
 

Międzynarodowy Puchar Polski 

SOLANIN CUP 2016  

“Młoda Europa” 
U13, U11, U9 

Olimpiady Specjalne w Judo 

Komunikat Organizacyjny 

ORGANIZATOR   Polski Związek Judo 

  UKS OLIMP Nowa Sól  

  Urząd Miasta Nowej Soli 

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Nowej Soli 

  MOSiR Nowa Sól  

PATRONAT HONOROWY   Prezydent Nowej Soli  

  Ambasada Japonii w Polsce 

  Starosta Powiatu Nowosolskiego  

  Tygodnik Krąg 

Termin zawodów 18.06.2016 -   U13, U11 
19.06.2016 -   U9 oraz Olimpiady Specjalne w Judo 

Termin training camp 19.06.2016 

Miejsce zawodów Hala Sportowa ul.Botaniczna 5  67-100 Nowa Sól 

Walki odbywać się będą na 6 tatami. 

Adres korespondencyjny UKS „OLIMP” ul. Wrocławska 33a  67-100 Nowa Sól  

Tel. +48730825507 

Kontakt Dariusz Giedziun   +48730825507 

Robert Pałka     +48695779377 

judodaro@poczta.onet.pl, 

https://www.facebook.com/darek.giedziun   

https://www.facebook.com/SolaninCup2016/ 

Biuro zawodów Hala Sportowa ul.Botaniczna 5  67-100 Nowa Sól 

Turniej Judo Transmisja live w internecie.  

Sędzia główny  

Judogi 1. Zawodniczka/zawodnik wyczytany jako pierwszy ubiera białą judogi. Drugi 

zakłada niebieskie judogi lub białą judogi z czerwoną przepaską.  

2. Kontrola judogi odbywa się zgodnie z przepisami walki. 

(http://www.eju.net/statutes)  

3. Podczas ceremonii dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

Zgłoszenie do zawodów: U13, U11, U9 
 

! zgłoszenie do dnia  15.06.2016 do  
  godz. 24 

00 
  opłata startowa  35 zł 

 

! zgłoszenie w dniu zawodów – opłata  
  startowa 55 zł  
 

Dodatkowe informacje, wyjaśnienia: 
pod tel.  +48 730825507 

Dokonywane będą tylko przez panel rejestracyjny na stronie  

www.judostat.pl/rejestracja do dnia 15 (środa) czerwca 2016 do godz. 24:00.  

Oprócz zawodniczek i zawodników proszę zgłaszać trenera / opiekuna.  

Osoby nie zgłoszone do turnieju przez panel rejestracyjny mogą zostać dopisane 

w dniu zawodów, opłata startowa wzrośnie do 55 złotych.  

Prosimy o precyzyjne zgłaszanie uczestników do zawodów ze względów 

organizacyjnych.  
 

U13,U11, U9 
Kategorie wiekowe, wagowe, czas 
walki, dokumenty podczas ważenia, 
dopuszczenie do zawodów. 
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie 
i mogą być dostosowane do liczby 
zawodników w grupach wiekowych 

U13- roczniki 2004-2005 czas walki 3 min, dogrywka bez ograniczenia czasowego 
Dziewczęta (kg): 31/ 34/ 37/ 40/ 44/ 48/ 52/ 56/ +56 
Chłopcy (kg): 33/ 36/ 39/ 42/ 46/ 50/ 55/ 60/ +60 

Podczas ważenia należy posiadać: kartę wagową, dokument tożsamości oraz do okazania 

ważne badania lekarskie.  
 

U11-roczniki 2006-2007 czas walki 2 min, dogrywka 1 min 
Dziewczęta (kg): 25/ 28/ 31/ 34/ 37/ 41/ 46/ +46 



 

U13, U11, U9 
Przy niewystarczającej  liczbie 
zawodników w danej kat.wag 
dziewczynki mogą być połączone z 
chłopcami U13, U11, U9 

Chłopcy (kg): 27/ 30/ 33/ 36/ 39/ 42/ 46/ 51/ +51 

Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową, dokument tożsamości. Trener/opiekun 

jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W 

przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju.  
 

 U9 - 2008 - 2009 I młodsi czas walki 2 min,  dogrywka 1 min – kategorie wagowe 

zostaną ustalone po weryfikacji zgłoszeń zawodników (w razie niewielkiej ilości 

zawodników będą łączeni chłopcy z dziewczętami) 

  Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w   

  zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju. 

Olimpiady Specjalne Judo – na podstawie dokonanych zgłoszeń. 

Rozpoczęcie walk 
18.06.2016 – U11, U13 
19.06.2016 – U9 
Olimpiady Specjalne Judo 

U11, U13 – godz. 10.00  
 
 

U9  oraz Olimpiady Specjalne Judo – 11.00  pomiędzy treningami technicznymi 

(11.00-14.00) 
Walki odbywać się będą na 6 tatami. 

Ważenie, badania lekarskie, zgoda na 
udział w zawodach 
  

Grupa wiekowa U13, U11 
17.06.2016 (piątek)  
 godz.17.00 – 18.30 – waga nieoficjalna 
 godz.18.30 - 20.00 – waga oficjalna 
18.06.2016 (sobota)  
 godz. 08.00 - 09.00  
 

Grupa wiekowa U9  
Należy podać aktualną wagę zawodnik a w zgłoszeniu do zawodów 
Podczas ważenia należy posiadać: - dokument tożsamości oraz ważne badania 

lekarskie - karta wagowa ( identyfikator wraz z kodem kreskowym wydawany w 

biurze zawodów po opłaceniu startowego).  

