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II. Gi Grappling 
Csapatbajnokság 

 
Szabályzat: A versenyt a Global Grappling szabályai alapján rendezzük meg. 

Kiíró: Tatami Centrum SE. 

Versenyigazgató: shihan Berkes László 5. dan 

Főbíró: sensei Kovács Gábor 1. dan 

Helyszín: Angolkisasszonyok csarnoka, Kecskemét, Czollner tér 5. 

Időpont: 2012. október 20. szombat 
Megnyitó: 10:00-kor 

 

Nevezés 
 

Csapat: A versenyen 5-8 fős csapatok indulhatnak. 

Nevezési díj: Gyermek, Junior: 12.000 Ft, Női, Férfi: 18.000 Ft. csapatonként. 

Regisztráció: 2012 október 13. szombat 12:00 nevezes@globalgrappling.hu 

 Nyilatkozat arról, hogy melyikben hány csapat indul 

Nevezés: 2012 október 17. szerda 12:00 nevezes@globalgrappling.hu 

 Részletes nevezés a versenyzőkkel és a nevezési díj utalása 

Belépődíj: Nincs. A belépés ingyenes! 

Információ: Berkes László 06-30-206-7078 www.globalgrappling.hu 

 

Súlycsoportok, korosztályok 
 

Gyermek: 30 kg., 35 kg., 40 kg., 45 kg., 50 kg. 

A 2000-2004 években született lányok és fiúk indulhatnak! 

Junior: 45 kg., 50 kg., 55 kg., 60 kg., 70 kg. 

Az 1995-1999 években született lányok és fiúk indulhatnak! 

Női: 55 kg., 60 kg., 65 kg., 70 kg., 75 kg. 

Az 1994-ben vagy korábban született nők indulhatnak! 

Felnőtt: 70 kg., 75 kg., 85 kg., 95 kg., 105 kg. 

Az 1994-ben vagy korábban született nők és férfiak indulhatnak! 

Súly ellenőrzés: Minden pástra lépéskor. Lehet Gi nélkül is mérlegelni. 

Kor ellenőrzés: A verseny előtt Budo Pass vagy személyigazolvány alapján. 

  

Díjazás 
 

Csapatnak: 1-3 hely kupa + oklevél, 4. helyezettnek oklevél. 

Tagoknak: 1-3 hely érem + oklevél, 4. helyezettnek oklevél. 

 

Kecskemét, 2012 szeptember 1.  Berkes László versenyigazgató 
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Nevezési feltételek 
 

• A nevezéshez egy évnél nem régebbi ’Versenyezhet’ igazolás kötelező. 

• A versenyzőknek a versenyre érvényes sportbiztosítással kell rendelkezniük. 

• E két feltétel meglétéről a csapatvezető nyilatkozik írásban a helyszínen. 

• Korosztály: A születési évet fényképes igazolvány alapján ellenőrizzük. 

• Nem: Lányok, nők mind a négy csapatbajnokságon indulhatnak. Fiúk, férfiak a női 

CSB-n kívül a többiben. 

• A feltételeknek nem megfelelő versenyzőt kizárjuk a versenyből, ő a csapatot nem 

képviselheti. 

• Súly: Minden pástra lépéskor ellenőrizzük, hogy a versenyző súlya nem haladja-e meg 

a pozícióban előírt határt. Lehet Gi nélkül is mérlegelni.  

• A súlyhatárt átlépő versenyző vesztett. 

• A kiírás nyílt, terjeszthető és minden, a feltételnek megfelelő nevezést befogadunk! 

 

Regisztrálási és nevezési előírások 
 

• Regisztrálni és nevezni a www.globalgrappling.hu honlapról letöltött (XLS formátum) 

regisztrációs és nevezési lapon lehet 2012.10.13-ig (regisztráció), illetve 2012.10.17-ig 

(nevezés) a nevezes@globalgrappling.hu címre küldve. 

