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1.ORGANIZATORZY   

    
 

 Super Liga Judo 

 Judo Lisy 

 Gmina Kobierzyce 

 

 

2. TERMIN ZAWODÓW 17 (SOBOTA) marzec 2018 

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala Sportowa ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce 

4.ORGANIZATOR, KONTAKT, 
ADRES        

Maciej  Zamęcki  tel. 695 595 548 
Marcin Niedzielski tel. 669 96 53 37      
www.superligajudo.pl  

5. SYSTEM ZAWODÓW 

 

Zawody zostaną rozegrane na sześciu matach: 
1. Czas walki Juniorka/r Młodszy – 3 min + golden score 

2. Czas walki Amoato i Masters- 3 minuty + 2 minuty dogrywki + 
hantei 
Kategorie wagowe w poszczególnych grupach wiekowych 

zgodnie z załączonymi regulaminami 

6. UCZESTNICY 

Juniorki/rzy Młodsi (Cadet) U 18        Amator i Masters  
Roczniki: 2001-2002                        zgodnie z regulaminem w komunikacie  

     

7. ZGŁOSZENIA    

ZAWODNICZEK/ ÓW 
OPŁATA STARTOWA 

Obowiązkowe zgłoszenia zawodniczek/ ów przez klub 

na adres e-mail: superligajudo@gmail.com  

gdzie zawarte są dane: 

1. Nazwisko i imię zawodnika/czki 

2. Rok urodzenia 

3. Waga zawodnika/czki 

 

OPŁATA STARTOWA Amator i Masters : 60 PLN 

OPŁATA STARTOWA Junior Młodszy : 40 PLN 
Organizator zastrzega sobie kontrolę wagi zawodnika/czki w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości w czasie trwania turnieju. Osoba taka będzie 
przepisana do odpowiedniej grupy wagowej. W przypadku rażącej różnicy 

między wagą realną a wagą zgłoszoną zawodnik/czka może zostać 
wykluczony/a z turnieju. 

najpóźniej do 14.03.2018 (środa) do godz. 24:00 

 

 

Osoby nie zgłoszone elektronicznie nie mają prawa startu w turnieju 
 

 

http://www.superligajudo.pl/
http://www.superligajudo.pl/kontakt/


8.SĘDZIA GŁÓWNY Pan Maciej Zamęcki tel. 695 595 548 

9.PROGRAM ZAWODÓW 

 

17.03.2018r (SOBOTA): 
Godz. 12:00- 12.30 –  waga junior młodszy, amator i masters  
Godz. 13.15 –  otwarcie zawodów, walki  eliminacyjne , dekoracja po 
zakończonych kategoriach wagowych dla wszystkich grup 

10. REGULAMIN ZAWODÓW      
      INNE INFORMACJE 

1.  Na hali sportowej z zawodnikami przebywa tylko trener lub opiekun z 
identyfikatorem.  

2.  Rodzice, kibice, sympatycy judo mogą przebywać tylko na trybunach. 
3.  Walkę sędziuje jeden sędzia. Na macie nie ma tablic sędziowskich oraz 

przepasek dla zawodników. Sędzia zapisuje wyniki bezpośrednio na listach walk po 

zakończonym pojedynku przy stoliku z pomiarem czasu. 
4. Zawodnicy   powinni   posiadać   ważne   badania   lekarskie   oraz 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Za zaistniałe zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Dekoracja w trakcie zawodów po zakończeniu danej kategorii wagowej. 

Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w strojach sportowych – judogi. 
6. Turniej rozgrywany jest wg regulaminu sportowego Super Ligi Judo 

7. Informacje oraz wyniki na www.superligajudo.pl oraz 
www.fb.com/superligajudo 

                             Życzymy miłego pobytu w KOBIERZYCACH !!!  
www.ugk.pl  

 

                

 
 

 

Regulamin zawodów Super Ligi Judo 
w grupie Amatorów i Masters 

1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo 
2. W zawodach prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat i w ostatnich 4 latach nie 

startowały w oficjalnych zawodach PZJudo, z wyjątkiem zawodów rozgrywanych w formule 
Masters. 

