
Godzina rozpoczęcia / kolejność Kategoria wagowa Godzina rozpoczęcia Kategoria wagowa Godzina rozpoczęcia Kategoria wagowa

70 kg 63 kg 57 kg

78 kg 52 kg 48 kg

Nie wczesniej niż 12:45
44kg, 48kg, 52kg                          

walki finałowe
Nie wczesniej niż 12:45

 57kg, 63kg                          

walki finałowe
Nie wczesniej niż 12:45

70kg, 78kg                         

walki finałowe

Godzina rozpoczęcia Kategoria wagowa Godzina rozpoczęcia Kategoria wagowa Godzina rozpoczęcia Kategoria wagowa

73 kg 73 kg +100 kg

66 kg 66 kg 100 kg

66kg, 73kg                          

walki finałowe

100kg, +100kg                    

walki finałowe

81 kg 81 kg 90 kg

60 kg 60 kg 55 kg

60kg, 81kg                      

walki finałowe

55kg, 90kg                        

walki finałowe

                  11:00                                 
1. walki eliminacyjne, repasażowe,  

o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

                  11:00                                 
1. walki eliminacyjne, repasażowe,  

o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

                  11:00                                 
1. walki eliminacyjne, 

repasażowe,  o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

Nie wcześniej niż o godz. 

15:15                                               
1. walki eliminacyjne, repasażowe, 

o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

Nie wcześniej niż o godz. 

15:15                                               
1. walki eliminacyjne, repasażowe, 

o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

Nie wcześniej niż o godz. 

15:15                                               
1. walki eliminacyjne, 

repasażowe, o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

Program* zawodów 24.02.2019 r. Trzcianka

MATA 1 MATA 2 MATA 3

Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Trzciance

*  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów.

Program zawodów ma charakter orientacyjny, kolejność rozgrywania kategorii wagowych i walk może ulec zmianie (ewentualne zmiany programu będę ogłaszane przez spikera zawodów).

MATA 1 MATA 2 MATA 3

Nie wcześniej niż o godz. 

13:00                                                 
1. walki eliminacyjne, repasażowe, 

o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

Nie wcześniej niż o godz. 

13:00                                                 
1. walki eliminacyjne, repasażowe, 

o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie

Nie wcześniej niż o godz. 

13:00                                                 
1. walki eliminacyjne, 

repasażowe, o medale brązowe                                            

2. naprzemianstronnie runda po 

rundzie


