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1. ORGANIZATORZY 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Samorząd Województwa Łódzkiego 

Łódzka Federacja Sportu 

 

 

2. PROGRAM 

24 czerwca 2021r. (czwartek) 

14:00-22:00 

 

Akredytacja organizacyjna do OOM ekip wojewódzkich 

 
Lobby DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

16:00-19:00 

 

Ważenie kontrolne: 

 
1. Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

17:30-18:30 

 

Weryfikacja sportowa do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

19:00-20:00 

 

Waga oficjalna: 

 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -66 kg, - 73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

21:00 

 

Konferencja techniczna OOM i losowanie wszystkich kategorii wagowych 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 
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25 czerwca 2021r. (piątek) 

7:30-8:30 

 

Waga oficjalna: 

 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -66 kg, - 73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

10:00 

 

Ceremonia otwarcia XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Łódzkie 2021 

 

Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

 

10:45 

 

 

Walki eliminacyjne i repasażowe w kategoriach: 

 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -66 kg, - 73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

 

15:30 

 

 

Blok walk o medale 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

 

 

Ceremonia dekoracji po zakończeniu walk o medale. 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

17:00-19:00 

 

Ważenie kontrolne: 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

19:00-20:00 

 

Waga oficjalna: 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -46 kg, - 50 kg, -55 kg, -60 kg 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 
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26 czerwca 2021r. (sobota) 

7:30-8:30 

 

Waga oficjalna: 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -46 kg, - 50 kg, -55 kg, -60 kg 

 
Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

9:30 
 

Odprawa sędziowska 

 

 

10:00 

 

 

Walki eliminacyjne i repasażowe w kategoriach: 

 

- Juniorki młodsze, kat. wagowe: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

- Juniorzy młodsi, kat. wagowe: -46 kg, - 50 kg, -55 kg, -60 kg 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

 

14:30 

 

 

Blok walk o medale 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

 

 

Ceremonia dekoracji po zakończeniu walk o medale. 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

 

 

Ceremonia zamknięcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Łódzkie 2021 

 
Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 

Hala IV - Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

4. BIURO ZAWODÓW 

o Kierownik biura / koordynator zawodów:  

  Pani Anna Borkowska, tel. 608 532 220; adres e-mail: biuro@ozjudo.pl 

o Godziny pracy: 

  24.06.2021r. (czwartek) w godz. 14:00 – 22:00 

  25.06.2021r. (piątek)     w godz. 09:00 – 16:00 

  26.06.2021r. (sobota)     w godz. 09:00 – 16:00 

o Miejsce pracy biura: 

  Lobby DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

 

mailto:biuro@ozjudo.pl
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5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać ważną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne 

badania sportowo – lekarskie zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo. 

o Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 

klubową Polskiego Związku Judo. 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać PESEL. 

o Zawody zostaną rozegrane na trzech matach (pole walki o wymiarach 7m x 7m) systemem 

zgodnym z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo. 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki 2004 – 2005 (dopuszczone roczniki 2006 po uzyskaniu zgody w ramach obowią-

zujących regulaminów – Regulamin Sportowy PZ Judo oraz Regulamin SSM). 

o Stopień szkoleniowy : minimum 3kyu (zgodnie z rejestrem PZ Judo). 

o Czas walki: 4 minuty + GS (czas nielimitowany). 

7. KATEGORIE WIEKOWE 

o Juniorki młodsze: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

o Juniorzy młodsi:   -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (DO DNIA 20 CZERWCA 2021r.) 

o Kluby dokonują zgłoszeń, co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektro-

niczny PZ Judo - zgłoszenia do dnia 20.06.2021r. włącznie (niedziela) do godz. 24:00 

(www.pzjudo.pl/system). 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (np.: e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane!  

o Tryb dokonania korekt:  

• w terminie od 21.06. (poniedziałek) do 24.06. (czwartek) do godziny 14:00 przez  

system i równolegle mailem na adres: zawody@pzjudo.pl 

• 24.06 (czwartek) podczas weryfikacji do zawodów (17:30 –18:30) 

• Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po  

terminie - obowiązuje kara regulaminowa w wysokości 100 zł od spóźnionego zgło-

szenia, wniesiona najpóźniej do końca weryfikacji (Regulamin Sportowy PZ Judo). 

o Wiodące w Regionach Okręgowe Związki Judo przesyłają do dnia 11.06.2021 regionalne 

wyniki eliminacji do OOM w formie elektronicznej na adres mailowy: zawody@pzjudo.pl 

o Okręgowe Związki Judo przesyłają do dnia 11.06.2021 rozstawienia wojewódzkie w kate-

goriach wagowych do zawodów (nr 1, 2) na adres mailowy: zawody@pzjudo.pl 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA  

o Opłata startowa nie obowiązuje. 

o Zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia należy realizować zgodnie z Regulaminem OOM 

2021 podanym na stronie oomlodzkie2021.pl 

mailto:zawody@pzjudo.pl
mailto:zawody@pzjudo.pl
mailto:zawody@pzjudo.pl
http://www.oomlodzkie2021.pl/


XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w judo „Łódzkie 2021” Łódź 24-26.06.2021 

str. 6 

 

10. WAŻENIE  

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości. 

o Godziny wagi kontrolnej, oficjalnej, dla poszczególnych kategorii wagowych zgodnie z pro-

gramem zawodów (patrz punkt 2 –program). 

o Nie obowiązuje tolerancja wagowa. 

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

wodniczka/zawodnik musi mieć na sobie bieliznę osobistą, a dziewczęta dodatkowo t-shirt. 

Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 

 

o Uwaga: W trosce o bezpieczeństwo i zminimalizowanie liczby ważących się jednego dnia, 

ważenie odbywać się będzie wieczorem (przed dniem startu) i rano (w dniu startu), zgodnie 

z programem. Zawodniczka, zawodnik może ważyć się tylko raz, wieczorem lub rano. 

o Nie ma wagi losowej. 

11.KIEROWNIK ZAWODÓW  

o Jarosław Wołowicz, Tel. 501 498 167; adres e-mail: zawody@pzjudo.pl; 

12.DELEGACI POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO  

o Pan Jacek Zawadka 

o Pan Józef Jopek 

13. SĘDZIOWANIE 

o Sędzia główny: Pani Krystyna Macioszczyk 

o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF. 

o Stosowanie shime-waza oraz kansetsu-waza jest dozwolone.  

o Zawodniczka/zawodnik, który nie podda się podczas stosowania shime-waza i straci przy-

tomność z powodu zastosowania shime-waza, nie będzie dalej uczestniczyć w zawodach. 

 

14. TRENERZY  

o Obowiązują zasady DressCode oraz Codeof Conduct for Judo Coaches:  

- konferencja techniczna, losowanie: garnitur lub marynarka, koszula z krawatem (wymagane): 

- eliminacje: garnitur lub dres reprezentacyjny (wojewódzki, klubowy) ze spodniami  

  sięgającymi do butów. 

- w czasie bloku walk o medale: garnitur lub marynarka, koszula z krawatem.  

15. TRANSPORT  

o We własnym zakresie. Hotel, w którym zakwaterowani będą zawodnicy, trenerzy, kierow-

nicy ekip i działacze, tworzy jeden kompleks z halą, na której będą odbywały się zawody 

judo.  

mailto:zawody@pzjudo.pl
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16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE  

o Do dnia 11.06.2021 na adres e-mail: zgloszenia@oomlodzkie2021.pl 

o Zawodniczki, zawodnicy i trenerzy zostaną zakwaterowani i otrzymają wyżywienie według 

limitów obowiązujących dla OOM 2021.  

o Zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia należy realizować zgodnie z Komunikatem nr 1 

