KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wersja 21.08.2017

61 MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW
W JUDO
OPOLE, 22-23.09.2017 r.
1.Organizatorzy zawodów:





Polski Związek Judo
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Okręgowy Związek Judo w Opolu

2.Termin:

22.09 - 23.09.2017r. (piątek, sobota)

3. Miejsce zawodów:

HALA SPORTOWA im. Jerzego Klempela
ul. Kowalska 2 45-590 OPOLE

4. Adres współorganizatora:

Okręgowy Związek Judo w Opolu
ul. Damrota 6, 45-064 Opole,
e-mail: ozj.opole1@tlen.pl
tel. 602-303-320

5. Biuro zawodów:

Kierownik Biura: p. Tomasz Błach, tel. 602-303-320
21.09.2017
( czwartek ) w godz. 14.00 – 22.00
Hotel Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59,
22.09.2017 ( piątek ) od godz. 09:30 – do zakończenia zawodów
Hala Sportowa w Opolu ul. Kowalska 2

6. Zasady uczestnictwa
w zawodach / system zawodów:

1. Zawody zostaną rozegrane na trzech matach wg Regulaminu
Sportowego PZJudo.
2. Zawodnicy muszą posiadać obywatelstwo polskie, aktywną licencję
Polskiego Związku Judo oraz aktualne badania sportowo – lekarskie.
3. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać
aktualną licencję klubową.
4. Zawody zostaną rozlosowane i rozegrane systemem określonym w
Regulaminie sportowym PZ Judo („każdy z każdym”, grupowym lub
systemem z podwójnym repasażem w zależności od liczby zgłoszonych)

7. Zgłoszenia sportowe
do zawodów:
Deadline zgłoszenia do zawodów:
17.09.2017
Do 17.09.2017 włącznie
(niedziela godz. 24:00)

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni przed
zawodami tylko przez system elektroniczny PZ Judo zgodnie z
Regulaminem Sportowym PZJudo (do dnia 17.09.2017)
Zgłoszenia dokonane po tym terminie – kara regulaminowa (Regulamin
Sportowy PZJudo) wniesiona podczas weryfikacji do zawodów lub
okazanie dowodu wpłaty na konto PZ Judo.
Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów.
Tryb dokonywania korekt: do 17.09.2017 drogą elektroniczną przez system.

Po tym terminie na adres e-mail zawody@pzjudo.pl, lub podczas
weryfikacji do zawodów. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie
uwzględniany.
8. Koszty uczestnictwa:

Uczestniczące kluby

9. Opłata startowa:

50,00 zł zawodnik/zawodniczka

10. Wiek startujących, stopień
szkoleniowy, czas walki

Wg Regulaminu Sportowego PZJudo:
1. Rok urodzenia 1999 i starsi
2. Stopień szkoleniowy – minimum 2 kyu
3. Efektywny czas walki w zawodach kobiet i mężczyzn – 4 min.

4. Golden Score – czas nielimitowany
11. Kategorie wagowe:

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

12. Zakwaterowanie – oficjalny
hotel

Hotel Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole
Koszt noclegu :
1. Miejsce w pokoju 2 -osobowym ze śniadaniem – 110 zł
2. Pokój 1 – osobowy ze śniadaniem – 180 zł
Rezerwację noclegów należy złożyć e-mail do dnia 15.09.2017r. na adres
ozj.opole1@tlen.pl
Uwaga: doba hotelowa kończy się o godz. 12.00
Za niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone kosztami.

Sędziowie, delegaci PZJudo,
uczestniczące ekipy,
kierownik zawodów.
Deadline rezerwacji noclegów:
15.09.2017

13. Program zawodów:

21.09.2017r. (czwartek)
Hotel Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59, Opole
14.00-22.00 Przyjazd, zakwaterowanie ekip
16.30-19.00 Weryfikacja do zawodów dla wszystkich kategorii
wagowych
19.30-20.30 Waga oficjalna i kontrola badań lekarskich
+78 kg, 78 kg, 70 kg, 63 kg, +100 kg, 100 kg, 90 kg, 81 kg
20.30-21.00

21.00

Weryfikacja ostateczna

Konferencja techniczna i losowanie wszystkich kategorii
wagowych - obowiązuje dress code.

