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Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa 

serdecznie na Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw 2017 

do Warszawy. 

Po raz pierwszy na matach w Naszym kraju będzie 

można zobaczyć zmagania drużyn mieszanych. Ta nowa forma 

rywalizacji, przedłuży emocje związane z Judo na Igrzyskach 

Olimpijskich w Tokio w 2020 roku o jeden dzień. Mieliśmy już 

okazje doświadczyć jak emocjonujące są pojedynki naszej 

mieszanej drużyny w czasie Mistrzostw Świata, które odbyły się w 

tym roku w Budapeszcie. 

W imieniu PZ Judo życzę powodzenia wszystkim drużynom na tegorocznych 

Mistrzostwach Polski. Życzę wielu udanych, widowiskowych technik.  

Mam nadzieję, że rozgrywany po raz pierwszy w Polsce turniej drużyn mieszanych 

stworzy niesamowitą atmosferę i dostarczy Nam wiele niezapomnianych przeżyć. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Jacek Zawadka 

Prezes PZ Judo 
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1. ORGANIZATORZY 

Polski Związek Judo 

Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo 

UKS JFC Warszawa 

 

2. PROGRAM 

25.11.2017r. (sobota) Hala Sportowa (ul. Klimatyczna 1, Warszawa-Wesoła) 
 08:00 Otwarcie biura zawodów 

09.00-10.00     Ważenie kontrolne: kategoria senior 
 10:00–11:00    

 

Waga oficjalna drużyn: kategoria senior 

11:00-12:00    Konferencja techniczna, weryfikacja ostateczna i losowanie kategorii senior 
 11.00-12.00     Ważenie kontrolne: kategoria junior młodszy 
 12:00–13:00    Waga oficjalna drużyn: kategoria junior młodszy 
 12:00-12:15      Otwarcie zawodów 
 12:15 Walki eliminacyjne, finały po zakończeniu walk eliminacyjnych kategorii senior 
 12:30 -13:30   Konferencja techniczna, weryfikacja ostateczna i losowanie kategorii junior młodszy 
 14:00 Walki eliminacyjne, finały po zakończeniu walk eliminacyjnych kategorii junior młodszy 

26.11.2017r. (niedziela) Hala Sportowa (ul. Klimatyczna 1, Warszawa-Wesoła) 
 
 
08:00 Otwarcie biura zawodów 

09.00-10.00     Ważenie kontrolne: kategoria junior 
 10:00–11:00    Waga oficjalna drużyn: kategoria junior 
 11:00-12:00    Konferencja techniczna, weryfikacja ostateczna i losowanie kategorii junior 

11.00-12.00     Ważenie kontrolne: kategorie młodziczek i młodzików 

12:00–13:00    Waga oficjalna drużyn: kategorie młodziczek i młodzików 

12:00-12:15      Otwarcie zawodów 
 12:15 Walki eliminacyjne, finały po zakończeniu walk eliminacyjnych kategorii junior 

12:30 -13:30   Konferencja techniczna, weryfikacja ostateczna i losowanie kategorii młodziczek i młodzików 
 

14:00 Zawody, walki eliminacyjne, finały po zakończeniu walk eliminacyjnych kategorii młodziczek i 

młodzików 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 

HALA SPORTOWA   

Adres: ul. Klimatyczna 1, Warszawa-Wesoła 
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4. BIURO ZAWODÓW 

Kierownik Biura: p. Dariusz Grochowski , tel. +48 602 782 790 

25.11.2017 (sobota)  

od godz. 08:00 – do zakończenia zawodów, Hala Sportowa (ul. Klimatyczna 1, Warszawa-Wesoła) 

26.11.2017 (niedziela)  

od godz. 08:00 – do zakończenia zawodów Hala Sportowa(ul. Klimatyczna 1, Warszawa-Wesoła) 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać obywatelstwo polskie, ważną licencję Polskiego 

Związku Judo i aktualne badania sportowo - lekarskie. 

o Do zawodów drużynowych można zgłosić po 2 zawodniczki / zawodników w każdej 

kategorii wagowej 

o Województwo może zgłosić maksymalnie 2 drużyny w grupie wiekowej. 