OOM 2021 podanym na stronie oomlodzkie2021.pl  

o Zakwaterowanie wojewódzkich ekip sportowych w hotelu zostanie zrealizowane po uzyska-

niu akredytacji OOM 2021 u koordynatora zawodów:  

Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

Zakwaterowanie przedstawicieli PZJUDO, kierownika zawodów i sędziów w hotelu zosta-

nie zrealizowane po uzyskaniu akredytacji OOM 2021 u koordynatora zawodów:  

Hotel DOUBLE TREE BY HILTONTM ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 

o Osoby, które nie posiadają uprawnień wynikających z regulaminów OOM 2021 (trenerzy i 

kierowcy), którzy będą chcieli uczestniczyć w zawodach, powinni zgłosić ten fakt do Biura 

Zawodów, na dwa tygodnie przed zawodami tj. do 11.06.2021r. 

Osoby te muszą we własnym zakresie zorganizować sobie zakwaterowanie i wyżywienie, i 

ponoszą pełne koszty pobytu. Poniżej podajemy dwa hotele usytuowane najbliżej miejsca 

zawodów: 

FOCUS HOLEL ŁÓDŹ – https://www.focushotels.pl/focus-hotel-lodz 

QUBUS HOTEL ŁÓDŹ - https://www.qubushotel.com/pl/hotel-lodz 

17. JUDOGI  

o Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwsza/-y wyczytany zakłada judogi białe, druga/-i 

judogi niebieskie.  

o Dopuszcza się czerwoną przepaskę. Pierwsza/-y wyczytany zakłada judogi białe, druga/-i 

judogi białe z czerwoną przepaską.  

o Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki  

o Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

 

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY  

o Za miejsca 1-3 medale 

o Za miejsca 1-8 dyplomy 

o W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej, kluby i województwa za zajęcie miejsca od 

1 do 3 otrzymają puchary oraz za zajęcie miejsca od 1 do 8 dyplomy. 

 

  

mailto:zgloszenia@oomlodzkie2021.pl
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-lodz
https://www.qubushotel.com/pl/hotel-lodz
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19. INNE INFORMACJE 

o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wy-

padków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów 

spoczywa na klubach. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne badania i orzeczenie lekarskie wg aktualnie 

obowiązujących przepisów – Regulamin Sportowy PZ Judo (pkt 1.4.4.) Odpowiedzialność 

za ważność badań i posiadanie orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą kluby. 

Badania niespełniające wymogów PZ Judo nie będą uwzględnione, tym samym zawod-

niczka/zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w zawodach.  

o Kierownicy ekip zobowiązani są do dostarczenia, podczas akredytacji,  do koordynatora za-

wodów wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy sanitarnych wszystkich członków 

ekipy oraz dodatkowo zgód rodziców zawodniczek / zawodników na udział w zawodach 

(dokumenty w załączeniu). 

o Delegacji PZ Judo, Kierownik Zawodów oraz sędziowie zobowiązani są do dostarczenia, 

podczas akredytacji,  do koordynatora zawodów wypełnionych i podpisanych kwestionariu-

szy sanitarnych. 

o Z uwagi na obowiązujące w Polsce obostrzenia związane z epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2, mają zastosowanie aktualne wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną. 

Na terenie miejsca zawodów mogą przebywać walczący zawodnicy oraz zgłoszeni, licencjo-

nowani i akredytowani trenerzy walczących zawodników, a także sędziowie, ekipa tech-

niczna, medyczna i wszystkie podmioty realizujące czynności związane z przeprowadze-

niem OOM w Łodzi. 

 

20. PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA  

o Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą ak-

ceptować i respektować uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, Re-

gulamin 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.  

o Każdy uczestnik OOM w Judo musi posiadać maseczkę osłaniającą usta i nos i 

stosować się do zaleceń sanitarnych obowiązujących na zawodach. 

o Stosować jak najczęściej dezynfekcję rąk. 

 

Życzymy miłego pobytu w m. Łodzi! 

 


