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1. ORGANIZATORZY 

Polski Związek Judo 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
Urząd Miasta Poznań 
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu 
 

2. PROGRAM* 
 

11.12.2020 r. (Piątek)      Novotel Poznań Malta,  ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań 
 
 
15.00-20.00 Biuro Zawodów 
15.00-18.15 Ważenie kontrolne 
16:00-18:15 Weryfikacja do zawodów indywidualnych wszystkich kategorii wagowych (korekty 

zgłoszeń, złożenie wymaganych kwestionariuszy sanitarnych, zgody na start dla 
niepełnoletnich) 

18.30-20.30 Waga oficjalna:  
- młodziczki, kategorie wagowe:  -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg, 
- młodzicy, kategorie wagowe:     -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg -60kg 

21.30 Konferencja techniczna i losowanie zawodów indywidualnych – wszystkie kategorie 
wagowe  
Uwaga. Konferencja techniczna i losowanie w formie online. 
 12.12.2019 r. (Sobota)      Hala Sportowa UAM, UL. Zagajnikowa 9 

        
 
9.00 – 14:00 Biuro zawodów  
9.00-9.30 Odprawa sędziowska 
9.45 Oficjalne otarcie Mistrzostw Polski Młodzików 
10.00 
 

*Walki eliminacyjne, repasażowe i finałowe: 
- młodziczki, kategorie wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg, 
- młodzicy, kategorie wagowe:    -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg -60kg 

  Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończeniu walk finałowych 
12.12.2020 r. (Sobota)       Novotel Poznań Malta,    ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań 
 
 
15.00-20.00 Biuro zawodów (16:00-20:00 – przyjmowanie kwestionariuszy sanitarnych wyłącznie 

od walczących w niedzielę) 
	15.00-18.15 Ważenie kontrolne 

18.30-20.30 Waga oficjalna  
- młodziczki, kategorie wagowe: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, 52 kg 
- młodzicy, kategorie wagowe: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg. 

13.12.2020 r. (Niedziela)      Hala Sportowa UAM, UL. Zagajnikowa 9 
        
 
9.00 – 16:00 Biuro zawodów 
10.00 *Walki eliminacyjne, repasażowe i finałowe: 

- młodziczki, kategorie wagowe: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, 52 kg 
- młodzicy, kategorie wagowe: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg. 

 Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończeniu walk finałowych 
*UWAGA! Harmonogram rozgrywania zawodów dla poszczególnych kategorii wagowych może ulec zmianom w zależności od liczby 
zgłoszonych i zweryfikowanych zawodniczek / zawodników. Ostateczny program szczegółowy zostanie podany podczas konferencji technicznej. 
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3. MIEJSCE ZAWODÓW                                            
HALA SPORTOWA UAM   ul. Zagajnikowa 9,  Poznań 

  http://swfis.amu.edu.pl/page.php?id=115&podstrona=true                                                      

4. BIURO ZAWODÓW 
Kierownik Biura: p. Mariusz Groński , tel.  601 288-351; adres e-mail: mariusz.gronski@judo-poznan.pl  
 

- 11.12.2020 (piątek) w godz. 16:00 – 22.00 
Novotel Poznań Malta, ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań 

 

-12.12.2020 (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00 
Hala sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9, Poznań 

 

-12.12.2020 (sobota) w godzinach 16.00 – 20.00 
Novotel Poznań Malta, ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań 

 

-13.12.2020 (niedziela) w godzinach 9.00 – 14.00 
Hala sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9, Poznań 

 
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. 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 
o Roczniki 2005-2006 
o Stopień szkoleniowy: minimum V kyu   
o Czas walki: 3 min. + GS (czas nielimitowany) 

 
 

7. KATEGORIE WAGOWE 
Młodziczki: -36kg, -40kg, -44kg, 48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 
Młodzicy: -42kg, - 46kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 7.12.2020) 
o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 

elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 7.12.2020r. włącznie 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 dnia 07.12.2020 drogą elektroniczną przez system,   
• od dnia 8.12. do dnia 11.12.2020 do godziny 16:00 przez system i równolegle mailem na 

adres: zawody@pzjudo.pl 
o Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – 

obowiązuje kara regulaminowa w wysokości 100 zł od spóźnionego zgłoszenia, wniesiona 
do organizatora zawodów nie później niż 30 minut do czasu rozpoczęcia losowania 
(Regulamin Sportowy PZ Judo). 

