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1.ORGANIZATORZY 
 

 Polski Związek Judo 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 UM Gdynia 

 GCS Gdynia, 

 UKS OPTY Gdynia 

04.06.2022 r. (sobota )    Gdynia Arena , ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 
18:00- 21:00  Biuro zawodów (złożenie i weryfikacja oświadczeń, wydawanie akredytacji trenerskich i zawodniczych, 

opłaty). 

 

05.06.2022 r. (niedziela)    Gdynia Arena , ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 
6:30-7:30 Waga nieoficjalna zawodów juniorów i juniorek młodszych 

7:00 do zakończenia 

zawodów 

Biuro zawodów (złożenie i weryfikacja oświadczeń, wydawanie akredytacji trenerskich, opłaty). 

7:30-8:30 Waga oficjalna zawodów juniorów i juniorek młodszych 

8:30-10:00 Weryfikacja ostateczna i losowanie 

09.30 Odprawa sędziowska 

10:15 Rozpoczęcie zawodów U18 - walki eliminacyjne, repasażowe, walki o medale 

10:15 Start walk eliminacyjnych i repasażowych 1 Tura    66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90kg,    40kg, 44kg, 48kg, 52kg 

~13:00* Start walk eliminacyjnych i repasażowych 2 Tura    46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg 

 Walki o medale w trakcie zawodów 

 Ceremonia dekoracji w trakcie zawodów 

*UWAGA! Harmonogram rozgrywania zawodów dla poszczególnych kategorii wagowych może ulec zmianom w zależności od liczby zgłoszonych i 

zweryfikowanych zawodniczek i zawodników. 

2. MIEJSCE ZAWODÓW 
        Gdynia Arena , ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 

 

3. BIURO ZAWODÓW 
       Gdynia Arena , ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 

   Organizator:   Pan Bogdan Gruba, Tel. 504 159 015, e-mail: uksoptyjudo@interia.pl  
   Kierownik Biura:  Pan Bogdan Gruba 
   Informacja o pracy biura zamieszczona w programie zawodów. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH 
1. Prawo uczestnictwa w zawodach określa: 

a. Regulamin Sportowy PZ Judo pkt 1.4. regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf (pzjudo.pl) 

2. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję klubową 
Polskiego Związku Judo. 
 

5. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI, MATY, SYSTEM ZAWODÓW 

      1.  Roczniki: 2005-2006, zawodniczki i zawodnicy młodsi zgodnie z pkt przepisami Regulaminu 
           Sportowego (starszy rocznik kategorii wiekowej młodzik – 2007 - ma prawo startu w kategorii junior  

           młodszy) 
2. Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu 
3. Czas walki: 4 min + GS (czas nielimitowany) 
4. Zawody zostaną rozegrane na pięciu  matach, pole walki  7 x 7 m. 
5. System rozgrywania zawodów zgodny z punktem 1.8 Regulaminu Sportowego PZ Judo. 

 
 

mailto:uksoptyjudo@interia.pl
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
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          7. KATEGORIE WAGOWE 
Juniorki mł: - 40kg, -44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg. 

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

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 31.05 – wtorek - 2022 r.) 

1. Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektroniczny PZ 
Judo. Zgłoszenia do dnia 31.05.2022 roku (wtorek) włącznie do godz. 24:00 (www:pzjudo.pl/system) 

2. Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem itp.) nie będą uwzględnione! 
3. Tryb dokonania korekt: 

a. Do dnia 31.05.2022 r. drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 
b. Od 01.06.2022 do 4.06.2022 do godz. 18:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle 

informacja e-mailem na adres  mailowy zawody@pzjudo.pl  
4. Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – obowiązuje 

kara regulaminowa: opłata startowa x 2 (200 zł) wniesiona najpóźniej do końca weryfikacji (Regulamin 
Sportowy PZ Judo). 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
1.Uczestniczące kluby 

2.Opłata startowa – 80 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki, płatna w biurze zawodów. 

3.Opłata za udział w Campie – 40 zł od każdego zawodnika, płatne w biurze zawodów. 

         Istnieje możliwość dokonania opłat na konto:  

         Pekao S.A 64 1240 5354 1111 0011 1122 9948 

         UKS Opty , ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia.  
4.Prosimy w mailu wysłać dane do faktury, dokument będzie do odbioru w biurze w trakcie trwania 
zawodów.  
      a.Potwierdzenie zapłaty startowego prosimy wysłać na adres uksoptyjudo@interia.pl    wraz z listą  
          zawodników, którzy zostali zgłoszeni na zawody (nazwa klubu, imię nazwisko, grupa wiekowa). 
      b.Potwierdzenie zapłaty za udział w campie szkoleniowym proszę wysłać na adres mailowy  
           uksoptyjudo@interia.pl wraz z imienną lista uczestników. 

 

10. WAŻENIE, TOLERANCJA WAGOWA 

1. Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz 

akredytację. 
2. Nie ma tolerancji wagowej w zawodach. 

3. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka 
musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Limity wagowe są powiększone o do- 
datkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 
 

  11. KIEROWNIK ZAWODÓW 

Jarosław Wołowicz  tel. 501 498 167   e-mail: zawody@pzjudo.pl 

  12. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

             Józef Jopek 

  13. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 
    Sędzia główny: Krystyna Macioszczyk 

1. Odprawa sędziowska wg programu 

2. Sędziowanie zgodne z aktualnymi przepisami walki IJF włącznie z przepisami ujętymi w dokumencie  

IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf (rackcdn.com) 
 

   

 

mailto:zawody@pzjudo.pl
mailto:uksoptyjudo@interia.pl
mailto:uksoptyjudo@interia.pl
mailto:zawody@pzjudo.pl
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/01/IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf
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14. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches (Regulamin Sportowy PZ Judo).  
Akredytacja trenerska 2022 będzie do odebrania w biurze zawodów.  
 

  15. TRANSPORT 

We własnym zakresie. 

16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel Dom Marynarza „POL-LEVANT Linie Żeglugowe”  Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 
Gdynia;   
mail hotel@dommarynarza.pl    tel: (58) 622 00 25-6,  kom:  600 182 124   
rezerwacje do 26 maja 2022, 
 

 Hotel City Center Gdynia, Skwer Kościuszki 13,  
mail: hostelccgdynia@gmail.com, tel. 512 225 155;  +48 697 076 606 
rezerwacje do 26 maja 2022, 

 

 Hotel Antares Gdynia ul. Komandorska 59   
+48 58 623 36 39,  mail: info@hotelantares.pl 
rezerwacje do 20 maja 2022, 

 

Hotel Blic, Jana z Kolna 6, 81-351 Gdynia,  
tel. +48 58 78 30 300   mail:  recepcja@hotelblick.pl  

Liczba miejsc w hotelach jest ograniczona. Kluby składają rezerwacje bezpośrednio  w hotelach na hasło 
„Judo Baltic Cup”.  Po 26.05.2022 organizator nie gwarantuje miejsc hotelowych. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Wyżywienie podczas zawodów 

Przy hali zawodów będą działać food trucki z daniami obiadowymi, przekąskami, napojami i kawą. 

17. JUDOGI 

1. W zawodach juniorów młodszych zawodnik wpisany na listę jako drugi może walczyć w judodze 
niebieskiej, może walczyć też w judodze białej po założeniu dodatkowo czerwonego pasa. Jeżeli obaj 
zawodnicy walczą w białych judogi to zawodnik wpisany na listę walk jako pierwszy dodatkowo zakłada 
biały pas.   

2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w rozdziale 5 tj. na podstawie 
dotychczas obowiązujących przepisów Regulaminu Sportowego PZ Judo rozdział 5: Regulamin sportowy 
PZ Judo 

3. Do ceremonii dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

 

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

Za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-5 dyplomy. 
 

19. INNE INFORMACJE 

1. Aktualne informacje o zawodach będą publikowane na kanale informacyjnym PZ Judo, w aplikacji  Telegram – 
PZ Judo Zawody 

2. Wstęp do strefy zawodów tylko na podstawie akredytacji zawodniczej, trenerskiej  lub zaproszenia. 

3. Kierownicy ekip  biorących udział w wydarzeniu, zobowiązani są do przekazania w biurze zawodów 

przed wagą oficjalną:  

a. wypełnionego i podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych łącznego oświadczenia  
stanie zdrowia wraz ze zgodą na udział niepełnoletniego w zawodach (w załączeniu). 

mailto:hotel@dommarynarza.pl
mailto:hostelccgdynia@gmail.com
mailto:info@hotelantares.pl
mailto:recepcja@hotelblick.pl
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
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5. Zawodniczki/zawodnicy, trenerzy, opiekunowie muszą posiadać ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na delegujących klubach / podmiotach. 

6. Zawodniczki /zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie 
obowiązujących przepisów.  Za ważność badań lekarskich odpowiada zawodnik, a w przypadku zawodnika 

niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny. Na klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ważności badań. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 
 

20. PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA 

Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą akceptować i respektować 

uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, Regulamin sportowy PZ Judo, zasady sędziowania IJF 

oraz zasady Antydopingowe POLADA. Osoby uznane za działające przeciwko tym zasadom i regułom mogą 

zostać zawieszone lub wydalone z imprezy.  

  

CAMP SZKOLENIOWY DLA U16, U18, U21 - PROGRAM 

06.06.2022r. ( poniedziałek) Gdynia Arena , ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 

Godz. 10:30  Camp - Trening nr 1 

Godz. 16:30 Camp- Trening  nr 2 

07.06.2022r. ( wtorek) Gdynia Arena , ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia 
Godz. 10:30 Camp - Trening nr 3 

Koszt uczestnictwa w całym Campie – 40 zł / zawodnik  
 

Życzymy miłego pobytu w Gdyni 

       