o Zawody zostaną rozegrane zgodnie z §7 Regulaminu Sportowego PZ Judo. 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI, 

MINIMALNA LICZBA ZAWODNIKÓW ZGŁOSZONYCH DO MECZU 

Senior:  

o Rocznik 1999 i starsi   

o Stopień szkoleniowy: minimum 2 kyu   

o Czas walki: 4 min. + GS (czas nielimitowany) 

o Minimalna liczba zgłoszonych do meczu - 4 

Junior:  

o Roczniki 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002   

o Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu  

o Czas walki: 4 min. + GS (czas nielimitowany) 

o Minimalna liczba zgłoszonych do meczu - 5 

Junior młodszy:  

o Roczniki 2000, 2001, 2002, 2003, 2004   

o Stopień szkoleniowy: minimum 4 kyu  

o Czas walki: 4 min. + GS czas nielimitowany 

o Minimalna liczba zgłoszonych do meczu - 5 

Młodzik:  

o Roczniki 2003, 2004, 2005  

o Stopień szkoleniowy: minimum 5 kyu 

o Czas walki: 3 min + GS czas nielimitowany 

o Minimalna liczba zgłoszonych do meczu – 4 młodziczki 

o Minimalna liczba zgłoszonych do meczu – 4 młodzicy 
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7. KATEGORIE WAGOWE 

Drużynowy mikst seniorów:  

K: (- 57 kg, - 70 kg, +70 kg,) + M: (-73 kg, -90 kg, +90 kg) 

Drużynowy mikst juniorów:    

K: (-48 kg, -57 kg, -70 kg, +70 kg) + M: (-60 kg, -73 kg, -90 kg, +90 kg) 

Drużynowy mikst juniorów młodszych: 

K: (-44 kg, 52 kg, 63 kg, +63 kg) + M: (- 55 kg, - 66 kg, -81 kg, +81 kg) 

Zawody drużynowe młodzików (osobno w grupie młodziczek i młodzików): 

K: -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg 

M: -42 kg; -46 kg; -50 kg; - 55 kg; - 60 kg; -66 kg; -73 kg; +73 kg 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW  

o Wstępne zgłoszenia drużyny do zawodów do dnia 05.11.2017 drogą mailową na adres: 

zawody@pzjudo.pl 

o Ostateczne potwierdzenie do dnia 20.11.2017 dokonują drogą mailową Okręgowe 

Związki Judo na adres: zawody@pzjudo.pl 

o Najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem weryfikacji do zawodów (23.11.2017) OZ 

Judo przesyła pismo (podpisane przez Prezesa Okręgowego Związku Judo) zawierające listę 
zgłaszanych zawodniczek/zawodników według wzoru:  
1. Nazwisko i imię; 2. Kategoria wagowa; 3. Rok urodzenia; 4. Posiadany stopień szkoleniowy 

oraz nazwisko trenera odpowiedzialnego za zgłoszony zespół na adres: mailowy: 

zawody@pzjudo.pl 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Delegujące Okręgowe Związki Judo 

o Brak opłaty startowej 

 

10. WAŻENIE I KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH 

o Godziny wagi kontrolnej oraz oficjalnej dla poszczególnych kategorii wiekowych zgodnie z 

programem zawodów (patrz punkt 2 - program) 

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania 

lekarskie.  
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11. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Punktacja pomocnicza walk w formularzu meczowym: 
o 10 punktów - Ippon Gachi/Fusen Gachi/Kiken Gachi  
o 1 punkt – waza-ari 
o 0 punktów – zwycięstwo przez shido 
o W przypadku zakończenia meczu remisem (jednakowa liczba zwycięstw i punktów 

pomocniczych) będzie wylosowana jedna kategoria wagowa, w której jest para 
zawodniczek/zawodników do rozegrania walki rozstrzygającej. Walka będzie rozegrana w 
procedurze Golden Score. 

