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1. ORGANIZATORZY 

Polski Związek Judo 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Urząd Miasta Opola 
Okręgowy Związek Judo w Opolu 
Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole 
 
 

2. PROGRAM* 

26.02.2021 r. (Piątek)  
Hotel Mercure ul. Krakowska 57-59, 45-018 Opole 
 19.00-22.00	 Otwarcie	biura	zawodów	

19.00-20.00	 Waga nieoficjalna wszystkich kategorii wagowych	
20.00-21.30	 Waga oficjalna wszystkich kategorii wagowych	

27.02.2021 r. (Sobota) 
Hala Sportowa: Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Opole ul. Kowalska 2 
 
Hala Sportowa: Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Opole ul. Kowalska 2 
	

07.30-8.00					 Waga nieoficjalna wszystkich kategorii wagowych	
8:00–9:00				
	

Waga oficjalna wszystkich kategorii wagowych	
8:30-09:00		 Weryfikacja do zawodów (korekty zgłoszeń)	

	9.15	 Odprawa sędziowska 
09.00-10:00					 Losowanie	zawodów	

	10:00						 Otwarcie	zawodów	
	

10:15	
Walki	eliminacyjne	i	repasażowe	oraz	o	medale	w	kategoriach	wagowych	
	-	kobiet	-	44	kg,	48,	kg,	52	kg,	57	kg,	63	kg.		
	-	mężczyzn	–	55	kg,	60	kg,	66	kg.	
	

	 Ceremonia	dekoracji	nastąpi	bezpośrednio	po	bloku	finałowym	

Nie	 wcześniej	
niż	14.00	

Walki	eliminacyjne	i	repasażowe	oraz	o	medale	w	kategoriach	wagowych	
	-	kobiet	-	70,	kg,	78	kg,	+78	kg.		
	-	mężczyzn	–	73	kg,	81	kg,	90	kg,	100	kg,	+100	kg.	
	
	
	

	 Ceremonia	dekoracji	nastąpi	bezpośrednio	po	bloku	finałowym 
	  

*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   
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Opole, ul. Kowalska 2 
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4. BIURO ZAWODÓW 

Kierownik Biura: 

Joanna Majdan- Błach – Tel.608434932 

26.02.2021 (piątek) 19.00-22.00 
27.02.2021 (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 trzech matach 8 x 8 m systemem zgodnym z regulaminem 
Sportowym Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminu Sportowego PZ Judo. 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki: 2001 – 2005, rocznik 2006 za zgodą Dyrektora Sportowego 

o Stopień szkoleniowy: minimum 2 kyu 

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

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

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 22 lutego 2021 r.) 

o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 
elektroniczny PZ judo. Zgłoszenia do dnia 22.02.2021 roku (poniedziałek) włącznie do 
godz. 24:00 (www : pzjudo.pl/system) 

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

o Tryb dokonania korekt: 
Ø Do dnia 22.02.2021 r. Drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 

2 2 
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Ø 23.02-26.02.2021 do godz. 18:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle e-mailem 
na adres zawody@pzjudo.pl 

Ø W   czasie weryfikacji do zawodów – wg programu zawodów 
Ø Zgłoszenie dokonane po terminie – system przyjmuje zgłoszenia dokonane po 

terminie – obowiązuje kara regulaminowa: opłata startowa x 2 wniesiona 
najpóźniej do końca weryfikacji (Regulamin Sportowy PZ Judo)  

 
 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Uczestniczące kluby 
o Opłata startowa – 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 

 
 
 
 
 

 

 

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 

Beata Hilt-Malczewska 509 739 989 e-mail: hiltbeata@gmail.com;  zawody@pzjudo.pl 

12. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

Zenon	Mościński	tel.	695309304	
	

15. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Sędzia główny: do ustalenia 
o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF. 

16. TRENERZY 

 - Obowiązują  zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches 

 - obowiązują akredytacje trenerskie na rok 2021 (będą wydane w Opolu), wydane na podstawie 
aktualnej licencji trenerskiej 

17. TRANSPORT 

3 
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We własnym zakresie 

18. ZAKWATEROWANIE  

Hotel: Mercure, ul. Krakowska 57-59, 45-018 Opole (doba hotelowa kończy się o godz. 
13.00) 
Pokój 1 – osobowy, cena 180,00 zł ze śniadaniem 
Pokój 2-osobowy. cena 240,00 zł ze śniadaniem 
Pokój 3 osobowy. cena 330,00 zł ze śniadaniem 
 
UWAGA!  Z uwagi na SARS-CoV-2  i wewnętrznych obostrzeń hotelowych uprasza się o 
konieczne zgłaszanie  i podanie przy rezerwacji miejsc noclegowych poniższych danych: 
- imię , nazwisko , nr  aktualnej licencji  zawodnika lub trenera lub sędziego  PZJudo 
(dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji, bez podania tych danych, zgłoszenie 
będzie nie ważne)  
 
Liczba miejsc w hotelach jest ograniczona. Kluby składają rezerwacje na adres : 
ts.gwardia.opole1@tlen.pl  Termin rezerwacji do dnia 19.02.2021 roku. Po tym terminie 
organizator nie gwarantuje miejsc hotelowych. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca 
zakwaterowania w przypadku wyczerpania miejsc w hotelu. Za zamówione i niewykorzystane 
noclegi kluby zostaną obciążone kosztami. 

Wyżywienie uczestników we własnym zakresie.  

 

 

19. JUDOGI 

o Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwsza /-y wyczytany zakłada judogi białe, drugi 
judogi niebieskie. 
o Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki: IJF JUDOGI RULES 
http://99e89a50309ad79ff91d-
082b8fd5551e97bc65e327988b444396.r14.cf3.rackcdn.com/up/2018/10/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1539980456.pdf  

o Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

 

20. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

o za miejsca 1-3 medale i dyplomy 
o za miejsca 1 puchar 

 

21. 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  
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obowiązujących przepisów. Badania niespełniające powyższych wymogów nie będą 
uwzględnione, tym samym zawodniczka/zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w 
zawodach. 
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

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 (okument 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. 

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 oraz zasady bezpieczeństwa 
wyznaczone przez organizatora zawodów. Osoby uznane za działające przeciwko tym zasadom i 
regułom mogą zostać zawieszone lub wydalone z imprezy 

 

 

                                           Życzymy miłego pobytu w Opolu! 
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