
 

Komunikat 

Organizacyjny 
 

 

„OLZA CUP” 

International Tournament 

2019 

ORGANIZATORZY KS Cieszyn oraz  JUDO Český Těšín 

MIEJSCE 

ZAWODÓW 

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie. 

43-400 Cieszyn ul. Sportowa 1 

TERMIN 18.05.2019r. (Sobota) 

 

 

KONTAKT 

Arkadiusz Lipa – tel: +48 797 967 893  

e-mail: judocieszyn1959@gmail.com 

 

Luboš Wiejacki – tel: +420 606 340 506  

e-mail: lubos.wiejacki@gmail.com 

 

ZASADY 

UCZESTNICTWA W 

TURNIEJU 

1. Zawody zostaną rozegrane na 4 matach  

 

2. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie, zgodę rodziców na udział 

w zawodach oraz ważne ubezpieczenie NNW. 

 

3.    Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnym z liczbą zgłoszonych 

zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ):  

 

*2 zawodników – do dwóch wygranych *3-5 zawodników - każdy z każdym  *6-8 

zawodników – system brukselski     

*powyżej 8 zawodników – system francuski z podwójnym repasażem. 

 

Nagrody: Zawodnicy, którzy zakończą rywalizacje na 1-3 miejscu otrzymują 

medale oraz dyplomy.  

Dla najlepszych drużyn Puchary w klasyfikacji drużynowej. 

STARTOWE 25zł / 150 Kč - zawodnik 

KIEROWNIK 

ZAWODÓW 

Arkadiusz Lipa – tel: +48 797 967 893  

e-mail: judocieszyn1959@gmail.com 

ZGŁOSZENIA 

SPORTOWE DO 

ZAWODÓW 

Zgłoszenie e-mail - do dnia 15.05.2019 

judocieszyn1959@gmail.com; 

lubos.wiejacki@gmail.com;  

 

HARMONOGRAM 

ZAWODÓW 

Waga: 7.30 – 9.00 

Losowanie: 9.00 – 10.00  

Oficjalne Otwarcie: 10.15 

Rozpoczęcie zawodów: 10.30 
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KATEGORIE 

WAGOWE 

(rocznik 2011 i młodsi) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza) 

Zawodnicy walczą w parterze. Wagi zostaną ustalone po wadze. 

(rocznik 2010 – 2009) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza) 

Chłopcy - 21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, +41kg  

Dziewczęta– 20kg,-23kg, -26kg, -29kg, -32kg, 35-kg, -38kg, -39kg, +39kg 

(rocznik 2008 – 2007) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza) 

Chłopcy - 30kg,34kg,38kg, -42kg, -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, +55kg 

Dziewczęta –25kg,28kg, 32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, 52kg +52kg 

(rocznik 2006 – 2005) (Według Przepisów PZ JUDO)  

Chłopcy -38kg, -42kg, -46kg, -50kg,- 55kg,-60kg, -66kg,-73kg, -81kg,+ 81 

Dziewczęta -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg,+70 kg 

      WAŻNE !!! 
 

 

 • Startujący zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – osoba dokonująca zgłoszenia 

potwierdza ich posiadanie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku w/w. 

dokumentów wynikające z zatajenia bądź poświadczenia nieprawdy przez 

zgłaszające kluby. 

 • W razie braku badań sportowo lekarskich obowiązkowa jest pisemna zgoda 

rodziców lub opiekunów prawnych . 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również za 

szkody i wypadki. 

• Zawodnik biorący udział w w/w zawodach wyraża zgodę na: utrwalanie i 

korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi 

na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie 

prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami  

 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ 

POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO KOMUNIKATU! 

 250 - przewidziana liczba zawodników. 

 


