
 [KOMUNIKAT SPORTOWO - ORGANIZACYJNY]  

XXXXII  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY  TTUURRNNIIEEJJ  JJUUDDOO  ––  ZZAAKKOOPPAANNEE  22001177  

PPUUCCHHAARR  PPOOLLSSKKII  MMŁŁOODDZZIICCZZEEKK  II  MMŁŁOODDZZIIKKÓÓWW  

ZZAAKKOOPPAANNEE  2222..1100..22001177 

 

1. ORGANIZATORZY  ZAWODÓW  Polski Związek Judo 

 Zakopiański Klub Judo "YAMABUSHI" 

 Urząd Miasta Zakopane 

 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem 

2. TERMIN 22.10.2017  (niedziela) 

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala sportowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego  
Zakopane    ul. Droga do Olczy 26 

4. ADRES  WSPÓŁORGANIZATORA Zakopiański Klub Judo „Yamabushi” 
34-500 Zakopane    ul. Wojdyły 18c     
tel +48 601 99 3466      tel +48 606 157 676 

e-mail: judo_yamabushi@poczta.onet.pl           www.yamabushi.info 

5. BIURO ZAWODÓW 

Miejsce:  Hala Sportowa Szkół Mistrzostwa Sportowego 
w Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26 

22.10.2017 od godz. 8:00 do czasu zakończenia zawodów 

6. ZASADY UCZESTNICTWA W 
ZAWODACH / SYSTEM ROZEGRANIA 

1. Zawody zostaną rozegrane na trzech matach wg Regulaminu Sportowego PZJudo. 
2. Zawodnicy muszą posiadać aktywną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne 

badania sportowo – lekarskie. 
3. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną 

licencję klubową. 
Zawody zostaną rozlosowane i rozegrane systemem określonym w Regulaminie 
sportowym PZ Judo („każdy z każdym”, grupowym lub systemem z podwójnym 
repasażem w zależności od liczby zgłoszonych) 

7. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO 
ZAWODÓW 

 

Deadline zgłoszenia do zawodów:  
17.10.2017 (wtorek) 
 
 

Korekty: 
 
 

1.Zgłoszeń sportowych dokonują kluby przez system zgłoszeniowy PZ Judo 
www.pzjudo/system. 
Zgłoszeni  zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję PZJudo oraz aktualne 
badania sportowo-lekarskie. Za badania odpowiadają opiekunowie zawodników. 
2.Kluby dokonujące zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez 
system elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 17.10.2017r. 
Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! 
(dotyczy zawodników polskich).  
3.Tryb dokonania korekt:  
 do 17.10.2017 drogą elektroniczną przez system,   
 17-21.10.2017 do godziny 18:00 przez system i  e-mail  zawody@pzjudo.pl,  

4. Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po 
terminie – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo). 

8. PROGRAM ZAWODÓW: 21.10.2017r (sobota) 
18:00 – 21:00 – waga kontrolna  
22.10.2017r (niedziela) 
8:30 – 10:00 – waga oficjalna młodzików i młodziczek 
10:15 – weryfikacja ostateczna  
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10:30 - konferencja techniczna i losowanie zawodów 
11:15 – oficjalne otwarcie zawodów. 
11:30 - walki eliminacyjne i repasażowe we wszystkich kategoriach wagowych. 
15 minut po zakończeniu eliminacji – blok walk finałowych i dekoracja medalistów  

9. WAŻENIE I KONTROLA BADAŃ 
LEKARSKICH 
 
Miejsce:  
Hala Sportowa Szkół Mistrzostwa Sportowego w 
Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26 

Waga kontrolna  
21.10.2017r (sobota)  18:00-21:00 
Waga oficjalna i przegląd lekarski   
22.10.2017r (niedziela)   8:30-10:00 
Uwaga: 
Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia 
zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą + T-shirt a zawodnik spodenki. 
Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. 
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania 
lekarskie do okazania. 

10. WERYFIKACJA,  KONFERENCJA 
TECHNICZNA I LOSOWANIE 

 

Miejsce:  
Hala Sportowa Szkół Mistrzostwa Sportowego w 
Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26 

Weryfikacja ostateczna zgłoszonych zawodniczek i zawodników 
22.10.2017r (niedziela) godz. 10:15 
Konferencja techniczna i losowanie: 
22.10.2017r (niedziela) godz. 10:30 
Na konferencji technicznej i losowaniu obowiązuje dress code (klubowy ubiór 
sportowy) 

11. WIEK STARTUJĄCYCH / STOPIEŃ 
SZKOLENIOWY / CZAS WALKI 

1. Prawo startu posiadają roczniki 2003-2004 oraz grupa wiekowa  dzieci starsze - 
rocznik 2005 
2. Stopień szkoleniowy -  minimum 5 kyu. 
3. Efektywny czas walki 3 minuty; golden score czas nielimitowany 

12. KATEGORIE WAGOWE Młodziczki (kg) 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 
Młodzicy (kg) 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 

13. JUDOGI Obowiązują  judogi w kolorze białym (pierwszy wyczytany) i niebieskim. 
Dopuszczalne jest stosowanie w miejsce judogi niebieskiej – czerwonej przepaski do 
judogi białej. Do ceremonii dekoracji wszyscy zawodnicy występują w judogi koloru 
białego. Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki 

14. PRZEPISY WALKI Stosowanie kansetsu waza i 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. 

15. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

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

16. KIEROWNIK ZAWODÓW P. Marcin Słopecki  tel. 509 465 135 

17. SĘDZIA GŁÓWNY  

18. KOSZTY UCZESTNICTWA: Koszty ponoszą uczestniczące kluby. 

19. OPŁATA STARTOWA 40 PLN lub 10 € 

20. ZAKWATEROWANIE DLA 
ZAWODNIKÓW I TRENERÓW: 

Zakwaterowanie we własnym zakresie. 
Organizator oferuje pomoc w znalezieniu miejsca noclegowego. 

21. ZAKWATEROWANIE  
delegat PZ Judo, kierownik  zawodów, 
sędziowie 

Willa "KUBIK" 34-500 Zakopane, ul. Pardałówka 19b 
tel. +48 182011439   
e-mail: tomek@willa-kubik.com 

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

23. 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. 



24. INNE INFORMACJE: 1. 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać  ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia 
dla uczestników zawodów spoczywa na klubach. 

2. 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. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

 

Życzymy miłego pobytu w Zakopanem ! 
 


