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KATOWICE   22-23.10.2016r. 

                                 
ORGANIZATORZY 

ZAWODÓW 

 

 
 
 

 
 

 Polski Związek Judo 

 KS AZS AWF Katowice 

 Akademia Wychowania Fizycznego         

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach      

TERMIN: 22-23.10.2016r.  

MIEJSCE ZAWODÓW: HALA SPORTOWA ul. Mikołowska 72a , Katowice 

ADRES     
ORGANIZATORA 

KS AZS AWF Katowice 

Ul. Mikołowska 72a 

40-065 Katowice 

tel (32) 207 51 81 fax. (32) 2519 583 

 

mail: azs@awf.katowice.pl 

BIURO ZAWODÓW: 
 

 

Kierownik biura: Katarzyna Kuczera 

 Tel: 601-696-657 

Organizacja: Maciej Kostrzewa  

 Tel: 660-443-739 

PLAN PRACY BIURA ZAWODÓW: 

21.10.2016r. (piątek) w  godz. 1600-2200              

Silesian Hotel Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 

Katowice 

22-23.10.2016r. (sobota, niedziela):  

900 - do zakończenia zawodów Hala Sportowa 

ZASADY 
UCZESTNICTWA             

W ZAWODACH / 
SYSTEM  ZAWODÓW: 

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach wg     

  Regulaminu Sportowego PZJ. 
Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję    
  Polskiego Związku Judo oraz aktualne badania sportowo –     
  lekarskie. 

ZGŁOSZENIA SPORTOWE 

DO ZAWODÓW,  

 

a) Kluby dokonują zgłoszeń sportowych tylko przez system 

elektroniczny  zgodnie z Regulaminem Sportowy PZ Judo www. 

pzjudo.pl/system  do dnia 17.10.2016r. (poniedziałek) 

Zgłoszenia dokonane w innym trybie nie będą uwzględniane!. 

Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia 



dokonane po terminie) – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy)  

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie  

z zawodów e-mail na adreszawody@pzjudo.pl,  oraz na adres 

krzysztof.ro@wp.pl lub osobiście podczas weryfikacji do 

zawodów. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniany. 

KOSZTY UCZESTNICTWA: Uczestniczące kluby 

OPŁATA STARTOWA 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika / zawodniczki 

WIEK STARTUJĄCYCH 

STOPIEŃ SZKOLENIOWY 

 
Roczniki 96 i starsi minimum II kyu 

KATEGORIE WAGOWE: 

Kategorie wagowe ( KOBIETY) 
 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg 
Kategorie wagowe (MĘŻCZYŹNI) 
 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, +100kg 

ZAKWATEROWANIE DLA 

ZAWODNIKÓW  

I TRENERÓW: 

 

 Silesian Hotel Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 

Katowice *** 
Rezerwację noclegów należy złożyć  do dnia 07.10.2016r. na 
załączonej karcie noclegowej na poniższy adres 

e-mail:   azs@awf.katowice.pl 
Pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 130,00 

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 170,00  (85,00PLN/os.) 

Możliwość wykupienia obiadokolacji w hotelu 21 i 

22.10.2016r., w cenie 30zł za osobę. (prosimy zaznaczyć 

ilość kolacji również w karcie noclegowej). 

 

Uwaga: doba hotelowa kończy się o godz. 12.00     
Za niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone 
kosztami. 
Dojazd do hotelu :  

GPS: al. Górnośląska 40 - Wjazd przez stację paliw BP. 

ZAKWATEROWANIE DLA 

DELEGATÓW PZJUDO, 

KOMISARZA ZAWODÓW, 

SĘDZIÓW 

Hotel AZS AWF Katowice, Ul. Mikołowska 72A 

mail: azs@awf.katowice.pl,  tel.:  601-696-657 

PROGRAM ZAWODÓW: 

21.10.2016r. ( piątek ): 
1400-2200    > Przyjazd, zakwaterowanie ekip, 
1730-1830    > weryfikacja do zawodów 
1835-1935    > waga oficjalna kategorii: 
                     -60kg, -66kg, -73kg 
                     -48kg, -52kg, -57kg, -63kg   
1940-2010    > weryfikacja ostateczna zważonych kategorii 

