
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych  

Gminy Kobierzyce w Judo 
Tyniec Mały 30.03.2019 

 

1.ORGANIZATORZY   
   

❖ GMINA KOBIERZYCE 

❖ UKS JUDO TYNIEC MAŁY 

❖ DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JUDO 

❖ ZABAWA Z JUDO 

2. TERMIN ZAWODÓW 30 marca 2019 (sobota) 

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2, 55-040 Kobierzyce   

4.ORGANIZATOR, KONTAKT, 

ADRES        

UKS JUDO TYNIEC MAŁY 
Tyniec Mały, ul. Szkolna 2, 55-040 Kobierzyce   

 
Radosław Zamęcki 601518070, kontakt@zabawajudo.pl www.zabawajudo.pl 

5. SYSTEM ZAWODÓW 

 

Zawody zostaną rozegrane na 3 tatami: 

1. Czas walki- ciągły: 
Dzieci młodsze: 2 min + golden score (1min) +hantei 

            Dzieci starsze: 2 min + golden score (1min) +hantei 
            System rozgrywania turnieju: 

Dzieci młodsze: system grupowy 

Dzieci starsze: system grupowy  

6. UCZESTNICY 

Dzieci młodsze: roczniki 2008-2011 w zawodach mogą wziąć dzieci młodsze, pod 

warunkiem, że uczęszczają do pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
 

Dzieci starsze: roczniki 2004-2007           

7. ZGŁOSZENIA    
ZAWODNICZEK/ ÓW 
OPŁATA STARTOWA 

Obowiązkowe zgłoszenia zawodniczek/ ów przez trenera lub rodzica 

na adres e-mail: kontakt@zabawajudo.pl  

gdzie zawarte są dane: 

1. Nazwisko i imię zawodnika/czki 

2. Rok urodzenia 

3. Waga zawodnika/czki 

4. Poziom zaawansowania: początkujący (bas biały i biało-żółty) 

                                        Zaawansowany (pas żółty i wyżej) 

 

Nie ma opłaty startowej. 
  

8. NAGRODY 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom. 

Zwycięzcy otrzymają nagrodę rzeczową. 

 

Szkoły otrzymają puchary za klasyfikację drużynową. 

Obowiązuje klasyfikacja punktowa. 

1. miejsce - 4 punkty 

2. miejsce - 2 punkty 

3. miejsce i kolejne - 1 punkt 

9.PROGRAM ZAWODÓW 

 

30.03.2019r. (sobota): 

Godz. 9:00- oficjalne otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk zawodników grupy 
wiekowej dzieci 
 

http://www.superligajudo.pl/kontakt/
http://www.superligajudo.pl/kontakt/


Około godzi. 10:30 - dekoracja wszystkich uczestników oraz podsumowanie 
klasyfikacji szkół. 

10. INNE INFORMACJE 

1.  Na hali sportowej z zawodnikami przebywa tylko trener lub opiekun. 

2.  Rodzice, kibice, sympatycy judo mogą przebywać tylko na trybunach. 
3.  Walkę sędziuje jeden sędzia. Na macie nie ma tablic sędziowskich oraz 

przepasek dla zawodników. Sędzia zapisuje wyniki bezpośrednio na listach walk po 
zakończonym pojedynku. 

4. Zawodnicy   powinni   posiadać   ważne   badania   lekarskie   oraz 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Za zaistniałe zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Dekoracja w trakcie zawodów po zakończeniu danej kategorii wagowej. 
Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w strojach sportowych – judogi. 

6. Jest to sędziowane randori dla dzieci uczęszczających do szkół Gminy 

Kobierzyce 
7. Wyniki zostaną wysłane przez organizatora do wszystkich szkół, mających 

swoich uczniów na zawodach 
8. Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Po Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Tyńcu Małym, odbędą się eliminacje do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo. Początek zawodów o godzinie 12:00. 
Warto zobaczyć walki starszych Judoków.  

 

                

Regulamin zawodów  
1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo z kilkoma zmianami zawartymi w 

niniejszym regulaminie. 
2. Podział zawodniczek i zawodników ze względu na poziom zaawansowania oraz staż 

treningowy. 
3. Kategorie wagowe (rozegrane oddzielnie dla każdej kategorii zaawansowania): 

Zawodniczki i zawodnicy dzieleni są na grupy wagowe wg zgłoszenia. Różnica wagowa nie 
powinna być większa niż 3 kg dla dzieci w wagach poniżej 45 kg i 5kg dla dzieci w wagach 
powyżej 45 kg. Organizator zastrzega sobie prawo łącznia kategorii wagowych oraz łączenia 
chłopców i dziewczynek w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii wagowej.  

4. Zasady rozgrywania zawodów: 
a) Walka rozgrywana jest wg aktualnych przepisów PZJudo oraz z poniższymi 

zmianami: 
- Zawodnicy nie mogą stosować technik poświęcenia (sutemi-waza) technik „z kolan”, 
rzutów z uchwytu „z góry” lub za głowę, dźwigni (kansetsu-waza) oraz duszeń 
(shime-waza). 
- Zakazane jest trzymanie uchwytu za głowę oraz uchwytu „z góry”. Walka musi być 
prowadzona z uchwytu „za kołnierz” (kumi-kata) za plecy pod pachą (jak do o-goshi)  
- Kary shido stosowane będą przez sędziów zgodnie z regulaminem PZJudo (za 
wszystkie przewinienia i przekraczanie przepisów) ale nie będą miały żadnego 
wpływu na wynik walki, nawet w przypadku dogrywki. Punkt ten ma na celu 
nauczenie zawodników dokładnych przepisów walki sportowej judo.  

b) Czas walki: 2 minuty czasu ciągłego, 1 minuta dogrywki, hantei (wskazanie 
sędziowskie) 

c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi. 
d) Zawody rozegrane zostaną na 3 matach 6x6m lub większych 
e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-6 każdy z każdym 
f) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do 

zakończenia rywalizacji swojej grupy 



g) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika jeśli uzna 
to za stosowne. 
 

5. Badania i ubezpieczenie: 
a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania AKTUALNYCH badań sportowych lub 

oświadczenia o stanie zdrowia 
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW 

6. Medale i dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy zawodów 
7. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator. 


