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 Andrzej Malina 

 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany M. St. Warszawa 

Mistrz Świata w zapasach klasycznych. Olimpijczyk, 
Najlepszy sportowiec Polski w plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego” 1986 r. trener - asystent kadry narodowej w 
zapasach klasycznych na IO Atlanta 

 

 

Drodzy sportowcy, trenerzy, działacze, Szanowni Państwo, 

Jest mi niezmiernie miło, że zawody rangi Mistrzostw Polski 

juniorek i Juniorów w Judo odbędą się właśnie na terenie 

naszej pięknej dzielnicy. Od lat wspieramy działalność 

sportową, z dużym zaangażowaniem realizujemy różne 

projekty a szczególnie bliskich mojemu sercu sportów walki.  

Obserwuję i doceniam świetną pracę trenerów w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego na ul. Lindego 20 w Warszawie. 

Zauważalny jest duży rozwój naszych zawodników judo.  

Życzę dalszych sukcesów oraz wielu wygranych walk.  

Mam nadzieję, że nasza przyjazna dzielnica będzie dla 

Państwa bardzo gościnna.  
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1. ORGANIZATOR 

Polski Związek Judo 

2. PARTNERZY 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

Urząd Dzielnicy Bielany  

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Centrum Rekreacyjno – Sportowe Bielany    

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego  

3. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID - 19 

1. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 
2. W każdym dniu zawodów w CRS Bielany (w tym - w hali sportowej, na sali rozgrzewki i na 

trybunach) mogą przebywać tylko zawodnicy, którzy w tym dniu stratują w zawodach oraz 
zgłoszeni, licencjonowani i akredytowani trenerzy, sędziowie, ekipa techniczna i medyczna 
oraz akredytowani przedstawiciele mediów.  

3. 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 pobyt na zawodach (także na trybunach w czasie   

oczekiwania na start). Wyjątki: zawodnicy podczas ich zawodów i podczas rozgrzewki;  
• dezynfekować ręce.  

Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona z udziału 
w zawodach (decyduje Kierownik zawodów).   

 

4. PROGRAM* 

26.03.2021 r. (piątek)  
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209, Warszawa  

16:00 – 20.00 Biuro zawodów 

16.00 - 19.00     Ważenie kontrolne  
 18:00 – 19:00    

 
Weryfikacja do zawodów indywidualnych wszystkich kategorii wagowych (korekty zgłoszeń). 
Weryfikacja do zawodów drużynowych (korekty zgłoszeń). 

 19:00 - 20:00   
Waga oficjalna  
 - juniorki-kategorie wagowe –-57kg, -63kg,	-70kg,	-78kg,	+78kg	
 - juniorzy – kategorie wagowe –-73kg, -81kg,	-90kg,	-100kg,	+100kg 

21.00 Konferencja techniczna i losowanie zawodów indywidualnych – wszystkie kategorie wagowe – on-line. 
Losowanie zawodów drużynowych – on-line 
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27.03.2021 r. (sobota)  
Hala Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, ul. Lindego 20, 01-952, Warszawa 

9.00-15.00	 Biuro	zawodów		

9:00	-	9.45	 Ważenie	losowe	

9:00	-	9.45	 Odprawa	sędziowska	
10.00	 Oficjalne	otwarcie	Indywidualnych	i	Drużynowych	Mistrzostw	Polski	Juniorek	i	Juniorów	

	

10.30	
Walki	eliminacyjne	i	repasażowe	wg.	programu	rozegrania	zawodów:		
-	juniorki-kategorie	wagowe	–	57kg, -63kg,	-70kg,	-78kg,	+78kg	
- juniorzy – kategorie wagowe –-73kg, -81kg,	-90kg,	-100kg,	+100kg	

17.00	 Blok	walk	finałowych	(walki	o	medale	brązowe	i	finały)	
	 Ceremonia	dekoracji	bezpośrednio	po	zakończeniu	bloku	finałowego	

27.03.2021 r. (sobota)  
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209, Warszawa	
16.00-20.00	 Biuro	zawodów	

