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1. ORGANIZATOR 

Polski Związek Judo 

Klub Sportowy Akademia Judo Poznań 

2. PARTNERZY 

Urząd Miasta Luboń 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

3. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID - 19 

1. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 

2. W każdym dniu zawodów w LOSIR Luboń (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* 

22.05.2021 r. (sobota)  
Dojo Akademii Judo ul. Taborowa 1-4 Poznań  

16:00 – 19.00 Biuro zawodów 

17.00 - 19.00     Trening obserwowany –weryfikacja do zawodów 
 19:00    

 
Konferencja techniczna i losowanie zawodów indywidualnych – wszystkie kategorie wagowe 

23.05.2021 r. (niedziela)  
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. H.Kołłątaja 2 w Luboniu  

7:00-8:00 Śniadanie w Hotelu  

9:30 – 10:00 Rozgrzewka 

10:00 Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Osób z Niepełnosprawnościami  
 

10.15 Walki eliminacyjne , repasażowe i finałowe wg. programu rozegrania zawodów:  
 

 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. 
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5. MIEJSCE ZAWODÓW 

Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luboniu ul. H. Kołłątaja 2             ,  

 

6. BIURO ZAWODÓW 

Organizatorzy: Angelika Kowalczyk 663 589 936 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną rozegrane na trzech  matach . 

2.Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie.  

3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodniczek / zawodników 
(Regulamin Sportowy ). 

W sytuacji,  gdy w danej kategorii wagowej po weryfikacji ostatecznej odnotowana jest mniejsza liczba 
uczestników od liczby rozlosowanej i dla tej liczby uczestników Regulamin przewiduje inny system 
rozegrania zawodów należy przelosować tę kategorię wagową. Przelosowanie musi nastąpić niezwłocznie 
po dokonaniu weryfikacji ostatecznej po poinformowaniu zainteresowanych przedstawicieli klubów i 
trenerów. 

4. W zawodach mogą startować zawodnicy z upośledzeniem umysłowym. /we wszystkich stopniach 

upośledzenia/ , niepełnosprawne ruchowo  oraz z dysfunkcją  wzroku lub inną niepełnosprawnością 

8. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Wszystkie kategorie wiekowe 

o Stopień szkoleniowy: minimum 6 kyu 

o Czas walki: wg grupy startowej 

 

9. KATEGORIE WAGOWE  

wg grupy startowej 

10. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 15 maja 2021 r.) 

1.Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 7 dni przed zawodami (15.05.2021)   tylko drogą 

elektroniczną na zawody@akademiajudo.pl  wg. wzoru- załącznik 1 oraz noclegu/wyżywienia wg wzoru 

załącznik 2.  

11. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Opłata startowa – brak opłaty 

 

 

 

mailto:zawody@akademiajudo.pl
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12. KIEROWNIK ZAWODÓW 

P. Barbara Dubkiewicz 

13. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

P. Tomasz Gadaj  
 
 

14. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Sędzia główny: P. Ewa Gnyp 

15. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches 

 

16. TRANSPORT 

We własnym zakresie 

 

17. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Oferujemy  zakwaterowanie i wyżywienie (kolacja oraz śniadanie) dla 120 uczestników 

zawodów(zawodnicy, trenerzy, opiekunowie) . Po przesłaniu zgłoszenia podamy hotel.  

Koszt 45zł / osoba .  

Kwota 75zł dofinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Miasto Luboń. 

Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu 120 osób, koszt 120 zł od osoby. 

18. JUDOGI 

1.Do dekoracji obowiązuje  judoki koloru białego. 

2.Drugi wyczytywany zakłada niebieską judoge lub czerwoną przepaskę 

19. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

• za miejsca 1-3 medale, dyplomy , nagrody  

• Mistrzostwa Drużynowe nagradzane są zespoły, które wywalczyły miejsca 1-3. Do dekoracji 

wychodzą wszyscy zgłoszeni zawodnicy bez względu czy stoczyli walki. Zawodnicy oraz 2 

trenerów otrzymują medale oraz dyplom i/lub puchar dla drużyny.  
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20. INNE INFORMACJE 

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników  zawodów 

spoczywa na Klubach. 

2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność  i posiadanie  

orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi.  

Orzeczenie  wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w  przypadku braku lekarza 

specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, może wydać lekarz posiadający certyfikat 

ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Badania nie 

spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka / zawodnik nie będą 

dopuszczeni do udziału w zawodach. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

5. 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 oraz zgodę rodzica 

na udział zawodnika niepełnoletniego (dokumenty w załączeniu)  

 

 

                                           Życzymy miłego pobytu w Luboniu! 

 

 

 


