
                                          Regulamin  

rankingu współzawodnictwa krajowego Polskiego Związku Judo –  

grupa wiekowa młodzik 

 
 

I. Cel rankingu 

1. Wyłonienie najlepszych  polskich zawodniczek i zawodników w grupie wiekowej młodzik. 

2. Rozstawienia w zawodach krajowych rangowanych przez PZ Judo 

3. W połączeniu z wynikami zatwierdzonych przez dział szkolenia PZ Judo testów 

sprawnościowych stworzenie systemu  identyfikowania talentów judo 

4. Selekcji do Kadr Wojewódzkich.  

5. Określenie rangi zawodów współzawodnictwa krajowego młodzików 

 

II. Zasady naliczania punktów, liczba zawodów 

Do rankingu wliczane są punkty : 

1. zdobyte w zawodach z kalendarza współzawodnictwa krajowego PZ Judo, w których startował 

zawodnik:  

a/ do rankingu młodzików wliczane są wyniki: 3 najlepsze starty z kalendarza młodzików + MP młodzików 

+ wynik osiągnięty na MMM. 

 

III. Sposób prowadzenia 

1. Ranking młodzików jest prowadzony bez podziału na kategorie wagowe. 

2. Ranking młodzików jest prowadzony wyłącznie  w grupie wiekowej młodzik, zawodnicy z 

młodszej grupy wiekowej nie są klasyfikowani. 

 

IV. Okres rangowania 

1. Zawody z kalendarza współzawodnictwa sportowego  PZ Judo z okresu 12 miesięcy  wstecz.  

Dana impreza tegoroczna wykreśla dorobek punktowy zawodnika z tej samej imprezy z 

zeszłego roku np.:  ranking do MP w 2017 będzie obejmował wszystkie zawody, które odbyły 

się pomiędzy zeszłorocznymi MP a nieodbytymi MP w 2017. 

 

V. Zasady  i  warunki zdobycia punktów 

1. Podczas zawodów rozgrywanych w kraju  zawodnik /czka musi wygrać na macie minimum  1 

walkę. 

2. Za zajęte podczas zawodów miejsce zawodnik/czka otrzymują punkty według  tabeli  

klasyfikacyjnej (załącznik nr 1) 

3. Rangowanie następuje na podstawie osiągniętych wyników rywalizacji, wyłącznie w grupie 

wiekowej młodzik. 

4. Zawodnik, który będzie startował w OOM nie będzie miał wliczanych punktów z tego turnieju 

do rankingu młodzików. 



5. Klasyfikacja zawodniczek i zawodników następuje na podstawie ogólnej sumy punktów 

rankingowych uzyskanych w zawodach rozgrywanych w kraju, ujętych w kalendarzu 

współzawodnictwa PZ Judo. 

 

VI. Rozstawianie w zawodach 

1.  Lista do rozstawień w zawodach będzie ustalona po utworzeniu listy startowej w kategorii 

wagowej (wg  posiadanych przez zawodniczki / zawodników punktów). 

 

VII.  Rangowane zawody są w kalendarzu:  

1. Polski Związek Judo (PZ Judo), 

 

VIII. Klasyfikacja 

1. O miejscu w rankingu decyduje wyższa liczba zdobytych punktów. 

2. W przypadku zdobycia przez rangowane  zawodniczki / zawodników równej liczby punktów o 

pozycji w klasyfikacji  decyduje w kolejności: 

a/ wyższe miejsce z ostatnich  MP,  

b/ wyższe miejsce z ostatnich rangowanych zawodów,  

c/ wyższe miejsce w przedostatnich rangowanych zawodach i tak dalej.  

3. Jeżeli zastosowana procedura nie różnicuje zawodników, o kolejności decyduje Trener Kadry 

Narodowej PZ Judo Juniorek młodszych / Juniorów młodszych. 

 

IX.  Przywileje zawodników 

1. Najwyżej rangowani uzyskują perspektywę powołania do Kadry Wojewódzkiej (KW). 

Przynależność do KW stwarza możliwość  uczestniczenia / korzystania z programów 

szkoleniowych KW. 

2. Zwycięzcy rankingu w poszczególnych kategoriach wagowych mogą być wyróżnieni przez PZ 

Judo. Formę wyróżnienia określa  Zarząd PZ Judo. 

 

X.  Pozostałe informacje  

1. Rankingi są wyliczane i publikowane w ciągu 24 godzin  po rozegranych zawodach. 
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