	16.00	-	19.00					 Ważenie	kontrolne	
	
	19:00	-	20:00			 Waga	oficjalna	zawodów	indywidualnych	
	-	juniorki-kategorie	wagowe	–	44kg, -48kg, -52kg,	
	-	juniorzy	–	kategorie	wagowe	–	55kg, -60kg, -66kg,		
	

19.00-20.00	 Waga	oficjalna	zawodów	drużynowych-	mixed	team	zgodnie	z	regulaminem	PZ	Judo	
	-	juniorki	-	kategorie	wagowe	–	-57kg,	-70kg,	+70kg	
	-	juniorzy	–	kategorie	wagowe	–	-73kg,	-90kg,	+90kg		
	28.03.2021 r. (niedziela)  

Hala Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, ul. Lindego 20, 01-952, Warszawa	
9.00-15.00	 Biuro	zawodów	

9:00	-	9.45	 Ważenie	losowe	

10.00	
Walki	eliminacyjne	i	repasażowe	wg	programu	rozegrania	zawodów:		
	-	juniorki-kategorie	wagowe	–	-44kg, -48kg, -52kg,	
	-	juniorzy	–	kategorie	wagowe	–	55kg, -60kg, -66kg,		
	

	 Blok	walk	finałowych	(walki	o	medale	brązowe	i	finały)	bezpośrednio	po	zakończeniu	walk	
eliminacyjnych	i	repasażowych	

	 Ceremonia	dekoracji	bezpośrednio	po	zakończeniu	bloku	finałowego	

Nie	 wcześniej	
niż	14.00	

Walki	eliminacyjne	i	repasażowe	zawodów	drużynowych-	mixed	team	
	-	juniorki-kategorie	wagowe	–	-57kg,	-70kg,	+70kg	
	-	juniorzy	–	kategorie	wagowe	–	-73kg,	-90kg,	+90kg		
	

	 Blok	walk	finałowych	(walki	o	medale	brązowe	i	finały)	bezpośrednio	po	zakończeniu	walk	
eliminacyjnych	i	repasażowych	

	 Ceremonia	dekoracji	bezpośrednio	po	zakończeniu	bloku	finałowego	

*UWAGA! Harmonogram rozgrywania zawodów dla poszczególnych kategorii wagowych może ulec zmianom w zależności od liczby 
zgłoszonych i zweryfikowanych zawodniczek i zawodników. Ostateczny program zostanie podany podczas Konferencji technicznej. 

5. MIEJSCE ZAWODÓW 

Centrum Rekreacyjno – Sportowe Bielany ul. Lindego 20, Warszawa             ,  
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6. BIURO ZAWODÓW 

Organizatorzy: Arkadiusz Bęcek – Sekretarz Generalny PZ Judo  

         Adam Maj – Dyrektor Sportowy PZ Judo 

Biuro zawodów: Patrycja Graczykowska tel. 530-531-971, e-mail: juniors@pzjudo.pl 
26.03.2021 (piątek) 16.00-20.00 

27.03.2021 (sobota) 09.00-15.00 i 16.00-20.00 

28.03.2021 (niedziela) 10.00-14.00 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o W indywidualnych i drużynowych MP U21 mają prawo startu tylko zawodnicy posiadający 
PESEL i licencję PZ Judo oraz ważne badania sportowo-lekarskie (orzeczenie lekarskie) 
zgodnie z Regulaminem PZ Judo. 

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

o Zawody zostaną rozegrane na trzech matach 8 x 8 m systemem zgodnym z Regulaminem 
Sportowym Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane zgodnie Regulaminem Sportowym PZ Judo oraz Regulaminem 
Systemu Sportu Młodzieżowego na rok 2021 
 

8. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki: 2001 – 2003, zawodnicy młodsi zgodnie z Regulaminem SSM na rok 2021. 

o Stopień szkoleniowy: minimum 2 kyu 

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

9. KATEGORIE WAGOWE  

Kategorie wagowe zawodów indywidualnych 

o Juniorki: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 
o Juniorzy: -55kg, -60kg, - 66kg, -73kg, -81kg, - 90kg, -100kg, + 100kg. 

