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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MEMORIAŁ EDWARDA FACIEJEWA – INTERNATIONAL JUDO LEAGUE 
 

Opole, 11.12.2021 r. 
 

 

Organizator zawodów Klub Środowiskowy Judo AZS Opole                                            https://judoopole.pl/ 

Partnerzy Województwo Opolskie                                                                  https://www.opolskie.pl/ 
Miasto Opole                                                                                     https://www.opole.pl/ 
Radio Opole                                                                                       https://radio.opole.pl/ 
Nowa Trybuna Opolska                                                                   https://nto.pl/ 
Radio Doxa                                                                                         https://doxa.fm/ 

Termin i miejsce Turniej: 11.12.2021 r.     TOYOTA PARK  45-222 Opole, ul. Oleska 70 

Kontakt Kierownik zawodów: Izabela Kozłowska   tel. 508 306 361   kozlowska@judoopole.pl 

Biuro Zawodów Toyota Park  45-222 Opole, ul. Oleska 70   
- piątek 10.12.2021 w godz.  19-20.00 
- sobota 11.12.2021 w godz. 7.30 do zakończenia zawodów.  

Osoby odpowiedzialne Kierownik zawodów:   Izabela Kozłowska          tel. 508 306 361 
Sędzia główny:  Izabela Lubczyńska-Kamińska  tel. 606 938 583 

Zgłoszenia do zawodów Rejestracji dokonują trenerzy wyłącznie przez stronę https://ijl-poland.com/rejestracja. 
Rejestracja będzie możliwa do dnia 09.12.2021 (czwartek)  do godziny 21.30. 
 
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów rozgrywanych w ramach IJL, który 
znajduje się na stronie https://ijl-poland.com oraz w panelu rejestracyjnym. 

Opłaty Startowe w kwocie  45 zł płatne w terminie do 09.12.2021 wyłącznie na konto 
bankowe KJ AZS Opole:   BNP Paribas   nr  12 2340 0009 0580 2460 0000 0052 . 
 
Potwierdzenia przelewu z opisem „MEFA startowe” należy przesłać drogą mailową na 
adres kozlowska@judoopole.pl, co umożliwi sprawny odbiór kart wagi zawodników. 
Dane do faktur należy wysyłać do kierownika zawodów. 

Sędziowie Zawody będą prowadzić sędziowie posiadający aktualną licencje PZ Judo. 
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Zasady uczestnictwa w 
zawodach 

Ogólny regulamin zawodów rozgrywanych w ramach IJL znajduje się na stronie 
https://ijl-poland.com i w panelu rejestracyjnym. W sprawach spornych lub nieobjętych 
komunikatem decyduje Sędzia Główny i kierownik zawodów. 
 
Kategorie wiekowe i wagowe: 

Kategoria Rocznik Kategorie (kg) Czas walki i 
dogrywki 

MU11 
chłopcy 2011 

2012 
2013 

25/27/30/33/36/39/42/46/51/+51 
2 min 

bez dogrywki WU11 
dziewczynki 25/28/31/34/37/41/46/+46 

MU13 
chłopcy 

 
2009 
2010 
2011 

 

31/33/36/39/42/46/50/55/60/+60 2 min 
golden score 

1min WU13 
dziewczynki 31/34/37/40/44/48/52/56/+56 

MU15 
chłopcy 2007 

2008 
 

34/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81 3 min 
golden score 

bez limitu czasu WU15 
dziewczynki 36/40/44/48/52/57/63/70/+70 

 
1. Ważenie zawodników zgodnie z harmonogramem. 
2. Podczas ważenia należy posiadać, dokument tożsamości oraz do okazania ważne 

badania lekarskie (lub podpisane oświadczenie). 
3. Dopuszczalne jest 200 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i 

zawodniczki musza mieć na sobie bieliznę osobistą). 
4. Zawodnik niemieszczący się w limicie wagowym kategorii wagowej, w której został 

zgłoszony automatycznie zostanie przepisany do innej kategorii wagowej. 
5. Można wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i wagowej. Jedynie rocznik 

2011 może startować w dwóch kategoriach wiekowych. 

Program Piątek 10.12.2021  
Waga oficjalna dla wszystkich kategorii wiekowych – 19.00-20.00 – TOYOTA PARK 
Sobota 11.12.2021 (Zawody) 
Otwarcie sali – 7:30 
Oficjalne otwarcie zawodów – 09:30 
Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą: 
 

KATEGORIA U11 U13 U15 

WAGA 8.00-9.00 10.30-11.30 13.00-14.00 

WALKI 10.00 nie wcześniej niż 12.00 nie wcześniej niż 14.30 

 
Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej. 

Nagrody i wyróżnienia Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych. 

System przeprowadzenia 
zawodów 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IJF                                 
i regulaminem IJL na 5 polach walki, przy wsparciu systemu JudoShiai. 
System walk: 
  - 2 zawodników - do dwóch wygranych, 
  - 3-5 każdy z każdym, 
  - 6-8 brukselski, 
  - powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem. 
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Informacje organizacyjne 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na  
stronie ijl-poland.com. 

2. Przebieg turnieju można śledzić w aplikacji Judo Mobile lub 
https://judo.website.pl/ijl/wyniki/OPO21  

3. Do hali zawodów mają wstęp jedynie zawodnicy i trenerzy/opiekunowie. 
4. Obowiązujący strój to białe judogi. 
5. Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie, a w grupie najmłodszej U11, U13 

wymagana co najmniej pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział w randori 
sędziowanym.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. Uczestnicy powinni 
posiadać ubezpieczenie NNW.  

Zakwaterowanie Zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie. Poniżej propozycja tańszych 
noclegów (ilość miejsc ograniczona):  
https://zpo.opole.pl/szkolne-schronisko-mlodziezowe/ 
http://suchy-bor.pl/ 

Wyżywienie 1. Na terenie zawodów dostępny będzie bufet i automaty z kawą i herbatą.  
2. W bezpośrednim sąsiedztwie hali znajduje się LIDL. 
3. Istnieje możliwość zamówienia obiadów na dzień 11.12.21 w cenie 25 zł. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:  kozlowska@judoopole.pl  w terminie do 
07.12.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Opolu   

 

 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


