
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU W GRAPPLINGU  W SYSTEMIE PUCHAROWYM

Art. 1 WYMAGANIA OSOBOWE  
1. Do udziału w turnieju może być dopuszczona osoba, która spełnia wszystkie warunki 

wymienione w Regulaminie Turnieju 
2. Zawodnik biorący udział w turnieju 
3. Zawodnik  ma obowiązek posiadać judogę lub dres 
4. Na czas turnieju, zawodnik który nie posiada kimona, otrzyma przed walką bluzę judogi
5. Długie włosy zawodnik zobowiązany jest upiąć przy pomocy gumki

 
Art. 2 KATEGORIE WAGOWE - z podziałem na dziewczęta i chłopców.
 

1. do 20kg 
2. od 20 do 25kg 
3. od 25 do 30kg 
4. od 30 do 35kg 
5. od 35 do 40kg 
6. od 40 do 45kg 
7. od 45 do 50kg 
8. od 50 do 55kg 
9. od 55 do 60kg 
10. od 60 do 65 kg 
11. od 65 do 70 kg 
12. powyżej 70 kg 
13. Kategoria open – bez limitu wagowego

 
Art. 3 CZAS WALKI  

1. Pojedynek składa się z jednej rundy która trwa 2 minuty. Zawodnik musi osiągnąć minimum 
jednopunktową przewagę

2. Zawodnik wygrywający walkę przechodzi do następnej rundy (system pucharowy)
3. W przypadku remisu: 

− zarządza się drugą rundę trwaj

− trzecią rundę do zdobycia jednopunktowej przewagi 
4. Pojedynek kończy się przed upływem regulaminowego czasu w następujących przypadkach: 

− gdy jeden z zawodników stosując 
poddania się przed upływem c

− gdy jeden z zawodników przytrzyma 

− dyskwalifikacji zawodnika bądź zawodników 

− wycofania zawodnika 
 
Art. 5 Mata 

1. Przed każdym pojedynkiem sędzia maty zobowiązany jest sprawdzić stan maty
2. Pole walki 6 x 6 m 

 
Art. 6 UBIÓR  

1. Zawodnik zobowiązany jest posiadać czystą
2. Judoga powinna być tak dobrana, aby łokcie, biodra i ko
3. Zawodnik wyczytany w pierwszej kolejności przewiązuje się w talii czerwonym lub ni

pasem. Zajmuje on pozycję wyjściową zawsze
4. Zabrania się posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu zawodników tj. biżuterii 

i okularów, innych ukrytych przedmiotów mogących narazić zawodników na kontuzje lub 
skaleczenia.  

 

REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU W GRAPPLINGU  W SYSTEMIE PUCHAROWYM

 

 
Do udziału w turnieju może być dopuszczona osoba, która spełnia wszystkie warunki 
wymienione w Regulaminie Turnieju  
Zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest znać jego regulamin
Zawodnik  ma obowiązek posiadać judogę lub dres  
Na czas turnieju, zawodnik który nie posiada kimona, otrzyma przed walką bluzę judogi
Długie włosy zawodnik zobowiązany jest upiąć przy pomocy gumki 

z podziałem na dziewczęta i chłopców. 

ez limitu wagowego 

Pojedynek składa się z jednej rundy która trwa 2 minuty. Zawodnik musi osiągnąć minimum 
jednopunktową przewagę 
Zawodnik wygrywający walkę przechodzi do następnej rundy (system pucharowy)

zarządza się drugą rundę trwająca 1 min 

trzecią rundę do zdobycia jednopunktowej przewagi  
Pojedynek kończy się przed upływem regulaminowego czasu w następujących przypadkach: 

gdy jeden z zawodników stosując dźwignię lub duszenie zmusi swego przeciwnika do 
ę przed upływem czasu dwóch minut 

gdy jeden z zawodników przytrzyma przeciwnika w pozycji leżącej 

dyskwalifikacji zawodnika bądź zawodników  

wycofania zawodnika  

Przed każdym pojedynkiem sędzia maty zobowiązany jest sprawdzić stan maty

zobowiązany jest posiadać czystą i kompletną judogę 
Judoga powinna być tak dobrana, aby łokcie, biodra i kolana były zasłonięte materiałem
Zawodnik wyczytany w pierwszej kolejności przewiązuje się w talii czerwonym lub ni
pasem. Zajmuje on pozycję wyjściową zawsze z prawej strony ręki sędziego
Zabrania się posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu zawodników tj. biżuterii 
i okularów, innych ukrytych przedmiotów mogących narazić zawodników na kontuzje lub 

WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU W GRAPPLINGU  W SYSTEMIE PUCHAROWYM 

Do udziału w turnieju może być dopuszczona osoba, która spełnia wszystkie warunki 

zobowiązany jest znać jego regulamin 

Na czas turnieju, zawodnik który nie posiada kimona, otrzyma przed walką bluzę judogi 

Pojedynek składa się z jednej rundy która trwa 2 minuty. Zawodnik musi osiągnąć minimum 

Zawodnik wygrywający walkę przechodzi do następnej rundy (system pucharowy) 

Pojedynek kończy się przed upływem regulaminowego czasu w następujących przypadkach:  

zmusi swego przeciwnika do 

w pozycji leżącej przez 10 sekund 

Przed każdym pojedynkiem sędzia maty zobowiązany jest sprawdzić stan maty 

lana były zasłonięte materiałem 
Zawodnik wyczytany w pierwszej kolejności przewiązuje się w talii czerwonym lub niebieskim 

z prawej strony ręki sędziego 
Zabrania się posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu zawodników tj. biżuterii 
i okularów, innych ukrytych przedmiotów mogących narazić zawodników na kontuzje lub 



Art. 7 STOSOWANIE TECHNIKI  
1. Do 14 roku życia: 

− obalenia 

− rzuty 

− trzymania w parterze 
2. Od 14 roku życia 

− obalenia 

− rzuty 

− duszenia 

− dźwignie na duże stawy 

− trzymania w parterze 
 
Art. 8 CZYNNOŚCI ZABRONIONE  

1. Wykonywanie uderzeń   
2. Gwałtowne i nie kontrolowane upadki na leżącego przeciwnika. 
3. Unoszenie leżącego prze

w celu obrócenia przeciwnika)
4. Wykonywanie czynności typu skręc
5. Chwytanie za włosy, gryzienie
6. Unikanie walki, w tym celowe opuszczenie pola walki
7. Umyślne wprowadzanie nieładu 
8. Symulowanie kontuzji 
9. Czynienie uwag i gestów przynoszących ujmę przeciwnikowi bądź sę

zachowanie 
10. Opuszczanie dojo w przerwie pomiędzy rundami bez zgody prowadzącego
11. Opuszczanie dojo przed ogłoszeniem werdyktu

 
Art. 9 PUNKTACJA  

1. Wynik walki ocenia się na podstawie zdobytych punktów w ciągu dwóch minut            

− obalenie przeciwnika z pozycji stojącej do leżącej 

− wykonanie czystego rzutu

− założenie dźwigni 
założona i podniesie zawodników do pozycji stojącej  

2. Akcja punktowana jest wtedy, gdy była przeprowadzona w polu walki
3. Walkę kończy limit czasowy, zdobycie przewagi jednopunktowej  po upływie limitu 

czasowego,  przytrzymanie przeciwnika 10 sek., poddanie walki
 
Art.10 POCZĄTEK, PRZERYWANIE I ZAKOŃCZENIE AKCJI. 
 

1. Na sygnał sędziego maty zawodnicy zajmują pozycje wyjściowe na macie, po czym na sygnał 
sędziego wykonują ukłon. 

2. Walkę rozpoczyna sędzia maty k
której zawodnicy wracają na pozycje wyjściowe. 

3. Sędzia Maty przerywa walkę: 

− gdy zawodnik jest pasywny

− w celu ukarania zawodnika lub zawodników 

− udzielenia pomocy lekarskiej 

− gdy konieczne jest poprawienie lub wymiana ubioru 

− we wszystkich innych przypadkach, gdy sędzia maty uzna to za stosowne.
4. Walkę rozpoczyna i kończy komenda sędziego. Przeprowadzona akcja jest skuteczna, jeśli 

wykonana była przed komendą sędziego kończącą p
maty.  

