
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

XIII RAWICKI TURNIEJ JUDO 
                               RAWICZ, 21 PAŹDZIERNIKA 2017 

 

1.ORGANIZATORZY 

    

 
             Okręgowy Związek Judo w Poznaniu 
             Urząd Miasta i Gminy Rawicz 
             Starostwo Powiatowe w Rawiczu 
             Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu 
             Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz 

2. TERMIN ZAWODÓW 21 PAŹDZIERNIKA 2017 (sobota) 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 
RAWICZ, Hala Sportowa I Liceum w Rawiczu, ul. Dąbrowskiego 29 

 

4.ORGANIZATOR, KONTAKT, 
ADRES 

Dawid Szynalski, tel. 607401361 tobi50@op.pl 
 

5. Proponowane hotele 
(rezerwacji należy dokonać 

we własnym zakresie) 

 

 
                         Hotel Diament, Hotel Lotos 
                                 63-900 Rawicz 
                               ul. Sarnowska 18a 
                           Tel. (+48) 65 546 38 23 

 
 

6. UCZESTNICY, KATEGORIE 
WIEKOWE, WAGOWE 

U15 chłopcy - 38,42,46,50,55,60,66,73,81,+81 
U15 dziewczyny - 36,40,44,48,52,57,63,70,+70 
U13 chłopcy -   33/ 36/ 39/ 42/ 46/ 50/ 55/ 60/ +60 
U13 dziewczęta -   31/ 34/ 37/ 40/ 44/ 48/ 52/ 56/ +56 
U11 chłopcy -   27/ 30/ 33/ 36/ 39/ 42/ 46/ 51/ +51 
U11 dziewczęta -  25/ 28/ 31/ 34/ 37/ 41/ 46/ +46 
U9 dziewczęta 2009/10/11 - walki Ne-waza 
U9 chłopcy 2009/10/11 -  walki Ne-waza 

 

7. ZGŁOSZENIA    
ZAWODNICZEK/ ÓW  

U15,U13,U11 
OPŁATA STARTOWA 

 
Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą w biurze zawodów przed   
weryfikacją. 
Opłata startowa 30PLN 
 

8. ZGŁOSZENIA    
ZAWODNICZEK/ ÓW 

U9 
OPŁATA STARTOWA 

Zgłoszenia e-mail tobi50@op.pl do 18.10.2017. do godziny 23.00. 
Opłata startowa 30 PLN 

WAŻENIE, BADANIA 
LEKARSKIE,  

U9 -INFORMACJE  

 

godz.08.00 – 08.30 – waga nieoficjalna 
 
GRUPA WIEKOWA U11, U13 
godz.08.30 - 09.30 – waga oficjalna 
 
GRUPA WIEKOWA U15 
godz. 9.30 – 10.30 – waga oficjalna 
 
Należy podać aktualną wagę zawodnika w zgłoszeniu do zawodów 
Podczas ważenia należy posiadać: - dokument tożsamości oraz ważne badania 
lekarskie - karta wagowa ( identyfikator wydawany w biurze zawodów po 
opłaceniu startowego).  
 

mailto:tobi50@op.pl
mailto:tobi50@op.pl


 
Zawodnicy U11, U9 powinni posiadać badania lekarskie lub zgodę prawnych 
opiekunów  
 
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. 
Zawodnik nie mieszczący się w limicie wagowym, zostaje przepisany do 
innej kategorii wagowej (U13, U11) 
 
U9: 
– kategorie wagowe zostaną ustalone wcześniej po weryfikacji zgłoszeń 
zawodników e-mailem (w razie niewielkiej ilości zawodników będą łączeni chłopcy 
z dziewczętami) 
Walki odbędą się w formie NE-WAZA 
Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział 
dziecka w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do 
turnieju. 
 – losowanie na podstawie zgłoszeń, bez ważenia z aktualną wagą zawodnika.  
W przypadku błędnego zgłoszenia zawodnik zostanie ponownie zważony i po 
weryfikacji, jeżeli będzie taka potrzeba, dopisany do odpowiedniej kategorii 
wagowej.  
Zawodnicy losowo mogą być wywołani do kontroli wagi!! 
 

9.PROGRAM ZAWODÓW 

 

 
       

godz. 10.30.- 11.00. weryfikacja i losowanie U11, U13 
godz. 10.30  rozpoczęcie walk U9, U11 
godz. 11.00 Uroczyste otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do 
zakończenia zawodów 
około godz. 13.00 rozpoczęcie walk U15 
Dekoracja zawodników po zakończeniu kategorii wiekowych 

 

10.POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE I SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 
Zawody zostaną przeprowadzone na 4 matach 6x6, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo. 
- w kategorii U9 zakaz stosowania duszeń i dźwigni 
- w kategorii U11, U13 zakaz stosowania technik z kolan, 
koshi-gorume, rzutów poświęcenia, duszeń i dźwigni 
- zgłoszenia można przesłać e-mailem: tobi50@op.pl  /D. Szynalski/ 
- zawodnicy powinni posiadać badania lekarskie, ubezpieczenie NNW. 
- Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za powstałe urazy. 
- przewidujemy posiłek dla zawodników. 
- możliwość noclegu w szkole niedaleko sali zawodów ze śniadaniem  
  koszt 30zł. Zgłoszenie do 05.10.2017. 
 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W RAWICZU 
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