
[KOMUNIKAT  SPORTOWO - ORGANIZACYJNY] 

 

 

1. ORGANIZATORZY UKS Judo Tuliszków 
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie 

 

2. TERMIN 5.04.2020r.  (niedziela)      

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala Sportowa w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1  

4. PROGRAM ZAWODÓW 

 

5.04.2020r. – (niedziela)  harmonogram wstępny 
Godz. 8:30-9:30  Waga oficjalna U10, U12 
Godz. 9:30       Ostateczna weryfikacja, losowanie zawodów. 
Godz. 10:00       Uroczyste otwarcie zawodów 
Godz. 10:15           Rozpoczęcie walk od grup wiekowych U10, U12. Walki eliminacyjne, 
repasażowe, walki o medale do wyłonienia zwycięzców bez przerwy. Ceremonia 
dekoracji  sukcesywnie po rozegraniu kilku kategorii wagowych.     
Godz. 11:00-11:30 Waga oficjalna U14, U16 
Godz. 11:30 – 12:00 Ostateczna weryfikacja, losowanie zawodów 
Godz. 12:15 Rozpoczęcie walk w grupach wiekowych U14, U16. 
Walki eliminacyjne, repasażowe, walki o medale do wyłonienia zwycięzców bez 
przerwy. Ceremonia dekoracji  sukcesywnie po rozegraniu kilku kategorii wagowych.     

 



5. ADRES ORGANIZATORA UKS Judo Tuliszków           
62–740 Tuliszków  Sarbicko 43   
e-mail: michalg87@op.pl             

 

6. BIURO ZAWODÓW /    

      ORGANIZACJA ZAWODÓW 

Biuro zawodów otwarte będzie 5.04.2020r.  (niedziela) od  godz. 7:30 - do czasu zakończenia 
turnieju i zlokalizowane będzie w Hali Sportowej 
Organizator zawodów  p. Michał Gaj tel. 780 560 182 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W 

ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną rozegrane na 4-5matach,  pole walki 6x6m zgodnie z   
obowiązującymi przepisami walki. 
2. Do zweryfikowania zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać aktualne badania 
sportowo – lekarskie zgodnie z punktem 1.3.5 Badania sportowo-lekarskie Regulaminu 
Sportowego PZ Judo (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić orzeczenie 
lekarskie) 
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_cb_ver_2020.02.12_end_0.pdf 
4. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / 
 zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (do 2 wygranych, "każdy z każdym", system 
brukselski, francuski z podwójnym repasażem).                                                                                                    

 

8. WIEK / STOPIEŃ SZKOLENIOWY 

   

Wiek uczestników / grupy wiekowe / stopień szkoleniowy 
Grupa  U16        roczniki 2005-2006   min. 4 kyu 
Grupa  U14 roczniki 2007-2008   min. 5 kyu   
Grupa  U12 roczniki 2009-2010   min. 5 kyu 
Grupa  U10 roczniki 2011-2012   min. 6 kyu 

 

9. KATEGORIE WAGOWE U16  chłopców (kg)     42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90  
U16  dziewcząt (kg)    36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70  
U14  chłopców (kg)     32,35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73  
U14  dziewcząt (kg)    30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63  
U12  chłopców  od najniższej wagi co około 10%, najcięższe kategorie 15%   (max.  10 kategorii)  
U12  dziewcząt  od najniższej wagi co około 10%, najcięższe kategorie 15%   (max.  10 kategorii) 
U10  chłopców od najniższej wagi co około 10%, najcięższe kategorie 15%   (max.  10 kategorii) 
U10  dziewcząt  od najniższej wagi co około 10%, najcięższe kategorie 15%   (max.  10 kategorii) 

 

10. CZAS WALKI U16 Efektywny czas walki - 3 min., Golden Score bez limitu czasowego 
U14 Efektywny czas walki – 3 min., Golden Score - 1 minuta - Hantei. 
U12  Efektywny czas walki –2 min.,  Golden Score – 1 minuta - Hantei. 
U10  Ciągły czas walki –  2 min.,  Golden Score – 0,5 minuty - Hantei. 

 

   

11. ZGŁOSZENIA SPORTOWE 

   DO ZAWODÓW 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych  tylko przez panel rejestracyjny na stronie 
internetowej:    
www.judostat.pl/rejes HYPERLINK "http://www.judostat.pl/rejestracja"t HYPERLINK 
"http://www.judostat.pl/rejestracja"racja    
najpóźniej do godziny 16:00 do dnia 4 kwietnia 2020 roku. Oprócz zawodniczek i 
zawodników proszę zgłaszać  trenera / opiekuna. 