5. Po ogłoszeniu wyniku zawodnicy zobowiązani do ukłonu w pozycji stojącej( ukłon jako 
pierwszy wykonuje zawodnik który wygrał walkę) i podaje  rękę przeciwnikowi.

nia w parterze  

dźwignie na duże stawy – łokieć, kolano 

trzymania w parterze  

 
 

Gwałtowne i nie kontrolowane upadki na leżącego przeciwnika.  
Unoszenie leżącego przeciwnika z maty w celu wykonania rzutu (dopuszczone jest unoszenie 
w celu obrócenia przeciwnika) 
Wykonywanie czynności typu skręcenie głowy, rzut przez dźwignę. 
Chwytanie za włosy, gryzienie 

celowe opuszczenie pola walki 
Umyślne wprowadzanie nieładu w ubiorze bądź zabezpieczeniach  

Czynienie uwag i gestów przynoszących ujmę przeciwnikowi bądź sędziemu, niesportowe 

Opuszczanie dojo w przerwie pomiędzy rundami bez zgody prowadzącego
ojo przed ogłoszeniem werdyktu 

Wynik walki ocenia się na podstawie zdobytych punktów w ciągu dwóch minut            

obalenie przeciwnika z pozycji stojącej do leżącej – 1pkt.  

wykonanie czystego rzutu – 2pkt. 

założenie dźwigni – 1pkt (sędzia przerwie walkę gdy dźwignia zostanie czysto
niesie zawodników do pozycji stojącej   

Akcja punktowana jest wtedy, gdy była przeprowadzona w polu walki 
Walkę kończy limit czasowy, zdobycie przewagi jednopunktowej  po upływie limitu 

sowego,  przytrzymanie przeciwnika 10 sek., poddanie walki 

Art.10 POCZĄTEK, PRZERYWANIE I ZAKOŃCZENIE AKCJI.  

Na sygnał sędziego maty zawodnicy zajmują pozycje wyjściowe na macie, po czym na sygnał 
sędziego wykonują ukłon.  
Walkę rozpoczyna sędzia maty komendą walczyć zaś przerywa i kończy komendą stop, po 
której zawodnicy wracają na pozycje wyjściowe.  
Sędzia Maty przerywa walkę:  

gdy zawodnik jest pasywny 

w celu ukarania zawodnika lub zawodników  

udzielenia pomocy lekarskiej  

gdy konieczne jest poprawienie lub wymiana ubioru  

we wszystkich innych przypadkach, gdy sędzia maty uzna to za stosowne.
Walkę rozpoczyna i kończy komenda sędziego. Przeprowadzona akcja jest skuteczna, jeśli 
wykonana była przed komendą sędziego kończącą pojedynek. O jej uznaniu decyduje sędzia 

Po ogłoszeniu wyniku zawodnicy zobowiązani do ukłonu w pozycji stojącej( ukłon jako 
pierwszy wykonuje zawodnik który wygrał walkę) i podaje  rękę przeciwnikowi.

ciwnika z maty w celu wykonania rzutu (dopuszczone jest unoszenie 

dziemu, niesportowe 

Opuszczanie dojo w przerwie pomiędzy rundami bez zgody prowadzącego 

Wynik walki ocenia się na podstawie zdobytych punktów w ciągu dwóch minut             

(sędzia przerwie walkę gdy dźwignia zostanie czysto 

Walkę kończy limit czasowy, zdobycie przewagi jednopunktowej  po upływie limitu 

Na sygnał sędziego maty zawodnicy zajmują pozycje wyjściowe na macie, po czym na sygnał 

omendą walczyć zaś przerywa i kończy komendą stop, po 

we wszystkich innych przypadkach, gdy sędzia maty uzna to za stosowne. 
Walkę rozpoczyna i kończy komenda sędziego. Przeprowadzona akcja jest skuteczna, jeśli 

ojedynek. O jej uznaniu decyduje sędzia 

Po ogłoszeniu wyniku zawodnicy zobowiązani do ukłonu w pozycji stojącej( ukłon jako 
pierwszy wykonuje zawodnik który wygrał walkę) i podaje  rękę przeciwnikowi. 



