
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W JUDO 

 
 

ORGANIZATOR 

  

 Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława 
Staszica w Pile 

 Organizacja Środowiskowa AZS Poznań 

TERMIN ZAWODÓW 12 – 14. kwietnia 2019 r. 

MIEJSCE ZAWODÓW Hala Sportowa PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10 

ADRES 
KORESPONDENCYJNY 

Klub Uczelniany AZS PWSZ Piła, ul. Podchorążych 10 
64-920 Piła 
tel. 67 3522656, e-mail: swfis@pwsz.pila.pl 

STRONA INTERNETOWA www.ampjudo.pwsz.pila.pl 

ZASADY UCZESTNICTWA Zgodnie z regulaminem ogólnym i technicznym AMP na 2019 r. 

KOSZT Y UCZESTNICTWA Pokrywają zgłoszone Uczelnie 

ZGŁOSZENIA 
Tylko w systemie e-madzia do dnia 8.04.2019r.  
https://e-madzia.pl/ 

KLASYFIKACJA Zgodnie z regulaminem technicznym AMP w Judo na 2019 r. 

ZAKWATEROWANIE Zgodnie komunikatem nr 1 i nr 2 Organizatora 

KIEROWNIK ZAWODÓW Jarosław Wołowicz 

SĘDZIA GŁÓWNY Marek Tytonik 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW 

12.04.2019 r. (piątek) Hotel GROMADA,  Al. Piastów 15 (centrum miasta)   

17:00-20:00 Weryfikacja zawodników dla wszystkich kategorii wagowych kobiet i mężczyzn 

18.00-19:00 Waga kontrolna w kat. mężczyzn: -90 kg, -81 kg, -73 kg, - 66 kg, -60 kg. 

19:00-20:30 Waga oficjalna i kontrola badań lekarskich w kat. mężczyzn: -90 kg, -81 kg, -73 kg, - 66 kg, -60 kg. 

20:30 Konferencja techniczna i losowanie kat. mężczyzn 

13.04.2019 r. (sobota) Hala sportowa PWSZ, ul. Podchorążych 10 

10:00 Walki eliminacyjne i repasażowe w kat. mężczyzn -90 kg, -81 kg, -73 kg, - 66 kg, -60 kg.  

13:00 Otwarcie zawodów 

14:00-16:00 Blok walk o medale, po zakończeniu walk ceremonia dekoracji 

13.04.2019 r. Hotel GROMADA,  Al. Piastów 15 (centrum miasta)   

18:00-19:00 
Waga kontrolna w kat. mężczyzn: +100 kg, -100 kg 
kobiet: +78 kg, -78 kg, -70 kg, -63 kg, -57 kg, -52 kg, -48 kg. 

19:00-20:00 
Waga oficjalna i kontrola badań lekarskich w kat. mężczyzn: +100 kg, -100 kg 
kobiet: +78 kg, -78 kg, -70 kg, -63 kg, -57 kg, -52 kg, -48 kg. 

20:30 Losowanie w kat. kobiet i mężczyzn 

14.04.2019 r. (niedziela) Hala sportowa PWSZ, ul. Podchorążych 10 

10:00 
Walki eliminacyjne i repasażowe w kat. kobiet +78 kg, -78 kg, -70 kg, -63 kg, -57 kg, -52 kg, -48 
kg. i mężczyzn +100 kg, -100 kg 

12:00-14:00 Blok walk o medale, po zakończeniu walk ceremonia dekoracji 
 

https://e-madzia.pl/

