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I. Cel rankingu 

1. Wyłonienie najlepszych  polskich zawodniczek i zawodników w grupach wiekowych i 

kategoriach wagowych. 

2. Powołanie Kadr  Narodowych  PZ Judo 

3. Powołanie Kadr Wojewódzkich PZ Judo. 

4. Wyłonienie zawodników do startów w zawodach międzynarodowych. 

5. Rozstawienia w zawodach krajowych rangowanych przez PZ Judo. 

6. Określenie rangi zawodów współzawodnictwa krajowego 

 

II. Zasady naliczania punktów, liczba zawodów 

Do rankingu wliczane są punkty : 

1. zdobyte w zawodach z kalendarza IJF / EJU (punkty bezpośrednio pobierane są  z World 

Ranking List IJF seniorów, juniorów, juniorów młodszych i rankingów EJU); 

2.  z zawodów z kalendarza współzawodnictwa krajowego PZ Judo, w których startował zawodnik:  

a. senior – 4 najlepsze wyniki + MP 

b. młodzież – punktacja z zawodów seniorów wg zasady podanej w pkt powyżej + MP młodzieży + 

ME młodzieży  

c. junior - 4 najlepsze wyniki z kalendarza juniorów + MP juniorów + MP seniorów 

d. junior młodszy – 4 najlepsze wyniki z kalendarza juniorów młodszych + MP juniorów młodszych 

(OOM) 

 

III.  Okres rangowania 

1. Zawody z kalendarza współzawodnictwa sportowego  PZ Judo z okresu 12 miesięcy  wstecz.  

Do rankingu zalicza się punkty zawodnika z tej samej imprezy z zeszłego roku np.:  ranking do 

MP w 2017 będzie obejmował wszystkie zawody, które odbyły się pomiędzy zeszłorocznymi 

MP a nieodbytymi MP w 2017. 

2. Zawody z kalendarza IJF ujęte w World Ranking List zgodnie z zasadami czasowymi rankingu 

IJF. 

3. Zawody z kalendarza EJU zgodnie z zasadami czasowymi rankingu EJU . 

 

IV. Zasady i warunki  zdobycia punktów 

1. Podczas zawodów krajowych i międzynarodowych zawodnik /czka musi wygrać na macie 

minimum  1 walkę (za wyjątkiem zawodów wskazanych w tabeli klasyfikacyjnej). 

2. Za zajęte podczas zawodów miejsce zawodnik/czka otrzymują punkty według  tabeli  

klasyfikacyjnej. 

3. Rangowanie zawodników następuje na podstawie osiągniętych wyników rywalizacji, wyłącznie 

w danej grupie wiekowej (wyjątki opisane w punkcie II podpunkt 2) 

4. Klasyfikacja zawodniczek i zawodników następuje na podstawie sumy punktów rankingowych 

uzyskanych w zawodach z kalendarza PZ Judo oraz kalendarzy IJF i EJU.  



V. Rangowane zawody  znajdują się w kalendarzach: 

1. Światowej Federację Judo (IJF), 

2. Europejskiej Unii Judo (EJU), 

3. Polskiego Związku Judo (PZ Judo), 

 

VI.  Klasyfikacja 

1. O miejscu w rankingu decyduje wyższa liczba zdobytych punktów. 

2. W przypadku zdobycia przez rangowane  zawodniczki / zawodników równej liczby punktów o 

pozycji w klasyfikacji  decyduje w kolejności: 

a.  wyższe miejsce z ostatnich  MP,  

b. wyższe miejsce z ostatnich rangowanych zawodów,  

c. wyższe miejsce w przedostatnich rangowanych zawodach i tak dalej. 

3. Jeżeli zastosowana procedura nie różnicuje zawodników, o kolejności decyduje Trener Kadry 

Narodowej PZ Judo danej grupy wiekowej. 

 

VII.  Przywileje zawodników 

1. Najwyżej rangowani uzyskują możliwość powołania do KN. Przynależność do KN stwarza 

perspektywę powołania do programu szkoleniowego finansowanego przez PZ Judo.  

2. Kolejni najwyżej rangowani uzyskują możliwość powołania do Kadry Wojewódzkiej juniorów i 

juniorów młodszych  oraz  uczestniczenia / korzystania z programów szkoleniowych tych Kadr. 

3.  Najwyżej rangowani  na dzień 31.12 w kategorii wiekowej senior, młodzieżowiec, junior, junior 

młodszy w poszczególnych kategoriach wagowych uzyskują prawo startu na koszt PZ Judo w 

zawodach z kalendarza IJF / EJU. 

4. Zwycięzcy rankingu w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach wagowych mogą 

zostać wyróżnieni przez PZ Judo. Formę wyróżnienia określa  Zarząd PZ Judo. 

 

VIII.  Pozostałe informacje  

1. Rankingi są wyliczane co tydzień w nocy z poniedziałku na wtorek. 

2. Jeden zawodnik może być rangowany w kilku rankingach (grupach wiekowych i kategoriach 

wagowych). 

3. Punkty za wyniki osiągnięte w zawodach międzynarodowych są pobierane wprost z rankingu 

IJF (Światowa Lista Rankingowa - WRL) i rankingu EJU. 
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