 
Art. 11 KARY  

1. Wykonywanie czynności zabronion

− upomnienia  

− ostrzeżenia  

− dyskwalifikacji 
2. Sędzia maty przerywa walkę w celu udzielenia kary, gdy dopatrzy się wykroczenia, przy czym 

zobowiązany jest on określić rodzaj przewinienia. 
3. Zawodnik zostaje upomniany przez sędziego maty, gdy po raz pierwszy: 

− wykonał czynność zabronioną nie wyrządzając przy tym szkody przeciwnikowi

− nie podporządkował się poleceniom sędziego maty
4. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany gdy: 

− spowodował uraz 
dalszej walki 

− swym niesportowym zachowaniem narusza etykietę i zakłó
zawodów 

− nie stawił się na macie w ciągu 1 minuty od wezwania, przy czym mo
wyznacza sędzia 

5. Decyzję w sprawie wycofania zawodnika z powodu kontuzji i niemożliwości kontynuowania 
przez niego walki podejmuje sędzia maty w porozumieniu z Ratownikiem Medycznym 
turnieju lub opiekunem zawodnika

6. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji zawodnika bądź zawodników po
porozumieniu z sędzią głównym turnieju

7. W przypadku wątpliwości sędzia maty/
8. Przy poważniejszym łamaniu regulaminu zawodnik może zostać wykluczony z udziału w 

turnieju, przy czym decydujący głos w tej sprawie należ
 
Art. 12 SĘDZIOWIE  

1. Pojedynek na macie prowadzi, używając odpowiednich komend sędzi
się w polu walki 

2. Punktację przeprowadza sędzia maty 
palcem w przypadku 1 pkt, lub 

3. Decyzje sędziów są niepodważalne
 
Art. 13 UDZIELANIE POMOCY LE
ZAWODNIKA DO DALSZEJ WALKI. 

1. Jeżeli zawodnik doznał kontuzji sędzia maty może wyznaczyć ma
przerwę w celu udzielenia pomocy medycznej poszkodowanemu 

2. W przypadku przerwania walki z p
zobowiązany jest odwrócić się i przyjąć pozycję siedzącą do czasu udzielenia po
lekarskiej poszkodowanemu

3. Jeżeli w wyniku kontuzji zawodnik nie może kontynuować pojedynku wówczas wynik walki 
ustala się następująco:  

− gdy uraz powstał z winy przeciwnika 

− jeżeli kontuzja nie wynikła z winy przeciwnika, albo nie można ustalić winnego 
wygrywa ten, który może kontynuować walkę. 

4. Decyzję w sprawie zdolności zawodnika do walki
 
Art. 14 UWAGI KOŃCOWE  

1. Zawodnikowi należy zapewnić między pojedynkami odpoczynek nie krótszy niż 3 min. 
2. W razie uszkodzenia ubioru zawodnik może poprosić sędziego maty o przerw

w której to zawodnik wymieni ubranie
                                                                                                     
 

Wykonywanie czynności zabronionych prowadzi do ukarania zawodnika karą:

Sędzia maty przerywa walkę w celu udzielenia kary, gdy dopatrzy się wykroczenia, przy czym 
zobowiązany jest on określić rodzaj przewinienia.  

mniany przez sędziego maty, gdy po raz pierwszy:  

wykonał czynność zabronioną nie wyrządzając przy tym szkody przeciwnikowi

nie podporządkował się poleceniom sędziego maty 
Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany gdy:  

spowodował uraz umyślnie, w wyniku którego jego przeciwnik jest niezdolny do 

swym niesportowym zachowaniem narusza etykietę i zakłóca prawidłowy przebieg 

nie stawił się na macie w ciągu 1 minuty od wezwania, przy czym mo
  

w sprawie wycofania zawodnika z powodu kontuzji i niemożliwości kontynuowania 
przez niego walki podejmuje sędzia maty w porozumieniu z Ratownikiem Medycznym 
urnieju lub opiekunem zawodnika 

