przeprowadzenie pod względem zgodności z obowiązującym Regulaminem 

Sportowym i Przepisami Walki.

 1.2  współpracuje z Sędzią Głównym zawodów w zakresie podległego zespołu 

sędziowskiego w sprawach organizacyjnych.

 1.3  nadzoruje prace sekretariatu, informatora (spikera) oraz służby medycznej.

 2 Obowiązki i uprawnienia Sędziego Głównego: 

 2.1  odpowiada za pracę podległego zespołu sędziowskiego pod względem 

merytorycznym, dyscyplinarnym i organizacyjnym. 

 2.2 odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie ważenia oraz za prawidłowe 

sędziowanie zawodów.

 2.3 wyznacza do poszczególnych walk obsady sędziowskie spełniające warunki 

neutralności zgodnie z Regulaminem Sędziowskim.

 2.4 przed zawodami oraz po ich zakończeniu przeprowadza niezbędne odprawy 

sędziowskie

 2.5 przeprowadza i/lub nadzoruje weryfikację,i losowanie zawodników

 3 Sędziom pełniącym funkcje w zawodach organizator zapewnia zwrot kosztów 

przejazdu, diety lub wyżywienie oraz ekwiwalent sędziowski według obowiązujących

przepisów. 

.

§ 8 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

 1 Terminy i miejsca zawodów określone są w oficjalnym Kalendarzu Sportowym 

widocznym na stronie PZJJ. Termin zawodów w regionie ustalonym Kalendarzem 

PZJJ może ulec zmianie w wyjątkowych wypadkach.

 2 Komunikat organizacyjny

 2.1 Organizator najpóźniej na 30 dni przed zawodami zobowiązany jest przesłać 

do PZJJ komunikat organizatora zawodów ogólnopolskich, który po zatwierdzeniu



przez Wiceprezesa do spraw organizacyjnych PZJJ zostaje zamieszczony na 

stronie PZJJ. Organizator ma również obowiązek dostarczyć materiał graficzny 

(plakat) zawodów, który po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa do spraw 

organizacyjnych PZJJ wraz z komunikatem zostaje zamieszczony na stronie PZJJ.

 3 Komunikat winien określać:

 3.1  nazwę zawodów

 3.2 organizatora/organizatorów zawodów

 3.3 termin zawodów,

 3.4 miejsce rozgrywania zawodów (dokładny adres)

 3.5 dane kontaktowe organizatora (adres e-mail i telefon), nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za organizację zawodów.

 3.6 miejsce i termin: weryfikacji, konferencji technicznej, losowania,

 3.7 termin i miejsce weryfikacji i ważenia 

 3.8 ramowy program zawodów (godziny weryfikacji zawodników, godzina 

otwarcia zawodów, godzina rozpoczęcia zawodów, ),

 3.9 warunki startu w zawodach ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów 

wymaganych podczas weryfikacji

 3.10 sposób oraz terminy zgłaszania zawodników

 3.11 wysokość opłaty startowej oraz określenie sposobu jej dokonania wraz z 

terminem – w przypadku płatności przelewem dane konta, na które ma zostać 

dokonana

 4 Komunikat organizacyjny w postaci wydruku musi być dostępny do wglądu w dniu 

zawodów.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ZESPOŁU

 1 Każdy zespół (reprezentacja klubu) uczestniczący w zawodach obowiązany jest mieć 

swojego kierownika. 

 2 Kierownikiem zespołu może być również trener zespołu.

 2.1 Obowiązkiem kierownika zespołu jest:

 2.2 znajomość i stosowanie się do przepisów walki i regulaminów PZJJ



 2.3 obecność w czasie zawodów.

 2.4 obecność w trakcie weryfikacji zawodników.

 2.5 złożenie pisemnego zgłoszenia do zawodów poprzez system elektroniczny 

PZJJ.

 2.6 utrzymywanie dyscypliny zespołu.

 2.7 dokonanie opłaty startowej i kar regulaminowych.

 3 Wyłącznie kierownik zespołu ma prawo do:

 3.1 reprezentowania interesów zespołu w kontaktach z organizatorem.

 3.2 składania protestów zgodnych z regulaminem.

 3.3 zajmowanie miejsca trenera lub wyznaczenie trenera do zajęcia miejsca przy 

macie podczas walki swojego zawodnika.

§10 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH TRENERÓW I KIEROWNIKÓW
ZESPOŁÓW

 1 Wszyscy trenerzy biorący udział w zawodach zobowiązani są przestrzegać zasad 

zachowania i ubioru ("Dress Code").

 2 Miejsce trenerów podczas walki: przy każdej macie winny znajdować się krzesła 

trenerów, odpowiednio ze strony białego i niebieskiego zawodnika.

