
III Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola  
w JUDO  

Opole 6-7.06.2015 
 

 

 

 

Organizator III OMMO 
 Uczniowski Klub Sportowy „OKAY” Opole, 

przy współudziale Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu 

Organizatorzy IJL 
 UKS 54 FENIKS Bytom - 25.04.2015   www.feniks.bytom.pl 

 UKS OKAY Opole - 06.06.2015                          www.judookay.opole.pl                          

 MUKS Kokoro Łódź - 17.10.2015                     www.judolodz.pl 

 Wisła Kraków - 14.11.2015                        www.tswisla.pl/category/judo   

Termin i miejsce 
zawodów  

6-7.06.2015r. 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im Armii Krajowej,  
ul. Szarych Szeregów 1, 45-286 Opole 

Adres 
korespondencyjny  

klub@judookay.opole.pl 

Biuro zawodów Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im Armii Krajowej,  
ul. Szarych Szeregów 1 
45-286 Opole 

Kierownik zawodów Grzegorz Kozdraś  
tel. +48 509 087 732,  
e-mail: grzegorz.kozdras@poczta.onet.pl 

Zgłoszenia do 
zawodów  

Do 29.05.2015 kluby dokonują zgłoszenia wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeń na adres 
mailowy: klub@judookay.opole.pl          
Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem w biurze zawodów. 

Opłata startowa           

 
30 złotych od zawodnika; 

Sędziowie 
Licencjonowani; 

Seminarium 
szkoleniowe  
 

Prowadzący: Tomasz Kowalski - wicemistrz Europy - Czelabińsk 2012r. 
 
Niedziela  07.06.2015r.  
Dwie sesje treningowe:   I - 9.30 - 12.00 (Technika i Randori), 
    II - 14.30 - 16.30 (Technika i Randori). 

Zasady uczestnictwa 
w zawodach  obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie; 

 zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW; 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia; 

 U13 zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń); 

 U11 zakaz stosowania technik z kolan i rzutów poświęcenia; 

 we wszystkich kategoriach wiekowych 200 gram tolerancji; 

 w podanych godzinach ważeni będą wyłącznie zawodnicy z podanej kategorii wiekowej; 

http://www.feniks.bytom.pl/
http://www.judookay.opole.pl/
http://www.judolodz.pl/
http://www.tswisla.pl/category/judo


Program zawodów 
 
 
 
 
               
             
 
 
                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:00 - Otwarcie sali zawodów; 
10:40 - Otwarcie zawodów;  
 

Kategoria Rocznik Waga Walki Kategorie wagowe Czas 

U11 
chłopcy 

2005/06  09:00-10:00 11:00 27/30/33/36/39/42/
46/51/+51 

2 min. 
(czas ciągły) 
 U11 

dziewczynki 
25/28/31/34/37/41/
46/+46 

U13 
chłopcy 

2003/04 11:00-12:00 13:00 33/36/39/42/46/50/
55/60/+60 

2 min. 
 

U13 
dziewczynki 

31/34/37/40/44/48/
52/56/+56 

U15 
chłopcy 

2001/02 14:00-15:00 16:00 38/42/46/50/55/60/
66/73/81/+81    

3 min. 

U15 
dziewczynki 

36/40/44/48/52/57/
63/70/+70 

 
Losowanie odbędzie się każdorazowo, bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej kategorii 
wagowej.  
 
Godziny rozpoczęcia walk mogą ulec zmianie (uzależnione od liczby uczestników). 
  
Dogrywka:  U11, U13 – 1 min.  
                     U15 - odbywa się w formie GS bez ograniczenia czasowego.  

Nagrody 
Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.  

System 
przeprowadzenia 
zawodów 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 5 matach. 
System walk:  

 2 zawodników - do dwóch wygranych, 

  3-5 zawodników - każdy z każdym,  

 6-8 system brukselski, 

 powyżej 8 zawodników - system francuski z podwójnym repasażem. 

Noclegi Możliwa rezerwacja noclegu na macie w cenie 10 złotych w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Polskich Olimpijczyków (2 km od hali zawodów - 50 miejsc), oraz w salkach 
katechetycznych - konieczna karimata (4,5 km od hali zawodów - 50 miejsc). 
 
Kartę noclegową należy wysłać do 19.05.2015r. na adres mailowy: klub@judookay.opole.pl  

Informacje 
organizacyjne: 

Po zakończeniu każdej kategorii wiekowej dekoracja medalistów. 
Prosimy o precyzyjne zgłaszanie uczestników do zawodów ze względów organizacyjnych. 
Na terenie zawodów dostępne będzie stoisko z gastronomią. 

 
 
PATRONAT HONOROWY             PATRONAT MEDIALNY 

          Prezydenta Miasta Opola   

 

 

 

 

 


