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ZAPROSZENIE / KOMUNIKAT 

Regulamin - komunikat organizacyjny XXI  Turniej Judo Dzieci 

z okazji święta  „Narodowego Dnia Niepodległości”. 

Turniej jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa       

 Dzielnica Warszawa Rembertów. 
 

Termin 
11 listopada 2016 r. 

Miejsce 

Akademia Sztuki Wojennej  Warszawa – Rembertów  al. gen. Chruściela 103 

Ważenie 
Waga dziewcząt i chłopców  ( rok urodzenia 2005-2006 r.) godzina 8.00 – 9.30    

Kategorie wagowe dziewcząt:   -30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 kg 
Kategorie wagowe chłopców:  - 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 kg . 
 

Waga młodzików i młodziczek  (rok urodzenia 2003 – 2004 r.) – 13.00 - 14.00 

Kategorie wagowe dziewcząt   – 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 kg 
Kategorie wagowe chłopców    -32 ,35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81 kg 
 

Uwaga: Tolerancja wagowa 100 gram na bieliznę osobistą w podczas ważenia. 

Czas walki, system zawodów 
1. Czas walki:  efektywny czas walki 3 minuty.  Golden point 1 minuta. 
2.  Zawody rozegrane będą na 3 tatami o wymiarach  36m2 (pole walki).  
3.  System rozgrywania zawodów: z podwójnym repesażem, lub grupowy w zależności od 

liczby  zgłoszonych zawodników do zawodów. 

Techniki  dźwigni i duszeń w obu grupach wiekowych zabronione! 

Program zawodów 

Otwarcie zawodów  godzina 10.00 Rozpoczęcie walk po otwarciu zawodów.  
Wszystkie  walki do wyłonienia zwycięzców bez przerwy.                                                                   
Dekoracje  sukcesywnie po rozegraniu kilku kategorii wagowych.    
 

Nagrody 
Nagrody:  medale za I-III m. W rywalizacji  klubowej puchary za I-III m. Rywalizacja klubowa 
– klasyfikacja punktowa. Punktują zawodnicy, którzy wygrali przynajmniej  1 walkę.                                                            
Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki turnieju / typuje organizator zawodów.  

Zgłoszenie 
Zgłoszenia: tylko przez panel rejestracyjny do dnia 10 listopada 2016 do godz. 12:00 na 

stronie: 

www.judostat.pl/rejestracja      
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Opłata startowa 
Startowe 30 zł od zawodnika. Osoby nie zgłoszone do turnieju przez panel rejestracyjny 

mogą zostać dopisane w dniu zawodów, opłata startowa  wzrośnie do 40 złotych. 

 

Dotyczy deklaracji uczestnictwa! 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a 

niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią. Każdy z 

uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim 

współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.                                              

Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie 

może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się  

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.  

W momencie zgłoszenia do zawodów  trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają  się z 

warunkami uczestnictwa.  

Prawni opiekunowie niepełnoletnich przystępując do zawodów wyrażają zgodę na 

udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

zawodów oraz publikowania wyników in statystyk z zawodów: nazwisko, imię, rok 

urodzenia i stopień. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a 

także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w 

środkach przekazu. 

Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy w celu realizacji imprezy zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 z późn. zm.). 
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