
 
MOCHY,  dnia 2022-02-27 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Eliminacji Regionu III do OOM 2022 Juniorów/ek Młodszych w Judo 
 

1. ORGANIZATOR 

Urząd Gminy Przemęt 

Okręgowy Związek Judo w Poznaniu,  

      Uczniowski Klub Sportowy „Pohl Judo Przemęt” 

 

2.  TERMIN I MIEJSCE, KONTAKT: 

26.03.2022 /sobota/  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach  ul. Szkolna 7, Przemęt 64-234  

Kontakt z organizatorem - p. Damian Lisiewicz           tel.:533-610-150 

 

3. PRAWO STARTU – GRUPY WIEKOWE: 

U18  juniorzy/ki młodsi/sze – roczniki 2005-2006 (prawo startu ma rocznik 2007) 

 

4. KATEGORIE WAGOWE / SYSTEM ROZEGRANIA ZAWODÓW / CZAS WALKI: 
 

Zgodnie z regulaminem PZJ i Regulaminami współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2022r. 

Tolerancja wagowa 1 kg. 
o Juniorki mł: - 40kg, -44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg. 

o Juniorzy mł: -46kg, -50kg, - 55kg, -60 kg, - 66 kg, -73 kg, -81 kg, - 90 kg, +90 kg. 

 

 UWAGA! 

Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową. 

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie 

spodnie od judogi i koszulkę a zawodnik spodnie od judogi. Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 200 g. 

 

5. Kierownik zawodów 

p. Mariusz Groński tel. 601-288-351, e-mail: mariusz.gronski@judo-poznan.pl  

 

6.    PROGRAM ZAWODÓW: 

26.03.2022  sobota 

Godz. 8.00 – 9.00  U18 wydawanie kart wagowych 

Godz. 8.15 – 9.15  U18 ważenie 

Godz. 9.15 – 10.00          Weryfikacja list wagowych i losowanie 

Godz. 10.00                     Rozpoczęcie zawodów 
 

6. OPŁATA STARTOWA: 

60  zł od zawodnika/czki dla rejestracji przez www.judostat.pl/rejestracja  

70  zł  od zawodnika/czki -  rejestracja w dniu zawodów w czasie wydawania kart wagowych 

W przypadku udziału zawodniczki i zawodnika w dwóch grupach wiekowych obowiązuje podwójna 

opłata startowa. 
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http://www.judostat.pl/rejestracja


7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW   

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych do zawodów tylko przez panel rejestracyjny na stronie 

internetowej: www.judostat.pl/rejestracja  najpóźniej do godziny 24:00 dnia 24  marca  /czwartek/ 2022 

roku.  

Dodatkowo Kluby przesyłają wypełniony „szablon_ssm el. do OOM 2022” na adres email: 

okregowy@oz-judo.pl  w terminie do 24.03.2022. 
 

8. WYRÓŻNIENIA: 

Medale za miejsca I-III 
Dyplomy  za miejsca I-V 

 

9. INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

Ubezpieczenie NNW. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i 

aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 4 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas 

zawodów. 
 

Orzeczenie badań lekarskich. Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z regulaminem 

sportowym Polskiego Związku Judo zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich 

wg aktualnie obowiązujących przepisów. Za ważność badań lekarskich w przypadku zawodnika niepełnoletniego 

odpowiada Klub i jego rodzic lub opiekun prawny. Na Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ważności badań.  
 

Judogi. Organizator zawodów informuje, że zawodnicy i zawodniczki w kategorii juniorów młodszych  powinni 

posiadać judogi spełniające wymogi Regulaminu Sportowego PZJudo. Zawodnik/czka wpisany na listę walk jako 

pierwszy zakłada białą judogę. Zawodnik wpisany na listę jako drugi zakłada niebieską judogę lub białą judogę i 

czerwony pas. Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w białej judodze. 

 
      Wyżywienie. Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. W czasie trwania zawodów będzie       

          funkcjonował na hali  bufet z kawą, herbatą, napojami  i przekąskami. 
 

 

UWAGA! 

• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia podczas weryfikacji do biura zawodów 
wypełnionego i podpisanego kwestionariusza sanitarnego (dokumenty w załączeniu).  

• Ze względu bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenia liczby osób w hali 
sportowej na terenie hali zawodów mogą przebywać  jedynie ci uczestnicy zawodów, dla których jest to czas zawodów – 
walczące zawodniczki i zawodnicy oraz zgłoszeni trenerzy i opiekunowie ( 1 trener-opiekun na 5 zawodników, 2 trenerów 
– opiekunów do 10 zawodników, 3 trenerów - opiekunów powyżej 10 zawodników ), sędziowie, ekipa techniczna 
obsługująca zawody i medyczna. 

Wszelkie komunikaty dostępne będą na stronie internetowej www.oz-judo.pl.  

Wyniki zawodów dostępne będą na stronie www.oz-judo.pl oraz na stronie www.judostat.pl  
 

 

OTRZYMUJĄ: 

  - zainteresowane kluby i uks-y 
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