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UKS ASW Jasło
UKS FENIKS Bytom
Juvenia Wrocław
Legia Warszawa
Akademia Judo Poznań
Conrad Gdańsk
OKAY Opole

2-3.03.2019
13-14.04.2019
21-22.09.2019
5-6.10.2019
26-27.10.2019
16-17.11.2019
30.11-01-12.2019

www.judo-jaslo.pl
www.feniks.bytom.pl
www.gwardiajuvenia.pl
www.judo.legia.com
www.akademiajudo.pl
www.judoconrad.pl
www.judookay.opole.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

TERMIN I MIEJSCE

KONTAKT

BIURO ZAWODÓW
ZGŁOSZENIA
OPŁATA STARTOWA
NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
SĘDZIOWIE

Hala TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków:
• 09.02.2019 (sobota) – ZAWODY
• 10.02.2019 (niedziela) – RANDORII
TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków, email: zawodyjudo@interia.pl
•
Kierownik zawodów - Robert Zaczkiewicz +48 698 670 812
•
Kierownik seminarium - Dariusz Tylek
+48 501 253 102
•
Kierownik techniczny - Michał Znamirowski +48 502 021 971
• Kierownik sędziów - Paweł Maślej
+48 503 037 417

TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22, 30 -059 Kraków, email: zawodyjudo@interia.pl
Rejestracji dokonują trenerzy wyłącznie przez stronę https://ijl-poland.com/rejestracja. Rejestracja możliwa jest
do 07.02.2019, do godziny 21:30. Uczestnictwo w turnieju jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z Klauzulą informacyjną dostępną w panelu rejestracyjnym
Startowe płatne podczas zawodów w następującej kwocie:
•
40 zł (10 euro dla zawodników z zagranicy) - przy zgłoszeniu do 7.02.2018 do godz. 21:30
• 60 zł (15 euro dla zawodników z zagranicy) - bez wcześniejszego zgłoszenia.
Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.

Zawody będą prowadzić sędziowie posiadający aktualną licencje PZ Judo.
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Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U15 lub zgoda rodziców w U13 i U11
okazane sędziemu podczas ważenia.
Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od NNW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
U13 zakaz stosowania KANSETSU-WAZA (dźwigni) i SHIME-WAZA (duszeń).
U11 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan, rzutów poświęcenia i rzutów obejmując
głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”).
W U11 i U13 dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej. W U15,U17 obowiązują
przepaski.
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową i badania lekarskie.
Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka
w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju.
Zawodnik/czka nie mieszczący/a się w limicie kategorii wagowej, w której został/a
zgłoszony/a do zawodów zostanie automatycznie przepisany/a do innej kategorii wagowej.
Podczas ważenia wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie bieliznę osobistą.
We wszystkich kategoriach wiekowych 200 gram tolerancji.

UWAGA: W zaplanowanych w programie zawodów godzinach ważenia będą ważeni wyłącznie
zawodnicy/czki z podanych kategorii wiekowych!

SOBOTA 09.02.2019 - otwarcie sali - 8:30, otwarcie zawodów - 11:00
• Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą:
KATEGORIA ROCZNIK
MU 11
CHŁOPCY
WU 11
DZIEWCZYNKI

2009
2010
2011

WAGA

WALKI

25/27/30/33/36/39/42/46/51/+51

09:00-10:00 11:00
25/28/31/34/37/41/46/+46

MU 13
CHŁOPCY

PROGRAM
ZAWODÓW

WU 13
DZIEWCZYNKI
MU 15
CHŁOPCY
WU 15
DZIEWCZYNKI

KATEGORIE (KG)

31/33/36/39/42/46/50/55/60/+60

2007
2008

11:00-12:00 13:00
31/34/37/40/44/48/52/56/+56
34/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81

2005
2006

13:00-14:00 15:00
36/40/44/48/52/57/63/70/+70

CZAS WALKI
I DOGRYWKI

2 min
Hantei

2 min
GOLDEN SCORE
1 min
3 min
GOLDEN SCORE
bez limitu czasu

4 min
GOLDEN SCORE
bez limitu czasu
• Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej kategorii
wiekowej.
NIEDZIELA 10.02.2019 – RANDORII - w ramach każdej sesji treningowej rozgrzewka i
RANDORII.
• I sesja treningowa - 9:00 - 11:00
• II sesja treningowa - 14:00 - 16:00
MU 17
CHŁOPCY

SYSTEM
ROZGRYWANIA
ZAWODÓW

2003
2004

13:00-14:00 15:00 46/50/55/60/66/73/81/90/+90

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 5 matach.
Systemy walk:
•

2 zawodników - do dwóch wygranych,

•

3-5 zawodników – “każdy z każdym”,

•

6-8 zawodników – “brukselski”,

•

ZAKWATEROWANIE
I WYŻYWIENIE

POZOSTAŁE
INFORMACJE

powyżej 8 zawodników - „system francuski” z podwójnym repasażem.
Możliwość rezerwacji obiadów w restauracji U Wiślaka +48 794 007 376
cena za obiad dwudaniowy 25 zł
Schronisko Młodzieżowe PTSM ul. Oleandry 4, 30-060 Kraków - 4,1 km od hali:
http://www.smkrakow.pl/rezerwacja-noclegi-pokoje
REZERWACJA: do dnia 05.02.2018 r. Rezerwację należy złożyć osobiście: tel. +48 12 633 88 22 lub za pośrednictwem
strony.
CENY: pokój 2-3 osobowy 60 zł od osoby z łazienką, pokój 2-5 osobowy bez łazienki 50 zł,
pokój 4-6 osobowy 43 zł od osoby, pokój 10-12 osobowy 35 zł od osoby.
Należności za niewykorzystane noclegi zostaną naliczone zgodnie z rezerwacją!
•

Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem w biurze zawodów.

•

Limit startujących to 500 osób – organizator gwarantuje start jedynie takiej liczbie zgłoszonych zawodników –

•

•

decyduje kolejność zgłoszeń.
Dekoracja medalistów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej, obowiązujący
strój to białe JUDOGI.
Na terenie zawodów dostępne będą stoiska sportowe oraz gastronomiczne.

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU W KRAKOWIE!!!

