Komunikat organizacyjny

International Judo League
„Szansa dla Każdego”
Bytom, 19-20.06.2021
International Judo League
www.ijl-poland.com

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

19-20.06.2021
09-10.10.2021
23-24.10.2021
13-14.11.2021
04-05 albo 11-12.12.2021

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

Organizator zawodów

UKS Feniks Bytom
Honorowy patronat Urzędu Marszałkowskiego
Honorowy patronat Urzędu Miasta
Patronat medialny TVP3 Katowice

Termin i miejsce

Turniej: 19.06.2021, Camp: 20.06.2021
Hala Sportowa “Na Skarpie” im. J. Wiśniewskiego
Bytom, ul. Frycza-Modrzewskiego 5

Kontakt

Wojciech Wysocki, tel. +48501269171, e-mail: sekretariat.feniks@gmail.com

Biuro Zawodów

Hala Sportowa “Na Skarpie” im. J. Wiśniewskiego
Bytom, ul. Frycza-Modrzewskiego 5

Osoby odpowiedzialne

Kierownik zawodów i seminarium - Wojciech Wysocki +48501269171
Kierownik techniczny – Marcin Żochowski
Kierownik sędziów – Beata Hilt-Malczewska +48509739989

Zgłoszenia do zawodów

Rejestracji dokonują trenerzy wyłącznie przez stronę https://ijl-poland.com/rejestracja.
Rejestracja możliwa jest do 17.06.2021, do godziny 21:30.
Po tym terminie rejestracja możliwa wyłącznie w dniu zawodów, o ile nie zostanie
przekroczony limit liczby zawodników.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów rozgrywanych w ramach IJL, który
znajduje się na stronie https://ijl-poland.com oraz w panelu rejestracyjnym.
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Opłaty

Startowe płatne przed wagą w następującej kwocie:
• 45 zł (10 EUR) - dla zawodników zgłoszonych w rejestracji internetowej
• 90 zł (20 EUR) - dla zawodników zgłoszonych w dniu zawodów
Preferowaną formą płatności jest przelew za grupę zawodników dokonany przez trenera.
Dane do faktur należy wysyłać do kierownika zawodów.

Sędziowie

Zawody będą prowadzić sędziowie posiadający aktualną licencje PZ Judo.

Zasady uczestnictwa w
zawodach

Ogólny regulamin zawodów rozgrywanych w ramach IJL znajduje się na stronie
https://ijl-poland.com i w panelu rejestracyjnym
https://ijl-poland.com/wp-content/uploads/2021/02/IJL-2021-Regulamin-ogólnyzawodów.pdf
W sprawach spornych lub nieobjętych komunikatem decyduje Sędzia Główny Zawodów i
organizator.
Kategorie wiekowe i wagowe:
Czas walki i
Kategoria
Rocznik
Kategorie (kg)
dogrywki
MU11
2011 25/27/30/33/36/39/42/46/51/+51
chłopcy
2 min
2012
bez dogrywki
WU11
2013 25/28/31/34/37/41/46/+46
dziewczynki
MU13
2009 31/33/36/39/42/46/50/55/60/+60
2 min
chłopcy
2010
Golden Score
WU13
2011 31/34/37/40/44/48/52/56/+56
1 min
dziewczynki
MU15
34/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81
3 min
chłopcy
2007
Golden Score
2008
WU15
bez limitu czasu
36/40/44/48/52/57/63/70/+70
dziewczynki
2005
4 min
MU17
2006 46/50/55/60/66/73/81/+81
Golden Score
chłopcy
2007
bez limitu czasu
1. Zawodnicy i zawodniczki nie będą ważeni, zostaną przypisani do kategorii wagowej
zgodnie ze zgłoszeniem w panelu rejestracyjnym.
2. Przed rozpoczęciem zawodów poszczególnych kategorii wiekowych, losowo wskazani
przedstawiciele każdej kategorii zostaną oficjalnie zważeni.
3. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz do okazania ważne
badania lekarskie (lub podpisane oświadczenie).
4. Dopuszczalne jest 200 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i
zawodniczki musza mieć na sobie bieliznę osobistą).
5. Zawodnik niemieszczący się w limicie wagowym kategorii wagowej, w której zostanie
zgłoszony, automatycznie zostanie przepisany do wyższej kategorii wagowej, o ile
waży nie więcej niż 1 kilogram ponad limit kategorii zgłoszonej. Jeżeli waga
zawodnika przekracza limit kategorii o ponad 1 kg, zawodnik nie zostanie
dopuszczony do startu w turnieju.
6. Można wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i wagowej. Jedynie roczniki
2007 i 2011 mogą startować w dwóch kategoriach wiekowych.
Dodatkowe zasady obowiązujące dla kategorii U17:
7. Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie.
8. Zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie wyczytany
jako drugi.
9. W kategorii wiekowej U17 1 kilogram tolerancji wagowej.
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Program

