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Dokument ten uznaje się za neutralne pod względem płci.

SEKCJA 1: INFORMACJE OGÓLNE 1. Rywalizacji Ju-Jitsu polega na starciu  dwóch 
zawodników lub drużyn sportowców, których rywalizacja prowadzona jest z zamiarem 
odniesienia zwycięstwa jednego nad drugim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
określonymi przez Komisję Techniczną JJIF Contact Ju-Jitsu.

Kontaktowe Ju-Jitsu to dynamiczne i innowacyjne połączenie podstawowych technik Ju-

Jitsu stosowanych głównie w systemach Fighting, Jiu Jitsu [Ne-Waza] i niektórych technik 

stosowanych w Duo Systemowej Samoobronie, pozwalające na rozgrywaną w trybie full 

kontaktowym, ciągłą kombinację technik prowadzących do osiągnięcia zwycięstwa w 

określonym limicie czasu, z naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa zawodników oraz 

zasad fair play 



3. Sportowcom wolno używać wszystkich dozwolonych technik Contact Ju-jitsu w tym:

- techniki bezdotykowe [imitowane uderzenia w pozycji dominującej], aby zapewnić 

zwycięstwo nad przeciwnikiem. 

- Dozwolone są techniki Ju Jitsu obejmujące ręce, łokcie, kolana, goleń nóg i stóp.

- Ciosy, kopnięcia, uderzenia łokciem, uderzenia kolanem, rzuty, przetoczenia, trzymania, 

techniki uciskowe, 

- Techniki grapplerskie w tym : obalenia, duszenia dźwignie.

4. Wszystkie powyższe techniki mogą być dozwolone, zgodnie z powszechnymi 
przepisami kontaktowego Ju Jitsu JJIF 2019, pod warunkiem, że walczący podejmą 
odpowiednie starania, aby ich uniknąć zadawanie sobie nawzajem jakiegokolwiek 
celowego zranienia, zarówno podczas walki w stójce, zwarciu oraz parterze
 

5. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w wydarzeniach Contact Ju-Jitsu można stosować

wszystkie techniki systemowe Jiu Jitsu [Ne-Waza], JJIF Techniki Fighting i techniki 

stosowane w Duo System,  tym wszystkie dopuszczalne ciosy, uderzenia, kopnięcia i rzuty

oraz wszystkie dozwolone techniki chwytane, jak również ciągnięcie lub skręcanie 

wyznaczonych obszarów ciała przeciwnika lub jego Gi.

6. Techniki punktów nacisku, duszenia,  dźwignie, trzymania i techniki prowadzące do 

poddań mogą być stosowane pod warunkiem, że nie są ukierunkowane na zabronione 

części ciała i nie są ukierunkowane na spowodowanie

celowych poważnych obrażeń przeciwnika oraz  będą wykorzystywane jako środek 

prowadzący do przeciwstawienia się ofensywnej technice lub ukierunkowany na 

osiągnięcie zwycięstwa przez poddanie się przeciwnika.



7. Wyznaczone i dopuszczalne obszary docelowe w zawodach Kontaktowego Ju Jitsu to:

Głowa [z wyjątkiem tyłu głowy], szyja [tylko duszenia], ramiona,

Ramiona, plecy [poza kręgosłupem i nerkami], stawy rąk i nóg

Brzuch, klatka piersiowa i obszar klatki piersiowej. Zabronione są uderzenia łokciami  w 

niechroniony obszar twarzy [bez kasku].

8. Dopuszcza się full-kontaktowe kopnięcia i full-kontaktowe uderzenia w głowę i tułów 
tylko w sytuacji kiedy obaj zawodnicy są w stójce.

9. Umyślne ataki, kopnięcia i inne formy celowych ataków lub rzutów wymierzone w:

Szyję [technika inna niż chwyty duszące], tył głowy, gardło, kręgosłup, nerki,

Krocze, narządy płciowe, okolice odbytu, kolana, stawy łokciowe, staw skokowy, palce i 

palce u nóg oraz wszystkie ważne narządy są zabronione.

SEKCJA 2: WYMAGANIA DOTYCZĄCE STROJU SPOROTWEGO NA ZAWODACH 

1. Wszyscy zawodnicy Contact Ju Jitsu muszą startować w zawodach w Gi 

homologowanym przez JJIF w kolorze białym lub niebieskim . Strój musi  być czysty i 

utrzymany w dobrym stanie. Zawodnicy powinni również nosić czerwony lub niebieski pas 

i odpowiednio  czerwony lub niebieski kask zatwierdzony przez JJIF [ochraniacze głowy] 

wraz z czerwonym lub niebieskim zatwierdzonymi przez JJIF rękawicami Ju-Jitsu oraz 

ochraniaczami goleni i stopy zatwierdzonymi przez JJIF w kolorze czerwonym lub 

niebieskim.

Pierwszy zawodnik na liście startowej ubiera  czerwony pasek i czerwony sprzęt ochronny 

i musi noś tylko biały kolor Gi



Drugi zawodnik na liście startowej ubiera niebieski pasek i niebieski sprzęt ochronny oraz 

powinien nosić Gi w kolorze białym lub niebieskim 

2. Zawodnicy płci męskiej nie mogą nosić pod górną częścią Gi, dodatkowej odzieży tj. 

koszulki Zawodniczki mogą nosić biały strój typu rashguard lub białą koszulkę jako odzież 

wewnętrzna oraz opcjonalnie ochraniacze klatki piersiowej. 