Kategorie wagowe zawodów drużynowych 

o Juniorki: -57 kg (48 kg, 52kg, 57kg), -70 kg (57 kg, 63kg, 70kg), +70 kg (70kg, 78kg,+78kg) 

o Juniorzy: -73 kg (60 kg, 66 kg,73kg), 90 kg (73kg, 81kg, 90kg), -+90kg (90kg, 100 kg,+100kg). 
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10. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 22 marca 2021 r.) 

Zawody indywidualne: 
o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 

elektroniczny PZ judo. Zgłoszenia do dnia 22.03.2021 roku (poniedziałek) włącznie do godz. 
24:00 (www: pzjudo.pl/system) 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem itp.) nie będą uwzględniane! 
o Tryb dokonania korekt: 

Ø Do dnia 22.03.2021 r. drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 
Ø 23.03-26.03.2021 do godz. 18:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle informacja e-

mailem na adres zawody@pzjudo.pl 
Ø W czasie weryfikacji – wg programu zawodów. 

o Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – 
obowiązuje opłata: startowe x 2 (Regulamin Sportowy PZ Judo). 

Zawody drużynowe: 
o Kluby dokonują zgłoszeń: 
o Do dnia 23.03.2021 r. włącznie (wtorek) do godziny 24:00 przez system elektroniczny PZ Judo. 
o Równolegle klub przesyła imienną listę zawodniczek/zawodników z podaniem: 

1. Nazwisko, imię, Kategoria wagowa, Rok urodzenia, Posiadany stopień szkoleniowy,   
Status licencyjny (licencja klubowa lub licencja „L” – wypożyczenie)  

      na adres mailowy: zawody@pzjudo.pl najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem weryfikacji   
      do zawodów drużynowych. 
o Zgłoszenie drużyny dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po 

terminie – obowiązuje kara regulaminowa w wysokości 300 zł od spóźnionego zgłoszenia, 
wniesiona najpóźniej do końca weryfikacji (Regulamin Sportowy PZ Judo). 

11. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Uczestniczące kluby 
o Opłata startowa – 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 
o Opłata startowa dla drużyny – 250 zł  
o Potwierdzenie zapłaty startowego prosimy wysłać na adres juniors@pzjudo.pl, wraz z 

listą zawodników, którzy zostali zgłoszeni na zawody. 
o Opłata startowa przelewem przed zawodami jest warunkiem dopuszczenia do zawodów. 

Prosimy w mailu z listą zawodników zgłoszonych na zawody oraz potwierdzeniem zapłaty 
przesłać dane do faktury. Dokument będzie przesłany na wskazany adres e-mail po 
zaksięgowaniu wpłaty. 

o Opłata startowa płatna przelewem na nr. konta: 
Polski Związek Judo 
89 1090 2011 0000 0001 3384 2107 
ul.       Macedońska 14,   02-761 Warszawa 
w tytule prosimy wpisać: nazwa klubu + PPJ W-wa 
 
(NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ W TRAKCIE ZAWODÓW – ze 
względu na sytuację epidemiczną) 
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12. WAŻENIE, TOLERANCJA WAGOWA 

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości  
o W zawodach drużynowych ustala się 2 kg tolerancji dla zawodników, którzy rywalizowali 

w zawodach indywidualnych. Zawodnicy, których walki w turnieju indywidualnym 
odbywały się w dniu poprzedzającym zawody drużynowe lub w dniu zawodów 
drużynowych nie muszą się ważyć pod warunkiem, że w turnieju indywidualnym stoczyli 
minimum jedną walkę w tej kategorii, do której zostali zgłoszeni w turnieju drużynowym. 
Podczas zawodów zawodnik może rywalizować w kategorii o jeden wyższej niż kategoria, 
w której jest wpisany (Regulamin Sportowy PZ Judo). 
 

