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PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
I Program zawodów. 

Zawody odbędą się 16.01.2022 (niedziela) 

 

godz. 9:30 rozpoczęcie walk zawodników grupy wiekowej U16 (2006-2007) oraz U14 (2008-2009) 

godz. 12:30 rozpoczęcie walk zawodników grupy wiekowej U10 (2012-2013) 

godz. 14:30 rozpoczęcie walk zawodników grupy wiekowej U12 (2010-2011) 

 
II Miejsce zawodów. 

            Hala OKR Atol w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 2, Oleśnica 56-400 

 

III Biuro zawodów. 

Biuro będzie mieścić się na hali zawodów w dniu wydarzenia, tj. 16.01.2022 
(niedziela) od godziny 9:30 do zakończenia zawodów. 

 
Kierownik Biura: Maciej Zamęcki 

+48 695 595 548 superligajudo@gmail.com 

 

IV Zgłoszenia do zawodów. 

Kluby dokonują zgłoszeń wyłącznie przez system elektroniczny Super Ligi Judo 
(www.superligajudo.pl). Zgłoszenia przyjmowane są od 05.01.2022 do dnia 13.01.2022 
(czwartek) włącznie do godz. 24:00. 
Zgłoszenia wykonane po terminie do 14.01.2022 (piątek) do godz. 24:00 przyjmowane będą 
wyłącznie po opłaceniu zwiększonej opłaty startowej. 

 
Obowiązuje elektroniczne zgłoszenie zawodników przez trenera klubu do turnieju za pomocą linku: 

crm.superligajudo.pl   

 

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

 
V Koszty uczestnictwa. 

Wpisowe na zawody należy uregulować gotówką w dniu zawodów w biurze 
zawodów. 

 
• 50 zł od każdego uczestnika przy zgłoszeniu do 13.01.2022 (czwartek) 

• 70 zł od każdego uczestnika przy zgłoszeniu po terminie do 14.01.2022 (piątek)
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VI System rozgrywania zawodów. 

Zawody zostaną rozegrane na 8 matach. 
 
 

U10 
system grupowy 

czas walki: 2 min (czas ciągły) + 1 min Golden Score + Hantei 

U12 
system grupowy 

czas walki: 2 min (czas efektywny) + 1 min Golden Score + Hantei 

U14 
system grupowy 
i brukselski* 

czas walki: 2 min (czas efektywny) + 1 min Golden Score + Hantei 

U16 
system grupowy, 
brukselski 
i pucharowy* 

 
czas walki: 3 min (czas efektywny) + Golden Score bez limitu czasowego 

*w zależności od ilości zgłoszonych uczestników 

 
VII Wyróżnienia i nagrody. 

• U10 - medale otrzymają wszyscy uczestnicy zawodów 

• U12 - medale otrzymają wszyscy uczestnicy zawodów 

• U14 - medale otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 

• U16 - medale otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 

 

VIII Inne informacje. 

1. Organizator zastrzega sobie kontrolę wagi uczestników w przypadku uzasadnionych wątpliwości. 

W przypadku rażącej różnicy między wagą realną, a wagą zgłoszoną uczestnik może zostać wykluczony z 

turnieju. 

2. Osoby nie zgłoszone elektronicznie nie mają prawa startu w turnieju. 

3. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, 
odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach. 

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

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

 
IX Podstawowe zasady uczestnictwa. 

Wszyscy uczestnicy zawodów – zawodnicy, trenerzy i kibice muszą akceptować i respektować  

Regulamin Super Ligi Judo.  

Osoby uznane za działające przeciwko tym regułom mogą zostać poproszone o opuszczenie hali zawodów. 
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W GRUPIE WIEKOWEJ U10 I U12 

1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo z kilkoma zmianami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

2. Podział zawodniczek i zawodników ze względu na poziom zaawansowania: 

- Grupa początkująca: zawodniczki i zawodnicy posiadający stopień szkoleniowy 6 kyu 
(pas biały) i 5,5 kyu (pas biało-żółty). 

- Grupa zaawansowana: zawodniczki i zawodnicy posiadający stopień szkoleniowy 5 kyu (pas żółty) i wyżej. 