Decyzję w sprawie dyskwalifikacji zawodnika bądź zawodników podejmuje sędzia maty w 
eniu z sędzią głównym turnieju 

W przypadku wątpliwości sędzia maty/sędzia główny może zwołać naradę sędziów
Przy poważniejszym łamaniu regulaminu zawodnik może zostać wykluczony z udziału w 
turnieju, przy czym decydujący głos w tej sprawie należy do sędziego głównego turnieju

Pojedynek na macie prowadzi, używając odpowiednich komend sędzia maty,

Punktację przeprowadza sędzia maty – uniesiona ręka z widocznym uniesionym jednym 
palcem w przypadku 1 pkt, lub dwoma palcami w przypadku przyznania 2 pkt

cyzje sędziów są niepodważalne 

Art. 13 UDZIELANIE POMOCY LEKARSKIEJ. ZAKOŃCZENIE POJEDYNKU W PRZYPADKU NIEZDOLNOŚCI 
ZAWODNIKA DO DALSZEJ WALKI.  

Jeżeli zawodnik doznał kontuzji sędzia maty może wyznaczyć maksymalnie
przerwę w celu udzielenia pomocy medycznej poszkodowanemu  
W przypadku przerwania walki z powodu kontuzji jednego z zawodników jego przeciwnik 
zobowiązany jest odwrócić się i przyjąć pozycję siedzącą do czasu udzielenia po
lekarskiej poszkodowanemu 
Jeżeli w wyniku kontuzji zawodnik nie może kontynuować pojedynku wówczas wynik walki 

 

gdy uraz powstał z winy przeciwnika sprawca zostaje zdyskwalifikowany

jeżeli kontuzja nie wynikła z winy przeciwnika, albo nie można ustalić winnego 
wygrywa ten, który może kontynuować walkę.  

Decyzję w sprawie zdolności zawodnika do walki podejmuje Ratownik Medyczny turnieju

Zawodnikowi należy zapewnić między pojedynkami odpoczynek nie krótszy niż 3 min. 
W razie uszkodzenia ubioru zawodnik może poprosić sędziego maty o przerw

wymieni ubranie 
                                                                                                      

ych prowadzi do ukarania zawodnika karą: 

Sędzia maty przerywa walkę w celu udzielenia kary, gdy dopatrzy się wykroczenia, przy czym 

 

wykonał czynność zabronioną nie wyrządzając przy tym szkody przeciwnikowi 

u którego jego przeciwnik jest niezdolny do 

ca prawidłowy przebieg 

nie stawił się na macie w ciągu 1 minuty od wezwania, przy czym moment odliczania 

w sprawie wycofania zawodnika z powodu kontuzji i niemożliwości kontynuowania 
przez niego walki podejmuje sędzia maty w porozumieniu z Ratownikiem Medycznym 

dejmuje sędzia maty w 

wny może zwołać naradę sędziów 
Przy poważniejszym łamaniu regulaminu zawodnik może zostać wykluczony z udziału w 

y do sędziego głównego turnieju  

a maty, który porusza 

uniesiona ręka z widocznym uniesionym jednym 
2 pkt 

KARSKIEJ. ZAKOŃCZENIE POJEDYNKU W PRZYPADKU NIEZDOLNOŚCI 

ksymalnie 3 minutową 

owodu kontuzji jednego z zawodników jego przeciwnik 
zobowiązany jest odwrócić się i przyjąć pozycję siedzącą do czasu udzielenia pomocy 

Jeżeli w wyniku kontuzji zawodnik nie może kontynuować pojedynku wówczas wynik walki 

zdyskwalifikowany 

jeżeli kontuzja nie wynikła z winy przeciwnika, albo nie można ustalić winnego 

muje Ratownik Medyczny turnieju  

Zawodnikowi należy zapewnić między pojedynkami odpoczynek nie krótszy niż 3 min.  
W razie uszkodzenia ubioru zawodnik może poprosić sędziego maty o przerwę w pojedynku 


