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         Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piaseczno 

13 Marzec 2021 

 

1. ORGANIZATORZY 

Polski Związek Judo 
GOSiR Piaseczno 
UKS Judo Ikizama 
 

2. PROGRAM* 

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy - zawodnicy, trenerzy i działacze muszą stosować się 
do poniższych zasad: 
• zawsze nosić maseczkę. Wyjątki: zawodnicy na tatami podczas zawodów, gdzie jest to 
zabronione oraz zawodnicy w sali rozgrzewkowej (gdzie jest to do wyboru zawodnika);   
 • zachować dystans 1,5 m przez cały czas pobytu na zawodach, z wyjątkiem 
zawodników podczas ich zawodów i rozgrzewki;   
Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona z udziału 
w zawodach (decyduje Kierownik zawodów).   

12.03.2021 r. (piątek)  
Hala GOSiR: ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno 
 
18.00-19.30	 Weryfikacja	

19:30-20:00	 Waga	nieoficjalna	

20:00-21.00	 Waga	oficjalna	

21.00	 Odprawa	techniczna-	losowanie	

13.03.2021 r. (sobota)  
Hala GOSiR: ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno 
 
07:30-9.00	 Waga	nieoficjalna	

09.00-10.00					 Waga	oficjalna	
10.00–11:	00	
	 Konferencja techniczna i losowanie zawodów	

10.00-10.30	 Odprawa	sędziowska	

11:00	–	11:15			 Uroczyste	otwarcie	zawodów	
	

11.15	 Start	walk	eliminacyjnych	i	repasażowych	1	Tura	66kg,	73kg,	81kg,	90kg,	+90kg,	40kg,	44kg,	48kg,	52kg	
	

15:00	 Start	walk	eliminacyjnych	i	repasażowych	2	Tura	46kg,	50kg,	55kg,	60kg,	57kg,	63kg,	70kg,	+70kg	
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	 Walki	finałowe	w	trakcie	zawodów	po	ukończeniu	4	kategorii	

	 Ceremonia	dekoracji	w	trakcie	zawodów	

*UWAGA! Harmonogram rozgrywania zawodów dla poszczególnych kategorii wagowych może ulec zmianom w zależności od liczby 
zgłoszonych i zweryfikowanych zawodniczek i zawodników. 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 

HALA SPORTOWA   
GOSiR Piaseczno, 

Ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno 

4. BIURO ZAWODÓW 

Organizator: 

Pan Artur Zieliński, Tel. 506-143-100, e-mail: judoikizama@gmail.com 

Kierownik Biura: 

Pani Kinga Rakowska- 535-001-715 

12.03.2021 (piątek) 19.00-21.00 
13.03.2021 (sobota)  

Od godz. 8:00 do zakończenia zawodów 

 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać, ważną licencję Polskiego Związku Judo i aktualne 
badania sportowo - lekarskie. 

o Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 
klubową Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane na czterech matach 7 x 7 m systemem zgodnym z 
Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo. Ważne 
informacje dotyczące ogólnych warunków uczestnictwa zawarte w punkcie 1.4.1 
Regulaminu.  

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki: 2004-2005. Zawodnicy młodsi zgodnie Regulaminem Sportowym.  

o Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu 

o Czas walki: 4 min + GS (czas nielimitowany) 
 

 
           
          Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Piaseczno 

13 Marzec, 2021 
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          7. KATEGORIE WAGOWE 
o Juniorki mł: - 40kg, -44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg. 
o Juniorzy mł: -46kg, -50kg, - 55kg, -60 kg, - 66 kg, -73 kg, -81 kg, - 90 kg, +90 kg. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 08 marca 2020 r.) 

o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 
elektroniczny PZ judo. Zgłoszenia do dnia 08.03.2021 roku włącznie do godz. 24:00 (www : 
pzjudo.pl/system) 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem itp.) nie będą uwzględniane! 
Dotyczy zawodników z Polski. 

