
           KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

XVII WIELKOPOLSKI  MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ JUDO 
U12, U14, U16   -   20.03.2021r. - Suchy Las 

 

Organizatorzy i patronat 
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon 

Urząd Gminy Suchy Las 

Patronat honorowy Wójt Gminy Suchy Las 

Termin i miejsce zawodów 20.03.2021r. Hala Sportowa GOS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 

Otwarcie zawodów 20.03.2021r./sobota/godz. 1200   

Adres korespondencyjny UKS Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las, email: sekretariat@judo.suchylas.pl    

Biuro zawodów Hala Sportowa: 20.03.2021r. godz. 730- do zakończenia zawodów. 

Kierownik zawodów Henryk Kusza, tel. +48507030301 

System zawodów  Zawody prowadzone systemem JUDO SHIAI. Kolejność walk będzie wyświetlana na 

monitorach. W U12 dla zapewnienia większej ilości walk system grupowy. 

ZZggłłoosszzeenniiaa  ddoo  zzaawwooddóóww  
Rejestracja przez stronę zawodów http://www.wmtj.pl/ lub pocztą na e-mail: 

admin@judo.suchylas.pl   do 18.03.2021 (czwartek). Limit startujących w każdej grupie 

wiekowej to 150 zawodników. Kontakt do administratora tel. 509 237820 – Jerzy Sawicki 

Opłata startowa 

50 zł – zgłoszenia do 18.03.2021 przez stronę zawodów http://www.wmtj.pl/ . Startowe za 

zgłoszonych zawodników kluby prosimy płacić przelewem na rachunek klubu 75 9043 1054 

2054 0056 3417 0001 a potwierdzenie z danymi do faktury  wysyłać na adres: 

mp.woronowicz@op.pl   Na pewno usprawni to organizacje zawodów. Za zawodnika 

startującego w dwóch kat. wiekowych obowiązuje druga opłata startowa i ważenie.  

Kat. wiekowe i wagowe/ 

program zawodów/ 

czas walki 

 

Kategorie  Waga Losowanie Start Walka Rocznik Kategorie wagowe 

U12 dziewczęta 800-830 

 

900 930 2 min, 

GS – 

1min 

2010/11     27, 30, 33, 36, 40, 44, 48,+48 

U12 chłopcy 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55,+55 

U14 dziewczęta 1100-1130 1200 1230 2008/9 

 

33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63,+63 

U14 chłopcy 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66,73,+73 

U16 dziewczęta 1400-1430 

 

1500 1530 3 min, 

GS 

2006/7/8 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70,+70 

U16 chłopcy 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90,+90 

Ważenie i przegląd badań 

lekarskich 

Karty wagowe kierownik ekipy odbiera w biurze zawodów przed ważeniem. 

Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.  

Nie ma tolerancji wagowej, jedynie limity wagowe są powiększone o dodatkowe 200g. 

Dekoracja 
Dekoracja sukcesywnie po zakończeniu kilku kategorii wagowych. W klasyfikacji 

indywidualnej za miejsca 1-3 medale i dyplomy. Obowiązują wyłącznie judogi białe.    

Medale nie będą zawieszane na szyi, tylko podawane zawodnikom na poduszce. 

Klasyfikacja klubowa W klasyfikacji klubowej puchary za miejsca 1-3  osobno w każdej kategorii wiekowej U12, 

U14, U16. Wręczenie bezpośrednio po zakończeniu danej kat. wiekowej. 

Weryfikacja do losowania Weryfikacja ostateczna i zgłoszenia do rozstawień klubowych w dniu zawodów tylko do 

godziny zakończenia ważenia danej kategorii wiekowej. 

Sędzia główny ……………………………………………………………………………………………. 
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Przepisy walki               
Zgodnie z przepisami PZ Judo. W U12 zakaz stosowania duszeń i dźwigni oraz zakaz 

wykonywania rzutów poświęcenia, rzutów z jednego, bądź dwóch kolan. 

http://web.pzjudo.pl/u18-u16-u14-u12-nowe-kategorie-wiekowe-i-przepisy-walki-w-2018-roku 

Judogi 
Obowiązują judogi białe, judogi niebieskie nie są obowiązkowe. Pierwszy wyczytany 

zawodnik ubiera judogi białe, drugi zawodnik judogi niebieskie lub białe z czerwoną 

przepaską.  Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki.  

Inne informacje 

1. Wyniki turnieju zaliczane będą do rankingu Wielkopolski. 

2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie NNW. Odpowiedzialność 

za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.  

3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.  

5. Na miejscu zawodów: sala rozgrzewkowa. 

Przepisy i procedury 

sanitarne obowiązujące 

podczas zawodów 

 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są dostarczyć podczas 

akredytacji do biura zawodów wypełnione i podpisane : 

a. Kwestionariusz sanitarny - dokument w załączniku. 

b. Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów – dokument w załączniku 

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego podczas zawodów znajdują się w 

dokumencie „Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów – 20.03.2021r.  

3. Ze względu bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

oraz ograniczenia liczby osób w obiekcie zawodów na terenie hali zawodów mogą 

przebywać jedynie ci uczestnicy zawodów, dla których jest to dzień zawodów – 

walczące zawodniczki i zawodnicy oraz zgłoszeni trenerzy i opiekunowie wg  

schematu: 

a. 1 trener-opiekun na 5 zawodników, 

b. 2 trenerów – opiekunów do 10 zawodników, 

c. 3 trenerów - opiekunów powyżej 10 zawodników, 

d. sędziowie, ekipa techniczna obsługująca zawody i medyczna. 

4. Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności. 

5. Po zakończeniu walk i dekoracji zawodnicy i trenerzy / opiekunowie opuszczają 

halę zawodów 

6. Osoby nieprzestrzegające w/w zaleceń zostaną wyproszone z hali zawodów. 

 

  

Ż y c z y m y  m i ł e g o  p o b y t u  w  S u c h y m  L e s i e !  

http://web.pzjudo.pl/u18-u16-u14-u12-nowe-kategorie-wiekowe-i-przepisy-walki-w-2018-roku