• A nevezési díjat 2012.10.17 szerda 12:00 beérkezési határidőig az 51700100-10005154 

(Berkes László Fókusz Takaréknál vezetett) bankszámlára kell utalni, a megjegyzésbe 

be kell írni: II. Gi Grappling Csapatverseny. 

• A versenyen sem helyszíni, sem határidőn túli nevezés nincs. Csak azokat a 

nevezéseket fogadjuk, melyek a nevezési díjjal együtt a nevezési határidőig beérkeztek. 

 

Lebonyolítás 
 

• Lebonyolítási sorrend: Gyermek, Junior, Női és Férfi csapatbajnokság. Két tatamin 

rendezzük meg, a döntővel együtt befejezünk, utána jön a  következő. 

• Egy csapatbajnokságot akkor rendezünk meg, ha ott legalább két csapat regisztrál. 

• Csapatbajnokság lebonyolítása: Három csapatig körmérkőzés, négytől két csoportos, 

csoporton belül körmérkőzés, csoportonként az első két helyezett a döntőbe jut. 

• Egy csapatmérkőzés a súlycsoportoknak megfelelő öt egyéni mérkőzésből áll. A csapat 

bármely tagja indulhat, akár ugyanaz több súlycsoportban is, a súlyt kell hoznia. 

• Egy csapatmérkőzés győztese az a csapat, melynek több az egyéni győzelme. 

• A csoporton belüli helyezést a csapatgyőzelmek száma határozza meg. Ha két 

csapatnak azonos számú csapatgyőzelme van, akkor az egyéni győzelmek száma a 

mérvadó. Ha ez is azonos, akkor (és csak akkor) az egyéni mérkőzésenként szerzett 

kalkulált pontszámok összege alapján soroljuk. 

• Mindkét csoport első két helyezettje jut a döntőbe. Két keresztben rendezett mérkőzés 

van először (az egyik csoport győztese a másik csoport második helyezettjével 

mérkőzik). A vesztesek játszanak a 3. helyért, majd végül a győztesek az első helyért. 
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Csapat kalkulált pontszámok 
 

A kalkulált pontszámok kizárólag a selejtező mérkőzések során a csapatok csoporton 

belüli sorrendjének a meghatározásához lehetnek szükségesek. 
 

5:0 – Az ellenfél nem áll ki vagy átlépi a súlyhatárt; feladás, leléptetés az első menetben. 

4:0 – Feladás, leléptetés a hosszabbításban. 

3:0 – Pontozásos győzelem az első menetben. 

2:0 – Pontozásos győzelem a hosszabbításban. 

1:0 – Győzelem kedvezményezettként. 

0:0 – Egyik fél sem áll ki, vagy mindketten átlépik a súlyhatárt. 

 

Előírások 
 

• A tatami (pást) 6 x 6 méter zöld tatamiból. Körülötte 1 méter piros védősáv van. 

• Fénykép és videófelvétel szabadon készíthető. 

• Fémbetét nélküli fog-, here- és ízületvédő használható. 

• Kötelező a tiszta ju jitsu edzőruha (kabát, öv, nadrág). 

• Semmilyen (test)ékszer, csat sem használható. 

• A hosszú hajat gumival össze kell fogni! A körmöket rövidre kell vágni! 
 

A Gi Grappling küzdelem 
 

• A versenyt a Global Grappling szabályai alapján rendezzük meg. 

• A küzdelem állásból indul. 

• Menetidő: Gyermek 2 perc, Junior 4 perc, Női és Férfi 6 perc. 

• A küzdelem megnyerhető feladással, pontozással, illetve az ellenfél leléptetésével. Ha 

nem volt sem lekopogtatás, sem leléptetés és a pontszám is egyenlő, akkor 

hosszabbítás, ahol a menetidő fele az elsőnek. A hosszabbítás előtt megnevezzük a 

kedvezményezettet, aki győzni fog, ha a hosszabbításban sincs döntés. 

• Ütés és rúgás nem engedélyezett. 

