
JUDO
KTO ZARZĄDZA 

ŚWIATEM JUDO

Zapraszamy 



Z materiałów dowiesz się…

1. Kto rządzi judo w Polsce ?

2. Kto rządzi judo w Europie ?

3. Kto rządzi judo na świecie ?

4. A na końcu kolejne wyzwanie 



KTO RZĄDZI JUDO

• Osób, które trenują judo na świecie jest bardzo dużo.

• Rozgrywanych jest też mnóstwo zawodów – od mniej

oficjalnych zawodów dla wszystkich grup wiekowych,

po oficjalne, najważniejsze turnieje, takie jak Mistrzostwa

Świata czy mistrzostwa poszczególnych kontynentów

(np. Mistrzostwa Europy).



KTO RZĄDZI JUDO

• Dlatego, żeby to wszystko dobrze działało, są tworzone

różne organizacje, czyli grupy ludzi, którzy pracują, żeby

rozwijać judo w różnych miastach, krajach czy na świecie.

• Dzisiaj poznamy kilka najważniejszych organizacji, które

zajmują się tym, żeby rozwijać judo i dbać o jak najlepszą

organizację zawodów krajowych i międzynarodowych.



Kto rządzi w Judo ?
Międzynarodowa Federacja Judo (IJF – International Judo Federation)

Europejska Unia Judo (EJU – European Judo Union)

Polski Związek Judo (PZJudo)

Okręgowy Związek Judo

Kluby sportowe 



KLUBY SPORTOWE

• Najczęściej, jak chcemy zacząć przygodę z Judo,
zapisujemy się do klubu sportowego (albo raczej zapisują
nas nasi Rodzice ).

• W klubie sportowym są trenerzy, zawodnicy, osoby, które
organizują pracę klubu, treningi, wyjazdy na zawody.

• Kluby mogą też organizować zawody judo.



KLUBY SPORTOWE

• Jeśli chcemy startować na oficjalnych zawodach sportowych,
musimy należeć do klubu sportowego.

• Kluby należą do innych organizacji: okręgowych związków
Judo oraz do Polskiego Związku Judo.

• We Wrocławiu znane kluby sportowe z bogatymi tradycjami
w judo to np. Gwardia Wrocław, AZS AWF Wrocław
czy Śląsk Wrocław.



OKRĘGOWE ZWIĄZKI JUDO

• Kluby sportowe należą do troszkę większych organizacji,

czyli Okręgowych Związków Judo – jest to grupa ludzi

wybierana, że organizować i zarządzać judo na terenie

jakiegoś województwa – wrocławskie kluby należą więc

do Dolnośląskiego Związku Judo.



POLSKI ZWIĄZEK JUDO

• Wszystkie Kluby oraz Okręgowe Związki Judo należą

do jeszcze większej organizacji, która obejmuje swoim

działaniem cały nasz kraj, czyli do Polskiego Związku

Judo (PZJudo).



POLSKI ZWIĄZEK JUDO

• Jest to organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów
i działaczy polskiego judo.

• Prezes PZJudo i inni działacze Związku są wybierani
w wyborach.

• PZJudo został założony przez kluby AZS-AWF Warszawa,
WKS Legia Warszawa i AZS Kraków.

• Ma siedzibę w Warszawie.



POLSKI ZWIĄZEK JUDO

• Polski Związek Judo od 1960 roku jest członkiem

Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) i Europejskiej Unii

Judo (EJU).

• PZJudo był trzykrotnie organizatorem mistrzostw

Europy seniorów - w 1994 roku w Gdańsku,

2000 we Wrocławiu oraz w roku 2017 w Warszawie.



EUROPEJSKA UNIA JUDO (EJU)

• Jest to organizacja, która zarządza Judo w Europie.

• Należy do niej 51 narodowych związków judo, w tym

Polski Związek Judo.



EUROPEJSKA UNIA JUDO

• Europejska Unia Judo powstała w 1948 roku w Londynie.

• Zajmuje się rozwojem judo, wprowadzaniem zmian, zgodnie

z zasadami Międzynarodowej Federacji Judo

i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

• Sprawuje również kontrolę nad rożnymi zawodami

i wydarzeniami judo w Europie.



EUROPEJSKA UNIA JUDO

• EJU ma swoje biura w Wiedniu (Austria), Moskwie

(Rosja), skąd pochodzi obecny Prezes EJU oraz na

Malcie.

• Europejska Unia Judo przyznaje co roku tytuły

dla najlepszego zawodnika, trenera, działacza i sędziego

judo.



MIĘDZYNARODOWA 

FEDERACJA JUDO (IJF)

• Jest to organizacja, która powstała w 1951 roku i zajmuje

się rozwojem judo na całym świecie.



MIĘDZYNARODOWA 

FEDERACJA JUDO

• Na początku należały do niej wszystkie narodowe związki
judo pochodzące z Europy oraz organizacja zajmująca
się judo w Argentynie.

• Obecnie należy do niej 200 narodowych związków Judo
z całego świata (w tym PZJudo).

• IJF ma swoją siedzibę w Budapeszcie (Węgry), skąd pochodzi
Prezes IJF Marius Vizer.



MIĘDZYNARODOWA 

FEDERACJA JUDO

• Międzynarodowa Federacja Judo odpowiada za organizację
Mistrzostw Świata Judo i innych, najważniejszych
i najmocniejszych Turniejów Judo na świecie.

• IJF organizuje też co roku Światowy Dzień Judo (World Judo
Day), który świętujemy również na naszych zajęciach, pamiętacie ?


• Według danych Międzynarodowej Federacji Judo, na świecie jest
ponad 20 milionów ludzi, którzy ćwiczą judo.



A na koniec…. Wyzwanie nr 38 

#ktorządzijudochallenge

Znajdź odpowiedź na pytanie:

W którym roku powstał Polski Związek Judo ?

Znasz już odpowiedź ?

Wyślij mailem odpowiedź na pytanie do trenera 

(poproś o pomoc w przesłaniu odpowiedzi swoich Rodziców).
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