 3 Zachowanie Trenerów:

 3.1 trener jest odpowiedzialny za zachowanie jego zawodnika od wejścia do 

opuszczenia obiektu zawodów, przed i po każdej walce,

 3.2 obecność trenera na krześle przy tatami będzie ściśle ograniczona do 

komunikacji z zawodnikiem, taktycznej rady, zachęty do walczenia,  w czasie od 

komendy mate do komendy hajime,

 3.3 w przypadku kontuzji zawodnika i udzielanej przez lekarza pomocy trener 

pozostaje na swoim krześle

 4 Zabronione zachowanie trenera, kierownika ekipy na terenie obiektu zawodów:

 4.1 komentowanie albo krytyka decyzji sędziów.

 4.2 wymuszanie zmiany decyzji sędziów.

 4.3 wykonywanie obelżywych gestów do sędziów, urzędników albo publiczności.

 4.4 uderzanie w płotki zabezpieczające arenę, plansze reklamujące albo jakieś inne

wyposażenie.



 4.5 zachowanie będące widocznym brakiem szacunku do przeciwnika, sędziów, 

trenera przeciwnika, publiczności;

 5 Konsekwencje nie stosowania się do reguł.

 5.1 Trener, który łamie te reguły zachowania i ubioru będzie odsunięty od 

towarzyszenia jego zawodnikom ze  strefy rozgrywania zawodów na widownię, 

krzesło trenera do końca walki lub zawodów będzie wolne. 

 5.2 W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, jak również norm i zasad 

kultury osobistej ogólnie przyjętych w społeczeństwie władze PZJJ mogą 

wyciągnąć daleko idące konsekwencje

§ 11 OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:

 1 Znajomości regulaminu sportowego i przepisów walki.

 2 Zgłoszenia się do walki natychmiast po wezwaniu przez spikera lub sędziego.

 3 Zgłaszanie się do uroczystego otwarcia  zawodów oraz wręczania nagród. Do 

ceremonii otwarcia zawodnicy ustawiają się obowiązkowo na macie, w stroju bez 

czapek, szalików, skarpet, ubrań wierzchnich.

 4 Zwracania się do sędziów wyłącznie przez kierownika ekipy z wyjątkiem sytuacji 

zaistniałych w czasie walki (w ramach przepisów walki).

 5 Podporządkowanie się zarządzeniom organizatora zawodów oraz sędziego 

prowadzącego walkę.

 6 Kulturalnego i etycznego zachowania.

§ 12 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

 1 W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy spełniający warunki:

 1.1 W zawodach rangi Mistrzostw Polski oraz Puchar Polski- posiadają 

obywatelstwo polskie i licencję PZJJ.

 1.2 Zostali formalnie zgłoszeni przez klub, który jest członkiem PZJJ i posiada 

wykupioną licencję klubową w PZJJ zgodnie z podanym komunikatem za 

pośrednictwem portalu sportzona.pl

 1.3 Wiek zawodnika jest zgodny z § 1 regulaminu

 1.4 Posiadają limit wagi zgodny z § 2 i zgłoszeniem do zawodów.



 1.5 Posiadają dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub 

legitymację)

 1.6 Posiadają książeczkę sportowo-lekarską ze zdjęciem i aktualnym wpisem 

lekarza medycyny sportowej lub zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej 

stwierdzające możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej Ju jitsu. 

Zaświadczenie lub wpis w książeczce ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia. 

Ważność badań potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i 

nagłówkowa przychodni  lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni

sportowo - lekarskiej )

Dokumenty przedstawiają w oryginale – skany i kserokopie nie są honorowane.

 1.7 Opłacili startowe lub startowe zostało opłacone przez klub – w przypadku 

płatności dokonanej przelewem przedstawiają potwierdzenie dokonania przelewu 

w postaci papierowej (potwierdzenie elektroniczne nie jest honorowane) 

 1.8 Posiadają wykupione ubezpieczenie NNW

 1.9 Podpisali oświadczenie dostarczone przez organizatora lub w przypadku 

zawodników niepełnoletnich posiadają wypełnione i podpisane przez opiekuna 

prawnego oświadczenie (dostępne do pobrania ze strony PZJJ min. 3 dni przed 

terminem zawodów).

 1.10 Zostali pozytywnie zweryfikowani podczas weryfikacji i zostali rozlosowani.

 1.11 Posiadają ubiór zgodny z przepisami walki (za prawidłowość ubioru 

odpowiada kierownik ekipy).

 2 Do indywidualnych zawodów ogólnopolskich PZJJ zawodniczka/zawodnik może być 

zgłoszona/y tylko w jednej kategorii wagowej z wyjątkiem turnieju OPEN 

rozgrywanego wspólnie z MP seniorek i seniorów.

