
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
XXVII TURNIEJ JUDO 

im. ANTONIEGO REITERA 
Gdańsk 18 - 19.11.2017  

International Judo League 
www.ijl-poland.com 

UKS ASW Jasło www.judo-jaslo.pl 
OKAY Opole www.judookay.opole.pl 
UKS FENIKS Bytom www.feniks.bytom.pl 
Juvenia Wrocław www.gwardiajuvenia.pl 

MUKS Kokoro Łódź www.judolodz.pl 
Judo Panda Warszawa www.judopanda.pl 
TS Wisła Kraków www.tswisla.pl/category/judo 
UKS Conrad Gdańsk www.judoconrad.pl 

 

Organizator 
 

 
Uczniowski Klub Sportowy Conrad Gdańsk 

Wsparcie 
 

turniej dotowany przez Urząd Miasta Gdańska 

Termin 
i  miejsce 

turniej 18.11.2017 (sobota) camp 19.11.2017 (niedziela) 

Hala sportowa  ZSO nr 7 
80-807 Gdańsk (dzielnica Chełm), ul. Chałubińskiego 13 

Biuro zawodów 
i adres koresp. 

ZSO nr 7 
80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 13 

Kierownik 
zawodów Ireneusz Kotlik, e-mail: irkot@wp.pl, tel. +48 509 411 704 

Uczestnicy Turniej dla dziewcząt i chłopców w  kategoriach wiekowych na rok 2017: 
młodzik – U15 (roczniki 2003/2004)  
dzieci – U13 (roczniki 2005/2006) oraz U11 (roczniki 2007/2008) 

Zgłoszenie do 
zawodów 

Zgłoszenia do zawodów do środy 15.11.2017 do godziny 20.00 roku poprzez panel rejestracyjny 
http://www.judostat.pl/rejestracja 
Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie podczas weryfikacji. 
Łączna liczba zgłoszeń ograniczona do 600 zawodników (decyduje kolejność zgłoszeń). 
Jeżeli zawodnicy nie będą zgłoszeni wcześniej, a stawią się w dniu zawodów mogą nie zostać 
dopuszczeni do turnieju. 

Opłata startowa 35 złotych od uczestnika przy rejestracji zgodnej z terminem 
50 złotych od uczestnika zgłaszanego w dniu zawodów 
Dane do faktur prosimy wysyłać do kierownika zawodów  

Kategorie 
wagowe 

U11 
dziewczęta: -25, -28, -31, -34, -37, -41, 46, +46 kg 
chłopcy: -25, -27, -30, -33, -36, -39, 42, -46, -51, +51 kg 
 

U13 
dziewczęta: -31, -34, -37, -40, 44, -48, -52, -56, +56  kg 
chłopcy: -31, -33, -36, -39, 42, -46, -50, -55, -60, +60  kg 

mailto:irkot@wp.pl


U15 
dziewczęta: - 36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
chłopcy: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81,+81 kg 

1. Tolerancja wagowa: 100 g chłopcy - bielizna, 200 g dziewczęta – bielizna, t-shirt. 
2. Zawodnik niemieszczący się w limicie kategorii wagowej, w której został zgłoszony do 

zawodów zostanie automatycznie przepisany do innej kategorii wagowej. 
3. W zależności od liczby uczestników zastrzegamy możliwość łączenia kategorii wagowych (po 

konsultacji z zainteresowanymi trenerami) 

Zasady 
uczestnictwa 

U11  
Czas walki efektywny – 1min. 30 sek. Bez Golden Score – w przypadku remisu zwycięzcę wskazują 
sędziowie 
Zabronione rzuty z kolan, rzuty z uchwytem za głowę, rzuty poświęcenia oraz stosowanie dźwigni i 
duszeń. 
 

U13 
Czas walki efektywny – 2 min. Golden Score – maksymalnie 1 minuta, po której zwycięzcę wskazują 
sędziowie 
Zakaz stosowania dźwigni i duszeń. 
 

U15 
Czas walki efektywny – 3 min. Golden Score – zgodnie z regulaminem PZ Judo 

1. Zawodnicy startują wyłącznie w swoich kategoriach wiekowych i wagowych. Dopuszcza się 
jedynie start zawodników rocznika 2005 w kategorii wiekowej U15 (po dokonaniu podwójnej 
opłaty startowej). 

2. Każdy zawodnik winien posiadać ubezpieczenie NW i kosztów leczenia. Odpowiedzialność za 
zapewnienie ubezpieczeń spoczywa na klubach. 

Ważenie W dniu 17.11.2017: 
Dla wszystkich grup 19:00 – 20:00 w miejscu zawodów 

W dniu zawodów: 
U11 
godz. 8:00 – 9:00 (wymagana zgoda rodziców) 
 

U13 
godz. 11:30 – 12:30 (wymagane badania lekarskie lub zgoda rodziców) 
 

U15 
godz. 14:00 – 15:00 (wymagane badania lekarskie) 

Program 
zawodów 

U11 
Losowanie i weryfikacja godz. 9:00 – 9:40 
Rozpoczęcie walk eliminacyjnych około godz. 9:45 
 

U13 
Losowanie i weryfikacja godz. 12:30 – 13:15 
Rozpoczęcie walk eliminacyjnych około godz. 13:15 
 

U15 
Losowanie i weryfikacja godz. 15:00 – 15:45 
Rozpoczęcie walk eliminacyjnych około godz. 15:45 



Oficjalne otwarcie turnieju godz. 12:00 – 12:30 

Zawody przeprowadzone zostaną na sześciu matach przy wsparciu systemu  Judo Shiai 

System 
rozgrywek 

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

Nagrody Indywidualne za miejsca I, II, III, V dyplomy, medale, nagrody rzeczowe;  
Drużynowo za I, II, III, IV, V, VI – puchary i w klasyfikacji łącznej medalowej. 
złoto: 5 pkt, srebro: 3 pkt, brąz: 1 pkt 
W systemie grupowym do sześciu zawodników: 
złoto: 3 pkt, srebro: 2 pkt, brąz: 1 pkt 

Sprawy sporne W sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

Zakwaterowanie Polecamy Szkolne Schroniska Młodzieżowe – Youth Hostel SSM 
Rezerwacje: 
ul. Wałowa 21, tel. (+48) 58 301 23 13 
ul. Kartuska 245b, tel.: (+48) 58 302 60 44 
www.ssm.gda.pl 

Wyżywienie Istnieje możliwość zamówienia obiadu w trakcie zawodów. Cena obiadu w kateringu 17 zł. 
Zamówienia prosimy kierować do 10.11.2017 na adres e-mail  janekjudo@op.pl. Kluby, które chcą 
otrzymać fakturę prosimy dodatkowo o dane do faktury. 

Seminarium 
szkoleniowe 

Prowadzący: Adriana Dadci-Smoliniec i Tomasz Kowalski. 
Termin i miejsce: 19.11.2017 (niedziela) w hali zawodów. 
Pierwsza sesja treningowa:  9:30 – 11:30, druga sesja treningowa: 14:00 – 16:00. 

Informujemy, że w trakcie zawodów  będzie prowadzona zbiórka pieniędzy przez Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. 
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