WAZENIE LOSOWE 

o Ważenie losowe odbywa się zgodnie z punktem 2.7.6 Regulaminu Sportowego PZ Judo. 
o Obowiązują takie same procedury jak przy oficjalnym ważeniu. Waga zawodnika nie może 

być wyższa niż 5% od oficjalnego limitu kategorii wagowej. Wylosowani zawodnicy mają 
prawo tylko do jednego ważenia nieoficjalnego.  

o Nie ma losowego ważenia dla zawodów drużynowych.  
o PZ Judo lub KZ może zrezygnować z organizacji ważenia losowego. Informacja czy będzie 

przeprowadzone ważenie losowe zostanie podana podczas konferencji dla trenerów w 
trakcie losowania zawodów. 

13. KIEROWNIK ZAWODÓW 

P. Jarosław Wołowicz Tel.501 498 167 e-mail: zawody@pzjudo.pl 
 

14. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

P.	Jacek	Biernat,		
	
	

15. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Sędzia główny: P. Krystyna Macioszczyk 

o Odprawa sędziowska godz. 9:00 

o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF. 

16. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches 

 

17. TRANSPORT 
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We własnym zakresie 

 

18. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209, Warszawa 
 
Hotel usytuowany w bliskiej i dogodnej lokalizacji względem hali sportowej CRS Bielany. Przejazd 
samochodem zajmuje 12 minut (6,1 km), metrem  10 minut lub tramwajem ok. 25 minut.  
Metro Dworzec Gdański – Wawrzyszew, Tramwaj nr 6, przystanek KS Polonia 02 – UKSW 04  
 
Pokój 1 – osobowy STANDARD: cena 155 zł ze śniadaniem, 1-osobowy PREMIUM: cena 175 zł ze 
śniadaniem 
Pokój 2 – osobowy STANDARD: cena 87,50 zł ze śniadaniem (cena za jedną osobę), 2-osobowy 
PREMIUM: cena: 97,50 ze śniadaniem (cena za jedną osobę)  
 

Garaż podziemny – 30 zł/doba 

Liczba miejsc w hotelu jest ograniczona. Kluby składają rezerwacje bezpośrednio w hotelu. Powyższe 
kwoty, są kwotami wynegocjowanymi z hotelem dla osób uczestniczących w wydarzeniu. Przy 
rezerwacji proszę powołać się na hasło: JUDO.  

Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. Jest możliwość wykupienia obiadów na hali, za 
pośrednictwem biura PZ Judo. Obiad dwudaniowy z kompotem w kwocie 20 PLN/os. Zamówienia 
na wyżywienie na hali należy przesyłać na adres e-mail: juniors@pzjudo.pl . Zgłoszenia i płatności 
najpóźniej do 22.02.2021 (poniedziałek).  

Obiady będą serwowane w stołówce szkolnej, która jest usytuowana tuż przy Hali Sportowej.  

 

19. JUDOGI 

• Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwsza /-y wyczytany zakłada judogi białe, drugi 

judogi niebieskie. 

• Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w punkcie 5.1.2 

Regulaminu Sportowego PZ Judo:  

• Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 
 

20. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

• za miejsca 1-3 medale.  

• za miejsca 1-5 dyplomy 

• trener złotego medalisty otrzymuje także złoty medal i staje na najwyższym podium koło 
swojego zawodnika. Trener podczas dekoracji musi być ubrany zgodnie z zasadami Dress 
Code dotyczącą finałów MP.  



 

 

S t r o n a  | 9 

 

             

         Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów  
 WARSZAWA 
 27 - 28 marca 2021 r. 

 

• W DMP nagradzane są zespoły, które wywalczyły miejsca 1-3. Do dekoracji wychodzą wszyscy 
zgłoszeni zawodnicy (maksymalnie 12), bez względu czy stoczyli walki. Zawodnicy oraz 2 
trenerów otrzymują medale oraz dyplom i/lub puchar dla drużyny.  

 

21. INNE INFORMACJE 

• 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. 

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) 

 

22. 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 

 

                                           Życzymy miłego pobytu w Warszawie! 

 

 

 


