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1. ORGANIZATORZY       PARTNERZY 

   Český Svaz Judo                        
          Polski Związek Judo 
 

  USK Judo Club Prague          Slovensky Svaz Judo 
      
                 

PROGRAM                                                              

11.02.2023 r (sobota)    Sport Hall  Folimanka  ul. Na Folimance2,   120 00 Praga 2 
 

8:00-9:00 
Waga oficjalna seniorek i seniorów – kategorie wagowe: 
-60kg,  -66kg,  -73kg,  -81kg, -90kg, -100kg, +100kg; 
-48kg,  52kg, -57kg,  -63kg,  -70kg,  -78kg;  +78kg; 
 

9:00-10:00 Losowanie zawodów – wszystkie kategorie wagowe. 

10:00 

 

Walki eliminacyjne, repasażowe, o medale wg programu rozegrania zawodów. 

12-13.02.2023 r (niedziela i poniedziałek)  Kompleks sportowy Rokytka; Hloubětínská 78, 198 00 Praha 14-Hloubětín, Czechy 

10:00-11:30 

15 

 

 

I trening 

15:00-16:30 II trening 

 

MIEJSCE ZAWODÓW  

Sport Hall  Folimanka  ul. Na Folimance2,   120 00 Praga 2 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

1. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać, aktywną licencję Polskiego Związku Judo, aktualne badania 

sportowo – lekarskie (orzeczenie lekarskie) zgodnie z przepisami Regulaminu Sportowego  PZ Judo. 

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

Polskiego Związku Judo. 

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 03 lutego 2023 r.) 

1. Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektroniczny 
PZ judo. Zgłoszenia do dnia 03.02.2023 roku (czwartek) włącznie do godz. 24:00 (www: 
pzjudo.pl/system) 
2. Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem itp.) nie będą uwzględnione! Tryb dotyczy 
zawodników polskich.  
3. Tryb dokonania korekt: 

 Do dnia 03.02.2023 r. drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 
 04-09.02.2023 do godz. 18:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle informacja e-mailem 

na adres zawody@pzjudo.pl 
 Podczas weryfikacji do zawodów – wg programu zawodów (na miejscu). 

 
 

mailto:zawody@pzjudo.pl
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KOSZTY UCZESTNICTWA 

1.  Uczestniczące kluby. 

2.  Opłata startowa – 20,00€ od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki (płatne u organizatora, na 

miejscu). 
     

KATEGORIE WAGOWE 

1. Seniorki: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
2. Seniorzy: -60 kg, - 66 kg,  -73 kg, -81 kg, - 90 kg, -100 kg, + 100 kg 
 

 

WAŻENIE, TOLERANCJA WAGOWA 
1.  Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem; dowód 

osobisty lub paszport. 
2.  Obowiązuje 1 kg tolerancji wagowej! 

 

DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO   

      Józef Jopek 

HOTEL 

 We własnym zakresie, indywidualnie przez booking.com. 

 

TRANSPORT 

We własnym zakresie. 
By tram no. 18 , 24 from town center /station-Svatoplukova/  
Metro „C“ /station-Vyšehrad/ 
 

WYŻYWIENIE 

Wyżywienie uczestników we własnym zakresie.  

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

Po ostatnim, czwartym turnieju najlepszym seniorom przyznane zostaną premie finansowe na 

podstawie punktacji łącznej. Pula nagród wynosi 18 200 euro (sfinansują Związki Judo z 3 krajów). Za 1 

miejsce w danej kategorii wagowej judoczka/judoka otrzymają 700 euro, za 2 miejsce 350 euro, za 3 

miejsce 250 euro. 

 

Dodatkowe nagrody finansowe dla trenerów klubowych polskich zawodników, w wysokości 20% 

łącznych kwot przez nich wywalczonych. 

 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zawodniczki/zawodnicy, trenerzy, opiekunowie muszą posiadać ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na delegujących klubach / podmiotach.  

2. 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.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe. 
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Rejestrując się na te zawody, ich uczestnicy (zawodnicy, trenerzy, inne osoby towarzyszące) wyrażają zgodę na: 

− przetwarzanie i utrwalanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z art. nr 110/2019 Coll., z późn 

identyfikacja zawodników i innych uczestników podczas zawodów. ČSJu i organizator są nimi związani postępować z danymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i wykorzystywać je tylko w niezbędnym zakresie realizacji celu, dla którego dane osobowe są pozyskiwane i 

zawsze w taki sposób, aby temu zapobiec szkody osobie, której dane dotyczą. 

− poprzez przetwarzanie i publikację fotografii i nagrań wideo, które je utrwalają, w związku z udziałem w konkurencji w mediach drukowanych 

lub elektronicznych.  

Zapisując się, uczestnicy zawodów oświadczają, że: 

- udział w zawodach na własne ryzyko. 

- ich obowiązkiem jest zapoznanie się ze swoim stanem zdrowia i wszelkimi zasadami bezpieczeństwa zawodów, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

fakt, że udział w zawodach może być wymagający fizycznie. Zobowiązuję się szanować i stosować się do wszystkich poleceń organizatora 

zawodów lub osób przez niego wyznaczonych uprawniony do organizacji zawodów. 

- ČSJu lub organizator zawodów nie jest zobowiązany do zapłaty za uszczerbek na zdrowiu (uraz) lub w mieniu uczestnikowi wydarzenia lub 

szkolenia, który postąpi niezgodnie z powyższym. 

− wszelkie czynności i czynności w miejscu rozgrywania zawodów, które ze względu na swój charakter nie mogą być sklasyfikowane udział w 

konkursie to jego prywatna sprawa. Za takie zachowanie i jego ewentualne konsekwencje ani ČSJ, ani organizator nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności. 

Kierownik ekipy: 

− każdy klub wyłania kierwonika ekipy., który musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli to konieczne, kierownik ekipy przekaże swoje nazwisko 

sędziemu głównemu, dyrektorowi sportowemu lub dyrektorowi zawodów. Jeśli podczas zawodów kierownik ekipy  musi opuścić zawody, należy 

zastąpić go nowym kierownikiem ekipy. 

 


