
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
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1. Organizatorzy 
 Polski Związek Judo 

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 Starostwo Powiatu Wrocławskiego 

 Gmina Kąty Wrocławskie 

 MKS JUVENIA Wrocław 

2.Termin zawodów 29 kwietnia 2017r. (sobota) 

3. Miejsce zawodów Hala Sportowa GOKiS    55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Brzozowa 4   

4. Osoba odpowiedzialna 
organizacyjnie za zawody 

p.    Zbigniew Zamęcki    tel.   601-57-45-20                                              

mail: judo@juvenia.pl 

5. Biuro zawodów 

 
 

Kierownik biura:    Adam Samuel    tel. 507-118-289    

28.04.2017 (piątek)  godz. 17:00 do 21:00  

   Hotel Jasek  ul. Sułowska 3,   51-180 Wrocław 

29.04.2017 (sobota)  godz. 10:00 do 16:00   
    Hala Sportowa   GOKiS   55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Brzozowa 4 

6. Adres korespondencyjny 

MKS Juvenia Wrocław  

ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław  tel. (0-71) 367-50-61, fax (0-71) 367-18-40 

e-mail: judo@juvenia.pl  

7. Koszty uczestnictwa Uczestniczące kluby 

8. Opłata startowa 
50,00 zł od zgłoszonego do zawodów indywidualnych uczestnika 

250,00 zł od zgłoszonej drużyny 

9. Zasady uczestnictwa w 
zawodach / system zawodów   

  

1. Zawody zostaną rozegrane na trzech matach wg Regulaminu Sportowego PZJ. 

2.Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję zawodniczą Polskiego Związku Judo oraz 

aktualne badania sportowo - lekarskie.  

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

10. Wiek uczestników Roczniki 1995 i 1996 – stary indywidualne 

Roczniki 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999 – starty drużynowe 
 

11. Kategorie wagowe 

 

Mężczyźni: +100kg, 100kg, 90kg, 81kg, 73kg, 66kg, 60kg; 
Kobiety: +78kg, 78kg, 70kg, 63kg, 57kg, 52kg, 48kg 

12. Zakwaterowanie 

 

Uczes tniczące ekipy, 

Kierownik zawodów, 

Sędziowie i delegac i PZJ  
 

Hotel Jasek,      ul. Sułowska 39  51-180 Wrocław:  tel. +48 71 7100700       fax +48 71 7100710 

e-mail: marketing@hoteljasek.com.pl;      http://www.hotel jasek.com.pl  
Zgłoszenia noclegowe proszę kierować BEZPOŚREDNIO do hotelu na załączonej karcie.  Rezerwacja na hasło 

„zawody judo”. Do dnia 17.04.2017 r. cena za nocleg ze śniadaniem - 85 zł od osoby w pok. 2, 3 i 4 osobowych. 

13. Kierownik zawodów Jarosław Wołowicz, tel. 501 498 167 

14. Sędzia Główny zawodów Sędzia Główny uczestniczy w Konferencji technicznej. 

15. Zgłoszenia sportowe do 

zawodów 

Do 25.04.2017 włącznie  

(wtorek godz. 24:00)  

  

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 

regulaminowa (Regulamin Sportowy PZJ) wniesiona przed weryfikacją na konto PZJudo lub w terminie 

ustalonym z Komisarzem Zawodów.  

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów. 

Tryb dokonywania korekt: do 27.04.2017  drogą elektroniczną przez system. Po 27.04.2017 mail na 
adres: zawody@pzjudo.pl  lub OSOBIŚCIE podczas weryfikacji do zawodów. Inny tryb dokonywania 

korekt nie będzie uwzględniony. 
16. Weryfikacja do losowania 

/ zawodów 

Sala  konferencyjna  Hotelu JASEK: weryfikację  przeprowadza  Komisarz Zawodów w terminie: 

28.04.2017 r. – piątek > 18:30 - 19:00 oraz weryfikacja ostateczna 20:00 – 20:30 

17. Konferencja  techniczna 

i losowanie 

Sala  konferencyjna Hotelu JASEK :  28.04.2017 r. – piątek  o godzinie: 21:00  

 

18. Ważenie i kontrola  badań 

lekarskich 

 
 

Hotel Jasek Wrocław ul. Sułowska 3. 

Ważenie  kontrolne – indywidualnie i dla drużyn:  

28.04.2017 r. – piątek w godz. 14:00 – 18:00 

 



 
 

Ważenie oficjalne i kontrola badań lekarskich – indywidualnie i dla drużyn:   
28.04.2017 r. – piątek w godz. 19:00 – 20:00 
Podczas oficjalnego ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.  

 
19. Judogi 

 

1.Obowiązują judoki białe i niebieskie. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka ubiera judogi białą, 

drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie. 

2.Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki:   http://www.eju.net/statutes 

3.Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

20. Program zawodów 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

28.04.2017 r. – piątek 

14:00 - 18:00 – przyjazd i zakwaterowanie ekip w Hotelu Jasek 

14:00 - 18:00   - ważenie kontrolne 

18:30 - 19:00   - weryfikacja uczestników MP Młodzieży 

19:00 - 20:00   - ważenie oficjalne 

20:00 - 20:30   - weryfikacja ostateczna uczestników MP Młodzieży  

21:00            - konferencja techniczna i losowanie > obowiązuje dress code 

 

29.04.2017 r. – sobota  
9:30                  - uroczyste otwarcie  

Zawody indywidualne 

10:00                - walki eliminacyjne, repasażowe  

10 min.             po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych blok finałowy,                              

                         następnie ceremonia dekoracji w zakończonych kategoriach wagowych. 

Zawody drużynowowe 

16:00                - walki eliminacyjne, repasażowe  

10 min.             po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych blok finałowy,                              

                         następnie ceremonia dekoracji w zakończonych kategoriach wagowych. 

 

21. Wyróżnienia i nagrody 

 

Zawody indywidualne 

Zawodniczki / zawodnicy, którzy zdobyli miejsca  I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują medal MP 
i dyplom, za miejsce IV - V dyplom. 

Trener klubowy złotej / złotego medalistki / medalisty otrzymuje złoty medal Mistrzostw Polski.  

Najlepsza zawodniczka i zawodnik MP Młodzieży otrzymują trofea. 

 

Zawody drużynowe 
Drużyny które zdobyły miejsca  I-III otrzymują medale MP i dyplom oraz puchar dla Klubu, za miejsce 

IV - V dyplomy. 

22. 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.  

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. Ubiór obowiązujący trenera - Dress Code:  
- losowanie: garnitur lub marynarka z krawatem; 

- eliminacje: garnitur lub dres reprezentacyjny (klubowy) ze spodniami sięgającymi do butów; 

- w czasie bloku walk o medale: garnitur lub marynarka z krawatem; 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

5. W dniu zawodów na 1 godzinę przed rozpoczęciem walk nastąpi losowanie po  2 zawodników w każdej 

kategorii wagowej do wagi kontrolnej. Zawodników obowiązuje limit wagowy 5% swojej kategorii 

wagowej pod rygorem skreslenia z listy walk. Zawodnik, który nie stawi się na wagę kontrolną po 

wylosowaniu zostanie skreslony z listy walk.  

23. Transport We własnym zakresie uczestników 

 

Życzymy miłego pobytu w Kątach Wrocławskich 

 

 