3. W obszarze walki nie należy nosić butów, a wszyscy zawodnicy walczą boso

z ochraniaczami goleni i podbicia.

4. Wszyscy zawodnicy muszą utrzymywać krótkie i czyste paznokcie u stóp i rąk.

5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać przepisów JJIF Contact Ju-Jitsu (lub zasad jak

dotyczy turnieju Multi Sport) w odniesieniu do wszelkich reklam, sponsorów, logo, które 

mogą być zszywane, drukowane lub umieszczane na Gi

6. Powlekanie skóry dowolnym rodzajem substancji lub oklejanie dłoni i nadgarstka lub 

stosowanie

gazy lub bandaży i wszelkiego rodzaju materiałów ochronnych bez zezwolenia lekarza 

turnieju jest zabronione.

7. Zabrania się zawodnikom noszenia pierścionków, kolczyków, naszyjników lub 

łańcuszków itp. na dowolnej części ciała lub włosów podczas przebywania na polu walki.

8. Sędziowie odpowiedzialni za kontrole stroju muszą upewnić się, że wszyscy zawodnicy 

są ubrani w wymagany jednolity i ochronny sprzęt zgodny z zatwierdzonymi standardami 

JJIF PRZED

ich wejściem do strefy zawodów. Każde naruszenie powyższego ubioru lub generowanie 

opóźnienia 

może doprowadzić do nałożenia kary włącznie z możliwością dyskwalifikacji danego 

sportowca.

UWAGA: Jeżeli zawodnik nie zastosuje się do powyższych zasad dotyczących ubioru, nie 



zostanie dopuszczony do rywalizacji. Ma jednak możliwość zmiany niewłaściwego 

wyposażenia / sprzętu i

stawić się ponownie w strefie zawodów odpowiednio ubranym w ciągu 2 minut i będzie 

podlega karze lub dyskwalifikacji.

SEKCJA 3: OBOWIĄZKOWE OCHRANIACZE  

Wszyscy sportowcy Ju Jitsu kontaktowego muszą zapewnić sobie odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa, nosząc homologowany przez JJIF sprzęt ochronny Contact Ju-Jitsu, jak 

poniżej:

Ochraniacz zębów [Gum Shields] 

Ochraniacze na krocze [suspensor] Typ miękki 

Ochraniacze klatki piersiowej jako odzież wewnętrzna [dla Kobiet]

Ochraniacze głowy w kolorze czerwonym i niebieskim, 

6

Rękawice kontaktowe JJIF: w kolorze czerwonym i niebieskim jak na pasek [Rękawice 

typu otwartej dłoni chwytające

minimalna waga 6-8 uncji z elastycznymi paskami bez owijek  na dłoniach.

Ochraniacze goleni i podbicia JJIF [Slip On Type]

w kolorze czerwonym lub niebieskim według paska.

1. Wszyscy Sędziowie muszą być ubrani w mundury Sędziów JJIF i muszą nosić 

Identyfikatory akredytacji sędziowskiej, jak również powinni posiadać kopię regulaminu 

turnieju.



2. Strój sędziowski JJIF składa się z czarnej marynarki, białej koszuli, krawata JJIF, 

czarnych

Spodni i czarnych matowych butów oraz czarnych skarpetek.

Sędzia główny jest uprawniony do zwolnienia sędziego głównego i sędziów bocznych

Z noszenia marynarki podczas pełnienia funkcji w obszarze zawodów. Koszule z krótkim 

rękawem mogą być również

Dozwolone w razie podjęcia takiej decyzji przez sędziego głównego.

3. Sędzia główny i sędziowie boczni mają również mieć na sobie widoczną czerwoną 

opaskę na nadgarstek

prawy nadgarstek i niebieską opaskę na lewym nadgarstku.

4. Zaleca się, aby sędzia główny i sędziowie boczni również nosili cienkie rękawiczki 

lateksowe [jednorazowe rękawiczki chirurgiczne] w kolorze skóry lub kolorze czarnym, w 

razie sędziowania na polu walki jako ochrona w kontakcie ze sportowcami.

SEKCJA 5: CZAS TRWANIA WALKI 1. Czas trwania pojedynku kontaktowego dla 
dorosłych sportowców wynosi od DWÓCH minut do maksymalny czas walki PIĘCIU minut 
jak w: 7 • 

Wstępne walki: 2 minuty + JEDNA Dodatkowa „złota minuta” [Jeśli tak określone decyzją 
sędziego maty] • 

Półfinały i finały: 3 minuty + [maksymalnie dwie] dodatkowe „złote minuty”. Pierwsza Złota 
Minuta, może zostać zarządzona poprzez  większościową decyzję Sędziego Mat i sędziów
bocznych. 
Druga złota minuta może zostać zarządzona jedynie w  porozumieniu z Głównym Sędzią 
Zawodów lub z  Zastępcą Sędziego Głównego. 2. Minimalny czas przerwy między 
walkami jednego zawodnika  wynosi 20 minut. 
3. Czas walki rozpoczyna się natychmiast po pierwszym ogłoszeniu Sędziego Mat 
instruującego uczestników, aby rozpoczęli walkę, używając komendy głosowej „Walcz”. 
4. Czas walki jest zatrzymywany za każdym razem, gdy gest Sędziego Maty ogłasza 
Zatrzymanie i takie przestoje nie są uwzględniane w ustalonym czasie każdej walki. 5. 
Zawodnicy nie mają prawa opuścić strefy walki podczas trwania rywalizacji, wyjątek 
stanowi szczególne pozwolenie sędziego maty. Jeśli jest to wymagane, zawodnik może 
opuścić obszar rywalizacji tylko zgodnie z instrukcją sędziego Maty. 
6. W przypadku jeżeli po upływie ustalonego czasu walki walka jest remisowa co do 
równej liczby punktów, to Sędzia Maty jest uprawniony do przyznania zawodnikom 
dodatkowego czasu na walkę w JEDNEJ Złotej Minucie, tak aby umożliwić zawodnikom 



zdobycie skutecznej techniki prowadzącej do uzyskania punktu poprzez technikę własną 
lub karę punktową przeciwnika. 

