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1. ORGANIZATORZY 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

Polski Związek Judo 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe  

Urząd Miasta w Pile  

2. PROGRAM 

31 maja 2018 r. (czwartek)  
cz 

14:00-22:00 
Akredytacja organizacyjna do OOM ekip wojewódzkich  

Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła, ul. Żeromskiego 90 

17:00-19:00 

Ważenie kontrolne: 

1. Hotel Rodło - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła 

2. Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła-Płotki, 64-920 Piła 

18:00-18:45 
Weryfikacja sportowa do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła, ul. Żeromskiego 90 

19:00-20:00 

Waga oficjalna oraz przegląd lekarski: 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

1. Hotel Rodło - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła 

2. Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła-Płotki, 64-920 Piła 

21:00 
Konferencja techniczna OOM i losowanie wszystkich kategorii wagowych: 

Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła, ul. Żeromskiego 90 

01 czerwca 2018 r. (piątek) 
 

09:00-09:30 

Waga losowa (patrz załącznik nr 1) 

Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła, ul. Żeromskiego 90 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg 

10:00  Ceremonia otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2018 

10:30 
Walki eliminacyjne i repasażowe w kategoriach: 
- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg 
- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

14:30 Blok walk o medale 

 Ceremonia dekoracji 

17:00-19:00 
Ważenie kontrolne: 
1. Hotel Rodło - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła 
2. Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła-Płotki, 64-920 Piła 

19:00-20:00 

Waga oficjalna oraz przegląd lekarski: 
- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 
- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -46 kg, -50 kg, -55kg, -60 kg 
1. Hotel Rodło - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła 

2. Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła-Płotki, 64-920 Piła 
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02 czerwca 2018 r. (sobota) 
 

09:00-09:30 

Waga losowa (patrz załącznik nr 1) 

Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła, ul. Żeromskiego 90 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg 
- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -46 kg, -50 kg, -55kg, -60 kg 
 

10:00 
Walki eliminacyjne i repasażowe w kategoriach: 
- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 
- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -46 kg, -50 kg, -55kg, -60 kg 
 14:30 

 
Blok walk o medale 

 Ceremonia zamknięcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2018 

 Ceremonia dekoracji 
 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 

Piła, Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła 

ul. Żeromskiego 90 

 
 

4. BIURO ZAWODÓW 

Kierownik Biura: p. Józef Jopek , tel. +48 601 9785573; adres e-mail: jozek.jopek@op.pl 
Mariusz Groński, tel. +48 601 288 351; adres e-mail: Mariusz.gronski@judo-poznan.pl 
31.05.2018 (czwatek) w godz. 14:00 – 22:00 
01.06.2018 (piątek) w godz. 09:00 – 16:00  
Adres: Piła, Zespół Obiektów Sportowych „GÓRNE” Piła, ul. Żeromskiego 90 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać ważną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne 

badania sportowo - lekarskie. 

o Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 

klubową Polskiego Związku Judo.  

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać obywatelstwo polskie. 

o Zawody zostaną rozegrane na czterech matach (pole walki o wymiarach 7m x 7m) systemem 

zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo. 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki: 2001-2002 (dopuszczone 2003 po uzyskaniu zgody) 

o Stopień szkoleniowy: minimum 4 kyu  

(zgodnie z rejestrem PZ Judo: http://www.pzjudo.pl/index.php?m=30&lg=pl) 

o Czas walki:  4 minuty + GS (czas nielimitowany) 
 

 

7. KATEGORIE WAGOWE 

Juniorki młodsze: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  

Juniorzy młodsi: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 
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8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 26 maja 2018) 

o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 
elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 26.05.2018 r. włącznie (sobota) do godz. 24:00 
(www.pzjudo.pl/system) 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane!  
o Tryb dokonania korekt:  

 do dnia 26.05.2018 r. włącznie (sobota) do godz. 24:00 przez system 

 w terminie od 27.05. (poniedziałek) do 31.05. (piątek) do godziny 14:00 przez system i 

równolegle mailem na adres: zawody@pzjudo.pl 

 31.05 (piątek) podczas weryfikacji do zawodów (18:00 – 18:45) 

o Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – 

obowiązuje kara regulaminowa w wysokości 100 zł od spóźnionego zgłoszenia, wniesiona 

najpóźniej do końca weryfikacji (Regulamin Sportowy PZ Judo). 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Opłata startowa nie obowiązuje 
o Zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia należy realizować zgodnie z Regulaminem OOM 

2018 podanych na stronie oom2018.wielkopolskie.pl 
 

 

10. WAŻENIE I KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH 

o Podczas oficjalnego oraz losowego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości oraz 

ważne badania lekarskie.  

o Godziny wagi kontrolnej, oficjalnej dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz wagi 

losowej zgodnie z programem zawodów (patrz punkt 2 – program). 

o Nie obowiązuje tolerancja wagowa 

o Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia 

zawodniczka/zawodnik musi mieć na sobie bieliznę osobistą a dziewczęta dodatkowo t-shirt. 

Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 
 

11. KIEROWNIK ZAWODÓW 

o Marcin Słopecki, tel. 501 124 125, adres e-mail: zawody@pzjudo.pl 

12. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

o P. Andrzej Falkiewicz 

13. SĘDZIOWANIE 

o Sędzia główny: P. Krystyna Macioszczyk 

o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF 2018: 

http://99e89a50309ad79ff91d-

082b8fd5551e97bc65e327988b444396.r14.cf3.rackcdn.com/up/2018/02/Explanatory_guide_o

f_the_judo_-1518517252.pdf 

o Stosowanie shime-waza oraz kansetsu-waza jest dozwolone. 

o Zawodniczka/zawodnik, który nie podda się podczas stosowania shime waza i straci 

przytomność z powodu zastosowania shime waza nie będzie dalej uczestniczyć w zawodach: 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2018/pz_judo_2018_przepisy_walki_u18-

u12_na_rok_2018_06.01.2018.pdf 
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14. TRENERZY 

o Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches: 

 konferencja techniczna, losowanie: garnitur lub marynarka z krawatem (wymagane) 

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

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

 

15. TRANSPORT 

We własnym zakresie. 
 

