
Tisztelt Tagszervezeteink! 

A versenyrendezés területén az előkészítő munkák hosszú hónapok óta folynak a háttérben, de 
eredménye talán most jobban érezhető lesz. 2019 évi Magyar Bajnokság esetében jó néhány olyan 
újítást szeretnénk bevezetni, ami reményeink szerint segít a versenyeink mind zökkenőmentesebb 
lebonyolításában és versenyzőink elégedettségeinek növelésében. 

Ehhez azonban néhány olyan változtatást is be kell vezetnünk, ami rövid távon szigorításnak tűnik, de 
hosszú távon sokkal kiszámíthatóbbá teszi a verseny lebonyolítását mindenki számára. Ezért kérjük, 
hogy az alább leírt menetrendet nagyon figyelmesen tanulmányozza át mindenki, mert nem lesz 
módunk az ott leírtaktól eltérni. 

Szándékaink szerint a verseny zökkenőmentesen lebonyolításra kerül, de az esetleges 
fennakadásokért elnézést és türelmet kérünk előre is! 

Mindenkinek jó hangulatú, eredményes versenyzést kívánunk! 

  

Nevezés 

A nevezés a SportData.org oldalon keresztül lehetséges az alábbi linken: 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=181#a_eventhead 

A nevezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a versenyző tényleges súlya feleljen meg annak a 
kategóriának, amibe be lesz nevezne. Amennyiben a mérésnél nem tudja a versenyző hozni a 
súlyát, akkor nem tudjuk másik kategóriába besorsolni, tehát nem indulhat a versenyen. Ennek a 
felelőssége a nevező klubot és a versenyzőt terheli. 

A nevezés végső határideje: 2019 december 3., éjfél. 

Átnevezés 

 Ez után az időpont után 1 nap áll rendelkezésére minden klubnak, hogy versenyzőit azokból a 
kategóriákból, ahol egyedül vannak, átnevezzék másik kategóriába. Erről külön értesítést nem 
küldünk az itt leírtakon kívül. 

Az átnevezés lezárul: 2019 december 4-én 24:00 órakor. 

Az átnevezés lezárulta után a kategóriájukban egyedül maradt versenyzőket a nevezési szabályok 
szerint átsoroljuk. Ez lezárul: 2019 december 5., éjfélig. 

Sorsolás 

A sorsolás, pástbeosztás és időpont beosztás ezt követően történik meg és nyilvánosságra is hozzuk 
az esemény SportData oldalán, ahol a verseny alatt követhetőek lesznek az események és a soron 
következő küzdelmek ideje is. 

  

Mérés 

A mérés két időpontban kerül megrendezésre. Szándékaink szerint U14 korcsoportig reggel 8:30 
órától, U16 és idősebbek korcsoportjának 12 órától. A déli mérés korcsoport megoszlása a nevezések 
függvényében kerül meghatározásra, így kérjük erről tájékozódjon a SportData oldalon a sorsolás 
megtörténte után. 



Az a sportoló, aki nem tudja hozni azt a súlyt, amiben nevezték, sem tud indulni a versenyen. Mivel 
előzetesen el lesz készítve a sorsolás, ezért átsorsolásra nincs lehetőség. Ezt kérjük kiemelten 
figyelemmel kísérni nevezésnél! 

A verseny menete 

A verseny menetrendje a sorsolás után felkerül a SportData honlapra és a verseny ideje alatt 
folyamatosan frissülni fog, így akár mobilról is nyomon lesz követhető a verseny lebonyolítása. 

Felhívjuk minden versenyző figyelmét, hogy az előzetesen jelzett időpont körüli időre készüljön fel a 
küzdelmekre, mert a felkészületlen vagy késve érkező versenyzők büntetve lesznek. 

A verseny pástbeosztását igyekszünk úgy összeállítani, hogy ne legyen fennakadás a pástok között 
azért, mert egy versenyző egyszerre több helyre is felhívásra kerül. Ezt is segíti az előre sorsolási 
rendszer. 

A döntő mérkőzések egyszerre kerülnek megrendezésre, elkülönítve a selejtező mérkőzésektől 
azokban a súlycsoportokban, ahol több induló van. Ennek időpontjait a SportData oldalon lehet majd 
követni. 

 


