POLSKI ZWIĄZEK JUDO

JUDO
PUCHAR POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH
I JUNIORÓW MŁODSZYCH
TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH
OLEŚNICA 2018

24 listopada 2018 r.

PUCHAR POLSKI
JUNIOREK MŁODSZYCH I JUNIORÓW MŁODSZYCH

1. ORGANIZATORZY
Polski Związek Judo
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Gmina Oleśnica
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Związek Judo

2. PROGRAM
23.11.2018 r. (piątek) Hotel Perła, ul. Jana Sinapiusa 12
16:00-21:00

Przyjazd i zakwaterowanie ekip

19:30-20:30

Weryfikacja do Pucharu Polski Juniorek i Juniorów Młodszych

21:00

Konferencja techniczna oraz losowanie wszystkich kategorii wagowych

24.11.2018 r. (sobota) - Hala OKR Atol w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4
06:30-07:30

Waga nieoficjalna

07:30-08:30

Ważenie oficjalne oraz przegląd lekarski

09:15

Walki eliminacyjne i repasażowe oraz o brązowe medale

17:30

Uroczyste otwarcie zawodów
Blok walk finałowych
Dekoracja medalistów

3. MIEJSCE ZAWODÓW
HALA SPORTOWA OKR ATOL W OLEŚNICY
ul. Kochanowskiego 4
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4. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów w Hotelu Perła czynne w godz. 18:00-22:00 w dniu 23.11.2018r. oraz w hali zawodów
w godz. 12:00-14:00 w dniu 24.11.2018 r.
Kierownik biura: Pan Bartłomiej Bochniak, tel. +48 667 931 992

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW
o
o
o

Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać ważną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne
badania sportowo - lekarskie.
Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję
klubową Polskiego Związku Judo.
Zawody zostaną rozegrane na czterech matach (pole walki o wymiarach 7 metrów na 7
metrów)systemem, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Judo.

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI
o
o
o

Roczniki 2002 - 2004
Stopień szkoleniowy: minimum 4 kyu
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

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 19 listopada 2018)
o

Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system
elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 19 listopada 2018 włącznie (poniedziałek) do godz.
24.00 (www.pzjudo.pl/system)
o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy
zawodników polskich).
o Tryb dokonania korekt:
 Do 19 listopada 2018 włącznie (poniedziałek) do godz. 24:00 drogą elektroniczną przez
system,
 w terminie od 20 do 23.11.2018 (piątek) do godziny 14:00 przez system i równolegle mailem
na adres: zawody@pzjudo.pl
 podczas weryfikacji w dniu 23.11 u kierownika zawodów (w godz. 19:30-20:30)
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).
o Zgłoszenia zawodników zagranicznych dokonywane są przez organizatora na adres:
zawody@pzjudo.pl
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9. KOSZTY UCZESTNICTWA
o
o
o

Uczestniczące kluby
Opłata startowa - 35 zł - od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki
Opłata dla zawodników zagranicznych – 15 euro

10. WAŻENIE I KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH
o
o
o
o

Podczas oficjalnego oraz losowego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości oraz
ważne badania lekarskie.
Godziny wagi kontrolnej, oficjalnej dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz wagi
losowej zgodnie z programem zawodów (patrz punkt 2 – program).
Nie obowiązuje tolerancja wagowa
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 100 g dla zawodniczek i zawodników.

11. KIEROWNIK ZAWODÓW
o

Pan Jarosław Wołowicz, adres e-mail: j.wolowicz@pzjudo.pl

12. Delegat PZ Judo
o

Do ustalenia

13. SĘDZIOWANIE
o
o

o
o

Sędzia główny: do ustalenia
Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF 2018:
http://99e89a50309ad79ff91d082b8fd5551e97bc65e327988b444396.r14.cf3.rackcdn.com/up/2018/02/Explanatory_guide_o
f_the_judo_-1518517252.pdf
Stosowanie shime-waza oraz kansetsu-waza jest dozwolone.
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_u18u12_na_rok_2018_06.01.2018.pdf

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

15. TRANSPORT
We własnym zakresie.
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16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
o

o

o
o

Zakwaterowanie (zawodnicy i trenerzy):
Hotel Perła
ul. Jana Sinapiusa 12, 56-400 Oleśnica
tel/fax +48 713143519 (www.hotelperla.pl)
Ceny noclegów (cena noclegu ze śniadaniem):
Pokój 2 os – 95 zł za osobę.
Pokój 3 osobowy- 95 zł za osobę.
Pokój 4 osobowy – 90 zł za osobę.
Rezerwacje prosimy składać bezpośrednio w hotelu:
Tel. +48 713143519; e-mail: hotel@hotelperla.pl
Zakwaterowanie (delegat PZ Judo, sędziowie, kierownik zawodów):
Hotel Perła ul. Jana Sinapiusa 12, 56-400 Oleśnica
tel/fax +48 713143519 (www.hotelperla.pl)

17. JUDOGI
o
o
o
o

Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwsza/-y wyczytany zakłada judogi białe, druga/-i
judogi niebieskie.
Dopuszcza się czerwoną przepaskę. Pierwsza/-y wyczytany zakłada judogi białe, druga/-i
białe z czerwoną przepaską.
Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki: http://www.eju.net/statutes
Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
o

Za miejsca 1-3 medal i dyplomy

19. INNE INFORMACJE
o

o

o

Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników
zawodów spoczywa na klubach.
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.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

19. 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 Oleśnicy!

