
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM ZAWODÓW 
 

European Open 
 

Men & Women 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa 
 

         25-26.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJF World Ranking Event



1. ORGANIZATOR 
 
Polski Związek Judo 

Adres: Fosa 31, 02-768 Warszawa, Polska. 

E-mail: pzjudo@pzjudo.pl 

Tel: +48530546520 

 
Kontakt w razie wypadku: 

Sprawy ogólne: p. Patrycja Graczykowska, Karolina Lebioda; pzjudo@pzjudo.pl 

 

2. HALA ZAWODÓW 
 
Hala sportowa Arena 

Adres: Rotmistrza Witolda Pileckiego 122, 02-781 Warszawa; https://ucsir.pl/hale-sportowe/arena-
ursynow/ 

 

3. WIEK 
 
15 lat wzwyż (urodzeni w 2008 i wcześniej) 

 

4. UCZESTNICTWO 
 
European Judo Open jest otwarty dla wszystkich federacji członkowskich EJU/IJF. Nie ma limitu 
liczby uczestników dla każdej kategorii wagowej dla każdej federacji. Zawodnicy muszą być tej 

samej narodowości co federacja narodowa, która ich zgłasza. 
 

Zawodniczki i zawodnicy polscy: 

EO Warszawa – w zawodach może wystartować każdy członek KN seniorek / seniorów oraz z pozycji 1-3 
członek KN juniorek / juniorów po spełnieniu procedury zgłoszenia do zawodów. 
Zgłoszenia do startu prosimy przesyłać na adres mailowy: szkoleniefrkf@pzjudo.pl   p. Patrycja 
Graczykowska 
W razie pytań dotyczących udziału zawodniczek i zawodników prosimy o kontakt z trenerami KN 
seniorek / seniorów / juniorek / juniorów. 

 

 

5. KATEGORIE I CZAS TRWANIA 
 
Male: 

 
-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg  

Female: 
 
-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg  

Czas trwania: 4 min 
 
Golden Score: Bez limitu czasu 

 

6. TERMINY 
  
Hotel Reservation: 

 
14 luty 2023r  

Hotel Payment: 
 
20 luty 2023r   

JUDOBASE: 
 
9 luty 2023r 

https://ucsir.pl/hale-sportowe/arena-ursynow/
https://ucsir.pl/hale-sportowe/arena-ursynow/
mailto:szkoleniefrkf@pzjudo.pl


Uwaga! 
• Późne rejestracje w judobase NIE SĄ MOŻLIWE 

 
• Osoby, które zostały zbanowane przez swoją Federację lub IJF, nie mogą być zgłaszane 

jako spóźnione lub zastępcze. 

 
 

7. WPISOWE 
 
Opłata wpisowa EJU w wysokości 20 € (ok.95 pln – w zależności od kursu eur) za zawodnika musi 

być opłacona. 

 

 

8. PROGRAM – może ulec zmianie 

 

Piątek, 25.02.2023 

  

  10:00 – 
Akredytacja 

 Hotel Arche Pulawska 

17:00 
 

Residence   
        

  18:00 – 

Waga nieoficjalna 

Hotel Arche Pulawska 

18:30 

Residence/Hotel Airport 

Okęcie   
       

  18:30 – Waga oficjalna    Kobiety: -48, -52, -57, -63 kg Hotel Arche Pulawska 

19:30  Mężczyźni: -60, -66, -73 kg 

Residence / Hotel Airport 

Okęcie 
        

19:00 Losowanie  online 
        

  Sobota, 25.02.2023 Kobiety: -48, -52, -57, -63, kg   
    Mężczyźni: -60, -66, -73 kg    
        

08:00 

Spotkanie 

sędziów  Hala Sportowa Arena Ursynów 
   

09:00 Eliminacje/Repasaże/Półfinały Hala Sportowa Arena Ursynów 
     

  Po: Final Block: Bronze Medal Contests, Finały Hala Sportowa Arena Ursynów 
      

   Waga nieoficjalna Kobiety: -70, -78, +78 kg 

                           Mężczyźni: -81, -90, -100,    

+100 kg 

Hotel Arche Pulawska 

18:30 

Residence/Hotel Airport 

Okęcie   
     

  18:30 –  Waga oficjalna Hotel Arche Pulawska 

19:30   

Residence/Hotel Airport 

Okęcie 
        

  Niedziela, 26.02.2023 Kobiety: -70, -78, +78 kg    

    

Mężczyźni: -81, -90, -100, 
+100 kg    

       

09:00 Eliminacje/Repasaże/Półfinały Hala Sportowa Arena Ursynów 
     

  After Final Block: Bronze Medal Contests, Finały Hala Sportowa Arena Ursynów 
        



9. AKREDYTACJA  
 

 

Bardzo ważne: Każda federacja narodowa musi być reprezentowana przez kierownika 
zespołu lub trenera odpowiedzialnego za rejestrację WSZYSTKICH sportowców z 
odpowiedniej federacji narodowej, niezależnie od członkostwa w klubie lub innym 
członkostwie. Każda federacja narodowa zostanie przyjęta do akredytacji tylko raz, gdy 
wszystkie zgłoszenia i płatności zostaną potwierdzone w tym samym czasie. 
 
Polską ekipę akredytuje Trener Kadry Narodowej. Prosimy o kontakt z Trenerem 
KN w celu odebrania akredytacji dla swoich zawodników. 
 

