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11..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  zzaawwooddóóww  
  

  

� Gmina Kąty Wrocławskie 

� Międzyszkolny Klub Juvenia Wrocław 

� UKS Judo Kąty Wrocławkie 

� Zabawa z Judo 

  

22..  TTeerrmmiinn  zzaawwooddóóww 10.09.2016r. (sobota) 

33..  MMiieejjssccee  zzaawwooddóóww Hala GOKiS w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie   

44..  BBiiuurroo  zzaawwooddóó  ww:: KKiieerroowwnniikk  bbiiuurraa  ––  PPaannii  BBoogguummiiłłaa  KKlliimmcczzaakk  
Biuro zawodów będzie czynne w trakcie zawodów w hali GOKiS 
Kontakt: Patryk Jamiński 692 285 907 oraz Radosław Zamęcki 691 032 947 

55..  AAddrreess  kkoorreessppoonnddeennccyyjjnnyy  

tteell..  ddoo  oorrggaanniizzaattoorróóww 

UKS Judo Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 59,   55-080 Kąty Wrocławskie 
 

e-mail: kontakt@zabawajudo.pl 
Radosław Zamęcki 601 518 070 lub 723 518 070, 
Patryk Jamiński 692 285 907 
 

www.zabawajudo.pl     www.gwardiajuvenia.pl 

6. Uczestnicy:  
    kategorie wiekowe 
   stopnie szkoleniowe 

Młodzicy      (U15):   roczniki 2002-2003; min. 5 kyu 
Dzieci starsze      (U13):   roczniki 2004-2005; min. 5 kyu 
Dzieci młodsze   (U11):   roczniki 2006-2007   min. 6 kyu 

7. Kategorie wagowe 
    Informacje o ważeniu 
 

U15  młodziczki: - 36kg, 40kg; 44kg; -48kg; -52 kg; - 57 kg; -63 kg; 70 kg, 
+70kg 
 

U15  młodzicy: -38 kg; -42kg; -46kg; -50 kg; -55 kg; -60kg; -66kg; -73 kg; -81kg; 
+81kg 
Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową, dokument tożsamości oraz do okazania 
ważne badania lekarskie. 



 

U13 dziewczynki:  
-25 kg; -28 kg; -31 kg; -34 kg; -37 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -53 kg; +53 kg 
 

U13 chłopcy:  
-26 kg; -29 kg; -32 kg; -35 kg; -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60  kg; 
+60 kg 
Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową, dokument tożsamości oraz do okazania 
ważne badania lekarskie. 
 

U11 dziewczynki:  
-23 kg; -26kg; -29 kg; -32 kg; -35kg; -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50kg; +50 kg 
 

U11 chłopcy:  
-24 kg; -27 kg; -30 kg; -33 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; +52 kg 
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. 

Uwaga: 

1. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym w kategorii wagowej, w 
której został zgłoszony zostanie automatycznie przepisany do innej kategorii 
wagowej! 
2.Dopuszczalne jest 200 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i 
zawodniczki  muszą mieć na sobie bieliznę osobistą). 
3. Kategorie wagowe  nie będą łączone. 
4. Można wziąć udział w zawodach tylko w jednej grupie wiekowej i wagowej. 

8. Zgłoszenia do zawodów Dokonywane będą tylko przez panel rejestracyjny na stronie  
 www.judostat.pl/rejestracja  do dnia 5 września 2016 do godz. 21:00.  
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 40 złotych. 
Prosimy o precyzyjne zgłaszanie uczestników do zawodów ze względów 
organizacyjnych. 

9. Program zawodów 8:30-10:00 – ważenie grupy U11 i U13 
10:15 - losowanie zawodów 
10:45 – uroczyste otwarcie zawodów 
11:00 - rozpoczęcie walk grupy U11 i U13 
13:00-14:00 – ważenie grupy Młodzików U15 
14:15 - losowanie zawodów 
14:45 – rozpoczęcie walk grupy Młodzików U15 
 

Ceremonia dekoracji będzie odbywała się  na bieżąco po zakończeniu walk w 
kolejnych kategoriach wagowych. Każdy uczestnik zawodów  wychodzi do 
dekoracji  w białej judodze lub dresie klubowym. 
 