3.  Podział zawodniczek i zawodników ze względu na poziom zaawansowania: 
a) Grupa zaawansowana tzw. grupa „Masters” (inne zasady podziału niż w zawodach 

PZJudo gdzie do grupy Masters należą osoby po 30 roku życia) 

http://www.superligajudo.pl/
http://www.ugk.pl/


b) Grupa początkująca tzw. grupa „Amatorów” 

- Do grupy Masters należą osoby, które posiadają stopień szkoleniowy 2 kyu (pas niebieski) 
lub 1 kyu (pas brązowy) oraz stopnie mistrzowskie DAN (pasy czarne) bez względu na wiek 
- Do grupy Amatorów należą osoby, które posiadają stopień szkoleniowy 3 kyu (pas zielony), 
4 kyu (pas pomarańczowy), 5 kyu (pas żółty), 6 kyu (pas biały) bez względu na wiek 
- Istnieje możliwość przepisania zawodnika z niższym stopniem szkoleniowym do grupy 
Masters lecz tylko na prośbę zainteresowanego zawodnika, nigdy odwrotnie. 
- W przypadku gdy w danej kategorii wagowej wystąpi więcej niż 5 zawodników organizator 
zastrzega sobie prawo podziału tej kategorii wagowej ze względu na wiek na dwie grupy. 
Zgodnie z zasadą 50/50, połowa najmłodszych zawodników w jednej grupie i połowa 
najstarszych zawodników w grupie drugiej.  
- W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie również prawo rozegrania 
zawodów w grupie kobiet bez podziału ze względu na poziom zaawansowania. 

4. Kategorie wagowe (rozegrane oddzielnie dla każdej kategorii zaawansowania):  
a) Mężczyźni: 

-66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg  
b) Kobiety: 

-50kg, -60kg, -70kg oraz +70 kg 
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wagowych w przypadku braku 
uczestników. 
 

5. Zasady rozgrywania zawodów: 
a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo 
b) Czas walki: 3 minuty czasu efektywnego, 2 minuty dogrywki, hantei (wskazanie 

sędziowskie) 
c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi.  
d) Zawody rozegrane zostaną na 6 matach 6x6m 
e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 każdy z każdym, 6-8 

brukselski, powyżej 8 system francuski z repasażem 
 

6. Badania i ubezpieczenie: 
a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania AKTUALNYCH badań sportowych lub 

oświadczenia o stanie zdrowia 
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW 

 
7. Medale otrzymają uczestnicy zawodów, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.  
8. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator. 

 
 

Regulamin zawodów Super Ligi Judo 
w grupie Juniorek i Juniorów Młodszych 

1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo  
2. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy, którzy wg. regulaminu PZJudo 

są w danym roku zakwalifikowani do grupy wiekowej Juniorek i Juniorów Młodszych 
oraz najstarszy rocznik Młodziczek i Młodzików 

3. Kategorie wagowe wg. PZJudo bez najniższej kategorii wagowej 
Juniorki Młodsze: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
Juniorzy Młodsi: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, 90kg, +90kg 

4. Zasady rozgrywania zawodów: 



a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo 
- Sędzia ma prawo poddać zawodniczkę/zawodnika gdy wykonywane będą na 
niej/nim techniki dźwigni (kansetsu-waza) oraz duszeń (shime-waza) jeśli uzna to za 
stosowne. 

b) Czas walki: 4 minuty czasu efektywnego, dogrywka bez limitu czasowego 
c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą judogi. Drugi wyczytany zawodnik zakłada 

czerwoną przepaskę lub niebieską judogi. 
d) Zawody rozegrane zostaną na 6 matach 6x6m 
e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 każdy z każdym,  

6-8 system brukselski, powyżej 8 system francuski z repasażem. 
f) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do 

zakończenia rywalizacji swojej grupy 
g) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika jeśli uzna 

to za stosowne. 
 

5. Badania i ubezpieczenie 
a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania AKTUALNYCH badań sportowych lub 

oświadczenia o stanie zdrowia 
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW 
6. Medale otrzymają uczestnicy zawodów, którzy zajęli miejsca od 1 do 3. 
7. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator. 

 


