
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

MISTRZOSTWA POLSKI 

JUDO KATA 

SENIORÓW I JUNIORÓW 

 

Skierniewice 03.12.2017 

 
1. Organizatorzy 

zawodów 

Polski Związek Judo,  

MMKS „WOJOWNIK” Skierniewice 

2. Termin 03.12.2017 (niedziela) 

3. Miejsce zawodów Sala sportowo-widowiskowa OSiR 

Skierniewice ul. Tetmajera 7 

4. Biuro zawodów 03.12.2017 (niedziela) 

Biuro zawodów czynne od godz.11.00. 

Sala sportowo-widowiskowa OSiR 

Skierniewice ul. Tetmajera 7 

Kierownik biura zawodów: 

Jerzy Gołębiewski tel. 606 249 721 

5. Dane kontaktowe Jerzy Gołębiewski tel. 606 249 721 

6. Zasady uczestnictwa 

w zawodach/ system 

zawodów 

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem 

Sportowym Polskiego Związku Judo i IJF. 

 W eliminacjach biorą udział wszyscy 

zweryfikowani uczestnicy.  

     Do finału awansują dwie pary z każdej  

     konkurencji. 

 W zawodach mogą brać udział uczestnicy 

spełniający n/w warunki: 

     1. Posiadają aktualną licencję PZJudo (trenerską lub  

         zawodniczą). 

     2. Posiadają badania lekarskie wykonane w  

         przychodni sportowo-lekarskiej lub złożą  

         pisemne oświadczenie, że ich stan zdrowia 

         pozwala na uczestnictwo w zawodach. 

     3. Zostali formalnie zgłoszeni przez klub,  

         będący członkiem PZJudo. 

     4. Zostali zweryfikowani. 

     5. Wnieśli opłatę startowa. 

     6. Posiadają ubiór zgodny z przepisami walki  

         (za prawidłowość ubioru odpowiada  

         uczestnik). Podczas zawodów obowiązują  



         judogi koloru białego oraz pasy czarne 

         (stopnie DAN) i kolorowe (stopnie kyu). 

      7. Posiadają ważne ubezpieczenie od następstw 

          nieszczęśliwych wypadków w warunkach  

          sportowych. 

      8. W grupie seniorek i seniorów nie mogą startować 

          zawodnicy z kategorii juniorów. 

      9. W grupie juniorek i juniorów mogą startować   

          zawodniczki i zawodnicy z roczników  

          1997-1999 oraz juniorki i juniorzy młodsi     

           roczników 2000-2002. 

 

Zawody rozgrywane są bez podziału na kategorie 

kobiet i mężczyzn. 

 

Mistrzostwa Polski JUDO KATA (grupa seniorów) 

zostanie rozegrany w konkurencjach:  

KODOKAN GOSHIN JUTSU 

KATAME NO KATA 

NAGE NO KATA(5 grup) 

Mistrzostwa Polski JUDO KATA (grupa juniorów) 

zostanie rozegrany w konkurencji:  

NAGE NO KATA(5 grup) 

7. Koszty uczestnictwa 

w zawodach 

Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą zainteresowane 

kluby. 

8. Miejsce 

zakwaterowania 

Zainteresowane kluby we własnym zakresie.  

9. Opłata startowa 50 zł od pary  

10. Konferencja 

techniczna i losowanie 

03.12.2017 

Biuro zawodów od godz.11.00 – 12.00 

11. Kierownik 

zawodów 

Zenon Mościński 

Tel.695 309 304 

Mail: z.moscinski@interia.pl 

12. Zgłoszenia do 

zawodów 
Wstępne zgłoszenia do 

28.11.2017(wtorek). 

1. Kluby dokonują wstępnych zgłoszeń drogą mailową co 

najmniej na 5 dni przed zawodami na adres 

pzjudo@pzjudo.pl  

2. Ostateczne zgłoszenia w dniu zawodów. 

13. Program zawodów Do 11.00 - Przyjazd uczestników, rejestracja i  

                  weryfikacja w biurze zawodów.  

11.15 -12.00 - Konferencja techniczna i losowanie. 

12.00 -14.00 - Eliminacje. 

14.00 - Uroczyste otwarcie zawodów. 

14.15 - Finały. 

mailto:pzjudo@pzjudo.pl


Dekoracja - po zakończeniu finałów. 

14. Inne informacje Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe 

wydarzenia. 
 


