
                    
 

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUDO DZIECI I MŁODZIKÓW 
O PUCHAR WÓJTA GMINY PRZEMĘT 

Mochy 06.06.2021 r. 
 

1. ORGANIZATORZY UKS Pohl Judo Przemęt 
Urząd Gminy Przemęt 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Przemęcie 
5 Lubuski Pułk Artylerii 
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu 

2. TERMIN 06.06.2021 r. (niedziela) 

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Mochach ul. Szkolna 7  

4. PROGRAM ZAWODÓW 06.06.2021 r. (niedziela) 
Godz.: 8.00 do 9.00 Waga oficjalna U12, U14 
Godz. 9.30 Weryfikacja zważonych zawodników i losowanie (U12, U14) 
Godz. 10.00 Uroczyste otwarcie zawodów 
Godz. 10.15 Rozpoczęcie walk w grupach wiekowych U12 i U14.  
Godz. 12.00 do 13.00 Waga oficjalna U16 
Godz. 13.00 do 13.30 Weryfikacja zważonych zawodników i losowanie (U16) 
Godz. 14.00 do15.00 PRZERWA TECHNICZNA NA DEZYNFEKCJĘ MATY 
Godz. 15.00 Rozpoczęcie walk w grupie wiekowej U16 
 
Ceremonia dekoracji odbywać się będzie sukcesywnie po rozegraniu danej kategorii 

wagowej. 

5. ORGANIZATOR UKS POHL JUDO PRZEMĘT 
 ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt 
e-mail: akosicka123@wp.pl 

6. BIURO ZAWODÓW Biuro zawodów otwarte będzie 06.06.2021r. (niedziela) od godz. 7.30 do czasu 
zakończenia zawodów i zlokalizowane będzie w Hali Zawodów. 
Organizator zawodów p. Damian Lisiewicz Tel. 533 610 150 

7. ZASADY UCZESTNICTWA 
W ZAWODACH/ SYSTEM 
ZAWODÓW 

1. Zawodnik/zawodniczka musi posiadać badania lekarskie zgodnie z Regulaminem 
Sportowym PZ Judo 
2. Zawody zostaną rozegrane wg systemu zgodnego z liczba zweryfikowanych 
zawodników: 
- 2 zawodników:  system do dwóch wygranych; 
- 3 do 5 zawodników: system każdy z każdym;  
- 6 do 8 zawodników: system grupowy;  
- 9 zawodników i więcej: system francuski z podwójnym repesażem 

8. UCZESTNICY: 
WIEK STARTUJĄCYCH, 
STOPIEŃ SZKOLENIOWY 

                  Dzieci młodsze U12:                    Dzieci U14:                             Młodzicy U16:         

Roczniki 2010-2011; min. 5 kyu       2008-2009;  min. 4,5 kyu      2006-2007; min.4 kyu    

mailto:akosicka123@wp.pl


9. KATEGORIE WAGOWE 
 

KATEGORIA ROCZNIK KATEGORIA WAGOWA 

U12 2011 

2010 

       Chłopcy:              28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, +50 

       Dziewczynki:      26, 29, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 54, +54 

U14 2009 

2008 

       Chłopcy:              32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 

       Dziewczynki:      30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 

U16 2007 

2006 

       Młodzicy:            42,46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 

       Młodziczki:         36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 

 

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 

11. ZGŁOSZENIA DO 
ZAWODÓW 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych tylko przez panel rejestracyjny na stronie 
internetowej: 
 
https://judo.website.pl/foxjudocup 
 
Najpóźniej do godziny 16:00 do dnia 04.06.2021 r. Oprócz zawodników/zawodniczek 
proszę zgłaszać trenera / opiekuna. 

12. WAŻENIE / KONTROLA 
BADAŃ LEKARSKICH ZGODA 
RODZICÓW 

Waga oficjalna – jak w programie zawodów 
 
Grupa wiekowa U16 
Podczas ważenia należy posiadać kartę startową , dokument tożsamości ze zdjęciem 
oraz ważne badania lekarskie. 
 
Grupa wiekowa U12, U14 
Podczas ważenia należy posiadać kartę startową, dokument tożsamości, ważne 
badania lekarskie. 
 
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. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas 

ważenia zawodniczka musi mieć na sobie majtki i stanik lub t-shirt a zawodnik 

majtki. 

13. PRZEPISY WALKI/ 
SYSTEM ROZGRYWANIA 
ZAWODÓW 

Grupa wiekowa U16, U14 
Zgodnie z przepisami walki PZ Judo 
 
Grupa wiekowa U12 
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni oraz zakaz wykonywania rzutów poświęcenia, 
rzutów z jednego, bądź dwóch kolan 

14. KOSZTY UCZESTNICTWA Uczestniczące Kluby 

15. OPŁATA STARTOWA 40  zł / 10 €  od zawodnika/czki dla rejestracji przez  

50  zł / 15 €  od zawodnika/czki -  rejestracja po terminie zgłoszeń  

 16. KIEROWNIK ZAWODÓW, 
SĘDZIA GŁÓWNY 

 
p. Adam Prokopczyk; tel. 883-773-224; e-mail: judopro@onet.pl;  

17. JUDOGI 1. Zawodnicy powinni posiadać judogi spełniające wymogi Regulaminu Sportowego 
Polskiego Związku Judo, a dziewczęta pod judogi ubrane koszulki w jednolitym 



białym kolorze. 
2. Zawodniczka/ zawodnik wyczytany jako pierwszy zakłada białą judogi. Drugi 
zawodnik wyczytany zakłada niebieską judogi lub białą judogi z czerwoną przepaską. 
3. Podczas ceremonii dekoracji obowiązują judogi koloru białego. 
4. Dozwolone jest posiadanie na judogi bucknumber ze swoim nazwiskiem. 

18. WERYFIKACJA DO 
LOSOWANIA 

Ostatecznej weryfikacji do losowania dokonuje Kierownik Zawodów w dniu 
zawodów. 

19. WYRÓŻNIENIA Za zajęcie miejsca 1-3 (odlewane) medale. 
Za zajęcie miejsca 1-5 dyplomy. 

20. 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 06.06.2021r. w 

Mochach – dokument w załączniku 

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego podczas zawodów znajdują się 

w dokumencie „Wytyczne COVID-19 dla uczestników  zawodów – 06.06.2021r. w 

Mochach” 

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 

Osoby nieprzestrzegające w/w zaleceń zostaną usunięte z hali zawodów. 
21. INNE INFORMACJE 1. Zawody zostaną rozegrane na 4-5 polach walki o wymiarach 6x6 m zgodnie z 

obowiązującymi przepisami walki. 
2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie i 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 

powstaną. 

3. Organizator informuje, iż zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku 

Judo zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg 

aktualnie obowiązujących przepisów. Za ważność badań lekarskich w przypadku 

zawodnika niepełnoletniego odpowiada Klub i jego rodzic lub opiekun prawny. Na 

Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ważności badań.  

4. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora (lub osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. 

5. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuje 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 nie objętych regulaminem decyduje 



Kierownik Zawodów. 

6. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają 

się z warunkami uczestnictwa. 

7. Prawni opiekunowie nieletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, 

rok urodzenia, stopień szkoleniowy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania: 

1. Wizerunków uczestników zawodów 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 

9. 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.) 

 

ŻYCZYMI MIŁEGO POBYTU W MOCHACH! 


