
 
 
 
 
 

VII KOKORO GRAND PRIX 

Międzynarodowy Turniej Judo dla dzieci i młodzików 
 

1. ORGANIZATORZY CYKLU INTERNATIONAL JUDO LEAGUE: 

� UKS ASW Jasło                     04-05.03.2017       www.judo-jaslo.pl 
� OKAY Opole                           11-12.03.2017       www.judookay.opole.pl    

� UKS FENIKS Bytom               08-09.04.2017       www.feniks.bytom.pl 

� Juvenia Wrocław                     03-04.06.2017       www.gwardiajuvenia.pl 

� MUKS Kokoro Łódź               23-24.09.2017       www.judolodz.pl 
� Judo Panda Warszawa             21-22.10.2017       www.judopanda.pl 

� TS Wisła Kraków               11-12.11.2017       www.tswisla.pl/category/judo 

� Conrad Gdańsk                        18-19.11.2017       www.judoconrad.pl       

 
2. ORGANIZATORZY TURNIEJU 

 

 

 
 

 
 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI 
 
 
 
 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOKORO 
 
 
 
 
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO –  
CENTRUM PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH 

3. HONOROWY PATRONAT 

 
 

         
 

 

4. TERMINY: 
 

23-24.09.2017 
 

5. MIEJSCE ZAWODÓW: 
 
Hala MOSiR, 90-160 Łódź, ul. Małachowskiego 3/5/9  
 

6. BIURO ZAWODÓW: 

 
Hala MOSiR, 90-160 Łódź, ul. Małachowskiego 3/5/9 
kokoro@judolodz.pl 



7. KIEROWNICY ZAWODÓW: 

 
Kierownik zawodów: Piotr Jarkowski; 
Kierownik techniczny:  Piotr Hase; 
Sędzia Główny:  Do potwierdzenia; 
 

8. SĘDZIOWIE: 
Licencjonowani; 
  

9. ZGŁOSZENIA DO 
ZAWODÓW: 

10. KONTAKT: 

 
Kluby dokonują zgłoszeń sportowych tylko przez panel rejestracyjny na 
stronie internetowej: www.judostat.pl/rejestracja najpóźniej do 
godziny 8:00 dnia 20.09.2017 r. 
Ekipy zagraniczne zgłoszenia na mail kokoro@judolodz.pl  
Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem w biurze 
zawodów po dokonaniu opłaty startowej. 

Kontakt: 
Polski – (+48) 602 418 471 
English, Deutsch – (+48) 607 969 289 
Pусский, Yкраїнський – (+48) 881 383 389 

11. OPŁATA STARTOWA: 35 zł * ilość zgłoszonych zawodników; 

12. SEMINARIUM 
SZKOLENIOWE: 

 
Prowadzący:  
Roman Hontiuk – srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z 2004 roku 
w Atenach, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z 2008 roku w 
Pekinie 
 
Niedziela  24.09.2017r.  
Dwie sesje treningowe:   I - 09.00 - 11.00 (Technika i Randori),  
     II - 14.00 - 16.00 (Technika i Randori). 
 
 
 

13. ZASADY UCZESTNICTWA             
W ZAWODACH: 

 
� Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U15 lub zgoda 

rodziców w U13 i U11 okazane sędziemu podczas ważenia;  
� Zawodnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW; 
� Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia; 
� W U13 zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza 

(duszeń); 
� W U11 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan, rzutów 

poświęcenia i rzutów obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z 
góry”); 

� W U11 i U13 dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej. 
W U15 zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, 
jeśli będzie wyczytany jako drugi; 

� Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę 
wagową i badania lekarskie; 

� Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców 
na udział dziecka w zawodach, w przeciwnym razie dziecko nie 
będzie dopuszczone do turnieju; 

� Zawodnik nie mieszczący się w limicie kategorii wagowej, w której 
został zgłoszony do zawodów zostanie automatycznie przepisany 
do innej kategorii wagowej; 

� Podczas ważenie wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie bieliznę 
osobistą; 

� We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązuje 200 gram 
tolerancji; 

� W zaplanowanych w programie zawodów godzinach ważenia będą 
ważeni WYŁĄCZNIE zawodnicy z podanych  kategorii wiekowych; 
organizator dopuszcza ważenie we wcześniejszym terminie w 
przypadku, gdy zawodnicy z niższej kategorii wagowej zostali już 
zważeni 

 



14. SYSTEM WALK: 

 
• 2 zawodników – do dwóch wygranych 
• 3-5 zawodników - każdy z każdym 
• 6-8 zawodników – system brukselski 
• powyżej 8 – system francuski z podwójnym repasażem 

 

15. PROGRAM ZAWODÓW: 

 
 08:30 - Otwarcie sali zawodów; 
            09:00 – Liga drużynowa 
 10:40 – Oficjalne rozpoczęcie zawodów;  
  11:00 – rozpoczęcie walk; 

 

Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą poniżej. Dodatkowo jest 
możliwość zważenia w piątek od 19.30-20.00. 

Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu 
ważenia danej kategorii wagowej.  

Godziny rozpoczęcia walk mogą ulec zmianie w zależności od liczby 
uczestników. 

 

Kategoria Rocznik Czas 

ważenia 

Walki Kategorie wagowe 

(kg) 

Czas 

walki 

U11 

chłopcy 

2007 

2008 

2009 

 

  09:00 - 

  10:00 

11:00 25/27/30/33/36/39/

42/46/51/+51 

2 min 

 
U11   

dziewczyn

ki 

25/28/31/34/37/41/

46/+46 

U13 

chłopcy 

2005 

2006 

2007 

  11:00 - 

  12:00 

13:00 31/33/36/39/42/46/

50/55/60/+60 

2 min 

 
U13 

dziewczyn

ki 

31/34/37/40/44/48/

52/56/+56 

U15 

chłopcy 

2003 

2004 

2005 

  12:00 - 

  13: 00 

15:00 34/38/42/46/50/55/

60/66/73/81/+81    

3 min 

U15   

dziewczyn

ki 

36/40/44/48/52/57/

63/70/+70 

 

Dogrywka: U11 – bez dogrywki, U13 – 1 min. Golden Score,  
       U15 – bez ograniczenia czasowego Golden Score; 
 

16. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA: 

 
Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach 
wagowych; 
 

17. ZAKWATEROWANIE: 

 
Organizacja noclegów w hotelach we własnym zakresie. 
Dla ekip zagranicznych miejsca noclegowe zarezerwowane w 
przypadku zgłoszenia co najmniej 30 dni przed turniejem 

18. INNE INFORMACJE: 

 
� Dekoracja zawodników U11 po zakończeniu całej kategorii 

wiekowej, dekoracja zawodników U13 i U15 po zakończeniu turnieju 



(tylko w judogi). 

� Na terenie zawodów dostępne będzie stoisko z gastronomią. 
� Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych 
regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. 

� Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak 
również szkody i wypadki.  

� Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków 
zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów 
oraz w celach promocyjnych Zawodów. 

� Możliwość wykupienia obiadów u organizatora w cenie 15 zł. 
Zgłoszenia do 10 września 2017 

� Potwierdzony start i udział w campie ekip zagranicznych: Armenia, 
Austria, Białoruś, Gruzja, Niemcy, Ukraina 

 

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU W ŁODZI 

 


