POLSKI ZWIĄZEK JUDO

Informacje dla uczestników

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI WOJEWÓDZTW
MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW
KLUBOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH MIXED TEAMS
Warszawa, 19 listopada 2022r.

Ogólnopolski Randori Camp U 12, U 14
młodziczek/młodzików i juniorek / juniorów młodszych
Warszawa, 19-20.11.2022

1. ORGANIZATORZY
Polski Związek Judo

PARTNERZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
WMZ Judo
Białołęcki Ośrodek Sportu

2. PROGRAM*
19.11.2022r. (sobota) Hala Sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu, Warszawa ul. Strumykowa 21
08:00

Otwarcie biura zawodów

07.30-8.30

Ważenie nieoficjalne: kategoria wiekowa junior młodszy

8:30–9:30

Waga oficjalna drużyn: kategoria wiekowa junior młodszy

10:00-10:45

Konferencja techniczna, weryfikacja i losowanie zawodów mixed junior młodszy

9.30-10.30
10:30–11:30

Ważenie nieoficjalne: kategoria wiekowa młodziczka / młodzik

11:15

Otwarcie zawodów

11:30

Walki eliminacyjne, finały po zakończeniu walk eliminacyjnych w kategorii junior młodszy

12:00 -12:30

Bezpośrednio po zakończeniu zawodów junior młodszy ceremonia dekoracji
Konferencja techniczna, weryfikacja i losowanie kategorii młodziczka / młodzik

13:30

Waga oficjalna drużyn: kategoria wiekowa młodziczka / młodzik

Walki eliminacyjne, finały po zakończeniu walk eliminacyjnych kategorii młodziczka / młodzik
Bezpośrednio po zakończeniu zawodów młodziczka / młodzik ceremonia dekoracji

19-20.11.2022r. (sobota-niedziela) Randori Camp PZ Judo
Hala Sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu, Warszawa ul. Strumykowa 21
17:30 – 20:15

19.11.2022
Trening popołudniowy
20.11.2022

9.30-11.30

Trening poranny

14.00-16.00

Trening popołudniowy

*harmonogram zawodów zostanie uaktualniony po informacji na temat liczby zgłoszonych zespołów
3. MIEJSCE ZAWODÓW
Warszawa, Hala Sportowa Białołęka ul. Strumykowa 21

4. BIURO ZAWODÓW
Kierownik Biura: p. Patrycja Graczykowska email: biurozawodow@pzjudo.pl
Wg programu zawodów.

tel. 530 591 971 tel.

5. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI, MINIMALNA LICZBA ZAWODNIKÓW
ZGŁOSZONYCH DO MECZU
Juniorka młodsza / Junior młodszy:
o
o
o
o

Roczniki 2005, 2006, 2007,
Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu
Czas walki: 4 min. + GS czas nielimitowany
Minimalna liczba zawodniczek / zawodników zgłoszonych do meczu – 4

Młodziczka / Młodzik:
o
o
o
o

Roczniki 2007, 2008
Stopień szkoleniowy: minimum 4 kyu
Czas walki: 3 min + GS czas nielimitowany
Minimalna liczba zgłoszonych do meczu – 4 młodziczki / 5 młodzików

6. KATEGORIE WAGOWE
Drużynowy mixed teams juniorów młodszych (wg przepisów EJU i IJF dla juniorów młodszych na rok 2022):
Juniorki młodsze: (-48 kg, -63 kg, +63 kg);
Juniorzy młodsi: (- 60 kg, -81 kg, +81 kg);
Zawody drużynowe młodzików (osobno w grupie młodziczek i młodzików):
Młodziczki: - 40kg;-44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg;
Młodzicy: -46kg; -50 kg; - 55 kg; - 60 kg; -66 kg; -73 kg; -81kg, +81 kg;

7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
o

Ze względów organizacyjnych wstępne zgłoszenie drużyny (deklaracja uczestnictwa w starcie ) do zawodów do
dnia 07.11.2022 drogą mailową na adres: zawody@pzjudo.pl

Klubowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Mixed Teams
o Kluby dokonują zgłoszenia drużyn do startu w DMP juniorek i juniorów młodszych do dnia 14.11.2022 r. włącznie
(poniedziałek) do godziny 23:59 drogą mailową na adres: zawody@pzjudo.pl
o Najpóźniej do dnia 17.11.2022 (czwartek) do godziny 16:00 na adres mailowy: zawody@pzjudo.pl klub przesyła
imienną listę zawodniczek/zawodników z podaniem:
- 1. nazwisko, imię, 2. kategoria wagowa, 3. rok urodzenia, 4. posiadany stopień szkoleniowy, 5.
status licencyjny (licencja klubowa lub licencja „L” – wypożyczenie) oraz imię / nazwisko trenera głównego
odpowiedzialnego za zgłoszony zespół.
o Zgłoszenie drużyny lub przesłanie listy imiennej dokonane po terminie - obowiązuje kara regulaminowa (opłata
startowa x 2 od spóźnionego zgłoszenia/nieprzesłania listy imiennej, wniesiona najpóźniej do końca weryfikacji).
Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw młodziczek i młodzików
Tylko Okręgowe Związki Judo dokonują zgłoszenia drużyn do startu w DMP Województw młodziczek i młodzików
do dnia 14.11.2022 r. włącznie (poniedziałek) do godziny 23:59 drogą mailową na adres: zawody@pzjudo.pl
o Najpóźniej do dnia 17.11.2022 (czwartek) do godziny 16:00 na adres mailowy: zawody@pzjudo.pl klub przesyła
imienną listę zawodniczek/zawodników z podaniem:
- 1. nazwisko, imię, 2. kategoria wagowa, 3. rok urodzenia, 4. posiadany stopień szkoleniowy 5. klub oraz imię
/ nazwisko trenera głównego odpowiedzialnego za zgłoszony zespół
o Zgłoszenie drużyny lub przesłanie listy imiennej dokonane po terminie - obowiązuje kara regulaminowa (opłata
startowa x 2 od spóźnionego zgłoszenia/nieprzesłania listy imiennej, wniesiona najpóźniej do końca weryfikacji).
o

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
o
o
o

Delegujące Okręgowe Związki Judo
Delegujące Kluby
500 zł opłata startowa od każdej zgłoszonej drużyny

9. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO
p. Jacek Biernat

10. KIEROWNIK ZAWODÓW:
Jarosław Wołowicz, tel. 501 498 167, e-mail: zawody@pzjudo.pl

11. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw młodziczek i młodzików:
Nagrody finansowe – pula nagród 10 000 zł ( kwoty brutto) dla trenerów drużyn w kategorii młodziczek i kategorii
młodzików:
1 miejsce - 2 500,00 zł
2 miejsce - 1 500,00 zł

3 miejsce - 1 000,00 zł (jedno trzecie miejsce)

Trofea:
o
Drużyny, które zdobyły miejsca I-III otrzymują medale DMPW w liczbie:
•
Młodziczki: 14 medali dla drużyny
•
Młodzicy: 16 medali dla drużyny
•
Trenerzy drużyn z miejsc I-III (po dwóch trenerów).
o
Drużyny, które zdobyły miejsca I-III otrzymują puchary

Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów młodszych mixed teams:
Trofea:
o
Drużyny, które zdobyły miejsca I-III otrzymują medale w liczbie:
•
Mixed teams junior / juniorka młodsza: 12 medali dla drużyny
•
Trenerzy drużyn z miejsc I-III (po 2 trenerów).
o
Drużyny, które zdobyły miejsca I-III otrzymują puchary

Randori Camp po zawodach 19-20.11.2022 – sobota / niedziela
Treningi będą prowadzone przez trenera reprezentacji juniorek i juniorów młodszych p. Tomasza Jopka
W campie mogą brać udział zawodnicy i trenerzy posiadający aktualną licencję PZ Judo- uczestnictwo nieodpłatne

19-20.11.2022r. (sobota-niedziela) Randori Camp
Hala Sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu, Warszawa ul. Strumykowa 21
17:30 – 19:15

19.11.2022 - sobota
Trening popołudniowy
20.11.2022 - niedziela

9.30-11.30

Trening poranny

14.00-16.00

Trening popołudniowy

Życzymy miłego pobytu w Warszawie!

