
                                                  KKOOMMUUNNIIKKAATT  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYY  

  

PPUUCCHHAARR    PPOOLLSSKKII  JJUUNNIIOORREEKK  II  JJUUNNIIOORRÓÓWW  

          BB yy dd gg oo ss zz cc zz   55   ––   66   mm aa rr zz ee cc   22 00 11 66   

  

11..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  zzaawwooddóóww 
 Polski Związek Judo www.pzjudo.pl 

 UKS 10 Bydgoszcz 

 Kujawsko – Pomorski Związek Judo 

 Urząd Miasta Bydgoszcz 

 Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko - pomorskiego 

  Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy  

22..  TTeerrmmiinn  zzaawwooddóóww 5 – 6 marzec 2016 (sobota, niedziela) 

33..  MMiieejjssccee  zzaawwooddóóww 
Hala sportowa Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy (ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz)   
Odległość od hotelu Campanille – 100 metrów 

44..  BBiiuurroo  zzaawwooddóóww:: 

KKiieerroowwnniikk  bbiiuurraa  ––  SSłłaawwoommiirr  FFrrąącczzeekk  550077--001144--552244  
Biuro zawodów: 
4.03.2016 r. (piątek)      od 14.00 – 20.30  – Hotel  Campanille, Jagiellońska 59 
5.03.2016 r. (sobota)     od 09.00 – 11.00 – miejsce zawodów 
5.04.2016 r. (sobota)     od 14.00 – 20.30 – Hotel Campanille 
6.04.2016 r. (niedziela) od 09.00 – 11.00 – miejsce zawodów. 

55..  AAddrreess  kkoorreessppoonnddeennccyyjjnnyy 
UKS 10 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz 
Tel. kom. 507-014-524 (Sławomir Frączek), 608-570-266 (Mateusz Kuliński)  
email: uks10bydgoszcz@wp.pl 

66..  ZZaassaaddyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  

zzaawwooddaacchh  //  ssyysstteemm  zzaawwooddóóww 

1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach wg Regulaminu Sportowego PZJ. 
2. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo i aktualne 
badania sportowo - lekarskie. 
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych i ostatecznie 
zweryfikowanych zawodniczek / zawodników (Regulamin Sportowy PZJ). 
4. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 
klubową. 
 

    77..  KKoosszzttyy  uucczzeessttnniiccttwwaa::    

             
Pokrywają zainteresowane kluby 

88..MMiieejjssccee  zzaakkwwaatteerroowwaanniiaa 
    Uczestniczące ekipy, 
    Komisarz zawodów, 
    Sędziowie i delegaci PZJ 

> Hotel „Campanille” ul. Jagiellońska 59       (pokój 2 – osobowy ze śniadaniem 170 pln) 
                                                                (pokój 1 – osobowy ze śniadaniem 160 pln) 
 

TTrryybb  rreezzeerrwwaaccjjii  ddoo  ddnniiaa  2299..0022..22001166  ((ppoonniieeddzziiaałłeekk))    

RReezzeerrwwaaccjjaa::  bbyyddggoosszzcczz@@ccaammppaanniillllee..ccoomm    

TTeell::  5522  558866--2200--0000  --  HHaassłłoo::  JJuuddoo  

99..  WWyyżżyywwiieenniiee  ppooddcczzaass  

zzaawwooddóóww  

Obiad 2 – daniowy w miejscu zawodów (17 pln) 
Rezerwacja obiadów do dnia 29.02.2016: uks10bydgoszcz@wp.pl 

1100..  OOppłłaattaa  ssttaarrttoowwaa 35 złotych od każdego zgłoszonego zawodnika / zawodniczki 

1111..  WWeerryyffiikkaaccjjaa  ddoo  lloossoowwaanniiaa 

 

Hotel  Campanille, sala konferencyjna ul. Jagiellońska 59, Bydgoszcz 
Weryfikację do losowania przeprowadza Komisarz Zawodów w terminie:  
4.03.2016r. (piątek): 
od 19:00 – 20:00  –  juniorki i  juniorzy 

12. Wiek Roczniki 1996 - 97 – 98. Prawo startu ma kategoria junior młodszy (1999-2001). 

13. Czas walki 1. Czas walki – 4 minuty,  

1144..  KKoonnffeerreennccjjii  tteecchhnniicczznnaa    

              ii  lloossoowwaanniiee 
Hotel Campanille ul. Jagiellońska 59 
4.03.2016r. (piątek) – od 20:30 – juniorki i juniorzy 