Zawodnicy U11, U9 powinni posiadać badania lekarskie lub zgodę prawnych 
opiekunów na strat w Solanin Cup 2016 
 

Uwaga: Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. 

Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i T-shirt, 

zawodnik bieliznę osobistą (spodenki). Limity wagowe są powiększone o 

dodatkowe 100g. 
Zawodnik nie mieszczący się w limicie wagowym, zostaje przepisany do innej 
kategorii wagowej (U13, U11) 

U13, U11, U9 
Losowanie  
 

Po zakończeniu ważenia U11, U13 
U9 – losowanie na podstawie zgłoszeń, bez ważenia z aktualną wagą zawodnika. 

W przypadku błędnego zgłoszenia lub też zgłoszonych protestów kierowników 

ekip, zawodnik zostanie ponownie zważony i po weryfikacji, jeżeli będzie taka 

potrzeba,  dopisany do odpowiedniej kategorii wagowej 

Nagrody W klasyfikacji indywidualnej: (1-3) medale, koszulki turniejowe dla zwycięzców 

kategorii wagowych, dyplomy dla każdego zawodnika 

W klasyfikacji drużynowej: puchary dla 5 najlepszych Klubów i dyplomy 

Dekoracje po zakończeniu kilku kategorii wagowych 

Program Turnieju 
 
 
 
Trening camp  

18.06.2016  
  Godz. 10.30 – otwarcie zawodów dla roczników U11, U13 i rozpoczęcie walk do    

  zakończenia zawodów 

  Dekoracja po zakończeniu kilku kategorii wagowych 

19.06.2016 (trening camp) – trening camp prowadzi Pan Paweł Zagrodnik 

  Godz. 09.00 – 11.00 – trening camp 

  Godz.11.00 – 14.00 – Solanin Cup 2016 dla roczników U9, Olimpiady Specjalne Judo 

  Godz. 14.00 – 16.00 – trening camp 

Opłata startowa  
od każdego zgłoszonego zawodnika 

U13, U11, U9 – 35 zł, 8 euro w przypadku dokonania zgłoszenia przez panel 

rejestracyjny do 16.06.2016 godz. 21:00 

Wniesiona w dniu Turnieju 55 zł 

Opłata za uczestnictwo w campie Zawodnicy uczestniczący w campie 30 zł, 8 euro 

Zgłoszenia uczestnictwa w campie wraz ze zgłoszeniem do turnieju podczas 

dokonywania płatności. 

Zakwaterowanie i wyżywienie 
Kluby zainteresowane rezerwują 
noclegi i wyżywienie we własnym 

http://meteor-turystyka.pl/noclegi,nowa-sol,0.html  

http://www.eholiday.pl/tanio-nowa_sol-28349.html  

http://www.zlotylan.pl/ 



 

zakresie https://e-turysta.net/zajazd-kacper-nowe-miasteczko-130161.… 

http://meteor24.pl/noclegi/nowa-sol,0.html 

http://www.zumi.pl/2602008,Bar_Portowy,Nowa_Sol,firma.html 

http://www.trivago.pl/…& 

https://e-turysta.net/zajazd-kacper-nowe-miasteczko-130161.… 

http://www.booking.com/searchresults.pl.html…& 
 

Dodatkowe informacje na wykazie miejsc noclegowych 

U13, U11, U9   
Zasady uczestnictwa w zawodach 
 
 

 
 

 
 

Przepisy walki 
 

U13 Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie,  

U11, U9 Podczas ważenia trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia 

zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie 

będzie dopuszczone do turnieju. 

U11 w przypadku ekip zagranicznych dodatkowe ubezpieczenie leczenia 

szpitalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki. 
 

Zawodnicy muszą  posiadać ubezpieczenie NNW 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia 
 

U 13  zakaz stosowania kansetsu-waza /dźwigni/ i shime-waza /duszeń/  

U 11, U9 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan, rzutów poświęcenia i 

rzutów obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”). 

Walki odbywać się będą na 6 tatami. 

Dodatkowe atrakcje i aktywności: 
Pub Kaflowy ul.Św. Barbary 
Dni Nowej Soli 

18.06.2016 - Koncerty rockowe – 20.00-22.00 

18.06.2016 - Spotkanie dla Trenerów 20.00-22.00 

17-19.06.2016 – koncerty i imprezy towarzyszące 

Informacje o KSSSE Solanin Cup 2015 
 

W zawodach uczestniczyło 465 zawodników z 12 państw. 

Finlandia, Estonia, Łotwa, Białoruś, Czechy, Belgia, Azerbejdżan, Słowacja, Rosja, 

Francja, Niemcy i Polska. Zawody rozgrywane były na 6 tatami. Turniej rozpoczął 

się otwarciem o godz. 10.00, a zakończył o godz.17.00. Po zakończeniu zawodów 

odbyły się koncerty rockowe. Transmisja LIVE. W następnym dniu camp techniczny 

prowadził Pan Paweł Zagrodnik.. Turniej objęła swym honorowym patronatem 

Ambasada Japonii w Polsce. 

JUDO FOREVER 
 

    

  


