
 

                                    KKOOMMUUNNIIKKAATT  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYY  
  

MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  PPOOLLSSKKII  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  
MM oo ss ii nn aa   kk //   PP OO ZZ NN AA ŃŃ   77 .. 00 55 .. 22 00 11 66 rr ..   

11..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  zzaawwooddóóww  

  

  

  

 Polski Związek Judo www.pzjudo.pl 

  KS Akademia Judo w Poznaniu www.akademiajudo.pl  

  

22..  TTeerrmmiinn  7.05.2016r.  (sobota)  

33..  MMiieejjssccee  zzaawwooddóóww  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Szkolna 1;   www.osir.mosina.pl  

44..  BBiiuurroo  zzaawwooddóóww  

  

  

KKiieerroowwnniikk  bbiiuurraa::  

JJooppeekk  BBaarrbbaarraa,,        jjooppeekk@@aakkaaddeemmiiaajjuuddoo..ppll,,        tteell..  550033  997711  119911  

MMiiśśkkiieewwiicczz  RRaaddoossłłaaww,,  miskiewicz@akademiajudo.pl,  tel. 503 863 964 

Hotel Szablewski ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe, 62-050 Mosina 
6.05.2016r.  (piątek)   
16:30-21:00 
OSiR , ul Szkolna 1 , 62-050 Mosina  
7.05.2016r.  (sobota)  
10:00 – do zakończenia zawodów  

55..  DDaannee  tteelleeaaddrreessoowwee  
Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu      biuro@akademiajudo.pl 
Jopek Barbara          – 503 971 191 
Miśkiewicz Radosław – 503 863 964 

66..  ZZaassaaddyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  

zzaawwooddaacchh  //  ssyysstteemm  zzaawwooddóóww  

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

4. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję klubową. 

77..  KKoosszzttyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  

zzaawwooddaacchh  ppookkrryywwaa  
Zainteresowane kluby 

88..MMiieejjssccee  zzaakkwwaatteerroowwaanniiaa  

Uczestniczące ekipy, 
Kierownik zawodów, 
delegaci PZJ  

TTrryybb  rreezzeerrwwaaccjjii  ddoo  ddnniiaa  

22..0055..22001166  

  

  

„„HHootteell  SSzzaabblleewwsskkii””  ******  ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe,  
62-050 Mosina,   wwwwww..sszzaabblleewwsskkii..ppll      

RReezzeerrwwaaccjjaa  zzaakkwwaatteerroowwaanniiaa    ddoo  ddnniiaa    22..0055..22001166rr..    
Rezerwację należy złożyć  na karcie noclegowej e-mailem  zawody@akademiajudo.pl 
Należności za niewykorzystane noclegi zostaną naliczone zgodnie z przysłanym zamówieniem. 

MMoożżlliiwwoośśccii  nnoocclleeggoowwee  ––  cceennaa  jjeeddnneeggoo  nnoocclleegguu  //  nnaa  oossoobbęę::  

11..  „Hotel Szablewski ” ***                                            7700,,0000  zzłł  //bbeezz  śśnniiaaddaanniiaa//    ppookkóójj  22,,33  oossoobboowwyy  113300  mmiieejjsscc  

                                                                                                                        1155zzłł  śśnniiaaddaanniiee  

  

                            MMEELLDDUUNNEEKK  WW  BBIIUURRZZEE  ZZAAWWOODDÓÓWW              

99..  OOppłłaattaa  ssttaarrttoowwaa  50 złotych od każdego zgłoszonego zawodnika / zawodniczki 

1100..  WWeerryyffiikkaaccjjaa  ddoo  lloossoowwaanniiaa  
 

Sala konferencyjna „Hotel Szablewski” 
Weryfikację do losowania przeprowadza  Komisarz  Zawodów w terminie:  
Godz. 19:00 – 19:30  w dniu 6.05.2016r. (piątek) – wszystkie kategorie kobiet i mężczyzn 
Godz. 20:30 – 21:00 – weryfikacja ostateczna (bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian) 

11. Wiek Roczniki 1995,1994 

12. Czas walki 1. Czas walki – 5 minuty mężczyźni  , 4 minuty –kobiety. 
2. obowiązuje min 2 kyu 

1133..  KKoonnffeerreennccjjii  tteecchhnniicczznnaa  ii  

lloossoowwaanniiee  
 

Sala konferencyjna „Hotel Szablewski” 
6.05.2016r. (piątek) 
21:00  - Zawody kobiet i mężczyzn  we wszystkich kategoriach wagowych. 