o Tryb dokonania korekt: 
Ø Do dnia 08.03.2021 r. Drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 
Ø 11.03-12.03.2021 do godz. 18:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle e-

mailem na adres zawody@pzjudo.pl 
Ø W czasie weryfikacji – wg programu zawodów. 
Ø Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane 

po terminie – obowiązuje opłata: startowe x 2 (Regulamin Sportowy PZ 
Judo). 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Uczestniczące kluby 
o Opłata startowa – 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 
o Potwierdzenie zapłaty startowego prosimy wysłać na adres judoikizama@gmail.com, 

wraz z listą zawodników, którzy zostali zgłoszeni na zawody. 
o Prosimy w mailu wysłać dane do faktury, dokument będzie do odbioru w biurze w 

trakcie trwania zawodów. Opłata startowa przelewem przed zawodami jest warunkiem 
dopuszczenia do zawodów. 

o Opłata startowa płatna przelewem na PNB Paribas 
 nr. Konta 54 1750 0012 0000 0000 3542 4113, UKS Judo Ikizama,  
ul. Zimowa 33a/12, 05-515 Nowa Iwiczna (NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI 
GOTÓWKĄ W TRAKCIE ZAWODÓW – ze względu na sytuację epidemiczną) 
 
 

 

10. WAŻENIE TOLERANCJA WAGOWA 

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, 
maseczki ochronne na twarz. 

o Uwaga: W trosce o bezpieczeństwo i zminimalizowanie liczby ważących się jednego 
dnia, ważenie odbywać się będzie w piątek oraz w sobotę zgodnie z programem. 
Zawodniczka, zawodnik może ważyć się tylko raz. 

11. KIEROWNIK ZAWODÓW 

Pan Jarosław Wołowicz 501 498 167, e-mail: zawody@pzjudo.pl 

Pan Adam Prokopczyk 

12. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 
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Pan	Cezary	Borzęcki	

	

13. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Sędzia główny: Krystyna Macioszczyk 
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 

Hotel  : Da Silva Piaseczno, ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno 
Pokój 1 – osobowy, cena 170,00 zł ze śniadaniem 
Pokój 2-osobowy. cena 200,00 zł ze śniadaniem 
Pokój 3 osobowy. cena 230,00 zł ze śniadaniem 
Liczba miejsc w hotelach jest ograniczona. Kluby składają rezerwacje na adres : b.pylak@desilva.pl 
na hasło „IKIZAMA” Termin rezerwacji do dnia 06.03.2021 roku. Po tym terminie organizator nie 
gwarantuje miejsc hotelowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. W czasie trwania zawodów będzie funkcjonował 
na hali bufet z kawą, herbatą i przekąskami. 
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17. JUDOGI 

• W zawodach juniorów młodszych zawodnik wpisany na listę jako drugi może 
założyć judogę białą i czerwony pas. Jeżeli obaj zawodnicy walczą w białych 
judogach to zawodnik wpisany na listę walk jako pierwszy dodatkowo zakłada 
biały pas.  

• Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w punkcie 
5.1.2 Regulaminu Sportowego PZ Judo.  

• Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

 

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

o za miejsca 1-3 medale 
o za miejsca 1-3 dyplomy 
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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  
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe poza regulaminem 
zawodów. 

UWAGA! 

o Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia podczas 
weryfikacji do zawodów a przed rozpoczęciem konferencji technicznej do kierownika 
zawodów wypełnionego i podpisanego kwestionariusza sanitarnego (dokument w 
załączeniu). 

o 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 w strefie zawodów) jedynie ci uczestnicy zawodów, dla 
których jest to określony czas zawodów (walk) – walczące zawodniczki i zawodnicy 
oraz zgłoszeni, licencjonowani i akredytowani trenerzy, sędziowie, ekipa techniczna i 
medyczna oraz akredytowani przedstawiciele mediów. Zawody rozgrywane bez udziału 
publiczności. 

 

20. 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. 

 

21. REZERWACJA POSIŁKÓW NA HALI 

REZERWACJE:  pod adresem mailowym: matulkacatering@gmail.com  

 

Życzymy miłego pobytu w Piasecznie! 

 