21.00         > konferencja techniczna i losowanie MP. 
22.10.2016r. (sobota): 
 945   >  waga kontrolna  
1000  >  walki eliminacyjne i repasażowe  w kat wagowych: 

            -60kg, -66kg, -73kg 
            -48kg, -52kg, -57kg, -63kg   
1630  >  uroczyste otwarcie zawodów 

1700  >  walki finałowe i dekoracja medalistów 
1830-1930    > waga oficjalna kategorii: 
                     -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
                     -70kg, -78kg, +78kg 
1935-2000    > weryfikacja ostateczna zważonych kategorii  
23.10.2016r. (niedziela): 

945    >  waga kontrolna  
1000  >  walki eliminacyjne i repasażowe  w kat wagowych: 
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             -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
             -70kg, -78kg, +78kg 

10min po zakończeniu walk eliminacyjnych - walki finałowe  

i dekoracja medalistów. 

KIEROWNIK ZAWODÓW 
Krzysztof Rogulski; tel. 534-651-939,  
e-mail: krzysztof.ro@wp.pl  

WERYFIKACJA DO 

LOSOWANIA 

Silesian Hotel Katowice ul. Szybowcowa 1A,  
Przeprowadza Komisarz  zawodów w terminie :  
21.10.2016r. 

1730 – 1830  - we wszystkich kategoriach wagowych. 

KONFERENCJA  

TECHNICZNA  
I LOSOWANIE 

21.10.2016r. (piątek):  

2100 -  Silesian Hotel Katowice ul. Szybowcowa 1A 

NA KONFERENCJI TECHNICZNEJ I LOSOWANIU  OBOWIĄZUJE 
DRESS CODE – MARYNARKA, KOSZULA, KRAWAT, DŁUGIE 
SPODNIE, PEŁNE BUTY.       

SĘDZIA GŁÓWNY 
Czesław Garncarz 
sędzia główny uczestniczy w konferencji technicznej 

JUDOGI 
1. Kontrola judogi odbywa się zgodnie z Przepisami walki. 

2. Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

WAŻENIE 

Silesian Hotel Katowice ul. Szybowcowa 1A,  
Waga nieoficjalna: 
21.10.2016r. (piatek): 
w godzinach 1400– 1900  
22.10.2016r. (sobota) 

w godzinach 1000-1900  na hali zawodów oraz w hotelu 
 

Waga oficjalna:  

Silesian Hotel Katowice ul. Szybowcowa 1A,  
21.10.2016r. (piątek): 
1835-1935    > waga oficjalna kategorii: 
                     -60kg, -66kg, -73kg            
                     -48kg, -52kg, -57kg, -63kg  

22.10.2016r. (sobota): 
1830-1930    > waga oficjalna kategorii: 
                     -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
                     -70kg, -78kg, +78kg 

Waga kontrolna (hala zawodów): 
22.10.2016r. (sobota ): 
945  > waga kontrolna kategorii: 
          -60kg, -66kg, -73kg             

          -48kg, -52kg, -57kg, -63kg  
23.10.2016r. (niedziela): 
945    >  waga kontrolna kategorii: 
            -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 

            -70kg, -78kg, +78kg 
Uwaga: 

1. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości. 

2. Przed rozpoczęciem walk w kategoriach wagowych– zgodnie  
z informacją podaną podczas konferencji technicznej – ważenie 
losowo wybranych 3 osób z każdej kategorii wagowej (dopuszczalne 
- 5 % powyżej kategorii wagowej). 

CZAS WALKI Czas walki – 4 minuty kobiety, 5 minut mężczyźni   



PRZEGLĄD LEKARSKI 

21.10.2016r. (piątek): 

1835-1935 - Silesian Hotel Katowice 
23.10.2016r. (niedziela): 

900-945    -  Hala Zawodów. 

INNE INFORMACJE: 

 Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. 

Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla 

uczestników zawodów spoczywa na klubach. 

 Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie 

lekarskie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe 

wydarzenia. 

 Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo 

Coeches przewidziane dla Mistrzostw Polski. 

 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!! 
 

 - w hali sportowej znajduje sie bufet który serwuje również dania  

   obiadowe w cenie od 12-15 zł. 

                        

Zachęcamy do przywiezienia na zawody 

swoich klubowych banerów, będzie możliwość 

ich ekspozycji. 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU 

                           w Katowicach  

 

 