7. Jeśli pomimo upływu „złotej minuty” nadal nie jest wykonywana skuteczna technika 

prowadząca do przyznania punktu lub kary, zwycięzca jest określany jednogłośnie 

jednoczesną decyzją Sędziego Mat i Sędziów Dwóch Stron lub w razie braku 

jednomyślności większością głosów sędziów, na podstawie bardziej aktywnej strony 

(ocenie podlega wtedy złota minuta) 

8. Jeżeli jakikolwiek kontakt półfinałowy lub końcowy doprowadzi do remisu w tym samym 

punkcie lub nie ma żadnego punktu

koniec ustalonego czasu, sędzia Mat w porozumieniu z obojgiem Sędziów bocznych,

[decyzja większości], może przyznać dodatkowy czas w wysokości 1 złotej minuty i w 

takim przypadku

wciąż nie zdobywa żadnego punktu podczas pierwszej Złotej minuty, DRUGA Złota minuta

może

być przyznane pod warunkiem zatwierdzenia przez głównego lub zastępcę głównego 

sędziego.

9. W przypadku, gdy wynik jest nadal remisem, nawet po przyznaniu drugiej Złotej Minuty,

zwycięstwo będzie wówczas przyznane na podstawie tego, który z uczestników 

zastosował jako pierwszy pierwszą skuteczną technikę lub zdobył punkt (lub którego 

przeciwnik zdobył jako pierwszy karę) 

w ostatniej złotej minucie walki.

10. Jeśli nie ma żadnej skutecznej techniki lub przewagi punktowej lub karnej uzyskanej 

przez którekolwiek z zawodników, po upływie drugiej złotej minuty półfinału lub finału,

zwycięzca jest następnie określany na podstawie jednogłośnej decyzji Sędziego Mat i 

sędziów bocznych  [ogłaszających werdykt] lub decyzją większości skonsultowaną z 

Sędzią Głównym Sędzią Zawodów lub Zastępcą Głównego Sędziego. Decyzja podjęta 

zostanie na podstawie oceny aktywności i zdeterminowania zawodnika w ostatniej złotej 



minucie.

11. Sportowiec w czasie trwania walki ma prawo do otrzymania 3 minutowej przerwy w 

ramach opieki medycznej. W sytuacji kiedy sportowiec może potrzebować dłuższego niż 

wyznaczony czasu na opiekę medyczną, zostanie uznana przez sędziego głównego za 

zdyskwalifikowanego z walki z przyczyn medycznych

SEKCJA 6: DOZWOLONA LICZBA WALK

1. Jeśli turniej Contact Ju-Jitsu trwa 8 godzin dziennie, liczba

liczby pojedynków na zawodnika nie może być większa niż 8 pojedynków w tym dniu.

2. Jeśli turniej trwa dłużej niż jeden dzień, maksymalna liczba pojedynków dla jednego 

zawodnika nie może przekroczyć 5 pojedynków dziennie.

3. Czas odpoczynku pomiędzy kolejnymi pojedynkami dla każdego zawodnika powinien 

wynosić  za każdym razem nie mniej niż 20 minut.

SECTION 7: WEIGH IN
1. The weigh-in of all contestants shall in general be held by the Referee Panel during
the afternoon or during the evening , prior to the competition day in accordance
to JJIF Rules or as otherwise approved by the Chief Referee.
2. All contestants shall weigh- in, attired in thin Tee shirt / Rash guards and shorts
only [ without any underwear ] . Removal of any clothing during weigh- in shall
not be permitted

SEKCJA 7: WAGA

1. Ważenie wszystkich zawodników powinno zasadniczo być nadzorowane przez komisję 



arbitrów po południu lub wieczorem, odpowiednio przed dniem zawodów 

zgodnie z regulaminem JJIF lub w inny sposób zatwierdzony przez sędziego głównego.

2. Wszyscy zawodnicy ważą się, ubrani w cienką koszulkę / rash guards i  szorty

[bez bielizny]. Zdejmowanie odzieży podczas ważenia nie jest dozwolone

SEKCJA 8: RYTUAŁY TURNIEJOWE

1. Sędzia główny i dwaj sędziowie boczni powinni ustawić się na krawędzi pola

Obszaru walki i wykonać ogólny ukłon przed zajęciem pozycji. Sędzia na macie powinien 

znajdować się na środku pola walki. Przed opuszczeniem pola rywalizacji wszyscy trzej 

sędziowie spotkają się i ponownie wykonają ogólny ukłon.

2. Gdy sędzia Maty ogłasza wynik, naganę lub karę lub ogłasza dyskwalifikację, zawodnik 

którego dotyczy komunikat sędziego powinien ukłonić się w kierunku sędziego

3. W przypadku, gdy jeden z zawodników musi opuścić pole walki, aby zapewnić opiekę 

medyczną,  pozostały zawodnik przenosi się do centrum

Pola walki i siada na kolanach, odwracając się w kierunku leczonego zawodnika.

4. Pod koniec walki i po ogłoszeniu zwycięzcy obaj zawodnicy zobowiązani są 

ukłonić się sobie nawzajem, a następnie ukłonić się  Sędziemu Maty i następnie 

opuszczają obszar rywalizacji tą samą trasa,  którą na nią wchodzili.

SEKCJA 9: ZASADY Walki

1. POZYCJE UCZESTNIKÓW

• „Stojąca” - pozycja zawodnika jest definiowana jako moment, w którym dotyka on maty

tylko stopami (stoi na stopach).

• „Leżąca” lub „Ground” - pozycja zawodnika jest definiowana jako leżąca kiedy dotyka on 

maty  dowolną częścią ciała inną niż stopy



• Zawodnicy rozpoczynają walkę zwróceni do siebie na środku maty w odległości około 

dwóch metrów od siebie. Zawodnik, czerwony staje po prawej stronie Maty Sędziów. Na 

znak Sędziego Maty zawodnicy ukłonią się najpierw sędziom, a następnie sobie 

nawzajem.

• Gdy sędzia główny ogłosi polecenie „Walka”, walka rozpocznie się w pozycja stojącej. 

Zegar walki zatrzymuje się za każdym razem, gdy Sędzia na Macie ogłasza STOP.

• Zawodnicy mogą kontrolować i zmieniać różne pozycje, ale muszą wykazywać się 

aktywnością.

• W momencie upływu czasu walki lub w sytuacji wygranej przed czasem sędzia maty  

przerywa walkę i ogłasza zwycięzcę oraz nakazuje stojącym zawodnikom, aby najpierw 

pokłonili się sobie nawzajem, a następnie pokłonili się w stronę sędziego maty i opuść 

pole walki tą samą drogą,  którą weszli.

2. TECHNIKI RZUTY I  PRZETOCZENIA   Przetoczenie i rzut definiuje się jako technikę 
stosowaną w celu pozbawienia przeciwnika równowagi i doprowadzenia do jego upadku 
na pole walki z kontaktem dowolną częścią ciała inną niż stopy, tj. znajduje się w pozycji 
„leżącej”  
• Rzut jest również definiowany jako akcja, w której broniący się zawodnik kontruje 
zainicjowaną przez przeciwnika akcję 
• Jakikolwiek rzut lub przetoczenie, które może spowodować obrażenia szyi lub 
kręgosłupa stawów ręki lub nogi w tym kolana przeciwnika są zabronione

3. Duszenia i techniki prowadzące do wygranej przez poddanie

• Techniką bolesnego poddania się jest trzymanie lub blokowanie nogi, ramienia lub

kostka lub ręka przeciwnika, pozwalając atakującemu wykonać bolesne

zginanie (podnoszenie), takie jak dźwignia na ramię lub dźwignia na nogi, lub obrót w 

obrębie stawu (więzadeł)

dźwignia na ramie, dźwignia na  kostki lub ściskanie ścięgien lub mięśni (tzw. Techniki 

uciskowe) 



prowadzące do poddania się przez przeciwnika poprzez odklepanie w matę lub w 

przeciwnika lub poprzez werbalne poddanie (np. krzyk) 

• Techniki uduszenia są zdefiniowane jako stosowane mechanicznie

ograniczenie oddychania i układu krążeniowo-oddechowego poprzez ściskanie dokręcanie

szyji  przeciwnika ukierunkowane na naczynia krwionośne oraz drogi oddechowe 

powodując:

poddanie się przez odklepanie lub zasygnalizowanie werbalene poddania się lub utratę 

świadomości.

4. UDERZENIA I SYMULOWANE UDERZENIA 

• Uderzenia to techniki wykonywane przez atak nogą  kolanem ręką lub łokciem (w 

dozwolonych docelowych obszarach ciała).

• Tylko dokładne techniki uderzenia [z dynamicznym zastosowaniem i właściwym 

momentem obrotowym,

należycie wykonane we właściwej odległości], które powodują utratę równowagi 

przeciwnika,  

lub które powodują niezdolność zawodnika do kontynuowania walki ponad 3 sekundy są 

liczone jako skuteczne techniki.

• Naśladowanie lub symulacja uderzenia jest liczona jako skuteczna technika tylko na

podstawa jego dokładnego celowania i wykonania, precyzji i dynamiki jak również na 

podstawie odpowiedniego moment obrotowego – energii , we właściwej odległości (z 

trakcie walki w parterze w pozycji dominującej). Imitacja uderzenia jest obowiązkowo 

bezkontaktowa (uderzenie nie styka się z ciałem przeciwnika) a uderzenie skierowane  

jest w nieosłoniętą powierzchnię maty. W razie gdyby

przeciwnikowi udaje się odzyskać i przeciwdziałać uderzeniom, takie uderzenia imitujące 

nie są  uważane za skuteczne



• Symulowane lub naśladowanie uderzenia ręką lub łokciem jest liczone tylko w 

przypadkach, gdy atakujący posiada stabilną pozycje dominującą -  atakujący stabilnie 

oparty na kolanach,  broniący się zawodnik leży plecami na macie, a przeciwnik atakujący 

celuje w obszar maty przylegający do głowy lub

twarzy, a uderzenie styka się z głową lub twarzą przeciwnika

• Imitacje ciosów NIE są dozwolone, gdy przeciwnik znajduje się na ziemi a atakujący jest 

w pozycji stojącej.