 

 

 

 

 



 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
o Uczestniczące kluby 
o Opłata startowa – 50,00 zł - od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 

 

 
10. WAŻENIE  

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości i imienny identyfikator.  
o Nie obowiązuje tolerancja wagowa. 
o 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 
    P. Jarosław Wołowicz tel. 501 498 167   e-mail: zawody@pzjudo.pl 

     12. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 
							P.	Józef	Jopek	
 

13. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 
o Sędzia główny: Krystyna Macioszczyk 

o Odprawa sędziowska godz. 9:00 – 9:30 

o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF  

14. TRENERZY 

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

 

15. TRANSPORT 
We własnym zakresie.  
 

 
 

16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
o Zakwaterowanie (zawodnicy i trenerzy):  

Novotel Poznań Malta, ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań,  
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-0525-novotel-poznan-malta/index.shtml  

1 os. ze śniadaniem – 140 zł/doba 
2 os. ze śniadaniem – 180 zł/doba 
3 os. ze śniadaniem – 260 zł/doba                                                                                                    

Rezerwacje noclegów bezpośrednio w hotelu – hasło ‘Judo’:  
Poniżej dane do rezerwacji na które kluby mogą się zgłaszać (zgłoszenie koniecznie musi 
być wykonane za pośrednictwem email) – termin do 4 grudnia 2020r.: 

H0525-RE@accor.com 
Tel : +48 (61) 65 43 192 
 

Istnieje możliwość zamówienia w hotelu kolacji za cenę 40,00 zł od osoby. Zamówienia należy 
składać bezpośrednio w Hotelu. 
 

o Wyżywienie na hali sportowej caternig na zamówienie klubu  
 

 
 

       
         Mistrzostwa  Polski Młodzików i Młodziczek 

POZNAŃ 
12-13.12. 2020 

 

 



 
 

 

o Zakwaterowanie (delegat PZ Judo, kierownik zawodów, sędziowie):  
 

Novotel Poznań Malta, ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań 
 

 
 

17. JUDOGI 
o W zawodach młodzików zawodnik wpisany na listę walk jako pierwszy zakłada białą judogę. 

Zawodnik wpisany na listę jako drugi zakłada niebieską judogę lub białą judogę i czerwony 
pas. Jeżeli obaj zawodnicy walczą w białych judogach to zawodnik wpisany na listę walk jako 
pierwszy dodatkowo zakłada biały pas.  

o Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w rozdziale 5 
Regulaminu Sportowego PZ Judo  Regulamin sportowy PZ Judo  

o Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
o za miejsca 1-3 medale 
o za miejsca 1-5 dyplomy 

 

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 orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie 
obowiązujących przepisów. Za ważność badań lekarskich odpowiada zawodnik, a w 
przypadku zawodnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny. Na klubie spoczywa 
obowiązek weryfikacji ważności badań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zaistniałe wydarzenia.  

o Zawody zostaną rozegrane na 3 matach (pole walki o wymiarach 7m x 7m) systemem 
zgodnym z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo. 

o Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

UWAGA! 

• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do 
biura zawodów do osób wyznaczonych wypełnionego i podpisanego 
kwestionariusza sanitarnego plus w przypadku zawodniczek i zawodników zgody 
rodziców na start (dokumenty w załączeniu).  

• Ze względu bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem wirusem  
SARS-CoV-2 oraz ograniczenia liczby osób w hali sportowej na terenie hali zawodów 
mogą przebywać (w strefie kibica i strefie zawodów) jedynie ci uczestnicy zawodów 
dla których jest to dzień zawodów – walczące zawodniczki i zawodnicy oraz 
zgłoszeni licencjonowani i akredytowani trenerzy, sędziowie, ekipa techniczna i 
medyczna. 

• Informacje dotyczące reżimu sanitarnego podczas zawodów znajdują się w 
dokumencie „Regulamin zawodów MP Młodzików – bezpieczeństwo sanitarne”.  

 

 

20. PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA 
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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 oraz zasady bezpieczeństwa wyznaczone 
przez Organizatora zawodów. 

Życzymy miłego pobytu w Poznaniu! 


