
IX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO 
im. LESZKA PIEKARSKIEGO 

U12 / U14 / U16 / U18 / STUDENTS 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ORGANIZATORZY Klub Judo Politechniki Białostockiej 
Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej 
Politechnika Białostocka 
Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego w Białymstoku 

TERMIN 13-14.10.2018 – SOBOTA i NIEDZIELA 
 

MIEJSCE Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 41, Białystok 
 

BIURO ZAWODÓW Biuro zawodów mieścić się będzie w miejscu rozgrywania zawodów (adres powyżej) 
 
Godziny pracy biura: 
 Piątek 18:00 – 20:00 
 Sobota 7:30 – 15:00 
 Niedziela 7:30 – 15:00 
Piotr Klimowicz – kierownik biura (tel. +48 509 999 209) 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
W ZAWODACH / SYSTEM 
ZAWODÓW 

 Zawody zostaną rozegrane na 5 matach wg Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Judo (PZJ)  
 Zakwalifikowani zawodnicy/czki muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie 

 
ZGŁOSZENIA Zgłoszenia w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej kluby wysyłają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

1.10.2018 (poniedziałek) na adres: poczta@kjpb.pl 
 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
/ OPŁATA STARTOWEGO 

Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby. 
30 zł – od zawodnika/czki zgłoszonego w terminie do 1.10.2018 
50 zł – od zawodnika/czki zgłoszonego po terminie 1.10.2018 
Studenci uczelni wyższych (na podstawie ważnej legitymacji studenckiej) – bezpłatnie 
Studenci reprezentują w zawodach uczelnię w której studiują 
 

NAGRODY Medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe  
 

UCZESTNICY 
(kategorie wagowe  
i wiekowe) 

 U12W/U12M (dzieci młodsze) – roczniki 2007-2008  
Kategorie wagowe U11W (dziewczęta): -27,-30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
Kategorie wagowe U11M (chłopcy): -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
 

 U14W/U14M (dzieci) – roczniki 2005-2006 
Kategorie wagowe U13W (dziewczęta):  -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Kategorie wagowe U13M (chłopcy): -30, -33, -36, -39, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
 

 U16W/U16M (młodzicy/czki) – roczniki 2003-2004 (dopuszczalny start zawodników/czek z rocznika 2005) 
Kategorie wagowe U15W (dziewczęta): -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Kategorie wagowe U15M (chłopcy): -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
Wymagany stopień 5 KYU 
 

 U18W/U18M (juniorzy/ki mł.) – roczniki 2001-2002 (dopuszczalny start zawodników/czek z roczników 2003-2004) 
Kategorie wagowe U18W (dziewczęta): -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Kategorie wagowe U18M (chłopcy): -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
Wymagany stopień 4 KYU 
 

 STUDENTS (randori sędziowane) 
Kategorie wagowe STUDENTS WOMEN: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
Kategorie wagowe STUDENTS MEN: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 

CZAS WALKI U12 – 2 min. + 1 min. golden score 
U14 – 3 min. + 1 min. golden score 
U16 – 3 min. + no limit golden score 
U18 – 4 min. + no limit golden score  
Students – 3min. + no limit golden score  

PROGRAM 13.10.2018 (SOBOTA) – U12 / U14 
o 7:30 – 9:00 – waga oficjalna: U12 / U14 
o 10:00 – 10:30 – weryfikacja i losowanie: U12 / U14 
o 11:00 – rozpoczęcie walk w kategorii: U12 / U14 (eliminacje, repasaże i finały) 
o 13:00 – oficjalne otwarcie zawodów i kontynuacja walk 

 
14.10.2018 (NIEDZIELA) – U16 / U18 / STUDENTS 
o 7:30 – 9:00 – waga oficjalna: U16 / U18 / STUDENTS 
o 10:00 – 10:30 – weryfikacja i losowanie:U16 / U18 / STUDENTS 
o 11:00 – rozpoczęcie walk w kategorii: U16 / U18 / STUDENTS (eliminacje, repasaże i finały) 

 WAGA KONTROLNA   
 WAGA NIEOFICJALNA 

Waga kontrolna (w miejscu rozgrywania zawodów): 12-13.10.2018 (piątek i sobota), godz. 16:00 – 18:00. 
Waga nieoficjalna (w miejscu rozgrywania zawodów): 13-14.10.2018 (sobota i niedziela), godz. 6:30 – 7:30. 



 WAGA OFICJALNA  
 
Waga oficjalna (w miejscu rozgrywania zawodów):  
U12 / U14 – 12.10.2018 (piątek) godz.: 19.00–20.00 lub 13.10.2018 (sobota) godz.: 7.30–9.00 (zawodnik stawia się 
tylko raz na wagę w wybranym przez siebie terminie) 
U16 / U18 / STUDENTS - 14.10.2018 (niedziela) godz.: 7.30–9.00 
 
Uwaga:  
Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży.  Podczas ważenia zawodnicy musza mieć na 
sobie bieliznę, a juniorki młodsze, młodziczki i dzieci-dziewczynki dodatkowo w koszulkach typu t-shirt.  
W kategoriach tych wprowadza się dodatkowo +100g limitu wagi. Podczas ważenia należy posiadać dokument 
tożsamości, akredytację oraz ważne badania lekarskie. 
 

KOMISARZ ZAWODÓW Piotr Klimowicz    tel. +48 509 999 209   e-mail: poczta@kjpb.pl 
 

SĘDZIA GŁÓWNY Sebastian Skorulski 
 

SĘDZIOWANIE  W kategoriach U14 i U12 zasady walki zgodne z przepisami walki PZJudo dla tej grupy wiekowej (zakaz 
wykonywania rzutów z jednego i dwóch kolan, bez uchwytu za rękę lub rękaw oraz rzutów poświęcenia). 

 Kontrataki typu: TANI OTOSHI, YOKO GURUMA, UCHI MATA GAESHI będą traktowane jako przejście 
do parteru i nie będą oceniane. 

 W kategoriach U14 i U12 obowiązuje zakaz wykonywania technik SHIME WAZA (duszeń) i KANSETSU 
WAZA (dźwigni), w tym – technik takich jak sankaku gatame. W pozostałych kategoriach wiekowych 
zawodnik, który nie podda się podczas stosowania technik SHIME WAZA i straci przytomność, nie będzie 
uczestniczyć dalej w zawodach. 

JUDOGI  Zawodnik wyczytany jako pierwszy zakłada białą judogi, zaś drugi niebieską judogi lub czerwoną przepaskę 
 Kontrola judogi odbywa się na zasadzie Sokuteiki 
 Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego 
 

ZAKWATEROWANIE Internat Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych – 40zł/os. (700m od miejsca zawodów) 
 

INNE INFORMACJE  Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.  

 Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność i 
posiadania orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi. Orzeczenie wydaje lekarz 
specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny 
sportowej, orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą 
uwzględnione, tym samym zawodniczka / zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w zawodach.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.  
 Obowiązują zasady DressCode oraz Code of Conduct for Judo Coaches (opisane w regulaminie EJU) 
 Ceremonie dekoracji odbędą się po zakończonych walkach każdej grupy wiekowej. 
 

 

 

Życzymy miłego pobytu  

w Białymstoku 
 

 

 

 

 


