KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MEMORIAŁ JIGORO KANO W JUDO

„Szansą dla Każdego”
POZNAŃ 3-4.11.2018r
1. Organizatorzy zawodów

❖

KS Akademia Judo w Poznaniu www.akademiajudo.pl

2. Wspierają

2. Termin

•

Urząd Miasta Poznań

•

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

•

Wielkopolski Związek Judo

3. Miejsce zawodów

4. Biuro zawodów

3.11.2018
Hala UAM Morasko
ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań

6. Zasady uczestnictwa w
zawodach / system zawodów
Zgłoszenie do zawodów
7. Koszty uczestnictwa w
zawodach pokrywa
8. Opłata startowa

1. Zawody zostaną rozegrane na trzech matach wg Regulaminu Sportowego PZJ.
2. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodniczek / zawodników
(Regulamin Sportowy PZJ).
3.zgłoszenie wysyłamy na arkuszu Excel na meila zawody@akademiajudo.pl do dnia30.10.2018
(plik dostępny na stronie rejestracja.akademiajudo.pl

Zainteresowane kluby
Brak opłaty
Weryfikację do losowania przeprowadza Kierownik Zawodów

11. Czas walki

Wg kategorii

13. Kierownik zawodów
14. Sędzia Główny
15. Judogi:

www.wzjudo.pl

Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu
biuro@akademiajudo.pl
p. Migdałek Dariusz – 506 208 727 ( sprawy związane ze zgłoszeniem i losowaniem)
p. Miśkiewicz Radosław – 503 863 964 (sprawy organizacyjne)

9. Weryfikacja do losowania
10. Wiek

12. Konferencji techniczna i
losowanie

www.umww.pl

3.11.2018

3.11.2018
Hala UAM Morasko
ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań

5. Dane teleadresowe

www.poznan.pl

open

30.10-2.11.2018
Zawody kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wagowych.
p. Radosław Miśkiewicz
Sędzia Główny uczestniczy w Konferencji technicznej.
Obowiązują judogi białe

Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.

16. Program zawodów

17. Inne informacje

18. Wyróżnienia i nagrody

3.11.2018 (sobota)
Do godziny 9:00 przyjazd zawodników na halę
Godz. 10:00 walki eliminacyjne i repasażowe oraz o medale

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów
spoczywa na Klubach.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność i
posiadanie orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi.
Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w przypadku braku
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, może wydać lekarz posiadający
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
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.
Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują dyplom oraz
medale;.

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Poznaniu.
Organizatorzy:

Wspierają:
Miasto Poznań

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