§ 13 KOMENDY WYDAWANE W CZASIE WALKI

 1 Fighting

 1.1 Sędzia Maty ogłasza komendę „Hajime” aby rozpocząć lub kontynuować walkę po 

komendzie „Matte”.

 1.2 Sędzia Maty ogłasza komendę „Matte” aby zatrzymać tymczasowo walkę w 

następujących przypadkach:

 1.2.1 Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy opuszczą obszar walki.



 1.2.2 Aby ogłosić karę dla jednego lub obu zawodników w części 1.

 1.2.3 Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy doznali obrażeń albo zachorowali.

 1.2.4 Jeżeli jeden z zawodników nie jest w stanie odklepać podczas duszenia lub 

dźwigni.

 1.2.5 Kiedy upłynął czas Osae-komi.

 1.2.6 W każdym innym przypadku, kiedy Sędzia Maty uzna to za konieczne (np. aby 

poprawić Gi lub wydać orzeczenie).

 1.2.7 Aby zakończyć walkę.

 1.3 Komenda „Sonomama” używana jest przez Sędziego Maty, aby tymczasowo 

zatrzymać walczących. W tym przypadku zawodnicy pozostają w bezruchu. „Sonomama” 

jest ogłaszana:

 1.3.1 Aby udzielić jednemu lub obu zawodnikom ostrzeżenia za pasywność w części 2 

lub 3.

 1.3.2 Aby ogłosić dla jednego lub obu zawodników karę części 2 lub 3.

 1.3.3 W każdym innym czasie jeżeli Sędzia Maty uzna to za konieczne.

 1.4 Po komendzie „Sonomama” zawodnicy pozostają w tej samej pozycji w jakiej byli 

podczas ogłaszania komendy. Aby przywrócić akcję walki Sędzia Maty ogłasza „Yoshi”

 2 Ne-Waza

 2.1 Walka/Hajime

 2.2 Freeze/ Nie ruszac się

 2.3  Red/Blue passive 

 2.4 Stop/Matte 

§ 14 SYSTEM KAR

 1. Upomnienie – 1. złamanie regulaminu

 2. Przewaga dla przeciwnika – 2. złamanie regulaminu

 3. Punkt dla przeciwnika – 3. złamanie regulaminu

 4. Dyskwalifikacja - następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar (tzn. czwarta kara jest

dyskwalifikacją) lub bez zastosowania uprzednich kar, gdy zawodnik w rażący sposób

złamał regulamin. 



§ 15 LEKARZ ZAWODÓW

 1. Komisję lekarską – lekarza zawodów i/lub ratowników medycznych zabezpiecza 

organizator

 2. Organizator wraz ze służbami medycznymi zabezpiecza stanowisko pomocy 

medycznej właściwie oznakowane i wyposażone.

 3. Podczas trwania walki w przypadku zranienia, choroby albo wypadku lekarz/ratownik

medyczny postępuje według reguł opisanych w przepisach walki i zasadach 

sędziowania.

 4. W trakcie zawodów w przypadku kontuzji lub choroby lekarz/ratownik medyczny ma 

obowiązek stwierdzić aktualny stanu zdrowia pozwalający na dalsze uczestnictwo w 

zawodach. Decyzje o możliwości kontynuowania walki lekarz/ratownik medyczny 

podejmuje samodzielnie, decyzja ta jest nieodwołalna i nie podlega protestom.

§ 16 BADANIA ANTYDOPINGOWE

 1. W przypadku prowadzenia badań antydopingowych wyznaczone zawodniczki i 

zawodnicy mają obowiązek podporządkować się regulaminowi badań 

antydopingowych i Komisji Antydopingowej.

 2. Odmowa poddania się badaniom antydopingowym jest jednoznaczna z pozytywnym 

wynikiem badania.

 3. Organizator zabezpiecza pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli antydopingowej 

(załącznik).

§ 17 PRAWO INTERPRETACJI REGULAMINU SPORTOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin Sportowy jest oficjalnym dokumentem obowiązującym od dnia 

jego publikacji. 

 2. Unieważnia się wszystkie poprzednie regulaminy sportowe.

 3. W sprawach interpretacji oraz sytuacji nie objętych Regulaminem w trakcie zawodów 

ostateczne decyzje podejmuje Organizator zawodów po konsultacji z delegatem 



Zarządu lub samodzielnie w zależności od złożoności sprawy. W sprawach przepisów 

walki podejmuje decyzje po skonsultowaniu z Sędzią Głównym.

 4. Wszelkie sprawy dotyczące interpretacji Regulaminu Sportowego podczas zawodów 

sportowych od chwili rozpoczęcia pracy biura zawodów rozstrzyga Organizator 

zawodów, w pozostałym czasie rozstrzyga Zarząd PZJJ. Regulamin został 

zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJJ w dn. …............