1155..  KKoommiissaarrzz  zzaawwooddóóww Krzysztof Rogulski tel. 534-651-939, email: krzysztof.ro@wp.pl 

1166..  SSęęddzziiaa  GGłłóówwnnyy  SSęęddzziiaa  GGłłóówwnnyy  bbiieerrzzee  uuddzziiaałł  ww  KKoonnffeerreennccjjii  tteecchhnniicczznneejj       

17. Judogi Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka ubiera judogi   
białe, drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie. Kontrola judogi odbywa się zgodnie  
z Regulaminem Sportowym i Sędziowskim. Do dekoracji obowiązują judogi koloru białego. 

http://www.pzjudo.pl/
mailto:uks10bydgoszcz@wp.pl
mailto:bydgoszcz@campanille.com


1188..  ZZggłłoosszzeenniiaa  ssppoorrttoowwee    

                  ddoo  zzaawwooddóóww 

 

1.Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez 

system elektroniczny PZ Judo zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo (do 29.02.2016) 

włącznie - poniedziałek. Zgłoszenia dokonane w innym trybie (mailem, faksem) nie będą 
uwzględnione. 
2.Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) – kara 
regulaminowa (Regulamin Sportowy PZJ) wniesiona podczas weryfikacji do organizatora 
zawodów. Bez dokonania opłaty zgłoszona zawodniczka / zawodnik nie zostaną rozlosowani. 
 

1199..  WWaażżeenniiee  ii  pprrzzeegglląądd  

lleekkaarrsskkii  

  

 

 

 

  

Hotel  Campanille, ul. Jagiellońska 59 Bydgoszcz 

 
Waga kontrolna: 
4.03.2016r. (piątek) 14.00 – 20.30 – juniorzy 
5.03.2016r. (sobota) 14.00 – 20.30 - juniorki 
Waga nieoficjalna: 
5.03. 2016r.(sobota )  6.00  - 7.00 -  juniorzy 
6.03.2016r. (niedziela) 7.00 – 8.00 – juniorki 
 
Waga oficjalna i przegląd lekarski 
5.03.2016r. (sobota) 7.00 – 9.00 – juniorzy 
6.03.2016r. (niedziela) 8.00 – 9.00 - juniorki 
Uwaga!:  
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.  

2200..  PPrrooggrraamm  zzaawwooddóóww  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.03.2016r (piątek): 
od 14:00 – przyjazd startujących ekip 
19.00 – 20.00 – weryfikacja do zawodów juniorek i juniorów 
20:30 – konferencja techniczna i losowanie kategorii juniorek i juniorów 
 
5.03.2016 (sobota): 
6.00 – 7.00 – waga nieoficjalna juniorów 
7:00 – 9:00 – waga oficjalna juniorów 
9.45 – 10.15 – uroczyste otwarcie zawodów, 
10.20 - rozpoczęcie  zawodów, walki eliminacyjne i repasażowe 
10 minut po zakończeniu po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych Walki finałowe 
10 minut po zakończeniu walk finałowych - ceremonia dekoracji medalistów, 
 
6.03.2016 (niedziela): 
7.00 – 8.00 – waga nieoficjalna juniorek 
8:00 – 9:00 – waga oficjalna juniorek 
10.00 - rozpoczęcie  zawodów, walki eliminacyjne i repasażowe 
10 minut po zakończeniu po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych Walki finałowe 
10 minut po zakończeniu walk finałowych - ceremonia dekoracji medalistek. 
 

2211..  IInnnnee  iinnffoorrmmaaccjjee  

  

  

  

  

1. Wszyscy startujący muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników  zawodów 
spoczywa na Klubach. 
2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za 
ważność  i posiadanie  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 będą dopuszczeni do udziału w zawodach. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.  

2222..  WWyyrróóżżnniieenniiaa  ii  nnaaggrrooddyy 
Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują medale, 
statuetki, nagrody rzeczowe, dyplomy.  
Zawodnicy z miejsc IV – V otrzymują dyplomy. 

 

Życzymy miłego pobytu w Bydgoszczy 


