
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

DDRRUUŻŻYYNNOOWWEE    MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  PPOOLLSSKKII    

JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH 

Gorzów Wlkp. 07 maja 2017r. 

                                 

 ORGANIZATORZY ZAWODÓW 

                                                
 
                             

Ministerstwo Sportu i Turystyki   www.msport.gov.pl 
Polski Związek Judo                        www.pzjudo.pl 
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. www.gorzow.pl 
K.S. AZS AWF Gorzów Wlkp.         www.judogorzow.pl 

 TERMIN 07.05.2017r. (niedziela) 

 MIEJSCE ZAWODÓW 
Hala Sportowa przy Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 ADRES ORGANIZATORA 
K.S. AZS-AWF Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 36     66-400 Gorzów Wlkp.              
tel. 957226147 e-mail: azsawf@poczta.onet.pl  

 BIURO ZAWODÓW 

 

 

KKiieerroowwnniikk  bbiiuurraa::  

Tomasz Zieliński  -  mail: to.zielinski@o2.pl  tteell..  666600  553366  115533 

06.05.2017 r. (sobota):   

12:00-19:00 – Hala Sportowa przy Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 
07.05.2016 r. (niedziela): 

9:00 – do zakończenia zawodów – Hala Sportowa ul. Szarych Szeregów 7              

 ZASADY UCZESTNICTWA             

W ZAWODACH / SYSTEM  

ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach wg Regulaminu Sportowego PZJ. 
2. Zgłoszone kluby i zawodnicy muszą posiadać obywatelstwo polskie, ważną 
licencję Polskiego Związku Judo i aktualne badania sportowo - lekarskie. 
3. Do zawodów drużynowych może być zgłoszona dowolna liczba zawodników 
wypożyczonych po wykupieniu tzw. licencji „L”. W jednym meczu może brać 
udział maksimum dwóch/dwie zawodników/zawodniczki wypożyczonych z 
licencją „L”. 
4. Kluby zgłaszające zawodników z licencją „L” winny posiadać potwierdzenie 
opłaty licencji. 
5. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z §7 Regulaminu Sportowego PZ Judo. 

 ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO 

ZAWODÓW 

 

1. Zgłoszenia drużyny do zawodów do dnia 2.05.2017r dokonuje drogą mailową klub na 
adresy: zawody@pzjudo.pl oraz poczta@judobytom.pl 
2. Najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem weryfikacji do zawodów (4.05.2017) klub 
przesyła imienną listę zawodniczek / zawodników z podaniem kategorii wagowej, roku 
urodzenia, posiadanego stopnia szkoleniowego, statusu licencyjnego (licencja klubowa, 
licencja „L” – wypożyczenie) na adresy: zawody@pzjudo.pl oraz poczta@judobytom.pl 

 KOSZTY UCZESTNICTWA Pokrywają zainteresowane kluby 

 OPŁATA STARTOWA 250 złotych od każdej zgłoszonej drużyny. 

 WIEK STARTUJĄCYCH STOPIEŃ 

SZKOLENIOWY 

Roczniki: 2000, 2001,2002,2003 wymagane minimum 4 kyu. 

 KATEGORIE WAGOWE 
Juniorki młodsze: -44kg,-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg.  
Juniorzy młodsi:   -50kg, 55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg 
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 ZAKWATEROWANIE DLA 

ZAWODNIKÓW i TRENERÓW 

 

 

 

Hotel Mieszko tel. 95 733 99 99    email: rezerwacja@hotel-mieszko.pl 
Hotel Gorzów tel.  957 22 11 33    email: recepcja@hotelgorzow.pl 
Motel Pintal    tel. 95 726 32 30    email: biuro@pintal.eu 

❖ Wyżywienie na hali zawodów: obiad dwudaniowy- 18 zł/os. Zamówienia do 

28.04.2017r. tel. 957226147 e-mail: azsawf@poczta.onet.pl , lub w biurze 

zawodów podczas OOM 5.05.2017r. do godz. 15.00. 

Za zamówione i niewykorzystane  wyżywienie kluby zostaną obciążone kosztami. 

