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Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Ursus 

Termin i miejsce 27.10.2018 

Hala Sportowa przy sp 382, Warszawa ul. Konińska 

2, 02-495 Warszawa 

Kontakt Tel. 509122086 e-mail: klubjudopanda@gmail.com 

Biuro Zawodów Hala Sportowa przy sp 382, Warszawa ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa 

Osoby 
odpowiedzialne 

Kierownik zawodów – Tomasz Staśkiewicz 

Zgłoszenia do 

zawodów 

Rejestracji dokonują tylko trenerzy poprzez system rejestracji dostępny na 

http://ijl-poland.com/rejestracja. Zgłoszenia do dnia 25.10.2018 do godziny 

21.00. 

Startowe Opłata startowa wynosi 35 zł. 

Startowe opłacają trenerzy przy akredytacji w biurze zawodów. 

Sędziowie Licencjonowani sędziowie 

Zasady uczestnictwa 
w zawodach 

• Zawodnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW;  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe 

zdarzenia;  

• W U13 zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza 

(duszeń);  

• W U11 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan, rzutów 

poświęcenia i rzutów obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z 

góry”);  

• Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę 

wagową i badania lekarskie;  

• Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody 

rodziców na udział dziecka w zawodach, w przeciwnym razie 

dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju;  

• Zawodnik nie mieszczący się w limicie kategorii wagowej, w 

której został zgłoszony do zawodów zostanie automatycznie 

przepisany do innej kategorii wagowej;  

• Podczas ważenie wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie 

bieliznę osobistą; 

 • We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązuje 200 gram  

tolerancji; 
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Program 

            Sobota 27.10.2018 
 
Waga rocznik 2008/2009/2010 : 08.45 – 09.30 
Rozpoczęcie walk 10.15 
 
Waga rocznik 2006/2007 : 11.30 -12.15 
Rozpoczęcie walk 13.00 
 
Waga rocznik 2004/2005 : 14.45 – 15.30 
Rozpoczęcie walk : 16.15 

Kategorie U11 – 2008/2009/2010 
 Chłopcy : 25/27/30/33/36/39/ 42/46/46/51/+51 

 

 Dziewczynki : 25/28/31/34/37/37/46/+46 

 

U13 – 2006/2007 

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

 

 Dziewczynki : 31/34/37/40/44/48/ 52/52/56/+56 

 
U15 – 2004/2005 

 Chłopcy : 34/38/42/46/50/55/ 60/66/73/73/81/+81 

 

 Dziewczynki : 36/40/44/48/52/57/ 63/63/70/+70 

 

Nagrody i 
wyróżnienia: 

Medale i dyplomy za miejsca od I do III, dla najlepszych drużyn puchary 

System 

przeprowadzenia 

zawodów: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 4-6 

polach walk, 

System walk: 

➢ 3 – 5 osób – każdy z każdym  
➢ 6 – 8 osób – Brukselski 
➢ 9 I więcej – system Francuski 

Informacje 

organizacyjne: 
➢ Limit startujących to 600 osób. 

➢ Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu walk 

➢ Na terenie zawodów dostępne będą stoiska sportowe oraz 

gastronomiczne. 

Camp 

szkoleniowy: 
➢ Dwie sesje treningowe Randorii w dniu 28.10.2018 

➢ Treningi poprowadzi gwiazda Polskiego Judo 

➢ Koszt wstępu – 10 zł / trening 

➢ Osoby startujące w zawodach camp za darmo. 

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU 

w Warszawie 

 

                                                                     


