
 

Informacja na temat udziału w zawodach    

European Judo Open Women & Men Warszawa 29.02 – 01.03.2020 

 
 
I. Warunki startu 

Sztab szkoleniowy PZ Judo rekomenduje start w EJO POL dla wszystkich zawodniczek i 

zawodników spełniających wymogi podane poniżej: 

1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy spełniający wymogi wiekowe i wagowe 

IJF oraz warunki opisane w dokumencie: Minima startowe do zawodów międzynarodowych    

2. Zawodniczka / zawodnik muszą posiadać aktywną licencję międzynarodową – kartę IJF  

Informacje na temat uzyskania i aktualizacji kart: Licencja międzynarodowa - karta IJF 

3. Aktywną licencję PZ Judo oraz stopień szkoleniowy w rejestrze stopni PZ Judo 

4. Numery startowe (IJF backnumbers) 

Zamówienia numerów startowych: Numery startowe (backnumbers) 

5. Judogę zgodną z wymogami IJF 

Link do wymogów: IJF JUDOGI RULES   

6. Klub i trener zawodnika aktywną licencję PZ Judo 

7. Podpisany i przesłany do PZ Judo przez Trenera klubowego zobowiązania Dress Code 

Link: 

Zasady Dress Code dla Trenerów  

 

II.   Zgłoszenia do zawodów / opłaty za udział 

1. Wstępny termin zgłoszenia do zawodów na adres szkolenie@pzjudo.pl:  

a. Termin do 31.01.2020 imię, nazwisko klub i kategoria wagowa zawodniczki i 

zawodnika wraz z nazwiskiem trenera odpowiadającego za zawodniczkę / zawodnika 

podczas zawodów, rozmiaru koszulki dla Trenera klubowego i deklaracji o 

przestrzeganiu przepisów dress code IJF dla trenerów Przepisy IJF dress code trenerów   

2.  Ostateczne zgłoszenia do zawodów (prośba o wpisanie do systemu rejestracji IJF – judobase) 

należy przesyłać na adres e-mail: 

szkolenie@pzjudo.pl podając imię i nazwisko zawodnika, kategorię wagową, klub, nazwisko i 

imię trenera klubowego. 

Data ostatecznej rejestracji w systemie Judobase - 24 lutego 2020 r. (poniedziałek). 

3. Opłaty dla zawodników startujących na koszt własny (koszt klubu) 

Opłata startowa wynosi 20 euro (płatne gotówką przy wydawaniu akredytacji zawodnikowi 

przez trenera Kadry Narodowej). 

Zawodnicy z Polski nie mają obowiązku wykupowania noclegów w hotelu oficjalnym. 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/pz_judo_2020_minima_startowe_do_zawodow_miedzynarodo_wych_2020_v.11.12_1.pdf
http://web.pzjudo.pl/karta-ijf-waznosc-karty-do-31-12-2016-oraz-wykaz-danych-do-uzyskania-licencji-ijf
http://web.pzjudo.pl/informacja-nt-zamowienia-backnumberow-numerow-startowych
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2019/10/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1571922448.pdf
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/zasady_dress_code_dla_trenerow.pdf
mailto:szkolenie@pzjudo.pl
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2019/10/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1571922448.pdf
mailto:szkolenie@pzjudo.pl


 Informacje dla Trenerów klubowych: 

Reagując na sygnały płynące od środowiska trenerskiego Sztab szkoleniowy przewiduje 

możliwość prowadzenia podczas turnieju swoich zawodników przez trenerów 

klubowych, spełniających kryteria opisane powyżej oraz: 

1. Terminowe wstępne i ostateczne zgłoszenie do zawodów do PZ Judo z informacją 

za które zawodniczki / zawodników dany trener odpowiada. 

2. Obecnych na wieczornej odprawie ze Sztabem szkoleniowym w piątek 

29.02.2020 r. po oficjalnym losowaniu 

3. Jednolity ubiór trenera wg reguł Dress Code - dół, długie spodnie, czerwony dres 

reprezentacyjny, góra koszulka PZ Judo, którą otrzyma każdy trener klubowy 

prowadzący swoją zawodniczkę / zawodnika (sobota - biała, niedziela - czerwona) 

4. Zawodnicy, którzy nie mają zapewnionej opieki szkoleniowej trenerów klubowych 

będą prowadzeni przez Trenerów ze Sztabu szkoleniowego PZ Judo podobnie jak 

w zeszłym roku (2019);   

5. Wszystkie zawodniczki i zawodnicy Kadry Narodowej, reprezentujący kluby 

warszawskie, uczestniczą w turnieju na koszt własny. Na koszt PZ Judo 

powoływani będą zawodnicy spoza Warszawy (8 kobiet i 8 mężczyzn). 
 

III. Noclegi / opłaty za hotel 

Oferta noclegowa przygotowana przez Polski Związek Judo dla zawodników z Polski: 

 Hotel Atos 

 ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa 

 Cena za pokój (nocleg ze śniadaniem): 

 Pokój jednoosobowy 180 zł 

 Pokój dwuosobowy 200 zł 

W celu rezerwacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej i przesłać razem z 

potwierdzeniem przelewu na adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl. 

PZ Judo zapewnia transport hotel > zawody oraz zawody > hotel. 

Płatność za hotel – tylko przelewem, na konto Polskiego Związku Judo (89 1090 2011 0000 0001 

3384 2107 - SANTANDER). 

Rezerwacja pokojów do 10 lutego (poniedziałek) – po tym terminie PZ Judo nie gwarantuje 

dostępności miejsc noclegowych. 

Dodatkowe informacje na temat European Judo Open w Warszawie znajdziecie Państwo w 

komunikacie zawodów. 

Załączniki:  
 
Komunikat European Judo Open - Warszawa 2020 
 
Formularz zgłoszeniowy - Warszawa 2020 

mailto:pzjudo@pzjudo.pl
https://attachments.eju.net/c8s6h16ekRLHdB9DDwa7hMY11kjwTe4H.pdf
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2017/wzor_formularz_zgloszenia_na_akcje.xlsx