5. WYNIK I OCENA walki • 
A] Wynikiem walki może być zwycięstwo jednego z zawodników i porażka drugiego, a 
także porażka przez dyskwalifikację obydwu uczestników. • 
B] W przypadku zwykłej walki Kontaktowej [bez Złotej Minuty], Sędzia na macie nie 
przyznaje żadnych punktów za skuteczne uderzenia, kopnięcia, obalenia lub trzymania, 
chyba że wspomniane techniki skutkują poddaniem, knockoutem, knockdownem  lub 
skuteczną symulacja. • 
C] Zwycięstwo w walce można sklasyfikować jako poniżej 
1. Czyste zwycięstwo nad przeciwnikiem 
2. Zwycięstwo przez karę lub dyskwalifikację medyczną 
3. Zwycięstwo przez wycofanie jednego z zawodników 
4. Decyzja o zwycięstwie arbitra. 

• Czyste zwycięstwo 

A. Czyste zwycięstwo przyznawane jest zawodnikowi :
1. Za wykonanie pomyślnej próby poddania duszenia lub doprowadzenie do knockoutu 
przeciwnika; 
2. W przypadku oczywistej przewagi jednego z uczestników; 
3. W przypadku wycofania lub dyskwalifikacji jednego zawodnika; 
4. W przypadku, gdy walka nie może być kontynuowana (z powodu odmowy, niestawienia 
się) zawodnika lub wycofania zawodnika przez lekarza turniejowego lub przez 
przedstawiciela zawodnika; lub z powodu przekroczenia  3 minuty dostępnego czasu 
opieki medycznej) 
5. W przypadku przeprowadzania bezdotykowej symulacji uderzeń w obszar maty w 
pobliżu głowy z kontrolą przeciwnika na ziemi, jeśli przeciwnik nie jest w stanie chronić się 
przed atakiem. 

B. Duszenia są liczone jako Czyste Zwycięstwo, jeśli duszony zawodnik daje sygnał 
poddania się [odklepuje] lub traci przytomność. 

C. Technika Zgłoszenia jest liczona jako Czyste Zwycięstwo, w przypadku kiedy zawodnik 
poddany działaniu  dźwigni (takiej jak dźwignia na rękę, dźwignie na nogi), daje sygnał 
poddania się [odklepuje], co wskazuje na jego niezdolność do kontynuowania walki. 

D. Sygnał kapitulacji lub odklepanie jest wydawany przez podwójne stuknięcie ręką lub 



stopą do pole walki, ciało przeciwnika lub własne ciało. Wszelkie krzyki i odgłosy 
sugerujące ból wydawane przez zawodnika w trakcie, gdy jest on poddany technice 
kończącej prowadzą do uznania go ich sygnał poddania. 
E. Knockout [KO] uznaje się za czyste zwycięstwo kiedy jeden z uczestników upada po 
ciosie jest wyraźnie zdezorientowany nie jest w stanie wstać z maty lub nie jest w stanie 
kontynuować walki w czasie przekraczającym 5 sekund od momentu upadku. Do 
przerwania walki dojdzie również w stójce w sytuacji kiedy zawodnik jest wyraźnie 
zdezorientowany z powodu efektywnego uderzenia, kopnięcia,  rzut i w efekcie innych 
dozwolonych technik.                  

Każdy zawodnik który dozna knockoutu i nie będzie w stanie kontynuować walki po 
obowiązkowym 5 sekundowym liczeniu nie będzie mógł kontynuować swojego udziału w  
danym turnieju i zostanie skierowany do poddania się medycznej obserwacji.

F. Pierwszy Knock Down to skuteczna technika która pojawia się kiedy trafiony przeciwnik 
upada zdezorientowany w efekcie otrzymanego ciosu, rzutu lub innej dozwolonej techniki, 
ale jest w stanie wstać i kontynuować walkę w czasie krótszym niż 5 sekund. 

Drugi knock down w tej samej walce jest traktowany jako „Czyste Zwycięstwo” jeśli jeden z
uczestników w konsekwencji otrzymanego uderzenia, rzutu lub innej dozwolonej techniki 
upada i / lub jest zdezorientowany po raz drugi i nie jest w stanie wstać lub kontynuować 
walki w czasie krótszym niż 3 sekundy.

Każdy zawodnik który doświadczy drugiego knockdownu i nie będzie w stanie 
kontynuować walki w czasie krótszym niż 3 sekundy nie będzie mógł kontynuować udział 
w kolejnych walkach w danym turnieju i zostanie skierowany na obserwację medyczną. 

G. Każde uderzenie, które nieumyślnie skutkuje otwartą lub otwierającą się raną 
przeciwnika, powinno być automatycznie uznawane za techniczne Knock Out [TKO]. 
Każda celowa próba skierowana na osiągnięcie takiej rany skutkuje natychmiastową 
dyskwalifikacją atakującego. 

Każdy zawodnik, z rozcięciem, zostanie uznany przez Sędziego Głównego za niezdolnego

do kontynuowania walki 

kontynuować walkę, 

MOŻE NIE kwalifikować się do rywalizacji w żadnej innej Walce Turniej i będzie podlegał 

obserwacji lekarskiej.

H. Za wyraźną wyższość lub przewagę jednego zawodnika nad drugim uważa się:

Czyste zwycięstwo - jeśli podczas walki jeden z zawodników wykaże:

utratę chęci kontynuowania walki lub nie będzie  bronił się przed przeciwnikiem 

atakującym lub nie będzie reagował i nie opierał się bolesnemu przytrzymaniu przez 



ponad pięć sekund,

sędzia maty zatrzyma walkę i przyzna atakującemu przeciwnikowi czyste zwycięstwo z 

powodu

oczywistej przewagi.

