
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

IIVV  MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA    PPRRZZYYSSZZŁŁEEJJ  GGWWIIAAZZDDYY  JJUUDDOO  
OO  PPUUCCHHAARR  BBUURRMMIISSTTRRZZAA  GGMMIINNYY  TTRRZZEEBBNNIICCAA  

2222  KKWWIIEECCIIEEŃŃ  22001177  

 
 

1. Organizatorzy 

                  

 

 

 

 GMINA TRZEBNICA 

 TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURU I SPORTU 

 Klub Sportowy MaKo Judo 

 

2.Termin zawodów 22.04. 2017 r. (sobota) 

3. Miejsce zawodów Hala Sportowa TOKiS   55-100 Trzebnica, ul. Kościelna 9 

4. Organizator, kontakt,  
adres 

p.    Maciej Kostrzewa   tel.   691-63-86-51,  mail: judomako@gmail.com 

p.    Jarosław Maśliński tel.   600-44-00-84,  mail: judomako@gmail.com  

K.S. MaKo Judo ul. Racławicka 71/1,  53-149 Wrocław 

judo.net.pl 

5. System zawodów 

 

  

1. Zawody zostaną rozegrane na 4 lub 5 matach. 
2. Czas walki : 

Dzieci młodsze i starsze: 2 min + golden score (1min) + hantei 
Młodzicy i młodziczki 3 min 

6. Uczestnicy 

  Dzieci młodsze:                                                     Dzieci starsze: 

 Roczniki:2007-2008,  2009 i młodsi                     Roczniki: 2005-2006 

   Młodziczki i młodzicy:  

  Rocznik 2003-2004 

Kategorie wagowe : 
 Roczniki 2009 i młodsze: kategorie po zgłoszeniu uczestników 

 Roczniki 2007/ 08 : Chłopcy -25,-27,-30,-33,-36,-38,-42,-46,-50,-55,+55 
Dziewczęta  - Dziewczęta -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,+48 

 Roczniki 2005/06 : Chłopcy-27,-30,-33,-36,-39,-42,-46,-50,-55,-60,+60 
Dziewczęta -28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,+52 

Rocznik 2003/2004 według regulaminu PZ Judo 
 

7. Koszty uczestnictwa Uczestniczące kluby 

8. Opłata startowa 35,00 zł od zgłoszonego do zawodów uczestnika 

9. Zgłoszenie  
zawodniczek/ów, 
Opłata startowa 

  

1. Zgłoszenie do zawodniczek/ów należy przesłać na  adres e-mail: 

judomako@gamil.com do dnia 20 kwietnia 2017  i należy podać : wiek, wagę, kyu, 

staż treningowy.  

2. Zawodnicy i zawodniczki nie będą ważeni w dniu zawodów, będzie brana pod uwagę 

podana w zgłoszeniu aktualna waga. 

3. Zgłoszenie po terminie nie będzie brane pod uwagę. 

4. Za wszystkich zgłoszonych zawodników/czek 35zł od osoby będzie brana opłata 

startowa. 

5. Opłatę startową dokonuje Klub na podstawie wcześniejszego zgłoszenia do zawodów. 
  

mailto:judomako@gamil.com


 

10. Program  zawodów 
 22.04.2017 (sobota) 

Godz. 10:00  uroczyste otwarcie turnieju 

Godz. 10:15 walki grupy wiekowej dzieci młodszych  2007-2008, 2009 i młodsi  

Godz. 13:00 walki grupy wiekowej dzieci starszych 2005-2006 oraz 2003-2004 

11. Regulamin zawodów, inne 
informacje 

1. Zawodniczki i zawodnicy w grupie 2009 i młodsi będą rozlosowani w 4 osobowych grupach 

(wcześniej w podanym  zgłoszeniu). W pozostałych grupach wiekowych  zawodnicy będą 

rozlosowani według podanych kategorii wagowych i ilości zgłoszonych zawodników. 

W kategorii 2009 i młodsi zawodnicy mogą walczyć  w pozycji NeWaza ( prosimy o 

zaznaczenie w zgłoszeniu). 

2. Nie ma możliwości łączenia kategorii wagowych dziewczynek i chłopców w przypadku 

małej ilości zawodników w danej kategorii wagowej. 

3. Walkę sędziuje  jeden sędzia. Na macie nie mam tablic sędziowskich oraz przepasek dla 

zawodników. Sędzia zapisuje wyniki na listę bezpośrednio po zakończonym pojedynku. 

4. Dekoracja w trakcie zawodów po zakończeniu danej  kategorii wagowej. 

5. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla 

uczestników  zawodów spoczywa na zgłaszających Klubach. 

6. Wszyscy 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.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

12.  Życzymy miłego pobytu w Trzebnicy 

 

 


