
XI Ogólnopolski Turniej NO GI i GI Fight Bielawa 

Regulamin 

1. Organizator: 

 UKS IRON BULLS Bielawa 

2. Współorganizatorzy: 

 Urząd Miasta w Bielawie 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

3. Termin zawodów: 

 30.10.2021r 

4. Miejsce zawodów: 

 Hala - Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie ul. Grota Roweckiego 6 

5. Zasady: 

IBJJF 

6. Kategorie wagowe i podział na pasy: 

 Pasy białe: 60kg, - 66kg, -74kg, -81kg, - 88kg, - 96kg oraz +96kg 

 Pasy niebieskie:: - 66kg, -74kg, -81kg, - 88kg, - 96kg oraz +96kg 

 Elita: -70, -76kg, -82kg, -88kg, +88kg, -96kg oraz +96 kg 

 Masters: -66kg -76kg, - 88kg + 88kg (rocznik 1986) białe pasy i niebieskie razem oraz kolorowe 

( elita : purpurowe, brązowe, czarne) 

 Juniorzy (2004 - 2007 ur.) bez podziału na pasy kat.: -55 kg, -60kg, -66kg, -74kg, -81kg, -88kg, 

+88kg 

 Kobiety pasy białe i niebieskie oraz kolorowe ( purpurowe, brązowe razem): -56kg, -66kg +66kg 

 Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii wagowych. 

 Waga w bieliźnie dla formuły NO GI i GI 

 Zawodnicy MMA z zawodowym rekordem nie mogą również walczyć w kategorii białych pasów. 

Strój w dywizji No Gi Jiu Jitsu 

 Zawodnik walczy w rash’u oraz luźnych spodenkach. Dopuszcza się legginsy pod warunkiem, że 

nałożone są luźne spodenki 

 Wymagane jest posiadanie bielizny pod spodenkami 



 Strój w dywizji Gi 

 Dopuszczalne jest startowanie tylko i wyłącznie w jednolitym kolorze kimona. 

 Wymagane jest posiadanie bielizny pod spodenkami 

 Buty zapaśnicze oraz ochraniacze na uszy są zabronione 

Czas walk: 

 Juniorzy, pasy białe oraz masters: 5min 

 Kobiety pasy kolorowe oraz pasy niebieskie mężczyźni: 6min 

 Pasy purpurowe: 7min 

 Elita: 8min 

 Kat. OPEN - 5min ewentualnie 1 min dogrywka 

Techniki zabronione: 

JUNIORZY ORAZ BIAŁE PASY: 

 Rozbicia z gardy - Dźwignie na nogi ( nie dotyczy taktarowa), - Dźwignie na kark (bez duszeń), 

Dźwignie na biceps 

 Dźwignię na łydkę, - Dźwignie na nadgarstek, - Obalenie nożycowe, - Skrętówka 

ADULT (NIEBIESKIE I PURPUROWE PASY): 

 Rozbicia z gardy, - Dźwignie na nogi (nie dot. taktarowa), - Dźwignie na kark (bez duszeń) 

 Dźwignie na biceps, - Dźwignię na łydkę, - Obalenie nożycowe, - Skrętówka 

 Sędzia ma prawo przerwać walkę w przypadku białych pasów i juniorów oraz w przypadku 

zagrożenia zdrowia zawodników ( od decyzji sędziego nie ma odwołania). 

Punktacja: 

2pkt - obalenie przeciwnika do parteru zakończone kontrola. 

2pkt - sweep, rolka, przetoczenie w parterze. 

2pkt - kolano na brzuchu. 

3pkt - przejście gardy. 

4pkt - dosiad, wpięcie za plecy(obiema stopami). 

7. Startowe: 

 Opłatę startową 70zł wykonują trenerzy, opiekunowie zawodników do 22.10.2021 na konto: 

Norbert Warchoł 94 1090 2284 0000 0001 0432 4966.  



 Po 22.10.2021r oraz w dniu zawodów opłata wynosi 100zł. Trenerzy w dniu zawodów weryfikują 

zawodników.  

( pokazują dowód tożsamości, listę startową oraz badania sportowe lekarskie z orzecznictwem 

lekarza sportowego).  

 W przypadku niepełnoletniego zawodnika wymagana jest zgoda rodziców, opiekunów). 

 W dniu zawodów dopisać się można jedynie do kat. Otwartych z wolnymi miejscami w 

drabinkach 

8. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia należy kierować na e-mail: el_moro86@wp.pl do 22.10.2021r oraz od 22.10.2021 do 

dnia zawodów na email norbert.warchol@interia.pl 

9. NAGRODY: 

 Zawodnicy za zajęcie I II III miejsca otrzymają dyplom, medal oraz nagrodę rzeczową. 

10. Plan zawodów NO GI: 

8.00 Przyjazd ekip. 

8.00 - 9.45 Waga i weryfikacja zawodników NO GI 

10.00 Rozpoczęcie walk. 

14.00 Zakończenie walk. 

14 00 - 14 30 Waga i weryfikacja GI 

14 30 Rozpoczęcie walk GI 

18 00 Dekoracja oraz zakończenie zawodów 

Kontakt: 

Tel: 693 981 359 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zawody zostaną zorganizowane na 3 matach. 

 Wymagane będą ubezpieczenie NNW. 

 Na zawodach nie będzie możliwości zrobienia badań. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego 

 


