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MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG 2018. ÉVI 

FÉRFI KATEGÓRIÁK SÚLYCSOPORTJAI 

 
 

Korcsoport Menetidő Súlycsoportok  

(kg) 

Alkalmazható 

ne-waza technikák 

Korosztályos 

indulási lehetőségek 

Diák C (’08) 

(10 éves) 

2 perc 

 

-27, -30, -33, -36, -39, 

-42, -45, -50, -55, +55 

 

Csak leszorítás 

 

Nincs 

Diák B (’07) 

(11 éves) 

2 perc 

 

-29, -32, -35, -38, -41, 

-45, -50, -55, -60, +60 

 

Csak leszorítás 

 

Nincs 

Diák A (’06) 

(12 éves) 

2 perc 

 

-32, -35, -38, -41, -45, 

-49, -54, -60, -66, +66 

Karfeszítés, 

leszorítás 

 

Indulhat a serdülőben 

Serdülő B (’05,’06) 

(13 éves) 

3 perc 

 

-33, -36, -40, -45, -50, 

-55, -60, -66, -73, +73 

Korlátozás nincs  

Indulhat az ifiben 

Serdülő A (’04,’05,’06) 

(13–14 éves) 

3 perc 

 

-36, -40, -45, -50, -55, 

-60, -66, -73, -81, +81 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat az ifiben 

Ifjúsági B 

(’02,’03,’04,’05) 

(13–16 éves) 

 

4 perc 

 

 

-42, -46, -50, -55, -60, 

-66, -73, -81, -90, +90 

 

Korlátozás nincs 

 

Ifjúsági 

(’01,’02,’03,’04,’05) 

(13–17 éves) 

 

4 perc 

 

 

-42, -46, -50, -55, -60, 

-66, -73, -81, -90, +90 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat a juniorban 

és a felnőttben 

Junior B 

(’00,’01,’02,’03) 

(15–18 éves) 

 

4 perc 

 

 

-50, -55, -60, -66, -73, 

-81, -90, -100, +100 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat a juniorban 

és a felnőttben 

Junior 

(’98,’99,’00,’01,’02,’03) 

(15–20 éves) 

 

4 perc 

 

 

-55, -60, -66, -73,  

-81, -90, -100, +100 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat a felnőttben 

U23 

1996-2003 

(15–22 éves) 

 

4 perc 

 

 

-60, -66, -73, -81, 

-90, -100, +100 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat a felnőttben 

Felnőtt 

(2003 és előtte) 

(15 éves és idősebb) 

 

4 perc 

 

 

-60, -66, -73, -81, 

-90, -100, +100 

 

Korlátozás nincs 

 

----------- 

Felnőtt II. osztály 

(2003 és előtte) 

(15 éves és idősebb) 

 

4 perc 

 

 

-60, -66, -73, -81, 

- 90, -100, +100 

 

Korlátozás nincs 

 

----------- 

Felnőtt III. osztály 

(2003 és előtte) 

(15 éves és idősebb) 

 

3 perc 

 

 

-60, -66, -73, -81, 

-90, -100, +100 

 

Korlátozás nincs 

 

----------- 

 

 
Junior „B” férfi korcsoport csak a Magyar Bajnokságon-, 

Serdülő „B” fiú korcsoport csak a Magyar Bajnokságon és Diákolimpián szerepelnek! 
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MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG 2018. ÉVI 

NŐI KATEGÓRIÁK SÚLYCSOPORTJAI 

 
 

Korcsoport Menetidő Súlycsoportok  

(kg) 

Alkalmazható 

ne-waza technikák 

Korosztályos indulási 

lehetőségek 

Diák C (’08) 

(10 éves) 

2 perc 

 

-27, -30, -33, -36, 

-40, -45, +45 

 

Csak leszorítás 

 

Nincs 

Diák B (’07) 

(11 éves) 

2 perc 

 

-30, -33, -36, -40, 

-44, -49, +49 

 

Csak leszorítás 

 

Nincs 

Diák A (’06) 

(12 éves) 

2 perc 

 

-32, -35, -38, -41, 

-45, -50, -56, +56 

Karfeszítés, 

leszorítás 

 

Indulhat a serdülőben 

Serdülő (’04,’05,’06) 

(13-14 éves) 

3 perc 

 

-36, -40, -44, -48,  

-52, -57, -63, +63 

 

Korlátozás nincs 

Indulhat az ifiben  

és a juniorban 

Ifjúsági B 

(’02,’03,’04,’05) 

(13–16 éves) 

 

4 perc 

 

 

-40, -44, -48, -52,  

-57, -63, -70, +70 

 

Korlátozás nincs 

 

Ifjúsági 

(’01,’02,’03,’04,’05) 

(13–17 éves) 

 

4 perc 

 

 

-40, -44, -48, -52, 

-57, -63, -70, +70 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat a juniorban 

és a felnőttben 

Junior  

(’98,’99,’00, 

’01,’02,’03,’04,’05) 

(13–20 éves) 

 

 

4 perc 

 

 

-44, -48, -52, -57, 

-63, -70, -78, +78 

 

 

Korlátozás nincs 

 

 

Indulhat a felnőttben 

U23 

1996-2003 

(15–22 éves) 

 

4 perc 

 

 

-48, -52, -57, -63, 

-70, -78, +78 

 

Korlátozás nincs 

 

Indulhat a felnőttben 

Felnőtt 

(2003 és előtte) 

(15 éves és idősebb) 

 

4 perc 

 

 

-48, -52, -57, -63, 

-70, -78, +78 

 

Korlátozás nincs 

 

----------- 

Felnőtt II. osztály 

(2003 és előtte) 

(15 éves és idősebb) 

 

4 perc 

 

 

-48, -52, -57, -63, 

-70, -78, +78 

 

Korlátozás nincs 

 

----------- 

Felnőtt III. osztály 

(2003 és előtte) 

(15 éves és idősebb) 

 

3 perc 

 

 

-48, -52, -57, -63, 

-70, -78, +78 

 

Korlátozás nincs 

 

----------- 

 

 
Csapatbajnokságokon: 

 

-  mindkét nemben a fenti szabályok érvényesek! 

-  a Felnőtt Csapatbajnokság az alábbi súlycsoportokkal kerül megrendezésre: 

Férfi: -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Női: -52, -57, -63, -70, +70 kg 
-  ha az adott korosztálynak van évenkénti bontása, mindig az idősebb korosztály súlycsoportjai szerepelnek! 
 

 

 

 

Budapest, 2017. december 19. 

 

 

        Nagy András 

        sportigazgató 

 


