KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUDO
VII Otwarte Mistrzostwa Judo Dzieci i Młodzików

1.ORGANIZATORZY

 Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
 Uczniowski Klub Sportowy ,,Judo” Tuliszków

2. PATRONAT
MEDIALNY

Echo Turku, iturek.net.pl, TVP 3 Poznań, Radio Zet Gold, Turek24.com

3. MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1

4. TERMIN ZAWODÓW

8 kwietnia 2018r. (niedziela)

5.ZASADY
UCZESTNICTA / SYSTEM
ROZGRYWANIA
ZAWODÓW

1. Zawody zostaną rozegrane na 6 polach walki.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie.
3. Zawody zostaną przeprowadzone systemem zgodnie z ilością zgłoszonych
zawodników w kategorii wagowej i wiekowej.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i
aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo.

6. UCZESTNICY
7. OPŁATA STARTOWA

8.GRUPY WIEKOWE I
WAGOWE

9.PROGRAM ZAWODÓW

Dzieci najmłodsze
2009-2010

Dzieci młodsze:
2007-2008

Dzieci:
2005-2006

Młodzicy
2003-2004

30 zł / 8 € od zawodnika/zawodniczki
Dzieci najmłodsze: 2009-2010 (dziewczęta i chłopcy)
Zgłoszenia z podaną wagą i rocznikiem wysłane na michalg87@op.pl do 3 kwietnia do
godz. 24.00
Dzieci młodsze: 2007-2008(dziewczęta i chłopcy)
Zgłoszenia z podaną wagą i rocznikiem wysłane na michalg87@op.pl do 3 kwietnia do
godz. 24.00
Dzieci: 2005-2006 (dziewczęta i chłopcy)
DZ:28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
CH:27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg
Młodzicy (dziewczęta i chłopcy)
DZ: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg
CHŁ: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 kg
8.04.2018 (niedziela):
Godz. 10:00
rozpoczęcie walk rocznika 2007-2008 i 2009-2010
Godz. 11:00
oficjalne otwarcie zawodów
Godz. 11.00-12.00 waga oficjalna (dzieci /młodzicy)
Godz. 12.00-12.30 weryfikacja, losowanie (dzieci, młodzicy)
Godz. 12.30
rozpoczęcie walk rocznika dzieci i młodzików
U10 – dzieci najmłodsze (rocznik 2009-2010) – sędziowane randori w ne-waza dla
najmłodszych
Czas walki ciągły - 2 min. / Hantei
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni
Walka wyłącznie w parterze

10.Sprawy sędziowskie

U12 – dzieci młodsze (rocznik 2007-2008) - sędziowane randori w tachi-waza i ne-waza
Czas walki ciągły - 2 min. / Golden Score 1 min.
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni oraz zakaz wykonywania rzutów poświęcenia, rzutów z
jednego, bądź dwóch kolan, rzutów z uchwytem obejmującym głowę.
U14 – dzieci (rocznik 2005-2006)
Czas walki przerwany - 2min. / Golden Score 1 min.
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni oraz rzutów z kolan
U15 – młodzicy (rocznik 2003-2004)
Czas walki przerywany - 3 min. / Golden Score (do rozstrzygnięcia zwycięzcy)

System rozgrywania turnieju:
U10,U12 – system grupowy

U14,U16 – wg obowiązującego Regulaminu Sportowego PZ Judo

10.Wyróżnienia, nagrody

Za zajęcie miejsc 1-3 medale (grawerowane), dyplomy.
Klasyfikacja drużynowa: młodzicy– miejsca I-III puchary i dyplomy.
Klasyfikacja drużynowa: dzieci – miejsca I-III, puchary i dyplomy.
W punktacji drużynowej nie bierze udział rocznik 2007-2008 i 2009-2010)
Wszyscy uczestnicy grup wiekowych 2007-2008, 2009-2010 otrzymują medale
(grawerowane) i dyplomy.

Rafał Kubacki- W trakcie kariery sportowej zdobył szereg tytułów:
11. Gość specjalny imprezy
12. Kierownik zawodów

Adam Prokopczyk tel. 883773224

13. Sędzia główny

email: judo pro@onet.pl

p. Adam Prokopczyk tel. 883773224

14. INNE INFORMACJE

15. Ważna informacja

- 17-krotny Mistrz Polski
- Mistrz Europy z 1989, dwukrotny srebrny medalista (1994 i 1998) i pięciokrotny
brązowy medalista (1991, 1993, 1995, 1996 i 1997)
- Dwukrotny Mistrz Świata z 1993 i 1997, brązowy medalista z 1989

1. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków a za zapewnienie ubezpieczenia dla
uczestników zawodów spoczywa na klubach. Za zaistniałe zdarzenia organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
2. Dzieci najmłodsze, dzieci młodsze, dzieci i młodzicy. W zależności od ilości
uczestników dekoracja w trakcie zawodów po zakończeniu danej kategorii
wagowej.
3. W przypadku startu zawodnika w dwóch kategoriach wiekowych obowiązuje
podwójna opłata.
4. Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w judogi.
5. Opłaty startowe uiszcza trener klubu w biurze zawodów.
6. W przypadku niewystarczającej ilości zawodników w kategoriach 2007-2008,
2009-2010 istnieje możliwość łączenia kategorii chłopców oraz dziewczynek.
7. Limit zgłoszeń w kategorii wiekowej 2007-2010 to 200 zawodników.
8. Turniej zaliczany jest do rankingu Wielkopolski.
9. Na hali będzie punkt gastronomiczny
10. Na hali może przebywać z zawodnikami dwóch trenerów z plakietkami, które
otrzymają przy opłacie za start, rodzice, kibice i sympatycy znajdują się na
trybunach.
Podczas imprezy w godzinach 9.00 – 14.00 przy hali sportowej obecny będzie ambulans,
gdzie będzie można oddać krew dla potrzebujących. Zachęcamy Państwa do udziału w tak
szlachetnej akcji i liczymy na Państwa wsparcie.
https://www.facebook.com/Judo-Sport-Walki-z-Rakiem-958212147647495/

Życzymy miłego pobytu w Tuliszkowie !!!
Ze sportowym pozdrowieniem
Michał Gaj
www.judotuliszkow.pl