 ZAKWATEROWANIE DLA 

DELEGATÓW PZJUDO, 

KOMISARZA ZAWODÓW, 

SĘDZIÓW 

 
Hotel Mieszko, Gorzów Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 82 

 PROGRAM ZAWODÓW 

06.05.2016r. (sobota):  
16.00 - 19.00 Waga nieoficjalna 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 

17.30 - 19.00 Weryfikacja do zawodów 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 

19.00 - 20.00 Waga oficjalna juniorek i juniorów młodszych 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 
Uczestnicy zawodów zgłaszają się na ważenie oficjalne drużynami w komplecie. 

20.30  Konferencja techniczna i losowanie  
Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 
 

07.05.2016r. (niedziela): 

9:00   Ceremonia otwarcia Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorek i   
           Juniorek Młodszych 

9:15   Rozpoczęcie zawodów  
~      Bezpośrednio po zakończeniu walk finałowych - dekoracja   
        medalistów 

 KIEROWNIK ZAWODÓW p. Zenon Mościński tel. 695-309-304; poczta@judobytom.pl 

 WERYFIKACJA DO LOSOWANIA 

Weryfikację do zawodów przeprowadza Kierownik Zawodów 
w terminie:  
06.05.2017 r. 17.30 – 19.00 Weryfikacja: Hotel Mieszko, Gorzów Wlkp.,        

ul.  Kos. Gdyńskich 82. drużyny juniorek i juniorów młodszych. 

 KONFERENCJA  TECHNICZNA  

I LOSOWANIE 

06.05.2016r. (sobota):   Godz.   21:00  

Hotel Mieszko, ul. Kos. Gdyńskich 82 Gorzów Wlkp. 
Na konferencji technicznej i losowaniu  obowiązuje dress code – dla Mistrzostw Polski: 

marynarka, koszula, krawat, długie spodnie, pełne buty.  

 SĘDZIA GŁÓWNY p. Ewa Gnyp uczestniczy w konferencji technicznej 

 JUDOGI 

1. Obowiązują judoga biała (pierwszy wyczytany zawodnik ) i judoga niebieska 
lub czerwona przepaska dla zawodnika wyczytanego jako drugi.  
2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z przepisami walk. 
3. Do dekoracji obowiązuje judoga koloru białego. 

 WAŻENIE 

 

 

Hala Sportowa przy Szkół nr 20  ul. Szarych Szeregów 7 Gorzów Wlkp. 
Waga nieoficjalna:    
06.05.2017r.(sobota) godz. 16:00  - 19:00  

Waga oficjalna i przegląd lekarski:      
06.05.2017r.(sobota) 
19:00 – 20:00 – waga oficjalna drużyn juniorek i juniorów młodszych,  

W Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów Młodszych 
zawodniczki / zawodnicy:  
1. startujący w OOM (w dniu poprzedzającym ważenie do zawodów  drużynowych) 

mają prawo do +5% tolerancji wagowej (start w dniu 5.05.2017). 
2. startujący w OOM w dniu 06.05.2017 (w dniu ważenia do zawodów drużynowych)  

w tych  kategoriach wagowych, w których są zgłoszeni do DMP - nie ważą się. 

mailto:azsawf@poczta.onet.pl
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Zgłoszeni do DMP w innych kategoriach wagowych ważą się z zachowaniem prawa 
do +5% tolerancji. 

3. nie startujący w OOM ważą się i muszą posiadać limit wagi, do której zostali 
zgłoszeni.                                                                           

 

Na wagę oficjalną drużyny zgłaszają się w komplecie.               
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.                                                                                    
Uwaga: Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas 
ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i T-shirt, a zawodnik 
spodenki. Limity wagowe są powiększone o dodatkowe +100g dla zawodniczek i 
zawodników.  

 CZAS WALKI Efektywny czas walki – 4 minuty 

 SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

 

Stosowanie shime waza jest dozwolone. Zawodnik, który nie podda się podczas 
stosowania shime waza i straci przytomność z powodu zastosowania shime waza nie 
będzie dalej uczestniczyć w zawodach. 

 INNE INFORMACJE 

1. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie 
ubezpieczenia dla uczestników  zawodów spoczywa na Klubach. 
2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność 
za ważność  i posiadanie  orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy 
klubowi. 
3. Zawodnicy drużyn, które zdobyły miejsca I-III otrzymują medale (10 medali na 
drużynę) oraz puchar. 
4. Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches. 

5. Organizator nie zabezpiecza transportu między Halą Sportową a hotelami. 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W GORZOWIE WLKP. 

 

 

 

 


