
                                        

 

 

 

 

   V Turniej Judo BUSHIDO CUP 
 

 

 

Organizator 

 

Uczniowski Klub Judo BUSHIDO 

Krzysztof Burba telefon: 508 651 156, email: trener@judobushido.pl 

 

Termin i miejsce 

zawodów  

 

27.05.2018 (niedziela)  

Zespół Szkół Publicznych Józefosław.  

Adres: Józefosław, Kameralna 11, 05-509 Józefosław 

Mała sala gimnastyczna 

 

Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia: trener@judobushido.pl 508651156 

 

Kategorie 

wiekowe 

 

Grupa 1 Maluchy z rodzicami 

2010 i młodsze lub dzieci starsze trenujące krótko, jeszcze nierzucające.  

Cel integracyjny, zachęcenie do Judo. 3 konkurencje. Tor przeszkód, wypychanki z 

materaca, przeciąganie liny. W zawodach, w celu wspólnej zabawy, udział wezmą 

rodzice lub opiekunowie we wspólnych konkurencjach z dzieciakami. 

 

Grupa 2 Dzieci młodsze  

A. Dzieci młodsze - roczniki 2009, 2010, 2011 w podziale po 5 osób przydział wg 

wagi, rocznika, umiejętności. Decyzja losujących Trenerów. W przypadku 

połączenia chłopców z dziewczynkami, dziewczynki jedna waga niżej. W 

przypadku większej liczby dzieci zmiana systemu na drabinkę. 

 

B. Dzieci młodsze - 2007, 2008 w podziale po 5 osób przydział wg wagi, rocznika, 

umiejętności. Decyzja losujących Trenerów. W przypadku połączenia 

chłopców z dziewczynkami, dziewczynki jedna waga niżej. W przypadku 

większej liczby dzieci zmiana systemu na drabinkę. 

 

Grupa 3 Dzieci starsze i Młodzicy 

C. Dzieci starsze - roczniki 2005, 2006 w podziale po 5 osób przydział wg wagi, 

rocznika, umiejętności. Decyzja losujących Trenerów. W przypadku połączenia 

chłopców z dziewczynkami, dziewczynki jedna waga niżej. 

W przypadku większej liczby dzieci zmiana systemu na drabinkę. 

D. Młodzicy Chłopcy roczniki 2003, 2004. Zawody przeznaczone dla 

początkujących chłopców starszych do pomarańczowego pasa. Celem 

aktywizacji i stworzenia miejsca do rywalizacji również dla nich. W podziale 

po 5 osób przydział wg wagi, rocznika, umiejętności. Decyzja losujących 

Trenerów. W przypadku małej ilości zawodników w jednej z wag możliwe 

będzie ich połączenie celem przeprowadzenia zawodów. 

 

Grupa 4 Masters 

Mężczyźni i kobiety roczniki dowolne (dorosłe osoby trenujące amatorsko) – walki 

ustalone po dotarciu wszystkich uczestników. Grupy dobrane wg zaawansowania 

technicznego i wagi. 
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Program 

zawodów 

Grupa 1. Maluchy z rodzicami (rodzic lub opiekun w stroju sportowym) 

8:15-8:45 Weryfikacja zgłoszeń do zawodów, przebranie się w kimona, opłata 

startowego. 

9:00 Start konkurencji. Tor przeszkód, wypychani z materaca, przeciąganie liny. Cel 

integracyjny, oswojenie z zawodami dla dzieci. 

Szacunkowy czas trwania zawodów 2 godziny. 

Dekoracje po zakończeniu grupy 

 

Grupa 2 Dzieci młodsze 

10:00-10:30 Waga  

Wagę można zgłosić również wcześniej mailowo wraz ze zgłoszeniem zawodników. 

10:30-11:00 Losowanie walk  

11:00-11:15 Rozgrzewka 

11:15 Otwarcie zawodów Grupy A i B na 2 matach. 

Dekoracje po zakończeniu grupy 

 

Grupa 3 Dzieci starsze i Młodzicy 

14:15-14:45 Waga grupy 3. Wagę można zgłosić również wcześniej mailowo wraz ze 

zgłoszeniem zawodników. 

14:45 - 15:15 Losowanie 

15:15-15:30 Rozgrzewka 

Strat walk o 15:30 (szacunkowo) 

Dekoracje po zakończeniu grupy 

 

Grupa 4 Masters 

16:00-16:30 Waga grupy 4. Wagę można zgłosić również wcześniej mailowo wraz ze 

zgłoszeniem zawodników. 

16:30 - 16:45 Losowanie i rozgrzewka 

Strat walk o 16:45 (szacunkowo) 

Dekoracje po zakończeniu grupy 

 

 

Przepisy walki 

 

• Zawody zostaną rozegrane na 2 matach. 

• W kategorii dzieci młodszych obowiązuje zakaz stosowania dźwigni i duszeń. 

• Sędziowanie – 1 arbiter na macie  

• Zawody rozgrywane przy pomocy programu Judoshiai z wyświetlaniem 

nazwisk na monitorach. 

• CZAS WALKI - 3 minuty: młodzicy i mastersi i 2 minuty dzieci. 

• Dogrywka w formie Golden score bez limitu czasowego 

 

Nagrody 

 

Dyplomy dla wszystkich uczestników.  

Grupa 1. Dyplomy i złote medale dla wszystkich dzieci 

Grupa 2, 3, 4 Miejsca 1-3 Dyplomy, Medale 

Nagrody rzeczowe od sponsora. 

 

Ubezpieczenie, 

badania 

lekarskie, zgody 

 

Każdy uczestnik i uczestniczka musi posiadać ubezpieczenie NNW oraz ważne badania 

lekarskie lub zgodę rodziców na udział w zawodach. 

Każdy uczestnik lub jego opiekun wyraża zgodę na udostępnienie Nazwiska i 

wizerunku celem przeprowadzenia zawodów. 

 

Opłata startowa 

 

30 PLN od zawodnika  

Zapraszamy 