- Istnieje możliwość przeniesienia zawodnika z grupy początkującej do zaawansowanej na prośbę 
trenera (prośba ta musi być zawarta w zgłoszeniu do zawodów). Nie można zgłosić zawodnika z 5 kyu 
bądź wyższym do grupy początkującej. 

3. Kategorie wagowe (rozegrane oddzielnie dla każdej kategorii zaawansowania): 

- Zawodniczki i zawodnicy dzieleni są na grupy wagowe wg. zgłoszenia. Różnica wagowa nie może być 
większa niż 10% masy ciała. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wagowych oraz 
łączenia chłopców 

i dziewczynek w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii wagowej. 

4. Zasady rozgrywania zawodów: 

a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo z poniższymi zmianami: 

- Zawodnicy nie mogą stosować technik poświęcenia (sutemi-waza), technik „z kolan”, rzutów z 
uchwytu za głowę, dźwigni (kansetsu-waza) oraz duszeń (shime-waza). 

- Zakazane jest trzymanie uchwytu za głowę. Walka musi być prowadzona z uchwytu „za 
kołnierz” (kumi-kata) za plecy pod pachą (jak do o-goshi) lub „z góry” za kołnierz. 

- Kary shido stosowane będą przez sędziów zgodnie z regulaminem PZJudo (za wszystkie 
przewinienia i przekraczanie przepisów) ale nie będą miały żadnego wpływu na wynik walki, 
nawet w przypadku dogrywki. Punkt ten ma na celu nauczenie zawodników dokładnych 
przepisów walki sportowej judo. 

b) Czas walki: 2 minuty czasu ciągłego, 1 minuta dogrywki, hantei (wskazanie sędziowskie). 

c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi. 

d) Zawody rozegrane zostaną na 8 matach 5x5m. 

e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-6 każdy z każdym. 

f) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do 
zakończenia rywalizacji swojej grupy. 

g) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika, jeśli uzna to za stosowne. 

5. Badania i ubezpieczenie: 

a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań sportowych lub 
oświadczenia o stanie zdrowia. 

b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW. 

6. Medale otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3. 

7. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator. 
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1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo z kilkoma zmianami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

2. Kategorie wagowe: 

- Zawodniczki i zawodnicy dzieleni są na grupy wagowe wg. zgłoszenia. Różnica wagowa nie może być 
większa niż 10% masy ciała. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wagowych oraz 
łączenia chłopców 

i dziewczynek w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii wagowej. 

3. Zasady rozgrywania zawodów: 

a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo z poniższymi zmianami: 

- Zawodnicy nie mogą stosować technik poświęcenia (sutemi-waza), technik „z kolan”, rzutów z 
uchwytu za głowę, dźwigni (kansetsu-waza) oraz duszeń (shime-waza). 

- Zakazane jest trzymanie uchwytu za głowę. Walka musi być prowadzona z uchwytu „za 
kołnierz” (kumi-kata) za plecy pod pachą (jak do o-goshi) lub „z góry” za kołnierz. 

- Kary shido stosowane będą przez sędziów zgodnie z regulaminem PZJudo (za wszystkie 
przewinienia i przekraczanie przepisów) ale nie będą miały żadnego wpływu na wynik walki, 
nawet w przypadku dogrywki. Punkt ten ma na celu nauczenie zawodników dokładnych 
przepisów walki sportowej judo. 

b) Czas walki: 2 minuty czasu ciągłego, 1 minuta dogrywki, hantei (wskazanie sędziowskie). 

c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi. 

d) Zawody rozegrane zostaną na 8 matach 5x5m. 

e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 każdy z każdym, 6-8 system brukselski. 

f) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do 
zakończenia rywalizacji swojej grupy. 

g) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika, jeśli uzna to za stosowne. 

4. Badania i ubezpieczenie: 

a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań sportowych lub 
oświadczenia o stanie zdrowia. 

b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW. 

5. Medale otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3. 

6. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator. 
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1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo z kilkoma zmianami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

2. Kategorie wagowe: 

- Zawodniczki i zawodnicy dzieleni są na grupy wagowe wg. zgłoszenia. Różnica wagowa nie może być 
większa niż 10% masy ciała. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wagowych oraz 
łączenia chłopców 

i dziewczynek w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii wagowej. 