I. Symulacja [imitacja] Uderzenie - jeśli podczas walki atakujący jest w stanie skontrolować

przeciwnika na tyle skutecznie na ziemi że w wyniku osiągniętej pozycji przeciwnik nie jest

w stanie ochronić swojej głowy ani zmienić pozycji swojego ciała, atakujący może zadać 

serię trzech kolejnych zbliżeń imitujących uderzanie pięścią lub łokciem, zachowując 

odpowiednią odległość i moment obrotowy, celując w

przestrzeń na macie w pobliżu głowy lub twarzy przeciwnika, to ta symulacja

liczona będzie jako czyste zwycięstwo.

Adnotacja: Każde uderzenie (lub jego imitacja) które będzie miało kontakt z kręgosłupem 

lub inną chronioną strefą będzie skutkowało dyskwalifikacją atakującego. 

Podobnie w sytuacji walki w parterze – w razie zadania uderzeń zadawanych kolanem lub 

łokciem w głowę lub twarz (zadane z pozycji dominującej) będzie skutkować 

natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika. 

Imitacja uderzeń nie będą uznawane za efektywne jeśli przeciwnik efektywnie używa nóg i

rąk, tułowia do kontrowania ataków. Imitowanie uderzeń nie będzie uznane za skuteczne 

jeśli nie będą one zadawane z dobrze zabezpieczonej skontrolowanej pozycji oraz jeśli 

będą one zadawane w bez zachowania odpowiedniej techniki i siły

J. Dyskwalifikacja uczestnika i jego usunięcie z turnieju daje Czyste Zwycięstwo 

przeciwnikowi. Dyskwalifikacja zachodzi w konsekwencji nałożenia trzeciej kary przez 

sędziego na macie, (za powtarzające się zakazane techniki, za powtarzające się 

opuszczanie pola walki) lub w efekcie zakazanej techniki skutkującej kontuzją przeciwnika



K. Każdy pokonany, który doświadczył knock-downu przez przeciwnika poza polem walki 

lub był usunięty z pola walki przez rzuty lub uderzenia przeciwnika będzie ukarany karą. 

Wypchnięcie przeciwnika poza obszar walki za pomocą obydwu rąk nie jest uważane za 

uderzenia i atakujący może być ukarany karą.  

Zwycięstwo  dzięki pierwszej skutecznej  lub aktywnej technice.

A. Zwycięstwo  można przyznać po upływie ustalonego czasu walki (w przypadku  braku  

czystego zwycięstwa)

na podstawie skutecznych  technik wykonanych  podczas dodatkowej  Złotej Minuty,

natychmiast po wykonaniu pierwszej skutecznej techniki.

B. Aktywna  lub skuteczna technika jest zdefiniowana jako:

Uderzenie -  skutkujące  pozbawieniem  równowagi  przeciwnika lub destabilizacją  

przeciwnika;

Rzut – Amplituda rzutu z tyłu, z odstępem  dwóch  stóp  na  macie od napastnika.

Rzut , który powoduje, że przeciwnik  przewraca  się na matę  na ponad  3 sekundy

 Nie reagowanie,  nie opieranie  się lub nie przeciwdziałanie długotrwałemu  atakowi;

 Odpychanie  lub wypychanie przeciwnika  poza obszar przez

 serie uderzeń  lub  rzutów;

 Imitowane  uderzenia  podczas  zdobytej kontroli  w parterze ;

 Zwycięstwo decyzją arbitrów.
W przypadku, gdy zwycięzca nie zostanie określony po zakończeniu podstawowego oraz 
dodatkowego czasu, każdy sędzia następnie indywidualnie i jednocześnie określa
zwycięzca walki według ogólnej oceny walki w oparciu o aktywność zawodników, ich 
przygotowanie fizyczne oraz jakość ataku i obrony, 
wykonane techniki. 
Wymagana jest konsultacja sędziego głównego / zastępcy sędziego głównego
na ogłoszenie wyniku ostatniej rundy na podstawie większościowej decyzji sędziów.

 Zwycięstwo przez wycofanie, usunięcie lub dyskwalifikację.
A. Zawodnik może zostać wycofany, usunięty z walki lub zdyskwalifikowany przez



decyzja Sędziego Głównego / Zastępcy Sędziego Głównego co jednocześnie przekłada 
się na  „Czyste zwycięstwo” drugiego uczestnika w przypadkach takich jak:
 W przypadku, gdy jeden z uczestników celowo lub wielokrotnie wychodzi poza obszar 
walki lub przez wykonywanie czynności zabronionych przez Regulamin.
 w przypadku, gdy jeden z zawodników nie może kontynuować walki z powodu decyzji 
lekarza zawodów (z powodu obrażeń, poniesionych podczas walki)
 W przypadku, gdy czas opieki medycznej przekracza dopuszczalny łączny czas 3 minut
na walkę
 za niestawienie się na polu walki w ciągu 2 minut. po pierwszych wezwaniach;
 za brak gotowości do walki w ciągu 2 minut. po pierwszym wezwaniu (brak
niezbędnego jednolitego sprzętu lub ochraniaczy);