Dekoracja najlepszych drużyn nastąpi kilka minut po ostatniej 
dekoracji indywidualnej. 

10. Nagrody indywidualne Miejsca 1-3 medale 

Miejsca 1-5 dyplomy 

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.  

1111..  NNaaggrrooddyy  ddrruużżyynnoowwee 
 

Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa (punktacja olimpijska - klasyfikacja 
medalowa), kolejność zależna będzie od  ilości złotych medali, następnie 
srebrnych, brązowych wszystkich grup wiekowych. 
 
Najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary i dyplomy. 
 

Najlepszy zespół otrzyma nagrodę finansową                       
w wysokości 1 000 złotych! 

12. Czas walki, dogrywka Dzieci  U11 i U13 – 2 minuty,  Golden Score  1 minuta 
Młodzicy U15 – 3 minuty, Golden Score  2 minuty 



13. System rozgrywania walk System zależy od liczby zgłoszonych  zawodników w danej kategorii wagowej: 
1-5 osób – system grupowy (1 grupa) 
6-8 osób – system grupowy (2 grupy) 
9 osób lub więcej – system francuski (z repasażami) 

  1144..  OOppłłaattaa  ssttaarrttoowwaa  
 

Startowe wynosi 30,00  złotych (7,00  Euro dla ekip zagranicznych), po 
terminie 40,00zł.  Startowe płatne gotówką uiszcza kierownik klubu podczas 
pobierania kart wagowych przed ważeniem. 

1155..  SSęęddzziiaa  GGłłóówwnnyy  SSęęddzziiaa  GGłłóówwnnyy::  PPaannii  IIzzaa  LLuubbcczzyyńńsskkaa--KKaammiińńsskkaa 

16. Judogi 1. Obowiązują judogi białe. Drugi wyczytany zawodnik ma obowiązek założyć 
czerwoną przepaskę lub może startować w niebieskiej judogi.  
2. Dopuszcza się posiadanie na judogi backnumbers ze swoim nazwiskiem. 

1177..  Zasady uczestnictwa w 

zawodach  

Sędziowanie - przepisy walki  
Techniki zakazane 

  
  
  
  
  
  
  
  

W grupie U15 Młodziczek i Młodzików możliwe jest wykonywanie technik               
z kolan, technik poświęcenia, dźwigni i duszeń. Obowiązują zasady sędziowania 
wg regulaminu PZJudo. 
 
Grupa U13 – zabronione są dźwignie i duszenia.  
 
Grupa U11 – zabronione są dźwignie i duszenia, zabronione są rzuty z kolan              
i poświęcenia. 
 
We wszystkich grupach zawodnicy mogą otrzymywać kary shido i 
hansokumake. W grupach dzieci, kary nie będą dawane tak rygorystycznie jak  
w zawodach Młodzików, pierwsze będzie upomnienie słowne. 

1188..  IInnnnee  iinnffoorrmmaaccjjee  
  
  
  
  

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na 

własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy 

ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią. 

2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim 

współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.                                               

4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się  przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego. W sprawach nieobjętych 

regulaminem decyduje Kierownik / Sędzia Główny Zawodów. 
5. W momencie zgłoszenia do zawodów  trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają  się z warunkami 

uczestnictwa. 

6. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. Organizator 

zastrzega sobie prawo do  wykorzystania 1. wizerunków uczestników zawodów w materiałach 

fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadów z uczestnikami, a także  2. wyników zawodów 

(statystyki)  z danymi osobowymi, które mogą  być wykorzystane  w celach promocyjnych zawodów w 

środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. 

7. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
  

1199..  ZZaakkwwaatteerroowwaanniiee  //  
wwyyżżyywwiieenniiee  ppooddcczzaass  

zzaawwooddóóww  

W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny                     
z organizatorami. 
Na terenie hali sportowej będzie znajdowało się  stoisko  gastronomiczne. 

  Do zobaczenia! 

 