3. Zasady rozgrywania zawodów: 

a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo z poniższymi zmianami: 

- Sędzia ma prawo przerwać walkę, jeśli podczas stosowania technik poświęcenia (sutemi-
waza), technik „z kolan”, rzutów z uchwytu „z góry” lub za głowę podczas akcji dostrzeże 
zagrożenie. 

- Sędzie ma prawo poddać zawodniczkę/zawodnika gdy wykonywane będą na niej/nim techniki 
dźwigni (kansetsu-waza) oraz duszeń (shime-waza) jeśli uzna to za stosowne. 

b) Czas walki: 3 minuty czasu efektywnego, Golden Score bez limitu czasowego. 

c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi. 

d) Zawody rozegrane zostaną na 8 matach 5x5m. 

e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 każdy z każdym, 6-8 system 
brukselski, 9 i więcej - system pucharowy. 

f) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do 
zakończenia rywalizacji swojej grupy. 

g) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika, jeśli uzna to za stosowne. 

4. Badania i ubezpieczenie: 

a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań sportowych lub 
oświadczenia o stanie zdrowia. 

b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW. 

5. Medale otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3. 

6. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator
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1. Każdy uczestnik Super Ligi Judo 2021 w trakcie jej trwania obowiązkowo zakrywa usta i nos maseczką. 
 

2. Na płycie boiska hali sportowej moga przebwa  tylko i wyłącznie zawodnicy, trenerzy, obsluga techniczna oraz 
organizatorzy turnieju 

 
3. Zawodnikowi może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic/opiekun prawny. 

 
4. W hali obiwiązuje odstęp między osobami - 1,5m w celu bezpeiczeństwa 

 
5. Na trybunach wyznaczone są miejsca siedzące tj, co drugie miejsce jest wynaczone dla kibiców. 

 
6. Pamiętamy o dezynfekcji rąk przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju. 

 
7. Po zakończonych walkach danej grupy wiekowej, zawodnicy wraz z opiekunami niezwłocznie opuszcają halę 

sportową ze względu na obostrzenia związane z sytuacją COVID
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8. Punkty naliczane są zawodnikom, którzy stoczyli co najmniej 1 walkę w turnieju. 

9. Punktacja uzależniona jest od systemu rozgrywania zawodów (grupowy, brukselski) oraz od grupy wiekowej. 

10. Punktacja w grupie wiekowej dzieci U10, U12, U14: 

a) System grupowy: 

-1 miejsce - 9 pkt 

-2 miejsce - 7 pkt 

-3 miejsce - 5,5 
pkt 

-4 miejsce - 3,5 pkt 

-5 miejsce - 1,5 pkt 

-6 miejsce - 0,5 pkt 

b) W przypadku gdy w danej kategorii wagowej występują tylko dwie osoby: 

-1 miejsce - 7 pkt 

-2 miejsce - 5,5 pkt 

c) System brukselski: 

-1 miejsce - 9 pkt 

-2 miejsce - 7 pkt 

-3 miejsce - 5,5 
pkt 

-5 miejsce - 3,5 pkt 

-7 miejsce - 1,5 pkt 

-9 miejsce - 0,5 pkt 

11. Punktacja w grupie wiekowej dzieci U16: 

a) System grupowy: 

-1 miejsce - 18 
pkt 

-2 miejsce - 14 
pkt 

-3 miejsce - 11 
pkt 

-4 miejsce - 7 pkt 

-5 miejsce - 3 pkt 

-6 miejsce - 1 pkt 

b) W przypadku gdy w danej kategorii wagowej występują tylko dwie osoby: 

-1 miejsce - 14 pkt 

-2 miejsce - 11 pkt 

c) System brukselski: 

-1 miejsce - 18 
pkt 

-2 miejsce - 14 
pkt 

-3 miejsce - 11 
pkt 

-5 miejsce - 7 pkt 

-7 miejsce - 3 pkt 

-9 miejsce - 1 pkt 
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