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1. ORGANIZATORZY 
Polski Związek Judo 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Podlaska Federacja Sportu 

Podlaski Okręgowy Związek Judo  
 

    2. PROGRAM* 

27.04.2022 r. (środa) – Hotel Mercure Białystok ul. Hetmańska 46  15-727 Białystok   
 ul.Hetmańska 46 Hotel XXX, 00-000 Białystok, ul. XXX 
 
14:00 – 22:00 Akredytacja organizacyjna do OOM ekip wojewódzkich – recepcja lokalnego organizatora OOM. 

16:00 – 19:00 Akredytacja sportowa - biuro zawodów (złożenie i weryfikacja oświadczeń, wydawanie akredytacji trenerskich). 

 17:00-18:00 Waga nieoficjalna. 
 

16:00-17:30 Weryfikacja do zawodów  wszystkich kategorii wagowych. 

18:00-19:00 

Waga oficjalna  
Juniorki młodsze - kategorie wagowe: -40kg, -44kg,-48kg, -52kg 
Juniorzy młodsi – kategorie wagowe: -66kg, -73kg, -81kg, 90kg, +90kg 
Zgłoszenie się na wagę oficjalną po złożeniu oświadczenia (zgody) w biurze zawodów. 

 
20:00 Konferencja techniczna i losowanie zawodów  – wszystkie kategorie wagowe.  

 
28.04.2022 r. (czwartek) Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych  ul. Ks. St. Suchowolca 26 

9:15 do zakończenia  zawodów              Biuro zawodów. 

9:00 Ważenie losowe. 

9:00-9:30 Odprawa sędziowska. 

10:00 Oficjalne otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek i juniorów młodszych 
 

10:30 
Walki eliminacyjne i repasażowe wg programu rozegrania zawodów:  
   Juniorki młodsze- kategorie wagowe: -40kg, -44kg,-48kg, -52kg 
   Juniorzy młodsi – kategorie wagowe: -66kg, -73kg, -81kg, 90kg, +90kg 

~15:30 Blok walk finałowych (walki o medale brązowe i finały). 

 Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończeniu bloku finałowego. 

28.04.2022 r. (czwartek) – Hotel Mercure Białystok ul. Hetmańska 46 15-727 Białystok   
 
17:00-19:00 

Biuro zawodów – akredytacja sportowa (złożenie i weryfikacja oświadczeń, wydawanie akredytacji dla 
trenerów). 

 17:00-18:00 Waga nieoficjalna 

 

18:00-19:00 

Waga oficjalna: 
   Juniorki młodsze - kategorie wagowe: -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
   Juniorzy młodsze  – kategorie wagowe: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg 
Zgłoszenie się na wagę oficjalną po złożeniu oświadczenia (zgody) w biurze zawodów. 

 
29.04.2022 r. (piątek) – Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych  ul. Ks. St. Suchowolca 26 

9:15 do zakończenia  zawodów              Biuro zawodów. 

9:00 Ważenie losowe. 

10:00 
Walki eliminacyjne i repasażowe wg programu rozegrania zawodów:  
   Juniorki młodsze - kategorie wagowe: -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
   Juniorzy młodsze  – kategorie wagowe: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg  

10 minut po zakończeniu 
eliminacji Blok walk finałowych (walki o medale brązowe i finały)   

 Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończeniu bloku finałowego. Podsumowanie klasyfikacji drużynowych. 

 Ceremonia zamknięcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2022 

*UWAGA!  Program zawodów oraz harmonogram rozgrywania dla poszczególnych kategorii wagowych może ulec zmianom w zależności od liczby 

zweryfikowanych zawodniczek i zawodników. Ostateczny program kolejności rozgrywania kategorii wagowych  zostanie podany po konferencji 
technicznej w komunikatorze Telegram – PZ Judo Zawody 
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3. MIEJSCE ZAWODÓW 

Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych  ul. Ks. St. Suchowolca 26 15 - 567 Białystok 
 

4. BIURO ZAWODÓW 
Kierownik Biura: Łukasz Pułkośnik 501 206 007. 

Informacja o pracy biura zamieszczona w programie zawodów. 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

1. Prawo uczestnictwa w zawodach określa: 

a. Regulamin Sportowy PZ Judo pkt 1.4. regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf (pzjudo.pl) 

b. Regulamin Systemu Sportu Młodzieżowego MSiT pkt.3.  ZASADY OGÓLNE SYSTEMU 

SPORTU MŁODZIEŻOWEGO (insp.waw.pl) 

2. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję klubową 

Polskiego Związku Judo. 
 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI, MATY, SYSTEM ZAWODÓW 

    1.   Roczniki: 2005-2006. Zawodniczki i zawodnicy młodsi zgodnie przepisami Regulaminu Sportowego i       

       Regulaminu SSM. 

2. Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu 

3. Czas walki: 4 min + GS (czas nielimitowany) 

4. Zawody zostaną rozegrane na trzech matach, pole walki  7 x 7 m. 

5. System rozgrywania zawodów zgodny z punktem 1.8 Regulaminu Sportowego PZ Judo. 
 

7. KATEGORIE WAGOWE 

  Kategorie wagowe zawodów: 

Juniorki młodsze: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  
Juniorzy młodsi: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

 

8. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO ZAWODÓW (do dnia 23 kwietnia 2022 r. (sobota)) 

1. Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektroniczny PZ 
Judo. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 23.04.2022 r. (sobota) włącznie do godz. 24:00 (www: 
pzjudo.pl/system). 

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

3. Tryb dokonania korekt: 

a. Do dnia 23.04.2022 r. drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 
b. Od 24-27.04.2022 do godz. 15:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle informacja e-

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

4. 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). 

5. UUWWAAGGAA!!:: Wiodące w Regionach Okręgowe Związki Judo przesyłają do dnia 14.04.2022 wyniki 
eliminacji regionalnych do OOM w formie elektronicznej (listy walk i klasyfikacje z wskazanymi 
zawodnikami rezerwowymi)  na adres mailowy: zawody@pzjudo.pl oraz szkolenie@pzjudo.pl . 
Nieprzesłanie w/w dokumentów może skutkować nieprzyjęciem zgłoszeń klubowych do OOM (z 
danego regionu). 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
1.  Zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia należy realizować zgodnie z Regulaminem OOM 2022 

https://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada  

2.  Opłata startowa – nie obowiązuje 
      

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
https://ssm.insp.waw.pl/file/3270
https://ssm.insp.waw.pl/file/3270
mailto:zawody@pzjudo.pl
mailto:zawody@pzjudo.pl
mailto:szkolenie@pzjudo.pl
https://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
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10. WAŻENIE, TOLERANCJA WAGOWA 
1. Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz 

akredytację. 
2. Nie ma tolerancji wagowej w zawodach. 

3. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka   
musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Limity wagowe są powiększone o do- 
datkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 

 

11. WAŻENIE LOSOWE 

1. Ważenie losowe odbywa się zgodnie z punktem 2.7.6 Regulaminu Sportowego PZ Judo. 

2. 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.  

12. KIEROWNIK ZAWODÓW 

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

13. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

Józef Jopek 
 

14. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

        Sędzia główny: Krystyna Macioszczyk 

1. Odprawa sędziowska wg programu 

2. Sędziowanie zgodne z aktualnymi przepisami walki IJF włącznie z przepisami ujętymi w 

dokumencie  IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf (rackcdn.com) 

15. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches (Regulamin Sportowy PZ Judo). 
Akredytacja trenerska 2022 będzie do odebrania w biurze zawodów. 

16. TRANSPORT 
We własnym zakresie 

17. TERMINY ZGŁOSZEŃ ORGANIZACYJNYCH,  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE,  

do dnia 13.04.2022 na adres e-mail : sportbial@poczta.onet.pl    oraz   uczimata@interia.pl 
 

1. Zawodniczki, zawodnicy i trenerzy zostaną zakwaterowani i otrzymają wyżywienie według limitów 
obowiązujących dla OOM 2022. 

2. Zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia należy realizować zgodnie z Komunikatem nr 1 OOM 
2022 podanym na stronie https://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada  

3. Zakwaterowanie wojewódzkich ekip sportowych zostanie podane po uzyskaniu akredytacji OOM 
2022 u lokalnego organizatora zawodów w hotelach: 

• Hotel Mercure Białystok ul. Hetmańska 46  | 15-727 Białystok       

• Hotel 3 Trio ul. Hurtowa 3  |  15-399 Białystok 

• Hampton by Hilton Białystok  ul. Wisławy Szymborskiej 2 | 15-424 Białystok 

       Zakwaterowanie przedstawicieli PZ Judo i sędziów: 

• Hotel Mercure Białystok ul. Hetmańska 46 15-727 Białystok       

4. Wyżywienie uczestników podczas zawodów-śniadania i kolacje w hotelach, obiad w stołówce 
szkolnej i katering. 

5.   W czasie trwania zawodów będzie funkcjonował na hali bufet z kawą, herbatą i przekąskami 
6. UWAGA!: Osoby, które nie posiadają uprawnień wynikających z Regulaminów OOM 2022 

