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Organizatorzy
zawodów
Termin i miejsce

TS Wisła Kraków
UKS ASW Jasło
UKS Feniks Bytom
MKS Juvenia Wrocław
Judo Legia Warszawa
Akademia Judo Poznań
UKS Conrad Gdańsk
OKAY Opole

09-10.02.2019
02-03.03.2019
13-14.04.2019
21-22.09.2019
05-06.10.2019
26-27.10.2019
16-17.11.2019
30.11-01.12.2019

www.tswislajudo.pl
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

Judo Legia Warszawa
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa
Turniej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Rafała Miastowskiego
5-6.10.2019
Hala Sportowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, ul. Szturmowa 1/3

Kontakt

Tel. +48 792 080 093 e-mail: info@judo.legia.com

Biuro Zawodów

Hala Sportowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, ul. Szturmowa 1/3
Kierownik zawodów i seminarium – Krzysztof Wiłkomirski 606 306 070
Kierownik techniczny – Marcin Żochowski
Kierownik sędziów – Antonina Herian

Osoby
odpowiedzialne
Zgłoszenia do
zawodów

Startowe

Sędziowie

Rejestracji dokonują trenerzy wyłącznie przez stronę https://ijl-poland.com/rejestracja.
Rejestracja możliwa jest do 03.10.2019, do godziny 21:30. Po tym terminie rejestracja
możliwa wyłącznie w dniu zawodów.
Uczestnictwo w turnieju jest równoważne z akceptacją regulaminu zawodów
rozgrywanych w ramach IJL, który znajduje się na stronie https://ijl-poland.com oraz w
panelu rejestracyjnym.
Maksymalna liczba zawodników – 600 uczestników.
Startowe płatne podczas zawodów, przed wagą w następującej kwocie:
• 40 zł (10 EUR) - dla zawodników zgłoszonych w rejestracji internetowej,
• 60 zł (15 EUR) - dla zawodników zgłoszonych w dniu zawodów.
Licencjonowani
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Zasady uczestnictwa
w zawodach oraz
kategorie wagowe

Ogólny regulamin zawodów rozgrywanych w ramach IJL znajduje się na stronie
https://ijl-poland.com i w panelu rejestracyjnym.
Kategorie wiekowe i wagowe:
Kategoria

MU11
chłopcy
WU11
dziewczynki
MU13
chłopcy
WU13
dziewczynki
MU15
chłopcy
WU15
Dziewczynki

Rocznik

Czas walki i dogrywki

Kategorie (kg)

2009
2010
2011

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

2007
2008
2009

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

2005
2006

25/28/31/34/37/41/46/+46

31/34/37/40/44/48/52/56/+56
34/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81
36/40/44/48/52/57/63/70/+70

2 min (ciągły)
bez dogrywki
2 min
Golden Score
1 min
3 min
Golden Score bez
limitu czasu

Zawodnicy i zawodniczki będą ważeni wyłącznie w podanych w programie zawodów
godzinach ważenia odpowiednich dla kategorii wiekowych.
1. Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową, dokument tożsamości oraz do
okazania ważne badania lekarskie (lub podpisane oświadczenie).
2. Dopuszczalne jest 100 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i
zawodniczki musza mieć na sobie bieliznę osobistą).
3. Zawodnik/czka nie mieszcząca się w limicie wagowym w kategorii wagowej, w
której zostanie zgłoszony automatycznie zostanie przepisany do innej kategorii
wagowej!
4. Można wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i wagowej. Jedynie rocznik
2009 może startować w dwóch kategoriach wiekowych.

Program

Piątek 4.10.2019 SP 303, ul. Koncertowa 4
Ważenie - 20:00-20:45
Sobota 5.10.2019 (Zawody) Hala Sportowa ul. Szturmowa 1/3
Otwarcie sali - 8:00
Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą:

Waga

MU11
chłopcy
WU11
dziewczynki
8:00-8:45

MU13
chłopcy
MU13
dziewczynki
10:45-11:30

MU15
chłopcy
MU15
dziewczynki
14:00-14:45

Walki

9:30

12:15

15:30

Kategoria

Zawodnicy/czki mogą się ważyć WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z programem
zawodów odpowiadającym kategorii wagowej.
Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej
kategorii wiekowej.
Niedziela 6.10.2019 (Seminarium)
I sesja treningowa - 9:00-11:00
II sesja treningowa - 13:30-15:30
W ramach każdej sesji technika i randori. Prawo bezpłatnego udziału dla uczestników
zawodów w dniu 5.10.2019. Dla pozostałych: 30 zł za udział w seminarium.

Seminarium

Prowadzący: Aneta Szczepańska, medalistka olimpijska Atlanta 1996, medalistka
mistrzostw świata 1995.

Nagrody i

Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.
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wyróżnienia:

Puchary dla drużyn za miejsca od I do III.

System
przeprowadzenia
zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone na 6 polach walki.
System walk:
• 2 zawodników - do dwóch wygranych,
• 3-5 każdy z każdym,
• 6-8 brukselski,
• powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem.

Informacje
organizacyjne:

Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem w biurze zawodów.
Limit startujących to 600 osób.
Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej, obowiązujący strój to białe
judogi.
Na terenie zawodów dostępne będą stoiska sportowe oraz gastronomiczne.

Zasady uczestnictwa
w zawodach –
przepisy walki

Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U15, U13, U11 lub pisemna zgoda rodziców w U11 oraz U13
okazane podczas ważenia.
Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
W U11 oraz U13 zakazane jest stosowanie kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń).
W U11 dodatkowo zakazuje się stosowania technik z kolan, rzutów poświęcenia i rzutów obejmujących głowę
(nie mylić z uchwytem „z góry”).
W U11 i U13 dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej. W U15 zawodnik w niebieskiej judogi będzie
dopuszczony tylko jeśli będzie wyczytany jako drugi. W wszystkich grupach wiekowych zawodnik musi mieć
judogi plecionkę – nie wolno startować w stroju typu karategi.
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową i badania lekarskie.
Trener/opiekun zobowiązany jest do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W
przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju.
UWAGA: Zawodnicy/czki mogą się ważyć WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z programem zawodów
odpowiadającym kategorii wagowej.

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 opiekunów prawnych. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie poczynią.
2. Każdy z uczestników musi być ubezpieczony od następstw niebezpiecznych wypadków.
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora oraz osób z nim
współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie będzie wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i
warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego oraz regulaminów obiektów, w których rozgrywana jest
impreza. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik / Sędzia Główny Zawodów.
5. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z warunkami
uczestnictwa.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. Organizator
zastrzega sobie prawo do wykorzystania:
- wizerunku uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadach z
uczestnikami
- opublikowania wyników zawodów oraz statystyk z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w
celach promocyjnych zawodników w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.
7. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę
przetwarzania 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.).

Wyżywienie

Na hali zawodów znajduje się bufet, gdzie będzie można zamówić zarówno przekąski jak i ciepłe posiłki.
Koszt obiadu: 15 zł – drugie danie, 20 zł – zupa z drugim daniem – kluby zainteresowane wykupieniem
grupowego wyżywienia prosimy o kontakt pod adresem info@judo.legia.com

Do miłego zobaczenia!

05-06.10.2019 IJL Warszawa
3z3

