
[KOMUNIKAT SPORTOWO - ORGANIZACYJNY] 

IV MEMORIAŁ JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUCHAR POLSKI  JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH 
       4.11.2017   BYTOM, POLAND  

1. ORGANIZATOR,  
PARTNERZY 

• GKS „CZARNI” BYTOM 

Partnerzy: 

• URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU 

• URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KATOWICACH 

• POLSKI ZWIĄZEK JUDO 

2. TERMIN: 4.11.2017(sobota) 

3. MIEJSCE: 

Hala Sportowa „Na Skarpie”  41-907 Bytom,  ul. Frycza Modrzewskiego 5a 
 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.2017 (piątek):  HOTEL PRIME  
przyjazd ekip 
1600 do 2200         waga kontrolna 
1900   do 2030    weryfikacja do zawodów  
2030– 2045                zgłoszenia rozstawień klubowych 
2100                   konferencja techniczna, losowanie wszystkich kategorii wagowych   
                          (po losowaniu korekty wagowe nie będą uwzględnione) 

 
4.11.2017 (sobota): 
HOTEL PRIME 
600  do 700     waga nieoficjalna   
700   do 900     waga oficjalna i przegląd lekarski     
HALA SPORTOWA 
930             weryfikacja ostateczna zawodniczek i zawodników 
1000               otwarcie zawodów    
1015             walki eliminacyjne, repasażowe, o medale brązowe włącznie; 
10 minut po zakończeniu walk eliminacyjnych   - blok walk finałowych 
bezpośrednio po zakończeniu walk finałowych   - ceremonia dekoracji 

5. ADRES ORGANIZATORA: GKS CZARNI BYTOM 

we można umieścić w 

dowolnym miejscu w 

dokumencie. Użyj 

karty Narzędzia do 

rysowania, aby 

zmienić formatowanie 

pola tekstowego 

cytatu.] 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



41-902 Bytom, Ul. Łużycka 90  
Tel. +48 32 281 77 71, e-mail: poczta@judobytom.pl 

6. BIURO ZAWODÓW: 
osoba odpowiedzialna: PPiioottrr  WWiicchheerr  

mmaaiill::  poczta@judobytom.pl  
tel: +48 695 309 302 
 

HOTEL PRIME 41-914 Bytom,  ul. Strzelców Bytomskich 87 
 3.11.2017 (piątek):  HOTEL PRIME  
 1600   do 2130     
4.11.2017 (sobota):  HALA SPORTOWA 

915 
 do czasu zakończenia zawodów 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W 
ZAWODACH / SYSTEM 
ZAWODÓW:  

1. Zawody zostaną rozegrane na 5 matach 7x7m  wg Regulaminu Sportowego PZJ   
2. Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku 

Judo oraz aktualne badania sportowo – lekarskie (nie dotyczy ekip 
zagranicznych). 

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

4. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodniczek 
/ zawodników (Regulamin Sportowy PZJ). 

8. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO 
ZAWODÓW: 
 

Deadline zgłoszenia do zawodów:  
30.10.2017 (poniedziałek) 
 

Korekty: 
 
 
 
 
 
 
 
RReejjeessttrraaccjjaa  ddoo  zzaawwooddóóww    oodd  ddnniiaa  1122..1100..22001177  

 

1.Kluby dokonujące zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez 
system elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 30.10.2017r.  włącznie 
(poniedziałek) do godz. 2400  www.pzjudo.pl/system  
Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! 
(dotyczy zawodników polskich).  
2.Tryb dokonania korekt:  
▪ do 30.10.2017 drogą elektroniczną przez system,   
▪ 31.10-02.11.2017 do godziny 18:00 przez system i  równolegle e-mail  

szkolenie@pzjudo.pl,  
▪ podczas weryfikacji do zawodów w dniu 03.11.2017 

3. Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po 
terminie – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo). 
4. Ekipy zagraniczne dokonują zgłoszenia ( poczta@judobytom.pl ) do dnia 
27.10.2017 

9. OPŁATA STARTOWA: 25 zł od zgłoszonego uczestnika 

9. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ 
SZKOLENIOWY, CZAS WALKI: 