1144..  KKoommiissaarrzz  zzaawwooddóóww  Krzysztof Rogulski tel. 534-651-939, email: krzysztof.ro@wp.pl 

1155..  SSęęddzziiaa  GGłłóówwnnyy  SSęęddzziiaa  GGłłóówwnnyy  uucczzeessttnniicczzyy  ww  KKoonnffeerreennccjjii  tteecchhnniicczznneejj..  

16. Judogi: Obowiązują judogi białe i niebieskie.  
Kontrola judogi odbywa się zgodnie z przepisami walki. 
Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

1177..  ZZggłłoosszzeenniiaa  ssppoorrttoowwee  ddoo  

zzaawwooddóóww  
Do 01.05.2016 włącznie  
(niedziela)  

1.Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 
elektroniczny PZ Judo zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo. Zgłoszenia dokonane w innym 
trybie (mailem, faksem)nie będą uwzględnione! 
2.Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) – kara 

http://www.pzjudo.pl/
http://www.akademiajudo.pl/
mailto:jopek@akademiajudo.pl
mailto:miskiewicz@akademiajudo.pl
http://www.szablewski.pl/


 

regulaminowa (Regulamin Sportowy PZJ) wniesiona do czasu weryfikacji lub na zasadach 
uzgodnionych z Komisarzem zawodów. Bez dokonania opłaty lub uzgodnienia zgłoszona 
zawodniczka / zawodnik nie zostaną rozlosowani. 

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów, nie dotyczy dokonania 
zgłoszenia nowej osoby do zawodów. 
Tryb dokonywania korekt: do 1.05.2016 drogą elektroniczną przez system. Po 1.05.2016r. mail 
na adres: zawody@pzjudo.pl i krzysztof.ro@wp.pl lub podczas weryfikacji do zawodów do 
godz.19:20. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniony.  

1188..  WWaażżeenniiee  ii  pprrzzeegglląądd  lleekkaarrsskkii  

  
 
 

  

„Hotel Szablewski „*** 
ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe, 62-050 Mosina 
Waga kontrolna – zawody kobiet i mężczyzn:   
6.05.2016  (piątek) w godzinach  16:30 – 20:00 
 

 Waga oficjalna i przegląd lekarski – zawody kobiet i mężczyzn:   
 

6.05.2016 (piątek) w godzinach  19:30 – 20:30 
Kobiety:      +78kg, -78kg, -70kg, -63kg, -57kg, -52kg,-48kg; 
Mężczyźni: +100kg, -100kg, -90kg, -81kg, -73kg, -66kg, -60kg; 
 

7.05.2016r. (sobota) 
Przed rozpoczęciem walk w kategoriach wagowych– zgodnie z informacją podaną podczas 
konferencji technicznej – ważenie losowo wybranych 2 osób z każdej kategorii 
wagowej.(dopuszczalne - 5 % powyżej kategorii wagowej)  
 

Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badan ia lekarskie. 

1199..  PPrrooggrraamm  zzaawwooddóóww  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.05.2016r. (piątek) 
16:30 – 21:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników zawodów mężczyzn i kobiet   
                          Informacja w Biurze Zawodów. 
19:00 - 19:30  Weryfikacja do zawodów. 
19:30 - 20:30  Waga oficjalna kobiet i mężczyzn 
20:30 - 21:00  Weryfikacja ostateczna do zawodów. 
21:00   Losowanie zawodów mężczyzn i kobiet we  wszystkich kategoriach wagowych. 
 
7.05.2016r. (sobota): 
9:50  – ważenie losowo wybranych 2 osób z każdej kategorii wagowej 
10:00 - walki eliminacyjne i repasażowe oraz o medale  w kategoriach wagowych:  
 Kobiety:      +78kg, -78kg, -70kg, -63kg, -57kg, -52kg, -48kg 
 Mężczyźni:  +100kg, -100kg, -90kg, -81kg, -73kg, -66kg, -60kg 
 
14:30 uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Młodzieży 
Ok. godz. 15:00 walki o medale  we wszystkich  kategoriach wagowych:   
 

2200..  IInnnnee  iinnffoorrmmaaccjjee  

  

  

  

  

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników  zawodów 
spoczywa na Klubach. 
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność i 
posiadanie  orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 
4. Obowiązuje Dress Code Mistrzostw Polski. 

2211..  WWyyrróóżżnniieenniiaa  ii  nnaaggrrooddyy  
Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują dyplom oraz 
medale. Za miejsca IV – V dyplom. 

 

 

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Mosinie k/ Poznania. 

 

Organizatorzy:                                                                     Wspierają: 

 
 

 

 

mailto:krzysztof.ro@wp.pl