(dodatkowi trenerzy, rodzice, opiekunowie, kierowcy, itp.) ponoszą pełne koszty udziału i powinni 
zgłosić ten fakt do Biura Zawodów na dwa tygodnie przed zawodami do dnia 13.04.2022. 
Następnie,  osoby te będą mogły skorzystać z hotelu Hampton by Hilton - rezerwacje pod linkiem 
Hampton by Hilton Białystok (hiltonhotels.com)   lub mailowo: reservation@hamptonbialystok.pl  

mailto:zawody@pzjudo.pl
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/01/IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf
mailto:sportbial@poczta.onet.pl
mailto:uczimata@interia.pl
https://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-bialystok/
mailto:reservation@hamptonbialystok.pl
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20. JUDOGI 

1. W zawodach juniorów młodszych zawodnik wpisany na listę jako drugi może walczyć w judodze 

niebieskiej, może walczyć też w judodze białej po założeniu dodatkowo czerwonego pasa. Jeżeli 

obaj zawodnicy walczą w białych judogi to zawodnik wpisany na listę walk jako pierwszy dodatkowo 

zakłada biały pas.   

2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w rozdziale 5 tj. na podstawie 

dotychczas obowiązujących przepisów Regulaminu Sportowego PZ Judo rozdział 5: Regulamin 

sportowy PZ Judo 

3. Do ceremonii dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

 

19.WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

1. Za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-8 dyplomy. 

2. Trener złotego medalisty otrzymuje także złoty medal i staje na najwyższym stopniu podium koło 

swojego zawodnika. Trener podczas dekoracji musi być ubrany zgodnie z zasadami Dress Code 

dotyczącą finałów MP. 

3. W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej kluby i województwa za zajęcie miejsca od 1 do 3 

otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 - dyplomy. 

 

20. INNE INFORMACJE  

1. W związku z sytuacja sanitarną w kraju, zapisy w programie zawodów i dokumentach sanitarnych 

mogą być modyfikowane. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji zapisanych w komunikacie 

zawodów i towarzyszących dokumentach. 

2. Kierownicy ekip  biorących udział w wydarzeniu, zobowiązani są do przekazania w biurze zawodów 

przed wagą oficjalną:  

o wypełnionego i podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych łącznego oświadczenia  

stanie zdrowia wraz ze zgodą na udział niepełnoletniego w zawodach (w załączeniu). 

3. Aktualne informacje o zawodach będą publikowane na kanale informacyjnym PZ Judo , w aplikacji  

Telegram – PZ Judo Zawody 

4. Zawodniczki/zawodnicy, trenerzy, opiekunowie muszą posiadać ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 

zawodów spoczywa na delegujących klubach / podmiotach. 

5. 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.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe. 

21. 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, a także zasady bezpieczeństwa wyznaczone przez 

Organizatora zawodów. Osoby uznane za działające przeciwko tym zasadom i regułom mogą zostać 

zawieszone lub wydalone z imprezy. Mogą też podlegać sankcjom dyscyplinarnym. 

 

 

 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
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UUWWAAGGAA!!      WWAAŻŻNNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDOOTTYYCCZZAACCEE  ZZAASSAADD    BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA    

SSAANNIITTAARRNNEEGGOO    PPOODDCCZZAASS    ZZAAWWOODDÓÓWW  

 

I. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 

II. Wstęp na halę i do strefy zawodów tylko na podstawie akredytacji zawodniczej, trenerskiej  lub 
zaproszenia. 

III.  Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującą podczas zawodów złożenie oświadczenia podczas 

akredytacji organizacyjnej. 

IV. wypełnienie i podpisanie oryginalnego kwestionariusza sanitarnego (COVID-19), który jest 

zamieszczony na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl/olimpiada złożenie oświadczenia 

podczas akredytacji organizacyjnej. 

1. W przypadku stwierdzenia – w trakcie zawodów  - jakichkolwiek objawów wskazujących na 

możliwość zakażenia się wirusem SARS-CoV 2 należy bezzwłocznie poinformować o tym organizatora 

2. Uczestnik zawodów stosuje się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w hali 

sportowej: nosi maseczkę, zachowuje dystans, myje i dezynfekować ręce. 

3.  Powyższe zasady dotyczą wszystkich uczestników zawodów, zarówno zawodniczki i zawodników jak 
również przedstawicieli klubów i PZ Judo, trenerów, lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów. 

Życzymy miłego pobytu w Białymstoku! 

 

 

 

               

 

 

 

 

http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada

