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1. ORGANIZATORZY 

    Polski Związek Judo  
    Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego I Sportu 
    Powiat Pilski 
    Miasto Piła 
    Okręgowy Związek Judo w Poznaniu 
    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich  w Pile 
    UKS 6 Piła 

2. PROGRAM  ZAWODÓW* 

26.11.2021 r. (piątek)      Hotel Rodło, Al. Piastów 15, 64-920 Piła 

 16:00-20:00 Biuro zawodów (złożenie kwestionariuszy sanitarnych, zgód rodziców dla niepełnoletnich). 

16:00-19:00 Ważenie kontrolne 
 

17:00-18:30 
Weryfikacja do zawodów indywidualnych wszystkich kategorii wagowych (korekty zgłoszeń). 
 

19:00-20:30 
Waga oficjalna 

➢ młodziczka-kategorie wagowe: -57kg,  -63kg,  -70kg,  +70 kg; 
➢ młodzik – kategorie wagowe:    -42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg, -60kg; 

21:00 Konferencja techniczna i losowanie zawodów indywidualnych – wszystkie kategorie wagowe. 
 

27.11.2021 r. (sobota)     Hala sportowa ul. Żeromskiego 41, Piła 

8:30-15:00 Biuro zawodów 

8:30-9:15 Ważenie losowe 

8:45-9:15 Odprawa sędziowska 

9:30 
Walki eliminacyjne i repasażowe wg  programu rozegrania zawodów: 

➢ młodziczka - kategorie wagowe: -57kg,  -63, kg,  -70kg,  -70kg 
➢ młodzik – kategorie wagowe: -    -42kg,  -46kg,  -50kg, -55kg, -60kg 

16:00 Oficjalne otwarcie Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików 
 

16:30 Blok walk finałowych (walki o medale brązowe i finały) 

 Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończeniu bloku finałowego 

27.11.2021 r. (sobota)    Hotel Rodło, Al. Piastów15, Piła 

17:00-20:00 
Biuro zawodów (przyjmowanie kwestionariuszy sanitarnych oraz zgód rodziców dla niepełnoletnich od 

walczących w niedzielę). 
 16:00-19:00 Ważenie kontrolne 
 

19:00-20:30 
Waga oficjalna 

➢ młodziczki - kategorie wagowe:  -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg 
➢ młodzik – kategorie wagowe:-66kg, -73kg, -81kg, -90kg +90kg 

27.11.2021 r. (niedziela)     Hala sportowa ul. Żeromskiego 41, Piła 

8:30-15:00 Biuro zawodów 

8:30-9:15 Ważenie losowe 

9:30 
Walki eliminacyjne i repasażowe wg programu rozegrania zawodów: 

➢ młodziczka - kategorie wagowe: - 36kg, -40kg, -44kg, -48kg,  -52kg 
➢ młodzik – kategorie wagowe:        -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg 

 
 

Blok walk finałowych (walki o medale brązowe i finały) 10’  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 / zawodników . Ostateczny program zawodów zostanie podany podczas konferencji technicznej. 
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3. UWAGA!   ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  SANITARNEGO  PODCZAS  ZAWODÓW 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do dostarczenia – do biura organizatora 

zawodów w piątek  lub  sobotę  przed wagą oficjalną: 

a. wypełnionego i podpisanego kwestionariusza sanitarnego (w załączeniu). 

2. Zawody zorganizowane zostaną wg aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego covid 19 

(Regulamin zawodów MP młodziczek i młodzików – bezpieczeństwo sanitarne MP 

Młodzików 26-27.11.2021 Piła  zostanie przedstawiony i opublikowany na 10 dni przed 

imprezą). 
 

 

4. MIEJSCE ZAWODÓW 

    Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Żeromskiego 41, Piła 

     

5. BIURO ZAWODÓW – KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

      Kierownik Biura: P. Józef Jopek   tel. 601 978 567 

26.11.2021 (piątek) 16.00-20.00 hotel Rodło 

27.11.2021 (sobota) 08.30-15.00 i 17.00-20.00 miejsca wg programu 

28.11.2021 (niedziela) 8.30-15.00 hala sportowa 

6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o W indywidualnych MP mają prawo startu tylko zgłoszeni zawodnicy posiadający obywatelstwo 

polskie, aktywną  licencję PZ Judo, ważne badania sportowo-lekarskie (orzeczenie lekarskie) i 

minimalny stopień wymagany do udziału w zawodach  zgodnie z przepisami regulaminu sportowego  

PZ Judo.  

o Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 

klubową Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane na trzech matach 7 x 7 m systemem zgodnym z Regulaminem 

Sportowym Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo. 

