
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

PUCHAR POLSKI MŁODZIKÓW 
FINAŁOWE GRAND PRIX O PUCHAR BIAŁEJ GWIAZDY 

Kraków 12 listopada 2016r. 

1. Organizatorzy: 

 

 

 Polski Związek Judo www.pzjudo.pl 

 Krakowski Okręgowy Związek Judo www.kozjudo.org 

 TS Wisła Kraków www.tswisla.pl/category/judo/,    

www.tswislajudo.pl 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

2. Termin: 
12.11.2016r. (sobota)  

13.11.2016r. (niedziela) RANDORII dla startujących zawodników. 

3. Miejsce zawodów: Hala TS Wisła ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 

4. Biuro zawodów: 

Kierownik biura: Robert Żaczkiewicz, email: r.zaczek@interia.pl 

tel. 698-670-812 

Godziny pracy biura: 

11.11.2016r.  (piątek) 

1600 - 2000 --> Hala TS Wisła ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 

12.11.2016r.    (sobota) 

1000 1300 --> Hala TS Wisła ul Reymonta 22, 30-059 Kraków  

5. Dane teleadresowe: 

TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22, 30 -059 Kraków, email:  

zawodyjudo@interia.pl 

Robert Żaczkiewicz +48 698-670-812,            

Michał Znamirowski  +48 502 021 971 

6. Zasady 

uczestnictwa  

w zawodach / system 

zawodów: 

1. Zawody zostaną rozegrane na czterech matach wg Regulaminu Sportowego 

PZJudo. 

2. Do zweryfikowania zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać aktywną licencję 

PZJudo (dotyczy zawodników polskich) oraz aktualne badania sportowo – 

lekarskie. 

3. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktywną  

licencję klubową PZJudo (dotyczy zawodników polskich) 

7. Zgłoszenia 

sportowe do 

zawodów, korekty: 

 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych dla młodzików co najmniej na 5 dni 

(07.11.2016r. poniedziałek do 24:00) przed zawodami wyłącznie w trybie 

elektronicznym przez system PZJudo, zgodnie z Regulaminem Sportowym, 

www.pzjudo.pl/system. Zgłoszenia dokonane w innym trybie nie będą 

uwzględniane.  

Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po 

terminie) – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo) a jej 

potwierdzenie do wglądu u Komisarza zawodów podczas weryfikacji. Inny termin 

wniesienia opłaty po uzgodnieniu z Komisarzem zawodów. Bez dokonania opłaty 

lub stosownego uzgodnienia zgłoszona zawodniczka / zawodnik nie zostaną 

rozlosowani. 

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów,  

nie dotyczy dokonania zgłoszenia nowej osoby do zawodów. 

Tryb dokonania korekt: do 10.11.2016r. (czwartek do 24:00) drogą 

elektroniczną przez system. Po 10.11.2016r. e-mail na adres: 

hiltbeatapzjudo@gmail.com lub osobiście podczas weryfikacji do zawodów- 

12.11.2016r. (sobota). Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniany. 

8. Koszty 

uczestnictwa: 
Pokrywają zainteresowane kluby. 

9. Opłata startowa: 30,00 zł /os. dla zawodników z Polski; 10 EUR/os. dla zawodników z zagranicy 

http://www.pzjudo.pl/
http://www.kozjudo.org/
http://www.tswisla.pl/category/judo/
http://www.tswislajudo.pl/
mailto:r.zaczek@interia.pl
mailto:zawodyjudo@interia.pl
http://www.pzjudo.pl/system
mailto:hiltbeatapzjudo@gmail.com


10. Wiek startujących  

i stopień szkoleniowy: 

Wiek uczestników 12-14 lat (roczniki 2002 – 2003,  

prawo startu ma rocznik 2004)  

Stopień szkoleniowy - minimum 5 kyu. 