Sobota 19.06.2021 (Zawody)
Otwarcie sali – 7:50
Oficjalne otwarcie zawodów – ok. 09:30
Weryfikacja obecności (w tym waga) oraz walki zgodnie z tabelą:
MU11
MU13
WU13
MU17
chłopcy
chłopcy
dziewczynki
chłopcy
Kategoria
WU11
MU15
WU15
dziewczynki
chłopcy
dziewczynki
Weryfikacja
obecności i
oficjalne
08:30 – 08:45 10:30 – 10:45
14:00 – 14:15
15:00 – 15:15
ważenie
wybranych
zawodników
Walki
09:30
11:30
15:00
16:30
Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu ważenia kontrolnego
danej kategorii wiekowej.
Niedziela 20.06.2021 (Camp)
I sesja treningowa - 9:30-11:30
II sesja treningowa - 14:30-16:00
W ramach campu technika i randori. Prawo bezpłatnego udziału dla roczników 20022013.

Nagrody i wyróżnienia

Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.
Puchary dla drużyn za miejsca od I do V.

System przeprowadzenia
zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IJF i
regulaminem IJL na 8 polach walki, przy wsparciu systemu JudoShiai.
System walk:
2 zawodników - do dwóch wygranych,
3-5 każdy z każdym,
6-8 brukselski,
powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem.

Informacje organizacyjne

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na
stronie ijl-poland.com.
2. Przebieg turnieju można śledzić w aplikacji Judo Mobile lub na stronie
https://judo.website.pl/ijl/wyniki/BYT21.
3. Planowana jest transmisja video. Informacje szczegółowe pojawią się na ligowym
Facebook-u https://www.facebook.com/internationaljudoleague.
4. Limit startujących to 150 osób w każdej kategorii wiekowej.
5. Obecność rodziców na zawodach jest niedozwolona, do hali zawodów mają wstęp
jedynie zawodnicy i trenerzy.
6. Obecność zgłoszonych wcześniej zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych potwierdzają trenerzy.
7. Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej,
obowiązujący strój to białe judogi.
8. Na terenie zawodów dostępne będą stoiska sportowe i gastronomiczne.

Seminarium

Seminarium poprowadzi Piotr Sadowski:
• siedmiokrotny Mistrz Polski,
• zdobywca 7 miejsca na Mistrzostwach Świata,
• zdobywca 5 miejsca na Mistrzostwach Europy,
• były trener reprezentacji olimpijskiej
Dwudziestu losowo wybranych uczestników seminarium otrzyma nagrody.
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Zakwaterowanie

Informacje dotyczące noclegów dostępne na stronie http://ijl-poland.com/bytom-2021/

Wyżywienie

Możliwość rezerwacji posiłków wydawanych na hali zawodów dostępna na stronie
http://ijl-poland.com/bytom-2021/ do dnia 17.06.2021.

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU
w Bytomiu
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