 

10. LOSOWANIE 
 
Losowanie odbędzie się ONLINE. 
 

Rozstawienie: najlepsza ósemka (8) zgłoszonych zawodników w każdej kategorii wagowej zostanie 
rozstawiona zgodnie z aktualną listą światowego rankingu IJF. 

 

11. WAGA 
 
Oficjalne ważenie dla każdej kategorii wagowej odbywa się wieczorem przed zawodami (patrz 

program). Zawodnicy muszą przedstawić kartę akredytacyjną EJU oraz paszport (akceptowane są 

również krajowe dowody tożsamości zawierające narodowość, zdjęcie i datę urodzenia). 

 

Oficjalne wagi lub wagi testowe będą dostępne do ważenia próbnego w piątek i sobotę od 08:00 do 

22:00 (z wyjątkiem oficjalnego ważenia od 18:30 do 19:30). 

 

 

12. TRENERZY 
 

Wszyscy trenerzy muszą w pełni przestrzegać Kodeksu postępowania trenerów judo. 

 

Dress Code:  

Rundy eliminacyjne: Narodowe dresy ze spodniami sięgającymi do butów lub marynarka z krawatem 

Ostatni blok: marynarka z krawatem. 

 

 

13. ZAKWATEROWANIE 
Zakwaterowanie oficjalne nie jest obowiązkowe dla zawodników z polskich klubów.  

 

Airport Hotel Okęcie: 

Pokój sgl/doba ze śniadaniem– 310 pln 
Pokój dbl/doba ze śniadaniem – 370 pln (cały pokój dla 2 osób) 

Puławska Residence: 

Pokój sgl/doba ze śniadaniem– 300 pln 
Pokój dbl/doba ze śniadaniem – 350 pln (cały pokój dla 2 osób) 

Zgłoszenia hotelowe przyjmowane są do 14.02.2023 na adres szkoleniefrkf@pzjudo.pl 

przesłane na dedykowanym formularzu. 

mailto:szkoleniefrkf@pzjudo.pl


14. PŁATNOŚĆ 
  
POLSKI ZWIĄZEK 

JUDO  
  

Fosa 31, 02-768 WARSZAWA    

Santander Bank Polska S.A.    
89 1090 2011 0000 0001 3384 2107    
SWIFT address:  WBKPPLPP    

Tytuł przelewu: nr proformy + EO Warszawa 2023    
Płatność gotówką nie jest możliwa w trakcie trwania zawodów. 
 

15. JUDOGI CONTROL 
 

Zatwierdzanie Judogi 

Wszyscy uczestnicy muszą startować w Judogi zatwierdzonych przez IJF (dozwolone są tylko 

czerwone etykiety), a judogi od wszystkich dostawców IJF są dozwolone (patrz www.ijf.org → 

Oficjalna lista dostawców). 

Kontrola Judogi - Będzie obsługiwany za pomocą Sokuteiki przed walką. Judogi muszą posiadać 

oficjalną etykietę IJF „APPROVED JUDOGI” z kodem optycznym, którego nie można sfałszować. 

Etykieta będzie kontrolowana lampą optyczną. Każdy z elementów odzieży startowej (kurtka, 

spodnie i pasek) musi posiadać oficjalną metkę IJF. 

 

Backnumber 

  
Każdy zawodnik biorący udział w zawodach EJU zobowiązany jest do wyszycia na plecach swojego 

Judogi oficjalnego backnumberu (zarówno EJU jak i IJF są dozwolone) zawierającego jego nazwisko 

oraz skrót Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Backnumber można zamówić na stronie 

www.mybacknumber.com lub www.officialbacknumber.com (Uwaga: produkcja i dostawa mogą 

zająć około 4 tygodni). 

 

Część SPONSOR (w razie potrzeby) zostanie przekazana kierownikowi delegacji podczas rejestracji, 

a zawodnicy mogą ją samodzielnie nakleić specjalnym klejem na odwrocie numeru. 

 
Oznaczenia i reklamy 
 
Przestrzeń na pasach barkowych (25 cm x 5 cm po prawej i lewej stronie) oraz na ramionach (10 cm 
x 10 cm po prawej i lewej stronie) może być wykorzystana zarówno dla własnych sponsorów 
Federacji, jak i Dostawców Judoka lub EJU, ALE nie dla żadnego innego dostawcy Judogi. 
 
Przestrzeń na prawej klatce piersiowej (5cm x 10cm) może być wykorzystana przez judokę na 
własnego sponsora. Logotypu marki Judogi można używać tylko wtedy, gdy odpowiada ono marce 
samego Judogi i jest Dostawcą EJU. Ponadto nie można używać logo konkurencyjnej marki reklamy 
zastrzeżonej dla Federacji (chyba że Federacja wyrazi na to zgodę). 
 
Uwaga: Na wszystkich powierzchniach reklamowych obowiązuje całkowity zakaz promowania 
wyrobów tytoniowych, alkoholu, jakichkolwiek substancji wymienionych w kodeksie 
antydopingowym oraz wszelkich produktów lub usług sprzecznych z dobrymi obyczajami. 
 
Miejsce na lewej piersi (10 cm x 10 cm) można wykorzystać na barwy narodowe lub godło narodowe 
odpowiadające kodowi MKOl na plecach (emblematy regionalne nie są dozwolone.





 


