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ДЖУ ДЖИЦУ - ОТ БОЙНО ИЗКУСТВО ДО СПОРТ

 

   UFC – 12 ноември 1993

Тази дата променя напълно света на бойните изкуства. Рорион Грейси / Rorion Gracie,
най-големият син на Хелио Грейси / Helio Gracie, е решен да покаже на света какво
представлява „бащиното бойно изкуство“. Целта на първото състезание Ultimate Fighting
Championship / UFC е да определи най-ефективното бойно изкуство в турнира с
минимални правила между бойците. Участниците са от различни бойни дисциплини като
Бокс, Самбо, Борба, Бразилско Джу Джицу, Джудо, Карате, Муай Тай, Сумо и др. като
боевете се провеждат в клетка /октогон/.
 Ройс Грейси / Royce Gracie, най-малкият син на Хелио, е посочен от брат си като
представител на фамилията Грейси, за да демонстрира ефективността на “новото“ за
света бойно изкуство. Mакар, че Ройс е бил най-лекият в целия турнир, успява да
победи всичките си противници за по-малко от 5 минути и оставя завинаги печата Gracie
Jiu Jitsu в света на бойните изкуства. Tой успява да повтори успеха си във второто и
четвъртото издание на UFC, като единствено докторска забрана, заради контузия
получена в полуфинала на 3-тото издание, го лишава от победата.
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Международна федерация по Бразилско Джу Джицу / International Brazilian Jiu JitsuFederation или накратко IBJJF провежда първото си състезание в Бразилия през 1996година, в което взимат участие над 1650 участника. От тогава, не само са се увеличилиброят на участниците, но и броят на зрителите. През 2005 техният брой е надвишавал12 000. Макар, че това е частна организация, през всичките тези години, световнотопървенство под тази федерация се води най-престижния турнир, който единсъстезател би могъл да спечели.ADCC  

През 1998 година, шейх Тахнуун Бин Заиед Ал Нахян / sheik Tahnoon Bin Zayed AlNahyan, синът на президента на Обединените Арабски Емирства / United Arab Emirates,заедно с инструктора по бразилско джу джицу – Нелсон Монтейро / Nelson Monteiro,стартират т.нар „модерна ера на събмишън граплинга“ с организирането на Abu DhabiCombat Club submission wrestling world championship – ADCC, те искат да проверят койбоен спорт има най-добра игра в стойка и земя, с основна цел заключване или отказванена противника / submission grappling. Tе поканват най-добрите професионални атлети отборба, джудо, самбо, граплинг, бразилско джу джицу, смесени бойни изкуства, шуто, зада премерят своите умения. и днес, това е един от най-престижните турнири, коитопрактикуващите Бразилско Джу Джицу / Граплинг атлети могат да спечелят в т.нар.направление – Но-Ги / Джу Джицу без кимоно.Спортът Джу Джицу  

Първото световно първенство под шапката на Световната Федерация по БразилскоДжу Джицу / IBJJF /, което се провежда извън Бразилия в Калифорния / Long Beach.това до голяма степен спомага всички големи клубове и шампиони да погледнат къмдоста по-мащабния пазар на САЩ и да отворят клубове в почти всеки град. Това еключов момент за развитието на бразилското джу джицу по целия свят. В днешни дни Бразилското Жиу Жиц / БЖЖ e популярно в цял свят  бойно изкуство имеждународен спорт, който в основата си е борба в партер, като включва болеви иудушаващи прийоми. БЖЖ се  основава на принципи, с които човек със слаботелосложение успешно може да се защитава от много по – силен противник и да гопобеди.   
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