 

12.  WAŻENIE / 

     KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH 

     ZGODA RODZICÓW 

Waga oficjalna – jak w programie zawodów 
Grupy wiekowe U16,U14 
Podczas ważenia należy posiadać kartę startową, dokument tożsamości oraz ważne 
badania lekarskie,  
Grupa wiekowa U12, U10 
Podczas ważenia należy posiadać kartę startową, dokument tożsamości, ważne badania 
lekarskie lub trener/prowadzący zawodnika podczas zawodów jest zobowiązany do 
poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie 
dziecko nie będzie dopuszczone do udziału w turnieju. 
Uwaga: 
1. U16, U14  zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym w kategorii 
wagowej, w której został zgłoszony zostanie automatycznie przepisany do innej 
kategorii wagowej! 
2. Podczas ważenia zawodniczka  musi mieć na sobie T-shirt i spodnie od judogi, 
zawodnik spodnie od judogi. Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 400g. 

 

13. SĘDZIOWANIE / PRZEPISY 

WALKI 

Grupy wiekowe U16,U14  

Zgodnie z przepisami walki PZ Judo – Regulamin Sportowy PZ Judo: ROZDZIAŁ 7 -PRZEPISY WALKI I 

ZASADY SĘDZIOWANIA. 
W grupie U14 zakaz stosowania shime-waza i kansetsu-waza    
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_cb_ver_2020.02.12_end_0.pdf  

 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_cb_ver_2020.02.12_end_0.pdf
http://www.judostat.pl/rejestracja
http://www.judostat.pl/rejestracja
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_cb_ver_2020.02.12_end_0.pdf


Grupa wiekowa U12, U10; 

Zgodnie z przepisami walki PZ Judo – Regulamin Sportowy PZ Judo: ROZDZIAŁ 7 -PRZEPISY WALKI I 

ZASADY SĘDZIOWANIA dla grupy wiekowej U12 
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_cb_ver_2020.02.12_end_0.pdf  

14. KOSZTY UCZESTNICTWA 
Uczestniczące Kluby.  

15. OPŁATA STARTOWA 35,00 zł od uczestnika płatne gotówką podczas pobierania kart wagowych przed ważeniem ( w 

razie dokonania zgłoszenia przez panel rejestracyjny w terminie do 04.04.2020 do godziny 
16:00). 
40,00 zł zgłoszenie dokonane  w dniu zawodów 

 

16. KIEROWNIK ZAWODÓW p. Adam Prokopczyk  

17. SĘDZIA GŁÓWNY p. Adam Prokopczyk  

18. JUDOGI 1. Zawodniczka/zawodnik jako pierwszy ubiera białą judogi. Drugi zawodnik ubiera niebieską 
judogi lub białą judogi z czerwoną przepaską. 
2. Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki. 
3. Podczas ceremonii dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 
4. Dopuszcza się posiadanie na judogi backnumbers ze swoim nazwiskiem. 

 

19. WERYFIKACJA DO LOSOWANIA 
Ostatecznej weryfikacji do losowania dokonuje Kierownik Zawodów w terminie: 
5.04.2020r. (niedziela), godzina  9:30 / godzina 11:30 

 

20. NAGRADZANIE / 

     CEREMONIA DEKORACJI 

1. grupy U16, U14, U12, U10,  medale (grawerowane) i dyplomy otrzymują 

zawodniczki/zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej. 
 

21. INNE INFORMACJE 

 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią. 
2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim 

współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.                                               
4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje 

Kierownik Zawodów. 
5. W momencie zgłoszenia do zawodów  trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają  się z warunkami 

uczestnictwa. 
6. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień szkoleniowy. 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do  wykorzystania: 
1. wizerunków uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadów 

z uczestnikami 
2. wyników zawodów (statystyki)  z danymi osobowymi, które mogą  być wykorzystane  w celach 

promocyjnych zawodów w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. 
7. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

 

1. W hali sportowej  będzie otwarty punkt gastronomiczny. 
 

Życzymy przyjemnego pobytu w Tuliszkowie!    
 

 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_cb_ver_2020.02.12_end_0.pdf

