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MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
POWIATU WROCŁAWSKIEGO W JUDO

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Szkół
Podstawowych Powiatu Wrocławskiego w Judo

1.ORGANIZATORZY: Powiat Wrocławski, UKS Judo Tyniec Mały, Gmina Kobierzyce

2.MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2

3.TERMIN ZAWODÓW: 19 czerwca 2022

4. PROGRAM ZAWODÓW         
Godz. 9:00 - otwarcie hali sportowej
Godz. 9:40-10:00 - rozgrzewka
Godz. 10:00 - oficjalne otwarcie turnieju
Godz. 10:10 - rozpoczęcie walk klas 0-3
Godz. 13:00-13:30 - rozgrzewka klas 4-8
Godz. 13:30 - rozpoczęcie walk klas 4-8

5. BIURO ZAWODÓW: biuro będzie czynne w hali od godziny 10:00 do zakończenia turnieju
kierownik biura - Radosław Zamęcki tel. 601-51-80-70 lub kontakt@zabawajudo.pl

6. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: Jacek Kamiński

7. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do turnieju prosimy przesyłać w załączonej tabeli do dnia
16.06.2022 do godziny 22:00 na adres kontakt@zabawajudo.pl

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 50 zł za uczestnika.
9. UCZESTNICY: 
grupa 1. - klasy 0-1        grupa 2. - klasy 2-3       grupa 3. - klasy 4-5        grupa 4. - klasy 6-8
w grupie 1 i 2 mogą startować jedynie dzieci ze szkół powiatu wrocławskiego, 
w grupie 3 i 4 zawody mają charakter otwarty i mogą wziąć udział uczniowie szkół spoza
Powiatu Wrocławskiego

10. KATEGORIE WAGOWE: 
kategorie wagowe będą ustalane po zgłoszeniach, waga pomiędzy zawodnikami nie
powinna przekraczać 3kg w grupie 1 i 2, 4kg w grupie 3 i 5 kg w grupie 4. Nie dotyczy to
kategorii skrajnych.

11. SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW
grupa 1 i 2 - system grupowy (jedna grupa)
grupa 2 i 3 - system grupowy (1-4 zawodników) lub dwóch grup (5-8 zawodników)
w przypadku gdyby w kategorii były 2 osoby, walczyć będą do 2 zwycięstw

zawody zostaną rozegrane na 3 lub 4 matach
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15.  INNE INFORMACJE
- 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.

13. NAGRODY
w grupie 1 i 2 wszyscy zawodnicy otrzymują medale i dyplomy
w grupie 3 i 4 - miejsca 1-3 otrzymują medale, miejsca 1-5 otrzymują dyplomy

Najlepszych 10 szkół Powiatu Wrocławskiego otrzyma puchary a także najlepsze 3 szkoły
spoza Powiatu Wrocławskiego, na podstawie klasyfikacji medalowej.

14. ZASADY WALKI
- zakazane są dźwignie i duszenia we wszystkich grupach wiekowych
- w grupie 4 dopuszcza się rzuty z kolan oraz techniki poświęcenia
- w grupie 3 dopuszcza się rzut koshi-guruma z zagarnięciem głowy
- w grupie 1 i 2 nie wolno wykonywać rzutów poświęcenia, technik z kolan lub jednego
kolana, technik z uchwytu cross lub dwóch rękawów, technik ura-nage i koshi-guruma.

DO ZOBACZENIA W TYŃCU MAŁYM!

12. CZAS WALKI I DOGRYWKI
2 minuty + 1 minuta golden score


