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PODSTAWOWE INFORMACJE

I Program zawodów.

Zawody odbędą się 29.02.2020 (sobota).

Zawody zostaną rozegrane na 3 matach. 

II Miejsce zawodów.

Hala Sportowa SP w Łagiewnikach, ul. Ślężna 1a, 58-210 Łagiewniki. 

III Biuro zawodów.

Biuro będzie mieścić się na hali zawodów w dniu wydarzenia, tj. 29.02.2020 (sobota)

od godziny 9:30 do zakończenia zawodów.

Kierownik Biura: Maciej Zamęcki

Kierownik Zawodów: Zbigniew Zamęcki 

Sędzia główny: Tomasz Kuczyński

IV Zgłoszenia do zawodów.

Kluby dokonują zgłoszeń wyłącznie drogą mailową w dołączonej do komunikatu tabelce 

(inne zgłoszenia nie będą uwzględniane) na adres maciej.zamecki@judotigers.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.02.2020 (czwartek) włącznie do godz. 24:00.

Zgłoszenia wykonane po terminie nie będą uwzględniane. Istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika 

w dniu zawodów po uregulowaniu wyższej opłaty startowej.

Obowiązuje elektroniczne zgłoszenie zawodników przez kluby do turnieju za pomocą maila 

na adres: maciej.zamecki@judotigers.pl. 

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt pod nr 695 595 548 - Maciej Zamęcki.

godz. 8:30 – 9:30 ważenie zawodników wszystkich grup wiekowych.

losowanie i rozgrzewka.

oficjalne otwarcie zawodów.

rozpoczęcie walk w kolejności od najstarszych grup wiekowych.

ceremonia dekoracji

godz. 9:30 – 10:00

godz. 10:00

godz. 10:10

Po zakończeniu
walk finałowych

+48 695 595 548 maciej.zamecki@judotigers.pl
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V Koszty uczestnictwa.

Wpisowe na zawody należy uregulować w biurze zawodów przed ważeniem. 

Opłatę wnosi trener lub kierownik ekipy za wszystkich zgłoszonych zawodników.

    • 50 zł od każdego uczestnika przy zgłoszeniu do 27.02.2020 (czwartek).

    • 60 zł od każdego uczestnika przy zgłoszeniu w dniu zawodów (sobota). 

VI Kategorie wiekowe.

    • Dzieci starsze (dziewczyny, chłopcy) – 2007-2008 

    • Młodziczki, Młodzicy – 2005-2006

    • Juniorki Młodsze, Juniorzy Młodsi – 2003-2004

    • Juniorzy, Seniorzy – 2002 i starsi 

    • Juniorki, Seniorki – 2002 i starsi 

VII Kategorie wagowe. 

    • Dzieci starsze (dziewczyny): 30/33/36/40/44/48/52/57/63/+63

    • Dzieci starsze (chłopcy): 32/35/38/42/46/50/55/60/66/73/+73

    • Młodziczki: 40/44/48/52/57/63/70/+70

    • Młodzicy: 42/46/50/55/60/66/73/81/90/+90

    • Juniorki Młodsze: 48/52/57/63/70/+70

    • Juniorzy Młodsi: 46/50/55/60/66/73/81/90/+90

    • Juniorzy, Seniorzy: 60/66/73/81/90/100/+100

    • Juniorki, Seniorki: 48/52/57/63/70/78/+78

Tolerancja wagowa 1 kg we wszystkich grupach wiekowych poza grupą dzieci starszych.

VIII Uprawnienia do startu.

Prawo do startu w turnieju mają wyłącznie zawodnicy z klubów działających na Dolnym Śląsku 

i zrzeszonych w Dolnośląskim Związku Judo. 

IX Wyróżnienia i nagrody.

    • Medale za miejsca 1-3 

    • Dyplomy za miejsca 1-7

Do dekoracji zawodnicy wychodzą w strojach sportowych – białe judogi. 
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X Inne informacje. 
    1. W przypadku różnicy między wagą zgłoszoną, a wagą zarejestrowaną podczas ważenia, uczestnik zostanie 

    przepisany do innej kategorii wagowej. 

    2. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność

    za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

    3. Uczestnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie obowiązujących przepisów.

    4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
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