o Wszyscy zawodnicy wychodzący do meczu i wykonujący oficjalny ukłon na macie muszą 
walczyć. 

o Jeżeli jedna drużyna nie wychodzi do meczu druga wygrywa do zera (mecz seniorów 6:0 
itd.) 

o Kolejność rozgrywania walk: najniższa kategoria kobiet, najniższa kategoria mężczyzn i tak 
do najcięższego zawodnika. W zawodach młodzików początek od najniższej kategorii 
wagowej. 

o Kolejność rozstawienia (8 drużyn) powstaje po zsumowaniu indywidualnego rankingu 

zgłoszonych na liście imiennej na numerze pierwszym zawodniczek i zawodników (w 

kategorii wagowej) 

o Sędzia główny: p. Krystyna Macioszczyk 

                                                                       

12. TRENERZY 

o Trenerami zespołów wojewódzkich seniorów są trenerzy wyznaczeni przez Okręgowe 

Związki Judo 

o Trenerami zespołów wojewódzkich juniorów, juniorów młodszych i młodzików są trenerzy 

kadr wojewódzkich 

 

13. TRANSPORT 

We własnym zakresie 

 

14. ZAKWATEROWANIE 

We własnym zakresie 

 

15. JUDOGI 

o Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwsza /-y wyczytany zespół zakłada judogi białe, 
drugi judogi niebieskie. 

o W grupie wiekowej młodzik i junior młodszy dopuszcza się korzystanie z czerwonej 
przepaski (zakłada drugi wyczytany zespół). Zespół występuje w jednolitych judogi – albo 
judogi niebieskie, albo czerwone przepaski. 

o Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki:  http://www.eju.net/statutes  
o Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 
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16. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

Trofea: 
o Drużyny, które zdobyły miejsca I-III otrzymują medale DMPW w liczbie: 

 Senior: (13 medali dla drużyny)   
 Junior: (17 medali dla drużyny) 
 Junior młodszy: (17 medali dla drużyny) 
 Młodziczki: 14 medali 
 Młodzicy: 16 medali 
 Trener drużyny mistrzowskiej otrzymuje złoty medal Mistrzostw Polski. 

 
o Drużyny, które zdobyły miejsca I-III otrzymują dyplomy. 

 
o Klasyfikacja drużynowa województw (klasyfikacja medalowa) miejsca 1-3 puchary. 
 

Nagrody finansowe (pula nagród – 36 000,00 zł): 
o DMPW mikst seniorek i seniorów:  

1 miejsce: złoty medal          oraz     10 000,00 zł 
2 miejsce: srebrny medal     oraz       6 000,00 zł 
3 miejsce: brązowy medal    oraz       4 000,00 zł * 
          20 000,00 
 

o DMPW mix  juniorek i juniorów 
1 miejsce: złoty medal       oraz    5 000,00 zł 
2 miejsce: srebrny medal      oraz    3 000,00 zł 
3 miejsce: brązowy medal     oraz    2 000,00 zł* 
        10 000,00 zł 
 

o DMPW  mix juniorek i juniorów młodszych 
1 miejsce: złoty medal          oraz    3 000,00 zł 
2 miejsce: srebrny medal    oraz    2 000,00 zł 
3 miejsce: brązowy medal   oraz    1 000,00 zł* 
                  6 000,00 zł 

 
Podział nagród finansowych:  

o 50% pula zawodnicza   
o 50% okregowy związek sportowy 
o * jedno III miejsce 

 

17. INNE INFORMACJE 

o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na klubach. 

o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie 
obowiązujących przepisów. Badania niespełniające powyższych wymogów nie będą 
uwzględnione, tym samym zawodniczka/zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w 
zawodach.  

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 
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18. Podstawowe zasady uczestnictwa 

Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą akceptować i 

respektować uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, Regulamin sportowy PZ Judo, 

zasady sędziowania IJF oraz zasady Antydopingowe POLADA. Osoby uznane za działające 

przeciwko tym zasadom i regułom mogą zostać zawieszone lub wydalone z imprezy. 

 

 

Życzymy miłego pobytu w Warszawie! 
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