Nazwa zawodów

Organizator
Termin zawodów
Miejsce

Program

Kierownik zawodów
Uczestnictwo

Zgłoszenia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostwa Polski Judo Kata
Seniorów,
U-23, U-18, U-15, U-13
Polski Związek Judo, Główna Komisja Dan,
Klub Sportów Walki "Satori" Jaworzno
05.04.2020 r. (niedziela) godz. 12:00
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 19
im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
ul. Kasztanowa 33, Jaworzno 43-600
Zawody rozgrywane na 2 matach ( 8mx8m).
Godz. 11:30 - weryfikacja ostateczna oraz losowanie
kolejności.
Godz. 12:00 otwarcie zawodów oraz pokazy w Kat.
6,7,8,9,10. Po zakończeniu pokazów przerwa 15 min. i
rozpoczęcie pokazów w Kat.1,2,3,4,5
Dekoracja medalistów po zakończeniu wszystkich
pokazów.
Sławomir Smater e-mail dan@pzjudo.pl
Warunki uczestnictwa w zawodach zgodnie z
Regulaminem Sportowym (licencje, stopnie
szkoleniowe).
Pary demonstrujące Kata mogą składać się z 2 mężczyzn,
2 kobiet lub mężczyzny i kobiety.
Obowiązują judogi koloru białego ( do pokazów i
dekoracji).
Wiek Tori decyduje o rywalizacji w danej kategorii. Uke
może być młodszy o jedną kategorię.
Zawodnik może brać udział w jednej kategorii tylko
jeden raz.
W zawodach seniorów zawodnik może brać udział w
każdej z 5 kategorii ale tylko raz w danej kategorii.
Zawodnik może brać udział w zawodach o jedną
kategorię wiekową wyżej.
Zgłoszeń dokonują tylko i wyłącznie kluby sportowe.
Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.
Zgłoszeń można dokonywać do dnia 02.04.2019 na adres
pzjudo@pzjudo.pl podając w zgłoszeniu kategorię.

Kategorie:
Kategoria 1 (seniorzy)
Kategoria 2 (seniorzy)
Kategoria 3 (seniorzy)
Kategoria 4 (seniorzy)
Kategoria 5 (seniorzy)
Kategoria 6 (U 23)
Kategoria 7 (U 23)
Kategoria 8 (U 18)
Kategoria 9 (U 15)
Kategoria 10 (U 13)
Opłata startowa
Nagrody
Sędziowanie

Badania lekarskie

Roczniki
1996 i starsi Nage no Kata.
1996 i starsi Katame no Kata.
1996 i starsi Kodokan Goshin Jutsu.
1996 i starsi Kime No Kata
1996 i starsi Ju No Kata
1997-2001
Nage no Kata–1,2,3 grupa (3 pierwsze gr.)
1997-2004
Katame no Kata – 1 grupa ( pierwsza gr.)
2002-2006
Nage no Kata– 1,2,3 grupa (3 pierwsze gr.)
2004-2008
Katame no Kata - 1 grupa ( pierwsza gr.)
2007-2009
Nage no Kata
- 1 grupa ( pierwsza gr.)
60 zł od pary
Dyplomy i medale za miejsca I – III
Sędziowie oceniają Kata na podstawie „ Zawody Kata
kryteria oceny” Komisji Kata Międzynarodowej Federacji
Judo (IJF). Szczegółowe informacje na stronie PZ Judo.
Standardy wykonania poszczególnych Kata opublikowane
są w „ Podręcznikach Kodokan Kata” opublikowanym na
stronie PZ Judo.
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Informacje dodatkowe:
Jeśli Tori lub Uke nie może kontynuować z powodu urazu, choroby lub wypadku podczas
prezentacji Kata, para zostanie uznana za niezdolną do kontynuacji. W przypadku drobnych obrażeń,
zgodnie z decyzja sędziów, pokaz zostanie wstrzymany, a zawodnikowi zostanie udzielona pierwsza
pomoc poza obszarem pokazu. Para zostanie wezwana do powtórzenia całego Kata tak szybko, jak to
możliwe po pokazie ostatniej pary. Jeżeli podczas drugiego pokazu Kata, nastąpi nowe obrażenie u
tych samych sportowców, para będzie uważana za niezdolną do ukończenia prezentacji.

Główna Komisja Dan

