
1.ORGANIZATORZY: Dolnośląski Związek Judo, Gmina Trzebnica i MKS Juvenia Wrocław

Komunikat organizacyjny III Pucharu Dolnego Śląska w Judo

 
 

3.PROGRAM ZAWODÓW: 17.12.2022 (sobota)
Godz. 9:00 - Otwarcie hali sportowej
Godz. 10:00 - Oficjalne otwarcie zawodów

                                                  U10                       U12                       U14                      U16   

ważenie                               nie ma                11:15-12:00            13:15-14:00       15:30-16:15

rozgrzewka                       9:40-10:00            12:25-12:45          14:30-15:00      16:30-17:00

rozpoczęcie walk                  10:10                      12:45                     15:00                   17:00

Dekoracje odbywać się będą po zakończonych kategoriach wagowych. Po zakończeniu

poszczególnych grup wiekowych odbędą się podsumowania Rankingu DZJudo.

2.MIEJSCE ZAWODÓW: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy, 
ul. Stefana Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica.

4. BIURO ZAWODÓW: biuro będzie czynne w hali od godziny 9:00 do zakończenia turnieju.

5. KIEROWNIK ZAWODÓW: Zbigniew Zamęcki tel. 601-57-45-20

6. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: Jacek Kamiński

7. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do turnieju prosimy przesyłać w załączonej tabeli do dnia
14.12.2022 do godziny 22:00 na  adres e-mail puchardolnegoslaska@gmail.com. 
Formularz dostępny jest pod linkiem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l3tlqbGGjIkyZswzUeYWePsGZfkDk6QY/edit#gid=11
48354868 (proszę wkleić link).
8. OPŁATA STARTOWA: Wpisowe na zawody należy uregulować w gotówce u organizatora  
 w biurze zawodów za wszystkich zgłoszonych zawodników. Nie dotyczy to zawodników
wycofanych z zawodów drogą mailową do godziny 16:00 na dzień poprzedzający start. 
Opłata wynosi 60 zł za uczestnika, 100 zł za uczestnika walczącego w dwóch grupach
wiekowych.

 
 

I I I  PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA 
 

 17.12.2022
  
 

CAMP SZKOLENIOWY 

Z TRENEREM PIOTREM SADOWSKIM, 
BYŁYM TRENEREM KADRY OLIMPIJSKIEJ W JUDO  

18.12.2022
 



9. GRUPY WIEKOWE: 
U16 - 2007-2008 (dopuszczamy rocznik 2009) 
U14 - 2009-2010      
U12 - 2011-2012     
U10 - 2013-2014

                                                                           10. KATEGORIE WAGOWE: 

                                                            U16 (Młodzicy) - 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
                                                            U16 (Młodziczki) - 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
                                                            U14 (Chłopcy) - 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66
                                                            U14 (Dziewczyny) - 34, 37, 40, 44, 48, 52, 56, +56     
                                                            U12 (Chłopcy) - 25, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 46, 50, 55, +55
                                                            U12 (Dziewczyny) - 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52
U10 Chłopcy i Dziewczyny - kategorie wagowe będą ustalane po zgłoszeniach, waga
pomiędzy zawodnikami nie powinna przekraczać 4kg. Nie dotyczy to kategorii skrajnych.
Dziewczyny i chłopcy nie będą walczyć razem, chyba, że trenerzy wyrażą na to zgodę.

12. SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW
U10 - system grupowy (jedna grupa) od 3 do 5 osób
U12/U14/U16 - zależny od ilości zawodników
2 osoby - walczą do dwóch zwycięstw
3-5 osób - jedna grupa
6-7 osób - dwie grupy
8 i więcej osób -  system pucharowy z podwójnym repasażem

13. CZAS WALKI I DOGRYWKI
U10 - 2 minuty + hantei
U12/U14/ - 2 minuty + 1 minuta golden score
U16 - 3 minuty  + golden score bez limitu czasowego

11. WAŻENIE
- Ważenie zawodników i zawodniczek zgodnie z programem zawodów. 
- Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, do okazania ważne badania
lekarskie (lub podpisane oświadczenie) oraz KARTĘ WAŻENIA, którą otrzyma trener.
- Dopuszczalne jest 200 gramów tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy muszą
mieć na sobie bieliznę osobistą).
- Uczestnik niemieszczący się w limicie wagowym kategorii wagowej, w której zostanie
zgłoszony, automatycznie zostanie przepisany do wyższej kategorii wagowej.
- Można wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i wagowej. Jedynie rocznik 2009
może startować w dwóch kategoriach wiekowych. 

