
Translation comming soon!

VII Mezinárodní turnaj JUDA Dětí a Mládeže "Překonáme Hranice"

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

Reneta Wróbel - tel. (+48) 600-276-614

Datum
13 ledna 2018 - Turnaj
14 ledna 2018 - Camp Randori

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
Více informací - ubytování

Kancelář 
závodů

Hala widowiskowo-sportowa pod Dębowcem – nedela, v hodinách: 8:00–19:00

Pravidla 
zápasů

V souladu s pravidly Polského svazu Judo 2018

Kategorie U18 Roczniki 2001-2002 / czas walki: 3 minuty

• chłopcy (waga/kg): -46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90.

• dziewczynki (waga/kg): -40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70.

U16 Roczniki 2003-2004 / czas walki: 3 minuty 

• chłopcy (waga/kg): -38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81.

• dziewczynki (waga/kg): -36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70.

U14Roczniki 2005-2006 / czas walki: 2 minuty  (zakaz stosowania Shime 
waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg): -27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, +57

• dziewczynki (waga/kg): -25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, +52

U12 Roczniki 2007-2008 / czas walki: 2 minuty -  (zakaz stosowania Shime 
waza i Kansetsu waza)

http://janosik.judocup.com/pl/6/a/baza-noclegowa


• chłopcy (waga/kg): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, +45

• dziewczynki (waga/kg): -21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, +42

U10 Roczniki 2009 I MŁODSI / czas walki: 2 minuty - Walki odbywać się 
będą w ne-waza (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg):  -19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, +37

• dziewczynki (waga/kg): -18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, +32

 

Startovní 
poplatek

30 PLN/osoba

Občerstvení Každý hráč obdrží teplé jídlo a koláč.

Přihlášky na 
závody

Přihlášky na závody se podávají prostřednictvím registračního formuláře na 
internetové stránce http://janosik.judocup.com/registration  nejpozději do  24:00 
hod. 5. ledna 2017. Registrace po termínu nebo v den konání soutěže zvýší 
vstupní poplatek za 10 PLN. Závodníci, kteří nejsou přihlášeni, nebudou na 
závody připuštěni!

Ceny

Jednotlivci:  1. místo: pohár/soška medaile, diplom , 2. místo: pohár/soška 
medaile, diplom , 3. místo: medaile, diplom  

Družstva:  1. místo: pohár a 10 sportovní doplňky , 2. místo: pohár a 10 
sportovní doplňky , 3. místo: pohár a 10 sportovní doplňky.

Zvláštní ceny Každý ze soutěžících obdrží atraktivní dárek. 

Program 
závodů

Vážení závodníků: 8:00-10:00
Rozcvičení: 10:00-10.30
Oficiální zahájení turnaje: 10.30
Plánovaný konec: až do posledního boje
(Program závodů může být pozměněn.)

Oficiální 
vážení

Elektronické 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 (+2).

Lékařské 
vyšetření

Všichni závodníci musí mít platné potvrzení o lékařské prohlídce. Každý 
trenér/vedoucí musí předložit souhlas rodičů s účastí na závodech, v 
opačném případě dítě nebude do turnaje připuštěno.
 

Pojištění Každý závodník musí být na vlastní náklady pojištěn na následky nešťastných 

http://janosik.judocup.com/cz/16/a/janosik.judocup.com/registration


NNW
událostí. Zahraniční závodníci musí mít platné pojištění na hrazení léčby v 
případě úrazu během závodů.

Judogi Modré judogi nejsou nutné. Na zápas 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.

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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