1. Prawo startu posiadają zawodniczki i zawodnicy w rocznikach    2001-2004 
2. Stopień szkoleniowy -  minimum 4 kyu. 
3. Efektywny czas walki  4  minuty; golden score czas nielimitowany 

10. KATEGORIE WAGOWE: 
Chłopcy: 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg 
Dziewczęta: 40 kg, 44kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg 

11. ZAKWATEROWANIE I 

WYŻYWIENIE  DLA 

UCZESTNIKÓW 

        
 
         
 

1. HOTEL PRIME - 41-914 Bytom,  ul. Strzelców Bytomskich 87 
Oferta dla zawodników i trenerów na hasło „JUDO” w terminie 3-4.11.2017 
2 osobowy pokój  z łazienką -  168 zł bez śniadania.  
/ osoby zakwaterowane w hotelu  mogą wykupić śniadanie w cenie 20 zł./ 

 Marta Jurczak 601482305, e-mail:      marta.jurczak@hotelprime.pl 

 
2. BOUTIQUE HOTELS BYTOM – ul. Konstytucji 91 
Oferta dla zawodników i trenerów na hasło „JUDO” w terminie 3-4.11.2017 
1 osobowy pokój z łazienką 79 zł 
2 osobowy pokój z łazienką 109 zł     
3 osobowy pokój z łazienką 149 zł                       

Sniadanie w formie bufetu za dodatkowa opłata 25 zł 
tel. 512 20 90 40, fax 32 708 70 00 e-mail: bytom@hotels24.com.pl 

12. ZAKWATEROWANIE DLA  
delegat PZ Judo, kierownik 

zawodów, sędziowie :  

HOTEL PRIME - 41-914 Bytom,  ul. Strzelców Bytomskich 87 

 

13. WERYFIKACJA DO LOSOWANIA: 
HOTEL PRIME 

1900   do 2030    weryfikacja do zawodów   
2030– 2045                zgłoszenia do rozstawień klubowych do zawodów  we  wszystkich  
                            kategoriach wagowych. 

14. KONFERENCJA TECHNICZNA I 
LOSOWANIE: 

03.11.2017 (piątek)  HOTEL PRIME  
21:00  konferencja techniczna i losowanie zawodów we wszystkich kategoriach    
            wagowych 

mailto:poczta@judobytom.pl
http://www.pzjudo.pl/system
mailto:szkolenie@pzjudo.pl
mailto:poczta@judobytom.pl
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ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W BYTOMIU!!! 

15. JUDOGI: 
    

1. Obowiązują judogi białe i niebieskie (pierwszy wyczytany zawodnik ubiera 
judogi białą). Dopuszcza się czerwoną przepaskę zamiast judogi niebieskiej. 
2. Kontrola judogi odbywa się na zasadzie Sokuteiki  
3. Do dekoracji obowiązuje judoga koloru białego  

16. WAŻENIE 
HOTEL PRIME 

 
 
 

03.11.2017 piątek 
1600 do 2200    Waga kontrolna 

 

4.11.2017 sobota  
600  do 700    Waga nieoficjalna 
700 do 900     Waga oficjalna i przegląd lekarski; 
 

UWAGA! 

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas 
ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. 
Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 200g dla zawodniczek i 100g dla 
zawodników.  
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania 
lekarskie do okazania.  

17. PRZEPISY WALKI 

1. Stosowanie kansetsu waza jest dozwolone. 
2. Stosowanie shime waza jest dozwolone. Zawodniczka/zawodnik, który nie podda się 
podczas stosowania shime waza i straci przytomność z powodu stosowania shime waza 
nie będzie dalej uczestniczyć w zawodach. 

18. KIEROWNIK ZAWODÓW p. Jarosław Wołowicz 

19. SĘDZIA GŁÓWNY p.  

20. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY Za miejsca 1-3 medale, miejsca 1-5 dyplomy.  

21. TRENERZY Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches. 

22. 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. 

23. INNE INFORMACJE 

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na klubach. 
2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać  ważne orzeczenie badań lekarskich wg 
aktualnie obowiązujących przepisów. 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. 


