


Organizační informace

English  # Slovenský  # České  # Deutsch  # Polski

Organizátoři Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”  Bielsko-Biała
(Podbeskydské sportovní sdružení „Janosik”)

Odpovědné
osoby

Informace Kancelář závodů -   tel. (+48) 600-276-614

Tomasz Chmielniak – Předseda PTS „Janosik”

Marek Wróbel – Místopředseda PTS „Janosik”  tel. (+48) 603-502-600

Datum 12. října 2014

Místo
konání

Hala widowiskowo-sportowa pod Dębowcem,
(Sportovní a společenská hala pod Dębowcem)
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała

Cíl: Turnaj má integrační charakter a jeho hlavním cílem je propagace a popularizace sportu,
především mezi dětmi a mládeží.

Ubytování Hotel Dębowiec - www.hoteldebowiec.pl
Hotel Beskidy Park - www.beskidypark.pl
Hotel Prezydent - www.hotelpresident.pl

Kancelář
závodů

Hala widowiskowo-sportowa pod Dębowcem – neděle, v hodinách: 8:00–18:00

Pravidla
zápasů

V souladu s pravidly Polského svazu Judo.

Kategorie Ročníky 1999-2001 / doba zápasu: 3 minuty
• chlapci (hmotnost/kg): -38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81.
• dívky (hmotnost/kg): -36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70.
Ročníky 2002-2003 / doba zápasu: 3 minuty
• chlapci (hmotnost/kg): -35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81.
• dívky (hmotnost/kg): -36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70.

Ročníky 2004-2005 / doba zápasu: 2 minuty
• chlapci (hmotnost/kg): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 , 51, +51.
• dívky (hmotnost/kg): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, +51.
Ročníky 2006-2008 / doba zápasu: 2 minuty - zápasu se budou konat v  ne-
waza.
• chlapci (hmotnost/kg): -21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, +39
• dívky (hmotnost/kg): -21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, +39
 

http://www.judocup.com/en/16/a/komunikat-organizacyjny
http://www.judocup.com/sk/16/a/komunikat-organizacyjny
http://www.judocup.com/cz/16/a/komunikat-organizacyjny
http://www.judocup.com/de/16/a/komunikat-organizacyjny
http://www.judocup.com/pl/16/a/komunikat-organizacyjny


Startovní
poplatek

25 PLN

Přihlášky na
závody

Přihlášky na závody se podávají prostřednictvím registračního formuláře na internetové
stráncehttp://judocup.com/registration  nejpozději do  20:00 hod. 9. října 2014.
Závodníci, kteří nejsou přihlášeni, nebudou na závody připuštěni!

Ceny Jednotlivci:  1. místo: pohár, medaile, diplom , 2. místo: pohár, medaile, diplom , 3. místo:
medaile, diplom  

Družstva:  1. místo: pohár a 10 sportovních tašek , 2. místo: pohár a 10 sportovní triček , 3.
místo: pohár a 10 klubových nášivek.

Tombola Každý startující závodník se zúčastní losování jedné z 1000 atraktivních cen tomboly, kterou
sponzorovali: Green Hill , Decathlon , Grupa Quest , Sfera Druku , GDSport ,
Etno Bank. Mezi cenami budou : JÍZNÍ KOLA , SKATEBOARDY , TAŠKY , BATOHY ,
TRIČKA, JUDOGI, HRNÍČKY A MNOHO DALŠÍCH.

Občerstvení Každý závodník obdrží občerstvení a nápoj.

Program
závodů

Vážení závodníků: 8:30-10:00
Rozcvičení: 10:00-10.30
Oficiální zahájení turnaje: 10.30
Plánovaný konec: 18:00
(Program závodů může být pozměněn.)

Oficiální
vážení

Hodiny pro vážení jsou shodné s programem závodů. Není povoleno vážení závodníků a
závodnic bez oblečení. Během vážení musí mít závodnice na sobě čisté spodní prádlo a
tričko a závodník spodní prádlo (trenýrky).
Váhové limity jsou navýšeny o dalších 100g. Závodník/ce, který překročí daný  váhový limit,
bude přeřazen do druhé kategorie.

Losování Elektronický systém.

Žíněnky Závody se budou konat na 6 žíněnkách.

Lékařské
vyšetření

Všichni závodníci musí mít platné potvrzení o lékařské prohlídce nebo prohlášení
rodičů. Každý trenér musí předložit souhlas rodičů s účastí na závodech   pro
ročníky 2006-2007-2008, v opačném případě dítě nebude do turnaje
připuštěno.
 

Pojištění
NNW

Každý závodník musí být na vlastní náklady pojištěn na následky nešťastných událostí.
Zahraniční závodníci musí mít platné pojištění na hrazení léčby v případě úrazu během
závodů.

Judogi Povinné jsou bílé a modré judogi. Na zápas si jeden ze závodníků uvazuje červený pásek.

Rozhodčí Osobou odpovědnou za rozhodnutí rozhodčích je Ředitel rozhodčích.
Ředitel rozhodčích plní roli Hlavního rozhodčího.
Ředitel rozhodčích určuje tým domácích a zahraničních rozhodčí.
Na žíněnce rozhoduje 1 rozhodčí arbiter. 2 vedlejší rozhodčí využívají  systém Care system.

http://judocup.com/registration


Žíněnka na
rozcvičení

Závodníci budou mít k dispozici žíněnku na rozcvičení.

Závěrečná
ustanovení

Přihlášení na závody se považuje za akceptaci ustanovení tohoto informačního sdělení. Ve
věcech, které neupravují pravidla, rozhoduje Hlavní rozhodčí závodů.
Organizátor nenese odpovědnost za ztracené věci, stejně jako za škody a nehody.
Organizátor si vyhrazuje právo použít podobizny závodníků ve fotografických a filmových
materiálech ze závodů a pro propagační účely Závodů.
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