
 

Komunikat organizacyjny Charytatywnego Turnieju Judo 
Dzieci i Młodzików w Żórawinie 

20.06.2021 Żórawina 

Organizator: 

Zabawa z Judo 
UKS Judo Tyniec Mały 
MKS Juvenia Wrocław 
Gmina Żórawina 

Termin i miejsce: 

Kiedy: 
20.06.2021 (niedziela), godzina – jest różna dla poszczególnych 
roczników, prosimy o dokładne zapoznanie się z programem 
zawodów, przedstawionym poniżej i przybycie o właściwej porze. 
Miejsce zawodów: 
Hala Sportowa w Żórawinie ul. M. Kopernika 15 (obok szkoły) 
Zawody będą rozgrywane na 4 lub 5 matach. 

Kierownik zawodów: Radosław Zamęcki tel. 601518070 e-mail kontakt@zabawajudo.pl 

Sędzia główny: Pan Jacek Kamiński 

Cel zawodów 

Turniej ma charakter towarzyski i szkoleniowy. Zależy nam żeby 
każdy uczestnik miał kilka walk szkoleniowych. 
 
Jednocześnie turniej ma na celu wsparcie finansowe rodziny 9-letniej 
Kalinki, która walczy z nowotworem złośliwym, mięsakiem tkanek 
miękkich. Część opłaty startowej zostanie przekazana dla rodziny 
Kaliny. Prosimy o dodatkowe wsparcie: 
https://zrzutka.pl/kalinkaa/s/grupa-pomocowa-dla-kalinki-licytacje 
Dziękujemy za nawet symboliczne wsparcie. 

Zgłoszenia: 

Uczestnicy zgłaszają się u trenerów klubowych. Trenerzy przesyłają 
zbiorcze zgłoszenie do organizatora na adres: 
kontakt@zabawajudo.pl 
w formie elektronicznej w arkuszu do pobrania na 
www.zabawajudo.pl. 
 
Nieprzekraczalny termin przesłania zgłoszeń zbiorczych: 
17.06.2021 (czwartek) godz. 2100 
 
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Istnieje możliwość wycofania zgłoszonego uczestnika (z przyczyn 
losowych) najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem się danej grupy 
wiekowej, do której został zgłoszony.  
W zgłoszeniu należy napisać imiona i nazwiska trenerów i opiekunów, 
którzy będą mogli być wpuszczeni na halę. 

Opłata: 

50 zł od zgłoszonego uczestnika. Rodzice wpłacają u trenera 
klubowego, trenerzy rozliczają się zbiorczo z organizatorem. Podstawą 
rozliczenia jest lista zgłoszonych uczestników, a nie ich fizyczna 
obecność.  
Prosimy trenerów dokonujących wpłaty o przygotowanie danych 
instytucji wpłacającej (Nazwa, adres, NIP) celem wystawienia 

https://zrzutka.pl/kalinkaa/s/grupa-pomocowa-dla-kalinki-licytacje
mailto:zajeciajudo@gmail.com
www.zabawajudo.pl


 

pokwitowania lub rachunku. 
Znaczna część z każdej opłaty startowej zostanie przeznaczonych dla 
Kalinki. 

Weryfikacja                  
losowanie 

Weryfikacja i losowanie dzieci odbywa się w dniu 20.03.2021 (sobota). 
Losowanie Młodziczek i Młodzików nastąpi po ważeniu. 

Ważenie 

Zawodnicy w grupie dzieci startują na podstawie zgłoszenia trenera 
klubowego. Prosimy o dokładne zweryfikowanie wagi dziecka w 
sekcji. Waga Młodziczek i Młodzików odbędzie się w hali w godzinach 
14:30-15:15.  

Oświadczenie 
Rodziców: 

Dziecko może uczestniczyć w imprezie po podpisaniu przez rodzica 
lub opiekuna prawnego zgody na udział wg obowiązującego wzoru 
oraz oświadczenia COVID-19  (wzory do pobrania na 
www.zabawajudo.pl) 
Rodzice przekazują podpisane dokumenty trenerowi klubowemu a ten 
przekazuje je zbiorczo organizatorowi w dniu imprezy. 