11. Kategorie 

wagowe: 

Młodzicy-38kg,-42kg,-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg, +81 kg 

Młodziczki -36kg,-40kg,-44kg,-48 kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg,+70 kg 

12.Miejsce 

zakwaterowania 
(Uczestniczące ekipy, 
Komisarz zawodów, 
sędziowie i delegaci 
PZJudo): 

 „Hotel Efekt Express” **** ul. Opolska 14, 31-323 Kraków:– 5 km od hali.  

www.krakowexpress.pl 
Rezerwacja zakwaterowania  do dnia  04.11.2016r. Rezerwację należy złożyć osobiście: 
tel. +48 12 61 45 800  hasło JUDO  
CENY: pokój 3 os. 320,00 zł /ze śniadaniem/   
pokój 2 os 230,00 zł /ze śniadaniem/   
pokój 1 osobowy 215,00zł /ze śniadaniem/   
Schronisko Młodzieżowe PTSM  ul. Oleandry 4, 30-060 Kraków - 4,1 km od hali 

.http://www.smkrakow.pl/rezerwacja-noclegi-pokojeRezerwacja zakwaterowania  
do dnia  04.11.2016r.  Rezerwację należy złożyć osobiście: tel. +48 12 633 88 22lub za 
pośrednictwem strony.  
CENY: pokój 2-3 osobowy 60 zł od osoby z łazienką,  

pokój 2-5 osobowy bez łazienki 50 zł,  
pokój 4-6 osobowy 43 zł od osoby, 
pokój 10-12 osobowy 35 zł od osoby.  

Należności za niewykorzystane noclegi zostaną naliczone zgodnie z rezerwacją. 

13. Program 

zawodów: 

11.11.2016r. – piątek: 

16:00 – 22:00 – przyjazd i zakwaterowanie zawodników. 

19:45 – 20:30 – weryfikacja do zawodów wsali konferencyjnej TS Wisła Kraków 

ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków. 

21:00 – Konferencja techniczna i losowanie.  

12.11.2016r. – sobota: 

12:30 – 13:30 Waga oficjalna i przegląd lekarski: 12.11.2016r. (sobota) 

15:00 – Oficjalne rozpoczęcie zawodów. 

15:15 – walki eliminacyjne i repasażowe we wszystkich kategoriach wagowych. 

5 minut po zakończeniu eliminacji – blok finałowy i dekoracja medalistów.  

14. Komisarz 

zawodów: 
Beata Hilt   tel. 509-739-989, email: hiltbeatapzjudo@gmail.com 

15. Weryfikacja do 

losowania: 

Weryfikację do losowania przeprowadza  Komisarz zawodów w sali konferencyjnej 

TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 

1945 – 2030  w dniu 11.11.2016r. (piątek) 

16. Konferencji 

techniczna i 

losowanie: 

Sala konferencyjna TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 

2100     11.11.2016r. (piątek) 

17. Sędzia Główny: Sędzia Główny uczestniczy w konferencji technicznej. 

18. Czas walki: Czas walki – 3 minuty 

19. Judogi: 

Obowiązują judogi białe (pierwszy wyczytany zawodnik). Wskazane posiadania 

również judogi niebieskich – w przypadku ich braku obowiązują czerwone 

przepaski. Kontrola judogi odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

20. Ważenie i przegląd 

lekarski: 

HALA TS WISŁA ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków; 

Waga kontrolna: 16:00 - 21:00 (11.11.2016r. piątek) 

Waga kontrolna: 09:00 

Waga oficjalna i przegląd lekarski: 12:30 – 13:30 (12.11.2016r. sobota) 

1. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową 

oraz badania lekarskie. 

2.  Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez 

odzieży.Podczas ważenia muszą oni mieć na sobie bieliznę osobistą. Limity 

wagowe są powiększane o dodatkowe 100 g. 

 

http://www.krakowexpress.pl/
http://www.smkrakow.pl/rezerwacja-noclegi-pokoje
mailto:hiltbeatapzjudo@gmail.com


 

 
ŻYCZYMY MIŁEGO 

POBYTU W KRAKOWIE!! 

21. Inne informacje: 

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. Obowiązują zasady Dress Code.  

5. Karty wagowe kierownik ekipy może również odebrać przed ważeniem z biura 

zawodów. 

22. Wyróżnienia  

i nagrody: 

Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują 

dyplom oraz medale; za miejsca V – dyplomy. 

23.Seminarium 

szkoleniowe: 

Prowadzący: p. Krzysztof Węglarz (Wicemistrz Akademickich Mistrzostw Świata 

2002): niedziela 12.11.2016 r. Dwie sesje treningowe (technika i randorii): I -  

09.30 - 11.30, II - 14.30 - 16.30  


