
 

 

 

 

 

 
 

 ORGANIZATORZY 
ZAWODÓW 

 
 

 

 

 TERMIN: 

 

09-10.12.2017 
 

 MIEJSCE ZAWODÓW: 
Hala Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej,  
ul. Szarych Szeregów 1, 45-286 Opole; 

 BIURO ZAWODÓW: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im Armii Krajowej,  

ul. Szarych Szeregów 1 

45-286 Opole 

grzegorz.kozdras@poczta.onet.pl 

 KIEROWNICY ZAWODÓW: 
Kierownik zawodów: Grzegorz Kozdraś 
Kierownik techniczny: Daniel Górka 
Sędzia główny: Waldemar Sobczyk 

 SĘDZIOWIE: Licencjonowani / zawodnicy grupy U17;  

 ZGŁOSZENIA DO 
ZAWODÓW: 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych drogą e-mail przesyłając listę 

zawodników, zawierającą: Imię / Nazwisko / rok urodzenia / wagę / 

klub; na adres: grzegorz.kozdras@poczta.onet.pl  

do 05.12.2017 

Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem w biurze 

zawodów. 

 OPŁATA STARTOWA: 10 złotych 

 ZASADY UCZESTNICTWA             

W ZAWODACH: 

 Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie lub zgoda rodziców w U13 i 
U11 okazane podczas ważenia;  

 Zawodnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW; 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia; 
 Zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń); 
 Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową i 

badania lekarskie; 
 Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na 

udział dziecka w zawodach, w przeciwnym razie dziecko nie będzie 
dopuszczone do turnieju; 

 Zawodnik niemieszczący się w limicie kategorii wagowej, w której został 
zgłoszony do zawodów zostanie automatycznie przepisany do innej 
kategorii wagowej; 

 Podczas ważenia wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie bieliznę osobistą; 
 We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązuje 100 gram tolerancji; 

 Dogrywka: U11/U13 – golden score; 

 Do dekoracji zawodnicy wychodzą w judogi. Podczas dekoracji zakazuje się 

wnoszenia flag na podium; 

 Istnieje możliwość ważenia w piątek od 19.30-20.00 na hali zawodów. 

Prezydent Miasta Opola 
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 PROGRAM ZAWODÓW: 

Sobota 09.12.2017 

             08:30 - otwarcie sali zawodów;   

  10:30 – oficjalne otwarcie zawodów;  
             10:45 – rozpoczęcie walk na 5 matach; 
            
Dekoracja po zakończeniu wszystkich walk U11/U13 
 
             18: 30 – 20: 00  Trening z uczniami Edwarda Faciejewa  
 
Niedziela 10.12.2017 
U9 – zawody dzieci rozlosowanych wg. ustaleń trenerów. Zgłoszenia do 
07.12.2017 na adres e-mail: grzegorz.kozdras@poczta.onet.pl  
(Imię i Nazwisko/waga/klub) 
   

              08:30 - otwarcie sali zawodów; 

              09:30 - rozgrzewka; 

   10:00 – oficjalne otwarcie zawodów;  

              10:15 – rozpoczęcie walk; 

Dekoracja po zakończeniu wszystkich walk 

Turniej obsługuje aplikację Judo Mobile  

 

Kat. Rocznik 
Czas 

ważenia 
Walki 

Kategorie wagowe 

(kg) 

Czas 

walki 

MU11 2007 
2008 
2009 

09:00 - 
  10:00 

10:30 

24/27/30/33/36/39/
42/46/50/60/+60 

2 min 

FU11 
24/27/30/33/36/39/

42/47/52/57/+57 

MU13 
2005 
2006 

09:00 - 
  10:00 

Po 
zakończeniu 

U11 

33/36/39/42/46/50/
55/60/66/+66 

2 min 

FU13 
30/33/36/40/44/48/

52/57/63/+63 

 NAGRODY i WYRÓŻNIENIA: 

 

Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach 
wagowych; dyplomy dla wszystkich uczestników 
 

 INNE INFORMACJE: 

 Dekoracja wszystkich zawodników po zakończeniu wszystkich walk 

finałowych. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje 

Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z kierownikiem zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również 

szkody i wypadki zaistniałe w trakcie zawodów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków 

zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w 

celach promocyjnych zawodów. 

 
                                  SPONSORZY                     
 

  

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY  
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