
 
 

    

 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUDO DZIECI  Z OKAZJI  

X LECIA K. S. JUDO SPARTAKUS  
Pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza  

Międzyrzecz 18.12.2021 r. 
1. ORGANIZATORZY K.S Judo SPARTAKUS Międzyrzecz  

  Urząd Gminy Międzyrzecz  
Miejski Ośrodek Sportu i Wypoczynku   
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana  

2. TERMIN ZAWODÓW  18.12.2021 r. (sobota) 

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala MOSiW  w Międzyrzeczu oś. Kasztelańskie  8a 

4. PROGRAM ZAWODÓW 18.12.2021 r. (sobota) 
Godz. 09.00 Rozgrzewka 
Godz. 09.30 Rozpoczęcie walk w grupach wiekowych U7 ,U9. 
Godz. 11.00 Uroczyste otwarcie zawodów  
Godz. 11.30 Rozpoczęcie walk w grupie wiekowej U11, U13 
 

Ceremonia dekoracji odbywać się będzie sukcesywnie po rozegraniu danej kategorii 
wagowej. 

5. ORGANIZATOR K.S. Judo Spartakus Międzyrzecz  
ul. Kopernika 13C/10   
66-300 Międzyrzecz                 

e-mail:patryk.janik@interia.pl  

6. BIURO ZAWODÓW Biuro zawodów otwarte będzie 18.12.2021r. (sobota) od godz. 8.00 do czasu 
zakończenia zawodów i zlokalizowane będzie w Hali Zawodów. 
Organizator zawodów: p. Wojciech KORZEŃ  Tel. 781 177 944 ,  
p. Patryk JANIK tel. 794 045 734 

7. ZASADY UCZESTNICTWA 
W ZAWODACH/ SYSTEM 
ZAWODÓW 

1. Zawodnik/zawodniczka musi posiadać badania lekarskie zgodnie  
z Regulaminem  Sportowym PZ Judo lub zgodę prawnych opiekunów. 
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 
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8. UCZESTNICY: 
Kategorie wiekowe i 
wagowe. 

U13 - Chłopcy 2008/09 -   35/38/42/46/50/55/60/66/+66  
U13 - Dziewczyny 2008/09 – 30/ 33/ 36/40/44/48/52/56/+56  
U11 - Chłopcy 2010/11 -  27/30/ 33/36/39/42/46/51/+51  
U11 - Dziewczyny 2010/11 - 23/25/28/31/34/37/41/46/+46  
U9 - Chłopcy 2012/13 – 20/23/26/29/32/35/38/41/+41  
U9 - Dziewczyny 2012/13 - 20/23/26/29/32/35/38/41/+41 
U7 - Chłopcy 2014/15 – 20/23/26/29/32/35/38/41/+41  
U7 - Dziewczyny 2014/15 - 20/23/26/29/32/35/38/41/+41 

9. CZAS WALKI U13 Efektywny czas walki – 3 min. przerywany, Golden Score – bez 
limitu czasowego  
U11 Efektywny czas walki – 2 min. ciągły, Golden Score – 1 minuta, Hantei 
U9 Efektywny czas randori sędziowane – 2 min . czas ciągły, Golden Score – 1 minuta,  
Hantei 
U7 Efektywny czas randori sędziowane – 1 min. czas ciągły , Golden Score – 1 
minuta,Hantei 

10. ZGŁOSZENIA DO 
ZAWODÓW 

  Zgłoszenia  e-mail :  patryk.janik@interia.pl 
Najpóźniej do godziny 24:00 do dnia 15.12.2021 r. Oprócz zawodników/zawodniczek 
proszę zgłaszać trenera / opiekuna. W zgłoszeniu podajemy imię, nazwisko, waga, rok 
urodzenia, grupa. Zawodnicy w czasie zawodów mogą być wywoływani do wagi 
kontrolnej.  

11. WAŻENIE / KONTROLA 
BADAŃ LEKARSKICH ZGODA 
RODZICÓW 

Zawody zostaną przeprowadzone na 4  matach, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym  
PZ Judo. 
    - zawodnicy powinni posiadać badania lekarskie, ubezpieczenie NNW                                
      ( za ubezpieczenie NNW odpowiada klub).   
    - Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za powstałe urazy.  
    - W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW DZIECI 2014/15 
      ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA  

         CHŁOPCÓW Z DZIEWCZYNAMI 

12. PRZEPISY WALKI/ 
SYSTEM ROZGRYWANIA 
ZAWODÓW 

Grupa wiekowa U13 , 
Zgodnie z przepisami walki PZ Judo 
- U13, zakaz stosowania technik:   duszeń i dźwigni . 
Grupa wiekowa  U11, U9, U7 zakaz stosowania duszeń i dźwigni oraz zakaz 
wykonywania rzutów poświęcenia, rzutów za głowę(koshi-goruma),rzutów  
z pojedynczego uchwytu lub za same rękawy (Sode tsurikomi goshi),  rzutów  
z jednego bądź dwóch kolan!! 
Grupa wiekowa U7 walczy w Tachi-Waza z uchwytu.  

13. OPŁATA STARTOWA 40 zł / 10 € od zawodnika/czki dla rejestracji do 15.12.2021 
50 zł / 15 € od zawodnika/czki - rejestracja po terminie zgłoszeń 
Opłata startowa wnoszona jest na miejscu w biurze zawodów przez 
trenerów/kierowników uczestniczących klubów 

14. KIEROWNIK ZAWODÓW, 
SĘDZIA GŁÓWNY 

  p. Wojciech KORZEŃ; tel.781 177 944; 
p. Jacek KAMIŃSKI; tel.531 664 098 

 15. 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 judogę. Drugi 
zawodnik wyczytany zakłada niebieską judogę lub białą judogę z czerwoną przepaską. 
Dozwolone jest posiadanie na judogach  bucknumber ze swoim nazwiskiem. 

16. WERYFIKACJA DO 
LOSOWANIA 

Ostatecznej weryfikacji   do   losowania   dokonuje   Kierownik   Zawodów   w   dniu 
zawodów. 

17. WYRÓŻNIENIA Za zajęcie miejsca 1-3 medale. 
Za zajęcie miejsca 1-5 dyplomy. 
W klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsca 1-5 puchary. 

18. PRZEPISY I PROCEDURY 
SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE 
PODCZAS ZAWODÓW 

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 18.12.2021r.  
w Międzyrzeczu  – dokument w załączniku 
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19. INNE INFORMACJE 1. Zawody zostaną rozegrane na 4 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: 
- Wizerunków uczestników zawodów materiałach fotograficznych, nagraniach 
filmowych oraz wywiadów z uczestnikami. 
- Wyników zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być 
wykorzystane w celach promocyjnych zawodów w środkach masowego przekazu i 
mediach społecznościowych. 

        - Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej                          

d        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.) 

 

 
Życzymy miłego pobytu w Międzyrzeczu !!! 

 
 

 

 