 

7. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki: 2006 – 2007   

o Stopień szkoleniowy: minimum 4 kyu 

o Czas walki: 3 min + GS (czas nielimitowany) 

 

8. KATEGORIE WAGOWE 

Kategorie wagowe zawodów indywidualnych: 

o młodziczka:  -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg. 

o młodzik:       -42kg, -46kg, -50kg, -55kg -60kg, - 66kg, -73kg, -81kg, - 90kg, +90kg. 

 

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 22 listopada – poniedziałek - 2021 r.) 
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o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 

elektroniczny PZ judo. Zgłoszenia do dnia 22.11.2021 roku (poniedziałek) włącznie do godz. 

24:00 (www:pzjudo.pl/system) 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem itp.) nie będą uwzględnione! 

o Tryb dokonania korekt: 

➢ Do dnia 22.11.2021 r. drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 

➢ 26.11.2021 do godz. 13:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle informacja e-

mailem na adres  mailowy zawody@pzjudo.pl  

➢ W trakcie  weryfikacji do zawodów – wg programu zawodów. 

o 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). 

10. KOSZTY  UCZESTNICTWA 

o Uczestniczące kluby 

o Opłata startowa – 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki, płatna w biurze 

zawodów. 
 

11. WAŻENIE, TOLERANCJA WAGOWA 

o Podczas ważenia oficjalnego oraz losowego zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.  

o Godziny wagi kontrolnej, oficjalnej dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz wagi lo-

sowej zgodnie z programem zawodów. 

o Nie obowiązuje tolerancja wagowa. 

o Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia za-

wodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Limity wagowe są 

powiększone o dodatkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 

 
12. WAŻENIE 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 / zawodniczki  

mają prawo tylko do jednego ważenia nieoficjalnego. 

o Kierownik Zawodów 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 

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

     14. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

 

15. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Sędzia główny: Krystyna Macioszczyk 

o Odprawa sędziowska godz. 8:45 

o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF 2018-2021: 

o   Przepisy walki judo 2018-2020 

16. TRENERZY 

mailto:zawody@pzjudo.pl
mailto:zawody@pzjudo.pl
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki_strefa_sedziowska/2018/przepisy_walki_judo_2018_-_2020_-_ostateczna_wersja.pdf
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Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches. 

17. TRANSPORT 

We własnym zakresie. 

 

18. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel Gromada Rodło Al. Piastów 15, Piła    www.gromada.pl/hotel-pila 

(Hotel Rodło <> Hala Sportowo-Widowiskowa 3,5  km – 10’) 

Pokój 1 osobowy: cena  - 140 zł ze śniadaniem. 

Pokój 2 osobowy: cena - 200 zł ze śniadaniem.   

Pokój 3 osobowy: cena - 280 zł ze śniadaniem.                                                                                                              

Pokój 4 osobowy: cena – 350 zł ze śniadaniem                                                                                                               

Kluby składają rezerwacje bezpośrednio w hotelu na hasło „judo” do dnia 22.11.2021                                                                                                                                    

Hotel  Arche Ul. Piłsudskiego 1, Piła (400m od hotelu Gromada Rodło) www.archehotelpila.pl 

(Hotel Arche <> Hala Sportowo-Widowiskowa 3,0 km – 5’) 

Pokój 1 osobowy: cena – 190 zł ze śniadaniem 

Pokój 2 osobowy: cena - 220 zł ze śniadaniem 

Pokój 3 osobowy: cena – 300 zł ze śniadaniem 

Kluby składają rezerwacje bezpośrednio w hotelu na hasło „judo” do 22.11.2021 

 
Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. W czasie trwania zawodów będzie funkcjonował na 

hali bufet z kawą, herbatą, napojami  i przekąskami. 

W biurze zawodów (dzień przed zawodami)  można zamówić obiady  w cenie 19 zł, serwowane na 

Hali Sportowej. 
 

19. 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 Regula-

minu Sportowego PZ Judo  Regulamin sportowy PZ Judo  

o 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. 

 

 

http://www.gromada.pl/hotel-pila
http://www.archehotelpila.pl/
http://web.pzjudo.pl/regulamin-sportowy-1-marca-2020
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21. INNE INFORMACJE 

1. Trenerzy lub kierownicy ekip dostarczają do biura zawodów zgody rodziców / 

opiekunów prawnych na udział zawodniczek i zawodników w zawodach (dokument w 

załączeniu). 

2. Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów 

spoczywa na delegujących klubach. 

3. 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. 

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, aktualne 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  Pile! 


