
 



 

Organizatorzy Dolnośląski Związek Judo 
Gmina Żórawina 
Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Wrocław 

Data i miejsce 16 maja (niedziela), Hala Wielofunkcyjna przy Szkole Podstawowej                         
w Żórawinie, ul. Mikołaja Kopernika 14 

Program 
zawodów 

10:00-11:00 - ważenie grup wiekowych: Młodzicy oraz Juniorzy 
11:00-11:30 - losowanie 
11:30 - oficjalne otwarcie zawodów 
11:45 - rozpoczęcie walk 
15:00-16:00 - ważenie grup wiekowych: Junior Młodszy, Senior  
16:15 - rozpoczęcie walk 
Dekoracje odbywać się będą bezpośrednio po zakończonych walkach w danej 
kategorii wagowej. 

Biuro zawodów Radosław Zamęcki  oraz Adam Samuel. Biuro czynne jest w trakcie turnieju. 

Kierownik 
zawodów 

Zbigniew Zamęcki tel. 601574520 

Sędzia główny Jacek Kamiński 

Zgłoszenia Zgłoszenia wysyłają kluby mailowo na adres kontakt@zabawajudo.pl                                
w oficjalnym pliku zgłoszeniowym organizatora do dnia 13.05. godzina 22:00. 
Korekt można dokonywać drogą mailową lub w biurze zawodów 
bezpośrednio przed zawodami. 
Zawodnik walczący w dwóch grupach wiekowych musi być zgłoszony osobno 
do każdej z grup wiekowych. 
 
Przed zawodami Kierownik ekipy lub trener musi złożyć w biurze zawodów 
zbiorową deklarację uczestników COVID-19. 
 
Zgłaszające kluby muszą mieć ważną licencję Polskiego Związku Judo. 

Uczestnicy 
zawodów 

Młodziczki i Młodzicy - roczniki 2006-2007,  
Juniorki  i Juniorzy Młodsi - roczniki 2004-2006,  
Juniorki i Juniorzy - roczniki 2001-2005,  
Seniorki i Seniorzy - rocznik 2003 i starsi,  
 
W grupie wiekowej: Młodzik, Junior Młodszy i Junior startować  mogą jedynie 
zawodniczki i zawodnicy klubów z regionu zachodniego, tj. województw: 
dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.  
 
W grupach wiekowych Juniora Młodszego i Juniora zawody muszą mieć 
charakter zamknięty, ponieważ są one uwzględniane w rankingu Polskiego 
Związku Judo. 
 
Zawody Seniorów mają charakter otwarty. 

Kategorie 
wagowe 

Młodziczki: 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg 
Młodzicy: 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90kg 
Juniorki Młodsze: 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg 
Juniorzy Młodsi: 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90kg 
Juniorki: 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg 
Juniorzy: 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, +100kg 



Seniorki: 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg 
Seniorzy: 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, +100kg 

Zasady 
rozgrywania 
zawodów 

Zawody rozgrywane są wg regulaminu Polskiego Związku Judo. 
Turniej odbędzie się na 3 matach. 
 

Opłata startowa Opłata startowa wynosi 50 złotych. Jeśli zawodnik lub zawodniczka startuje              
w 2 kategoriach wagowych, opłata całościowa wynosi 80 złotych. 
Jeśli zawodnik zostanie zgłoszony po terminie, opłaty startowe wynoszą                 
60 złotych oraz 100 złotych za start w dwóch grupach wiekowych. 
 
Wpisowe na zawody należy uregulować w biurze zawodów przed ważeniem. 
Opłatę wnosi trener lub kierownik ekipy za wszystkich zgłoszonych 
zawodników. 

Ważenie W grupie wiekowej Młodzik oraz Junior Młodszy, uczestnicy zawodów mają 
obowiązek ważenia się w bieliźnie. Tolerancja wagowa w grupie młodzika 
wynosi 200 gramów, juniora młodszego 1 kg, w juniorach oraz                    
seniorach 2 kg. 
W czasie ważenia uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu ze 
zdjęciem i badań sportowo-lekarskich. 
 
Zawodnicy startujący w dwóch grupach wiekowych ważą się tylko raz. 

Nagrody Miejsce 1-3 - medale 
Miejsce 1-5 - dyplomy 
Puchary dla Najlepszego zawodnika grupy wiekowej Senior/Seniorka oraz 
Junior/Juniorka. 
Najlepszych 5 klubów w klasyfikacji medalowej - puchary 

Judogi W zawodach grupy Młodzików, Juniorów Młodszych uczestnicy walczą                  
w białej judogi, dopuszczane są niebieskie judogi. Pierwszy wyczytany 
zakłada białe a drugi niebieskie judogi (lub czerwony pas). 
W grupie Juniora i Seniora obowiązują białe i niebieskie judogi. 

Podstawowe 
zasady 
bezpieczeństwa 
COVID-19 

1.Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 
2. W hali mogą przebywać tylko zawodnicy, trenerzy, sędziowie, ekipa 
techniczna i medyczna oraz akredytowani przedstawiciele mediów.  
3.W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy -zawodnicy, trenerzy i działacze 
muszą stosować się do poniższych zasad: 
• zawsze nosić maseczkę. Wyjątki: zawodnicy na tatami podczas zawodów, 
gdzie jest to zabronione oraz zawodnicy w sali rozgrzewkowej (gdzie jest to do 
wyboru zawodnika); 
•zachować dystans 1,5 m przez cały czas pobyt na zawodach (także na 
trybunach w czasie oczekiwania na start).Wyjątki: zawodnicy podczas ich 
zawodów i podczas rozgrzewki; 
• dezynfekować ręce.  
 
Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona 
z udziału w zawodach (decyduje Kierownik zawodów) 

Kontakt Zbigniew Zamęcki tel. 601-57-45-20, Radosław Zamęcki tel. 691-032-947 

 


