
 

Międzynarodowy  

Puchar Polski Młodzików i Młodziczek 

SOLANIN CUP 2016  

“Młoda Europa” 

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, Starosta Powiatu Nowosolskiego, Tygodnik Krąg, 

Termin zawodów 18.06.2016r. 

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

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

Tel. +48 730 825 507 

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 

Sędzia główny Sędzia główny uczestniczy w konferencji technicznej. 

Komisarz Zawodów Beata Hilt tel. 509-739-989, email: hiltbeatapzjudo@gmail.com  

Zgłoszenie do zawodów 
  

1. Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni ( 14.06.2016r - wtorek do 

24:00) przed zawodami tylko przez system elektroniczny PZ Judo, zgodnie z 

Regulaminem Sportowy PZ Judo. Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, 

faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy zawodników polskich). Oprócz zawodniczek i 

zawodników proszę zgłaszać trenera i kierownika ekipy (zgodnie z formularzem w 

systemie!)  
2. Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) – 

kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo), a jej potwierdzenie do wglądu dla 

Komisarza zawodów podczas weryfikacji. Inny termin wniesienia opłaty po uzgodnieniu z 

Komisarzem zawodów. Bez dokonania opłaty lub stosownego uzgodnienia zgłoszona 

zawodniczka / zawodnik nie zostaną rozlosowani.  

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów, nie dotyczy 

dokonania zgłoszenia nowej osoby do zawodów.  

Tryb dokonania korekt: do 17.06.2016r. (piątek do 24:00). e-mail na adres: 

hiltbeatapzjudo@gmail.com lub podczas weryfikacji do zawodów - 18.06.2016r. (sobota). 

Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniany.  

Konferencja techniczna i 
losowanie  

Hala Sportowa,  ul. Botaniczna 5,    Nowa Sól  

18.06.2016r. (sobota) – godz. 13.00 

1. Losowanie wszystkich kategorii wagowych dziewcząt i chłopców. 

2. Podanie kolejności rozgrywania poszczególnych kategorii wagowych. 

Roczniki uprawnione do startu, 
Kategorie wagowe, 
Wymagany stopień szkoleniowy 
 

U15 - 2002-2003, prawo startu ma również rocznik 2004 – czas walki 3 min, 

Dziewczęta: 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70 kg  

Chłopcy: 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, +81 kg  

Minimum 5 kyu. 

Zasady uczestnictwa w Zawodach 
 

1. Zawody zostaną rozegrane na 4 -6 matach (decyduje Komisarz 

zawodów podczas konferencji technicznej), pole walki 6x6m wg 

Regulaminu Sportowego PZ Judo.  

2. Do zweryfikowania zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać aktywną 

licencję PZ Judo (dotyczy zawodników polskich) oraz aktualne badania 

sportowo – lekarskie.  

3. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych 

/ zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZ 

mailto:judodaro@poczta.onet.pl
mailto:hiltbeatapzjudo@gmail.com


 

Judo).  

4. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać 

aktywną licencję klubową PZ Judo (dotyczy zawodników polskich). 

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.  

3. Podczas ceremonii otwarcia i dekoracji obowiązuje judogi koloru 

białego. 

Ważenie:  
 

Hala Sportowa,  ul. Botaniczna 5,   Nowa Sól  
 

17.06.2016r. (piątek):  

17.00 – 18.30 – waga nieoficjalna 
 

18.06.2016r. (sobota):  

godz. 10.00 - 10.30 – waga nieoficjalna 

godz. 10.30 - 12.00 – waga oficjalna 

Podczas ważenia należy posiadać: 

- dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie  

- identyfikator wraz z kodem kreskowym wydawany w biurze zawodów  

  po opłaceniu startowego.  

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. 

Program Turnieju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trening camp  

17.06.2016r. (piątek): 

17.00 – 18.30 – waga nieoficjalna 

20.00 – 21.00 – weryfikacja do zawodów (wraz z ostatecznym zgłoszeniem 

zawodników zagranicznych). 
 

18.06.2016r. (sobota):  

10.30 - 12.00 – waga oficjalna dziewcząt i chłopców (brak możliwości zmiany   

                          kategorii wagowej po ważeniu) 

12.00 – 12.30 – weryfikacja ostateczna (zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi  

                           poprzez system i zmianami dokonanymi do czasu zakończenia 

                           weryfikacji w dniu 17.06.2016r. - brak możliwości zmiany   

                          kategorii wagowych, zgłoszeń zawodników do zawodów  

13.00 - konferencja techniczna i losowanie (zgodnie z weryfikacją dokonaną w 

             dniu 17.06.2016r. do godziny 21.00) 

14.00 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do zakończenia zawodów;   

- dekoracja po zakończeniu kilku kategorii wagowych – zgodnie z informacjami  

   podanymi podczas Konferencji technicznej. 

 

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 i Olimpiad 

Specjalnych 

- godz. 14.00 – 16.00 – trening camp 

Opłata startowa:   35 zł,    8 euro (ekipy zagraniczne) 

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

Zgłoszenia uczestnictwa w campie wraz ze zgłoszeniem do turnieju 

Zakwaterowanie i wyżywienie 
Kluby zainteresowane rezerwują 
noclegi i wyżywienie we własnym 
zakresie 

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

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

http://www.zlotylan.pl/ 

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 

http://meteor-turystyka.pl/noclegi,nowa-sol,0.html
http://www.eholiday.pl/tanio-nowa_sol-28349.html
http://www.zlotylan.pl/
https://e-turysta.net/zajazd-kacper-nowe-miasteczko-130161.html
http://meteor24.pl/noclegi/nowa-sol,0.html
http://www.zumi.pl/2602008,Bar_Portowy,Nowa_Sol,firma.html
http://www.trivago.pl/?iPathId=112346&iGeoDistanceItem=0&aDateRange%5Barr%5D=2016-02-27&aDateRange%5Bdep%5D=2016-02-28&iRoomType=7&cpt=11234603&iViewType=0&bIsSeoPage=false&bIsSitemap=false
https://e-turysta.net/zajazd-kacper-nowe-miasteczko-130161.html?kl=1
http://www.booking.com/searchresults.pl.html?aid=373424%3Blabel%3Dnowa-sol-SLrHLjN73U9DEAQ1rKSUWwS69514927122%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137270%3Akwd-49818918338%3Alp20849%3Ali%3Adec%3Adm%3Bsid%3D53f5c187d7a9e605c225eb718da7dcfb%3Bdcid%3D4%3Bcity%3D-518601%3Bhyb_red%3D1%3Bredirected%3D1%3Bredirected_from_city%3D1%3Bsource%3Dcity%3Bsrc%3Dcity&gclid=Cj0KEQiAjMC2BRC34oGKqY27jtkBEiQAwSXzfjvqILDFBFQvfA4_memdVi9g_TFThMlqyiKw1X70Kc8aAvl88P8HAQ


 

Zasady uczestnictwa w zawodach 
 

Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie,  

każdy z zawodników musi posiadać ubezpieczenie od NNW,  

w przypadku ekip zagranicznych dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki 

Dodatkowe atrakcje: 
 

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 

Inne informacje 
 

1. Transmisja walk turnieju -  live w internecie.  

2. 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 

3. W roku 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. 

4.Bedzie można zamówić obiad – koszt 15 zł 

JUDO FOREVER 
 

    

  


