
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Sekcja  Judo 
  

                                     32-700 Bochnia  ul. Parkowa 3 tel/fax ( 0048 14)61 225 40  
                                  e-mail : mosir_bochnia@poczta.onet.pl  www.mosir.bochnia.pl 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni serdecznie zaprasza na  
 

 XIII Mi ędzynarodowy Turniej Judo w Kopalni 
Soli w Bochni. 

 

Termin : 19-20 czerwca 2010 roku. 
Miejsce :  Uzdrowisko Kopalni Soli w Bochni ul. Solna (Komora WaŜyn  248 m. pod ziemią) 

  

Program  zawodów : 
• 19.06.2010 r. (sobota) 
  830  -   1100  -  zjazd do kopalni  
1100  -   1200  _  waga kontrolna 
             1300  -  Uroczyste rozpoczęcie zawodów, walki w następujących kategoriach : 
 

zawody druŜynowe (druŜyna moŜe być mieszana, musi liczyć przynajmniej 5 zawodników):    
  rocznik   95/96/97:   waga: 35kg,38kg, 42kg,46kg,50kg,55kg,60 kg, 66 kg 
zawody indywidualne: 
chłopcy      : rocznik 96/97    waga:   38kg,42kg,46kg,50kg,55kg,60kg,66kg,73kg,81kg,+81kg  
dziewczęta                : rocznik 96/97    waga:   36kg,40kg,44kg,48kg,52kg,57kg,63kg,70kg,+70kg  
chłopcy (+ dziewczęta): rocznik 2000 i młodsi   waga:  20kg, 24kg,27kg,30kg,33kg,36kg,40kg,44kg,+44kg 

 
Po zakończeniu zawodów kolacja, bankiet, dyskoteka, nocleg w Kopalni Soli. 

W  programie zwiedzanie Kopalni, przejazd podziemną kolejką. 
 

• 20.06.2010r. (niedziela)  
          800  -  śniadanie 
900  -1000  -   waga dla  przyjeŜdŜających w niedzielę 
         1100 -  walki w kategoriach : 

chłopcy     : rocznik 98/99    waga:   27kg,30kg,33kg,36kg,40kg,44kg,48kg,+48kg  
dziewczęta  : rocznik 98/99    waga:   27kg,30kg,33kg,36kg,40kg,44kg,48kg,+48kg 

                                               
Zakończenie zawodów około godz. 1500  .    

Nagrody: dyplomy, medale, puchary, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Losowanie cennych 
nagród wśród wszystkich zawodników.  

Uczestnictwo zgodnie z Regulaminem P.Z.J. 
Przyjazd na Turniej zapowiedziały ekipy: Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Węgier, Serbii, 

Ukrainy, oraz całej Polski.  
   Pierwszym zgłoszonym 300 osobom gwarantujemy nocleg w kopalni, kolejni  - nocleg w internacie lub 
hotelu . Na zawody moŜemy przyjąć tylko 500 zawodników -ze względu na moŜliwości organizacyjne w 
kopalni. Zawody będą rozegrane na 4 matach. Istnieje moŜliwość przyjazdu w piątek. Zapraszamy.  

  
  Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 11.06.2010r. (klub, liczba osób).  

Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia. 
 

Osoba odpowiedzialna za organizację :  Sabina Bajda  
tel. domowy    : 0048 14 - 6117092     tel. komórkowy 0048  604 435 977 
tel/fax. praca   : 0048 14 - 6122540     e-mail : mosir_bochnia@poczta.onet.pl    www.mosir.bochnia.pl 
 

 