- po otrzymaniu dwóch kar, w następstwie uzyskania trzeciej kary / dyskwalifikacja nastąpi 
na podstawie jednogłośnej decyzji Sędziego Maty i Sędziów bocznych  lub jeśli
decyzji większości Sędziów popierana jest przez Sędziego Głównego.
B. Uczestnik powinien zostać wycofany z turnieju decyzją sędziego głównego, jeśli nie 
może
kontynuować udziału w turnieju na podstawie wskazania lekarza z powodu choroby, urazu 
lub krwawiącej/otwartej rany, poniesionej w trakcie walki.
C. Zawodnik może zostać usunięty / wycofany lub zdyskwalifikowany z turnieju przez
decyzję Głównego / Zastępcy Sędziego Głównego w następujących stuacjach:
 za niegrzeczne i nieetyczne zachowanie w stosunku do rywala, innego uczestnika lub w
stosunku do lub członkowie widowni,
 za odmowę wykonania rytuałów turniejowych, powitania rywala lub nieprawidłowe 
wykonanie pozdrowienia;
 za wielokrotne wykonywanie jakichkolwiek zabronionych technik  prowadzących do 
kontuzji przeciwnika, która uniemożliwia mu kontynuowanie udziału w
turniej (na podstawie decyzji lekarza);
 za niestawienie się na walkę;
 za okłamywanie sędziów lub próbę oszustwa związanego z regulaminem 
D. Jeśli uczestnicy jednocześnie łamią Zasady zawodów i podlegają
dyskwalifikacja, wówczas obaj są uznawani za przegranych przez sędziego głównego.

Zwycięstwo przez celowe unikanie walki przez przeciwnika.
A. Unikanie walki definiuje się, gdy:
 zawodnik celowo opuszcza granice pola walki podczas walki z 
pozycji stojącej lub leżącej, aby uniknąć ataku;
 fałszywie zwracając się do lekarza turnieju o pomoc medyczną w zwodniczym celu 
uzyskania czasu na odpoczynek ,
 użycie uchwytów tylko do obrony, bez rzeczywistych prób ataku;
 Celowe „przeciąganie czasu” - niszczenie GI, jego elementów lub odzieży ochronnej
zawodników, w celu wygenerowania dodatkowego czasu  na dostosowanie Gi lub sprzętu 
itp.
B. Zawodnicy, którzy zostali usunięci z walk finałowych z powodu uniknięcia walki, są
pozbawiani medali.

 Ocena zawodników walczących w pobliżu granicy pola walki

A. Zawodnik jest uważany za zajmującego pozycję „poza polem walki” w sytuacji kiedy: 
 jeden z zawodników w pozycji „stojącej” przekroczył granice pola walki obiema stopami
 Gdy ciało jednego z uczestników w pozycji leżącej [na ziemi] przesuwa się poza granice



pola walki
 W trakcie walki pozycja „poza obszarem” jest ustalana przez Sędziego Na Macie. 
Kwestie sporne rozstrzyga większościowa decyzja sędziów bocznych i sędziego maty. 
B. Jeśli okaże się, że któryś z zawodników znajduje się w pozycji „poza obszarem 
konkursu”, to  walka jest zatrzymywana a zawodnicy przenoszą się z powrotem na środek 
pola walki na polecenie sędziego Maty. Następnie zawodnicy wznawiają walkę ze stojącej 
pozycji po stosownej komendzie sędziego maty. 

Zawodnikom NIE WOLNO zatrzymywać walki w żadnym momencie bez stosownego 
polecenia Sędziego Maty, nawet jeśli znajdują się na granicy obszaru walki.
C. Żadna technika, która rozpoczęła się w pozycji „poza obszarem”, nie jest liczona jako
ważna technika
D. Rzut, który rozpoczął się w polu walki,  jest liczony jako prawidłowy nawet jeśli 
zakończy się „poza strefą walki".
E. Próby poddań oraz imitacje uderzeń i duszenia, które rozpoczęły się w polu walki 
są dozwolone do wykonania i są uważane za ważne, nawet jeśli zostały zakończone poza 
obszarem walki, pod warunkiem, że jeden z zawodników nadal dotyka powierzchni pola 
walki dowolną częścią swojego ciała.

SEKCJA 10: ZABRONIONE / ZABRONIONE TECHNIKI.
 W rywalizacji Contact Ju-Jitsu całkowicie zabronione dla każdego zawodnika
jest wykonanie następujących zabronionych i nielegalnych technik:
 rzuty po których przeciwnik spada na głowę (np. rozbicie przeciwnika o matę gdy jest on
skierowany głową w dół  lub rzut supleksowy)
- rzut wykonany jedynie poprzez uchwycenia samej głowy przeciwnika obiema rękoma 
(bez chwytania ręki przeciwnika lub elementów jego gi)
 Niebezpieczne rzuty, takie jak Kani Basami 
 celowe trzymanie lub atak na oczy przeciwnika, usta lub nos
 zadrapanie, ugryzienie, uszczypnięcie, zahaczanie pojedynczym palcem dowolnej 
części ciała;
 skręcanie lub wyginanie kręgosłupa na odcinku szyjnym do tyłu;
  ucisk na głowę, ciało i gardło łokciami i kolanami;
 nacisk lub nastąpienie  na pachwinę i na twarzy 
 Chwytanie lub wykręcanie palców, włosów, uszu;
 wykonać „dźwignię” na kolano lub kostkę lub zginając nogę pod kątem do jej
naturalny zakręt;
 wykańczanie dźwigni i duszeń poprzez ruch szarpnięciem;
 owijanie końca paska wokół dowolnej części ciała rywala
 celowo opuszczanie pola walki lub wypychanie rywala;
 Ataki na narządy płciowe, pachwinę i okolice odbytu, kręgosłup, narządy  obszar 
ciemieniowy [tył głowy] i stawy przeciw naturalnemu zgięciu;
 wykonywać szturchnięcia i uderzenia palcami, dłonią, krawędzią dłoni, otwartymi 
rękawiczkami, uderzenia głową skierowane w twarz lub oczy;
 Uderzenia w głowę za pomocą kolana lub łokcia zadane z pozycji parteru
 Kopnięcia skierowane na leżącego przeciwnika  
 Uderzanie głową przeciwnika w matę
 Umyślne rozbicia po wysokim wynisieniu
 Uderzenie przeciwnika łokciem w odsłoniętą część twarzy 
 Duszenie przeciwnika gołymi rękami, palcami lub za pomocą tylko przedramienia
 Uderzenie przeciwnika, gdy jego sprzęt ochronny jest zdjęty lub odpadł