• Fojtás és feszítés engedélyezett nőknél és férfiaknál. Junioroknál engedélyezett a 

karfeszítés és a fojtás, nem engedélyezett a láb feszítése és a vesefogó. Gyermekeknél 

sem a fojtás sem a feszítés nem engedélyezett. 

További technika korlátozások: 

• Tiltott az ellenfél földről felemelése után a földhöz ütése, a fejre, nyakra dobás. 

• Tiltott a torok, gerinc, lágyék ütése, rúgása, a torok, lágyék nyomása, markolása. 

• Tiltott a csípés, harapás, karmolás, hajhúzás, fejelés. 

• Tiltott a kéz- és lábujjak feszítése, csavarása. 

• Tiltott a gerincfeszítés (fej mellre lenyomása, dupla Nelson, Guillotin, konzervnyitó, 

gerinc hátra feszítése stb.) Engedélyezett a Guillotin-ra fojtás, ha nem gerincfeszítés! 

• A fojtásokat, feszítéseket nem szabad hirtelen rántani, időt kell adni a lekopogásra. 

• Az ellenfél arcába (szemébe, orrába, szájába stb.) nyúlni tilos. Ugyancsak tilos az 

ellenfél száját, orrát befogni. 

• Tilos a csavarásos és forgásos kar- és lábfeszítés. 
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Pontozás 
 

Pont adható akciókért és reakciókért (a végrehajtónak), illetve büntetésből (az ellenfélnek). 
 

A. Akciópont adható a dobásokért, a földrevitelekért: 
- Nincs pont, ha a földre kerülés közben a versenyzők szerepe szimmetrikus. 

- Tiszta, nagy ívű dobás: 3 vagy 4 pont 

- Földrevitel felismerhető dobástechnikával: 2 pont 

- Minden egyéb (akár részleges) földrevitel, akkor is, ha az ellenfél ugrik guard-ba: 1 

pont. Szükséges, hogy kontaktus, fogás legyen. 
 

B. Akciópont adható kontroll (teljes ellenőrzési) pozíció megszerzésért: 

- a bíró kb. 3 másodperc után adja meg a pontot 

- a pozíciót elérő térdei az ellenfél egyik oldalán vannak: 2 pont 

- kétoldalas (mount), a két térd az ellenfél más és más oldalán van: 3 pont 

- ezek a pontok, ha az ellenfél szemben, ill. oldalt van, akkor pedig, ha a háta van a 

pozíciót elérő felé, 1 ponttal magasabb a pontszám (pl. back mount 4 pont) 

- a kontroll pozíció megszerzéséhez nem feltétlenül szükséges az ellenfélnek a földön 

feküdnie, pl. 4 pontos kontroll pozíció érhető el hátsó háromszög fojtással és sarok 

beakasztással akkor is, ha az ellenfél van felül. 

- A csiki-csuki tiltott, azaz 2, 3, 4 pontos technikából is csak egy pontozható addig, amíg 

az ellenfél pontot nem szerez, vagy teljes leszorítás után fel nem állnak. 
 

C. Akciópont adható kontroll pozíció megtartásáért (leszorítás) 

- A leszorítás ténye akkor áll fenn, ha a pozíciót tartó versenyző felül van, két térde érinti 

a talajt, egyik lába sincs befogva, mellkasát az ellenfélhez szorítva tartja.  

- A pozíció tartásáért 10 (junioroknál és gyermekeknél 5) másodpercenként 1 pont jár. 

- A pozíciótartást jelzi a vezetőbíró, a kijelző pedig mutatja a leszorítás idejét. 

- Ha elérjük a 4 pontot, ki kell engedni az ellenfelet és középütt állásból folytatni. 
 

Reakció pontként 1 pont adható, ha kiszabadulunk olyan kontroll pozícióból, amelyért az 

ellenfelünk kapott pontot. 
 

Büntetés pontot kapunk, ha megintik az ellenfelünket. Ez az intés súlyosságától, 

ismétlődésétől függően 1-2 pont lehet. 
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