 
Grupy wiekowe             
i zasady 
uczestnictwa 

W zawodach mogą wziąć udział dzieci z roczników 2006-2013. 
Zostaną podzielone w miarę możliwości na grupy 3-4-osobowe (dzieci 
początkujące) lub 6-8-osobowe (zawodnicy bardziej doświadczeni). 
Istnieje możliwość połączenia w jednej kategorii dziewcząt i chłopców, 
ale będziemy tego unikać. 
Dzieci powinny mieć badania sportowo-lekarskie. W przypadku braku 
badań, odpowiedzialność za uczestnika bierze trener.  
W grupie Młodziczek i Młodzików zawody będą rozgrywane                         
wg Regulaminu Polskiego Związku Judo. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy nabyte w czasie 
rywalizacji sportowej. 

 
Kategorie wagowe 

W grupie dzieci kategorie wagowe ustalane są w dniu losowania. 
Maksymalna różnica masy ciała w ramach jednej grupy to 10%, nie 
dotyczy to kategorii plus (najwyższej).  
Młodziczki: -44, -48, -52, -57, -63, -70, plus 70 
Młodzicy: -50, -55, -60, -66, -73, -81, plus 81 

Forma rywalizacji: 

Grupa dzieci: 2 minuty czasu zatrzymywanego, golden score 1 minuta, 
zakaz wykonywania rzutów z kolan, poświęcenia, dźwigni i duszeń, 
sode-tsurikomi-goshi. 
Młodziczki i Młodzicy - 3 minuty czasu zatrzymywanego, przepisy 
zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Judo. 

Nagrody: 

Medale dla zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 (przewiedziane dwa 
trzecie miejsca), każdy uczestnik z miejsca 1-5 otrzyma dyplom. 
Przewidziane są także drobne nagrody rzeczowe zafundowane przez 
Gminę Żórawina.  

Program zawodów: 

9:30 - otwarcie hali, możliwość wejścia do hali zawodów 
9:30-10:30 - weryfikacja list startowych i losowania 
10:30 - oficjalne otwarcie zawodów 
10:45 - rozpoczęcie zawodów dzieci z roczników 2012-2013 
14:30 -15:15 ważenie grupy Młodziczek i Młodzików 
13:30 - rozpoczęcie zawodów dla dzieci z roczników 2010-2011 
15:15-15:45 - losowanie grupy Młodziczek i Młodzików 



 

 

15:45 - rozpoczęcie walk Młodziczek i Młodzików oraz roczników 
2008-2009 
18:30 - planowane zakończenie turnieju 
Dekoracje  będą odbywać się na bieżąco po zakończonych kategoriach 
wagowych. 

Rygor sanitarny  
i 
Informacje 
organizacyjne: 

Na hali wszystkich obowiązują maseczki (dzieci ściągają maseczki po 
wejściu na matę). Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk i pomiar 
temperatury. 
 
Na halę sportową wpuszczani będę wyłącznie uczestnicy, trenerzy                   
i organizatorzy (nie wpuszczamy kibiców i rodziców). Rodzice 
zostawiają dzieci pod opieką swojego trenera, który wprowadza dzieci 
na halę przed zawodami i wyprowadza po zawodach. 
 
Ilość trenerów dopuszczonych na Halę – 1 osoba na 5 uczestników                 
z klubu 
 
Miejsce rozgrywania imprezy podzielone jest na strefy: 

 Strefa kibica –uczestnicy oczekujący na rywalizację 
 Strefa rywalizacji – wstęp wymaga odpowiedniego 

identyfikatora (trenerzy, organizatorzy, aktualnie 
rywalizujący uczestnicy) 

 Strefa dekoracji – dostępna wyłącznie dla uczestników 
ceremonii dekoracji oraz fotoreporterów wyznaczonych 
przez organizatora) 

 
Organizator ze względów bezpieczeństwa prosi wszystkich 
uczestników  o przestrzeganie tych regulacji, a w szczególności                          
o podporządkowanie się poleceniom osób oznaczonych jako obsługa 
porządkowa. 