14. NAGRODY
U10 - wszyscy zawodnicy otrzymują medale i dyplomy
U12/U14/U16 - miejsca 1-3 otrzymują medale, miejsca 1-5 otrzymują dyplomy

15. TRENER/KIEROWNIK DRUŻYNY
Wszelkich formalności w trakcie turnieju dokonuje Trener lub kierownik drużyny. Trenerzy
otrzymują KARTY WAGOWE potrzebne w czasie ważenia oraz w prezencie bony do
wykorzystania w firmie IMS Sport, wyłącznym dystrybutorem marki Adidas Judo w Polsce.
Kwota zależna jest od ilości zawodników.
. 16. RANKING DRUŻYNOWY
- ranking prowadzony będzie dla wszystkich drużyn startujących w cyklu Pucharu Dolnego
Śląska
- 10 najlepszych drużyn otrzyma puchary w klasyfikacji generalnej Pucharu



18.  INNE INFORMACJE
- Organizator zastrzega sobie kontrolę wagi uczestników grupy U10 w przypadku
uzasadnionych wątpliwości. W przypadku rażącej różnicy między wagą realną, a wagą
zgłoszoną uczestnik może zostać wykluczony z turnieju dotyczy kategorii wiekowej U10. 
- Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW,
odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na
klubach. Uczestnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie
obowiązujących przepisów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.

- najlepszych 5 drużyn spoza Dolnego Śląska otrzyma darmowe wejściówki na CAMP: 
 1. miejsce - 14 osób, 2. m. - 12 osób, 3. m. - 10 osób, 4. m. - 8 osób, 5. m. - 6 osób. 
 17. INDYWIDUALNY RANKING DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO
Ranking  Dolnośląskiego Związku Judo będzie prowadzony dla judoków z klubów
województwa dolnośląskiego według osobnego regulaminu. W grupach dzieci będzie
prowadzony  w oparciu o zawody cyklu Pucharu Dolnego Śląska oraz zawodów IJL w Kątach
Wrocławskich. W grupie młodziczek i młodzików oprócz wyżej wymienionych zawodów, do
rankingu wliczane będą wyniki z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Pucharów Polski
oraz Mistrzostw Polski. Nagrodzonych będzie najlepszych 10 zawodników i zawodniczek każdej
grupy wiekowej.

 
Do zobaczenia na zawodach i campie! 

 

 
OFICJALNY PARTNER ZAWODÓW                                   OFICJALNY PARTNER ZAWODÓW

Plan treningów:         9:00-10:30 - dzieci z rocznika 2010 i młodsi 

koszt uczestnictwa - 30 złotych, osoby walczące w III Pucharze DŚl. - 20 złotych, wszyscy
trenerzy mogą wziąć udział bezpłatnie, niezależnie od ilości zawodników z klubu.
Członkowie Kadry Wojewódzkiej woj. dolnośląskiego oraz laureaci Rankingu DZJudo są
zwolnieni z opłat.
Możliwe jest zamówienie obiadów (prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu). Kontakt - Marcin
Niedzielski nr 669-965-337. 
Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa (będą przekazane trenerom klubowym).
Jest możliwość noclegu na macie. Kontakt - Patryk Jamiński nr 692-285-907

19. Camp szkoleniowy  18.12.2022 w Hali Zawodów w Trzebnicy.

Prowadzący - Piotr Sadowski. Trener klasy mistrzowskiej, były trener Kadry Olimpijskiej w Judo,
Zdobywca V miejsca w Mistrzostwach Europy i VII miejsca w Mistrzostwach Świata. Wielokrotny
reprezentant Polski. Wielokrotny medalista i 7 krotny mistrz Polski. 

                                            10:40-12:40 - rocznik 2009 oraz starsi 
                                            13:45-15:30 - dzieci z rocznika 2012 i starsi

Do Na turnieju obecny będzie przedstawiciel firmy IMS Sport, dystrybutor firmy
Adidas w Polsce. Trenerzy chętni dokonania zakupów, proszeni są o wcześniejsze
zamówienie telefoniczne na numer (33) 819 12 50.


