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Luboń k/ POZNAŃ 08.05.2016r.

1. Organizator zawodów

1a. Partnerzy

2. Termin



KS Akademia Judo w Poznaniu www.akademiajudo.pl



Urząd Miasta Luboń www.lubon.pl



Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl



Polski Związek Judo www.pzjudo.pl



LOSIR www.losir.eu

08.05.2016 (niedziela)

3. Miejsce zawodów

Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji (LOSiR) w Luboniu ul. H. Kołłątaja 2 www.losir.eu

4. Biuro zawodów

08.05.2016 (niedziela) od godz. 8:30 – do zakończenia zawodów
LOSiR ul. H. Kołłątaja 2 w Luboniu

5. Dane teleadresowe

(Informacje na temat zawodów)

6. Zasady uczestnictwa w
zawodach / system
zawodów

7. Koszty uczestnictwa w
zawodach pokrywa

8. Opłata startowa

Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu
zawody@akademiajudo.pl
p. Jopek Barbara – 503 971 191 p. Dariusz Migdałek 506 208 727
p. Miśkiewicz Radosław – 503 863 964
1. Zawody zostaną rozegrane na trzech matach .
2.Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie.
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodniczek / zawodników
(Regulamin Sportowy ).
W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej po weryfikacji ostatecznej odnotowana jest mniejsza liczba
uczestników od liczby rozlosowanej i dla tej liczby uczestników Regulamin przewiduje inny system
rozegrania zawodów należy przelosować tę kategorię wagową. Przelosowanie musi nastąpić
niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji ostatecznej po poinformowaniu zainteresowanych przedstawicieli
klubów i trenerów.
4. W zawodach mogą startować zawodnicy z upośledzeniem umysłowym. /we wszystkich stopniach
upośledzenia/ , niepełnosprawne ruchowo oraz z dysfunkcją wzroku lub inną niepełnosprawnością

Zainteresowane kluby.
0 złotych od każdego zgłoszonego zawodnika / zawodniczki

9. Weryfikacja do losowania

Weryfikację do losowania przeprowadza Kierownik Zawodów w terminie:
08.05.2016(sobota) do godz. 08:30 -– wszystkie kategorie kobiet i mężczyzn

10. Wiek
11. Czas walki

Wszystkie kategorie wiekowe

12. Konferencji techniczna i
losowanie

08.05.2016 (niedziela) godzina 08:30
Zawody kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wagowych.

Sala LOSiR

1. wg. Kategorii wiekowej

Sala LOSiR

13. Sędzia Główny

p. Barbara Jopek Sędzia Główny uczestniczy w Konferencji technicznej.

14. Judogi

1.Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.
2.Drugi wyczytywany zakłada niebieską judoge lub czerwoną przepaskę

15. Zgłoszenia sportowe do
zawodów
Do 01.05.2016 włącznie
(niedziela godz. 24:00)

1.Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 6 dni przed zawodami tylko przez meila
zawody@akademiajudo.pl wg. Wzoru przesłanego na meila dla osób zainteresowanych
uczestnictwem, po wysłaniu meila organizator odeśle plik do zgłoszenia.
2. Z określeniem : niepełnosprawności , staż treningu , waga , rocznik, wg druku zgłoszenia

16. Program zawodów

17. Inne informacje

18. Wyróżnienia i nagrody

08.05.2016 (niedziela):
Godz. 08:30 – 9:00 weryfikacja i losowanie
Godz. 09:15 Otwarcie zawodów
Godz. 09:30 walki eliminacyjne i repasażowe w kategoriach wagowych i walki finałowe

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

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Luboniu k/ Poznania.