 
 

16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
 

o Zawodniczki, zawodnicy i trenerzy zostaną zakwaterowani i otrzymają wyżywienie według 
limitów obowiązujących dla OOM 2018. 

o Zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia należy realizować zgodnie z Komunikatem nr 1 
OOM 2018 podanym na stronie oom2018.wielkopolskie.pl 

o Zakwaterowanie wojewódzkich ekip sportowych w hotelach zostanie podane po uzyskaniu 
akredytacji OOM 2018 u lokalnego organizatora zawodów: 
 Hotel Rodło - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła 
 Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła-Płotki, 64-920 Piła 
 

o Zakwaterowanie przedstawicieli PZJUDO, kierownika zawodów i sędziów: 
 Hotel Rodło - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła 

 
o Osoby, które nie posiadają uprawnień wynikających z regulaminów OOM 2018 (trenerzy, 

rodzice, opiekunowie, kierowcy, itp.) ponoszą pełne koszty udziału i powinni zgłosić ten fakt 
do Kierownika Biura Zawodów na dwa tygodnie przed zawodami. 

 
 
 
 

17. JUDOGI 

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

judogi niebieskie. 

o Dopuszcza się czerwoną przepaskę. Pierwsza/-y wyczytany zakłada judogi białe, druga/-i 

białe z czerwoną przepaską. 

o Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki:  http://www.eju.net/statutes  

o Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

o Za miejsca 1-3 medale 

o Za miejsca 1-8 dyplomy 

o W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej, kluby i województwa za zajęcie miejsca od 1 
do 3 otrzymają puchary oraz za zajęcie miejsca od 1 do 8 dyplomy. 
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19. 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 badania i orzeczenie lekarskie wg aktualnie 

obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność za ważność badań i posiadanie orzeczenia 

przez zawodniczki i zawodników ponoszą kluby. 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 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. 
 

20. 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 Pile! 
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Załącznik nr 1 

 

LOSOWA KONTROLA WAGI PODCZAS ZAWODÓW (RANDOM WEIGH-IN) 

 

Kategorie wagowe w zawodach indywidualnych 

Mistrzostwa Polski oraz inne zawody odbywające się pod auspicjami Polskiego Związku Judo w grupie 

wiekowej juniorka młodsza i junior młodszy będą rozgrywane w niżej wymienionych kategoriach 

wagowych: 

 

Juniorki młodsze i juniorzy młodsi U21 

Kobiety + 5 % 
tolerancji 

Mężczyźni + 5 % 
tolerancji 

Do 40,0kg włącznie 42,0 kg Do 50,0kg włącznie 52,5 kg 

Powyżej 40kg do 44,0kg włącznie 46.2 kg Powyżej 50kg do 55,0kg włącznie 57.8 kg 

Powyżej 44kg do 48,0 kg włącznie 50.4 kg Powyżej 55kg do 60kg włącznie 63,0 kg 

Powyżej 48kg do 52,0 kg włącznie 54,6 kg Powyżej 60kg do 66kg włącznie 69.3 kg 

Powyżej 52kg do 57,0 kg włącznie 59.9 kg Powyżej 66kg do 73,0 kg włącznie 76.7 kg 

Powyżej 57kg do 63,0 kg włącznie 66,2 kg Powyżej 73kg do 81,0 kg włącznie 85.1 kg 

Powyżej 63kg do 70,0 kg włącznie 73.5 kg Powyżej 81kg do 90,0 kg włącznie 94.5 kg 

Powyżej 70,0 kg -  Powyżej 90,0 kg - 

 

Procedura losowej kontroli wagi w zawodach indywidualnych 

1.2.1. Za przeprowadzenie losowej kontroli wagi w zawodach odpowiedzialny jest Kierownik 
Zawodów. 

1.2.2. Losową kontrolę wagi przeprowadza się w zawodach, gdzie ważenie oficjalne odbywa się w 
dzień poprzedzający start danej kategorii wagowej. 

1.2.3. Losowa kontrola masy ciała w zawodach juniorów młodszych jest organizowana 1 – 0,5 
godzinę przed pierwszymi walkami w zawodach. Zasady będą takie same jak w przypadku 
oficjalnego ważenia, zawodnicy zgłaszają się z dowodem swojej tożsamości (pełnoletni - 
dowód osobisty, niepełnoletni – legitymacja szkolna) w celu identyfikacji. Waga sportowca nie 
może być wyższa o więcej niż o 5% (bez judogi) oficjalnego limitu kategorii wagowej 
(szczegółowe wyliczenia w załączonej tabeli). 

1.2.4. W celu wytypowania zawodniczek i zawodników przeprowadza się losowanie w drodze 
elektronicznej / lub w inny wyznaczony przez kierownika zawodów sposób. Drogą losową 
wybiera się po 3 osoby z każdej kategorii wagowej. 

1.2.5. Lista wylosowanych zawodników jest wywieszana w sali rozgrzewkowej i w okolicach 
sekretariatu zawodów.  

1.2.6. Zawodnik, który nie zgłosił się na ważenie kontrolne lub nie posiadał właściwego limitu 
wagowego (nadwaga), traci możliwość udziału w zawodach. Przeciwnik wychodzi na matę i 
zwycięża przez fusen gachi.  
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