2. W przypadku, gdy sędziowie nie zauważą wykonania jakiejkolwiek zabronionej techniki 
przez jednego z zawodników jego przeciwnikowi przysługuje możliwość zasygnalizowania 
sędziemu głosem lub gestem fakt, że dana nielegalna technika została wykonana.
Fałszywe lub zwodnicze zasugerowanie sędziemu nielegalnej techniki jest surowo 
zabronione oraz będzie ukarane jako działanie zabronione. 

3. Następujące działania są również uważane za działania zabronione:
 Odmowa zastosowania się do poleceń lub poleceń Sędziów Mat
 Łapanie krawędzi maty, gdy zawodnik znajduje się w polu walki;
 Celowe rozwiązywanie gi, zdjęcie lub wyrzucenie jakiejkolwiek części ubioru
 Poprawianie sprzętu ochronnego lub ubioru, oraz wiązanie paska, bez specjalnego 
zezwolenia Sędziego Mat;
 Rozmowa między zawodnikami lub trenerem lub innymi podczas walki

SEKCJA 11: UPOMNIENIA I OSTRZEŻENIA.
1. W zależności od stopnia naruszenia zasad, Sędziemu maty przysługuje prawo 
udzielenia: pierwszego ostrzeżenia ustnego , pierwszej kary, drugiej kary oraz 
dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja podlega konsultacji. Ukarany zawodnik jest zobowiązany 
do wykonania ukłonu w stronę sędziego maty, po otrzymaniu kary . 
2. Sędzia główny ma prawo do „ostrzeżenia ustnego lub nagany” zawodnika który 
wykonuje działania lub techniki, prowadzące do naruszenia zasad.
3. Liczba nagan ustnych nie jest stała i nie wpływa na wynik 
walki.
4. Sędzia główny przyznaje zawodnikowi karę za każde znaczące naruszenie
Regulamin zawodów lub powtarzające się naruszenia po otrzymaniu „nagany ustnej”.
5. Naruszenie zasad, które są zagrożone naganą ustną lub które mogą
skutkować dyskwalifikacją / usunięciem uczestnika z walki lub z
turnieju:
 Opóźnienie w stawianiu się w strefie zawodów  po wezwaniu;
 Wszystkie rodzaje unikania walki (zgodnie z niniejszymi zasadami) i inne zabronione  
działania
 Każde naruszenie dyscypliny lub kodeksu postępowania;
 rozmowa z innym zawodnikiem lub trenerem podczas walki;
 Wykrzykiwanie wskazówek zawodnikom połączone z nieetycznym zachowaniem 
jakiegokolwiek przedstawiciela, trenera lub osoby ze sztabu znajdujących się w pobliżu 
strefy walki
 Odmowa zastosowania się do poleceń sędziego maty
 Nieetyczne zachowanie
6. Opóźnienie w stawianiu się na polu walki przez ponad 30 sekund. po
pierwszeym wezwaniu skutkuje  przyznaniem pierwszje kary 
Za spóźnienie dłuższe niż 1minuta nakładana jest druga kara. Za spóźnienie powyżej 2 
minut, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany z walki na podstawie wspólnej decyzji 
sędziego maty I sędziów bocznych 
7. W przypadku kiedy jeden z zawodników jest poddany próbie skończenia walki przed 
czasem (za pomocą duszenia dźwigni lub kontroli w dominującej pozycji) I celowo ucieka 
poza polewa walki, zostaje natychmiast ukarany
pierwszą, drugą karą lub karą dyskwalifikacji.



SEKCJA 12: OGŁOSZENIE WYNIKU WALKI 
1. Ogłoszenie wyniku starcia zakończonego przed czasem odbywa się w następujący 
sposób: “W tym starciu zwycięża zawodnik z czerwonym lub niebieskim pasem (podaje się
nazwisko i kraj zwycięzcy).
2. W przypadku wycofania się, dyskwalifikacji, odmowy lub niestawienia się przeciwnika 
wynik walki jest ogłaszany w następujący sposób: W tym pojedynku zwycięzą przed 
odbyciem starcia zostaje zawodnik z 
czerwonym lub niebieski pas (podaje się nazwisko I kraj zwycięzcy).
3. W przypadku wygranej przez decyzję sędziów: W tej walce zwycięzcą przez decyzję 
sędziów jest zawodnik z czerwonym lub niebieskim pasem (podaje się nazwisko i kraj 
zwycięzcy).

SEKCJA 13: PROTESTY I ODWOŁANIA

Procedura protestu i arbitrażu będzie zgodna z kodeksem sportowym JJIF 2019.
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