
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY  

                         OTWARTE MISTRZOSTWA REGIONU CENTRALNEGO 

 

1. ORGANIZATOR 
 
 

                    
 
 

 

     UCZNIOWSKI KLUB JUDO ARCUS, TS GWARDIA WARSZAWA 
 

                                                
 

2.TERMIN  
21.10.2017r. (sobota)     

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 
HALA GWARDII ul. Jagiellońska 61 Warszawa 
 

4.BIURO ZAWODÓW 
 

Hala Gwardii ul. Jagiellońska 61 
 

KIEROWNIK ZAWODÓW    Mirosław Błachnio tel 609-036-616 
 email: judo-mirek@wp.pl 
SĘDZIA GŁÓWNY                Marzena Błachnio Tel 609-745-728 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA                       
W ZAWODACH/ 

SYSTEM ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną rozegrane na dwóch matach wg Regulaminu Sportowego PZJudo.  

2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie.  

3. Zawody zostaną rozlosowane i rozegrane systemem określonym w Regulaminie 

sportowym PZ Judo („każdy z każdym”, grupowym lub systemem z podwójnym repasażem w 

zależności od liczby zgłoszonych) Zawody zostaną rozegrane na 2 matach, pole walki 6x6m 

  

6. WIEK UCZESTNIKÓW  Rok urodzenia 2001 i starsi. 

8. KATEGORIE WAGOWE 
kobiety : -52,-62, +62 

mężczyźni : -70, -85, +85 
 

         9. REGULAMIN ZAWODÓW 

1. Rok urodzenia 2001 i starsi( juniorzy młodsi za zgodą opiekuna prawnego i trenera) 

2. Stopień szkoleniowy – minimum 3 kyu  

3. Efektywny czas walki w zawodach kobiet i mężczyzn – 4 min.  

4. Golden Score – czas nielimitowany 

5. W KAŻDEJ KATEGORII ODBĘDĄ SIĘ WALKI O 1 TRZECIE MIEJSCE 

 

10. JUDOGI 
Obowiązują judogi białe. Drugi wyczytany zawodnik ma obowiązek założyć czerwoną 
przepaskę lub może startować w niebieskiej judogi. 
 

11. KOSZTY UCZESTNICTWA 
 uczestniczące  kluby. 

12. OPŁATA STARTOWA 
 

50ZŁ 

13. ZGŁOSZENIA SPORTOWE 
DO ZAWODÓW 
 Do 16.10.2017 (godz. 12:00) 

Dokonywane będą tylko przez panel rejestracyjny na stronie 
www.judostat.pl/rejestracja do dnia 16 października 2017 do godz12:00. 
Osoby niezgłoszone do turnieju przez panel rejestracyjny mogą zostać dopisane w dniu 
zawodów, opłata startowa wzrośnie do 60zł 

 



14. WAŻENIE 
 
 

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie, zawodnicy niepełnoletni 
dodatkowo zgodę rodzica, trenera na start w zawodach. 
Godz. 9:30-10:00 waga kobiet 
Godz. 12:00-12:30 waga mężczyzn 
 
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 jest100 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i 
zawodniczki muszą mieć na sobie bieliznę osobistą ). 
 

16. PROGRAM ZAWODÓW 
NAGRADZANIE, CEREMONIA 

DEKORACJI 

Godz. 9:30-10:00 waga kobiet 
Godz. 10:00-10:15 weryfikacja i losowanie 
Godz. 10:30  Otwarcie Turnieju,  
10.45  walki w poszczególnych kategoriach wagowych kobiet 
Godz. 12:00-12:30 waga mężczyzn 
Godz. 12:30-12:45 weryfikacja i losowanie 
13.30  walki w poszczególnych kategoriach wagowych kobiet 
 
Dekoracje zawodników po zakończonej kategorii kobiet i mężczyzn. 
W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z miejsc I-III.  
 
NAGRODY: 
Zawodniczki/zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują 
dyplom i  nagrodę finansową:1 m-500 zł,  II m- 300 zł,  III m-200 zł 
 

Życzymy przyjemnego pobytu w Warszawie 

 

 

          

 