22.09.2017r. (piątek)
Hala Sportowa im. Jerzego Klempela ul. Kowalska 2, Opole
10.00-10.30

11.00

Ważenie losowe

Walki eliminacyjne i repasażowe w kat. wagowych:
+78 kg, 78 kg, 70 kg, 63 kg, +100 kg, 100 kg, 90 kg, 81 kg
16.30
Otwarcie zawodów
16.45
Blok finałowy (walki o medale), po zakończeniu ceremonia
dekoracji
19.30-20.30 Waga oficjalna i kontrola badań lekarskich
(Hotel Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59)

57 kg, 52 kg, 48kg,

73 kg, 66 kg, 60 kg

23.09.2017r. ( sobota)
Hala Sportowa im. Jerzego Klempela ul. Kowalska 2, Opole
10.00-10.30 Ważenie losowe

11.00
16.30

Walki eliminacyjne i repasażowe w kat. wagowych:
57 kg, 52 kg, 48kg, 73 kg, 66 kg, 60 kg
Blok finałowy (walki o medale), po zakończeniu ceremonia
dekoracji

14. Kierownik zawodów:

p. Jarosław Wołowicz tel. 501 498 167 e-mail: jarek.wolowicz@wp.pl

15. Weryfikacja do losowania,
weryfikacja ostateczna
Hotel Mercury

21.09.2017r. (czwartek) w godz. 16.30-19.00 dla wszystkich kategorii
wagowych

16. Konferencja techniczna
i losowanie wszystkich kategorii
wagowych:
Hotel Mercury

21.09.2017r. (czwartek) o godz. 21.00
Na konferencji technicznej i losowaniu obowiązuje dress code

17. Sędzia Główny:

p. Krystyna Macioszczyk tel. 505 945 208

18. Judogi:

1.Obowiązują judoki białe i niebieskie. Pierwsza /-y wyczytany ubiera
judogi białą, drugi judogi niebieskie.

(garnitur lub marynarka z krawatem)

2.Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki:
http://www.eju.net/statutes
3.Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.
Ważenie kontrolne:
21.09.2017 (czwartek ) 14:00 – 19.30
22.09.2017 (piątek)
14:00 – 19.30

19. Ważenie i kontrola badań
lekarskich:
Hotel Mercury

Waga oficjalna i kontrola badań lekarskich :
21.09.2017 (czwartek )
19.30-20.30 dla kategorii wag. (kg) +78, 78, 70, 63, +100, 100, 90, 81
22.09.2017 (piątek)
19.30-20.30 dla kategorii wag. (kg) 57, 52, 48,

73, 66, 60

Podczas oficjalnego ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.

22.09.2017 (piątek )
23.09.2017 (sobota)

20. Ważenie losowe:
Hala Sportowa

10:00 – 10.30
10:00 – 10.30

W dniu zawodów na 1 godzinę przed rozpoczęciem walk eliminacyjnych nastąpi
losowanie po 2 zawodniczek / zawodników z każdej kategorii wagowej do
losowej wagi kontrolnej. Obowiązuje limit wagowy 5% swojej kategorii wagowej
pod rygorem skreslenia z listy walk. Zawodnik, który nie stawi się na wagę
kontrolną po wylosowaniu zostanie skreślony z listy walk.
21. Wyróżnienia i nagrody

Zawodniczki / zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii
wagowej otrzymują medal MP i dyplom, za miejsce IV - V dyplom.
Trener klubowy złotej / złotego medalistki / medalisty otrzymuje złoty
medal Mistrzostw Polski.

22. Inne informacje:

1. Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie
ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg
aktualnie obowiązujących przepisów. Badania nie spełniające
powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym
zawodniczka / zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w
zawodach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
4. Obowiązują zasady Dress Code - w zawodach rangi Mistrzostw Polski
wszystkich kategorii:
a. konferencja techniczna, losowanie: garnitur lub marynarka z krawatem
b. eliminacje: garnitur lub dres reprezentacyjny (klubowy ubiór sportowy)
ze spodniami sięgającymi do butów
c. w czasie bloku walk o medale: garnitur lub marynarka z krawatem.

23. Transport podczas zawodów:

We własnym zakresie uczestników

24. 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. Osoby uznane za działające przeciwko tym
zasadom i regułom mogą zostać zawieszone lub wydalone z imprezy.

Życzymy miłego pobytu w Opolu !

