
Informacje ogólne

Organizatorzy:

Data zawodów: 28.05.2011 (sobota)

Miejsce zawodów:

Gość honorowy:

Termin zgłoszeń:
do dnia 25.05.2011 - zawodnicy startujący w dwóch kategoriach wiekowych muszą być 

wpisani dwukrotnie w formularzu zgłoszeniowym i zapłacić podwójną opłatę startową!!!

Hala Sportowa I Gimnazjum przy ul. Tadeusza Czackiego

Kontakt:

Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Sportów Walki - Judo Jasło"

e-mail: infojudojaslo@op.pl    tel.: +48-13-448-90-16,     kom.: +48-662-139-919

38-200 Jasło, ul. Kopernika 6/32                        www.judo-jaslo.pl

Polski judoka, mistrz olimpijski, dwukrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, 
zawodnik MMA - PAWEŁ NASTULA - poprowadzi piątkowy trening, rozgrzewkę dla 
zawodników w dniu zawodów, będzie obecny podczas trwania całych mistrzostw !!!

Ubezpieczenie NW:

Opłata startowa:

Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Za zaistniałe 

zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.

20 PLN (od zawodnika zgłoszonego w terminie do 25.05.2011) płatna w dniu zawodów. 

30 PLN (od zawodnika zgłoszonego w terminie po 25.05.2011) płatna w dniu zawodów. 

Kluby przywożące powyżej 5 zawodników powinny posiadać w swojej ekipie sędziego. 

Zgłoszenia sędziego należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje pozostałe

Zasady uczestnictwa / 
system zawodów:

Zawody odbędą się według regulaminu PZJudo. Walki repasażowe toczone będą w pełnym 

czasie walki ustalonym dla danej kategorii wiekowej. 
System: do dwóch wygranych walk (2), każdy z każdym (3-5), brukselski (6-8), francuski z 

podwójnym repasażem (9-32). 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wag w kategoriach U11 i U13.

Kategorie wagowe:

U11 (2001-2002-2003) Dzieci młodsze  
[techniki zakazane: dźwignie (kansetsu-waza), duszenia (shime-waza)]

U13 (1999-2000-2001) Dzieci starsze  
[techniki zakazane: dźwignie (kansetsu-waza), duszenia (shime-waza)]

U15 (1997-1998-1999) Młodzicy

CHŁOPCY (MU11) DZIEWCZĘTA (FU11)
24, 26, 29, 32, 35, 39, 43, 47, 52, +52 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, +45

Koszty uczestnictwa: Koszty uczestnictwa ponoszą wysyłające zawodników kluby.

CHŁOPCY (MU13) DZIEWCZĘTA (FU13)
26, 29, 32, 35, 39, 43, 47, 52, 57, +57 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 50, 55, +55

CHŁOPCY (MU15) DZIEWCZĘTA (FU15)
38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

Ilość mat: Zawody zostaną rozegrane na 4 matach (6mx6m)

Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Sportów Walki - Judo Jasło"

czas walki: 2:00 min 

dogrywka (GS): 1:00 min

czas walki: 2:00 min 

dogrywka (GS): 1:00 min

czas walki: 3:00 min 

dogrywka (GS): 1:00 min

Inne:
Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia reklamy na judogach startujących 

zawodników na czas zawodów. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (możemy przyjąć 

tylko 400 zawodników) prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń.

Patronat Sportowy: Urząd Miasta Jasła, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Mosir Jasło



Program turnieju:

Nagrody:

Zawodnicy: 1 miejsce - statuetka, medal, dyplom 
2-3 miejsce - medal, dyplom 

  
Klasyfikacja drużynowa:  1-3 miejsce - puchar, dyplom

Rejestracja uczestników, waga oficjalna: 7.45-9.30  U11, U13, U15 ( MU, FU ) 
Losowanie: 9.30-10.30 U11, U13, U15 ( MU, FU ) 
(losowanie odbędzie się komputerowo)   
Uroczyste otwarcie turnieju: 10.45 
Rozpoczęcie walk:    11.00  U11, U13, U15 ( MU, FU ) 

Dekoracje zawodników odbywać się będą po zakończeniu danej kategorii wiekowej. 

Dekoracje drużyn odbędą się po zakończeniu zawodów. 

Zawodnicy wychodzą do dekoracji w judogach.

Życzymy miłego pobytu w Jaśle

Pozostałe klasyfikacje:

Klasyfikacja drużynowa: (odrębna dla dziewcząt i chłopców ); Każdy klub typuje przed 

rozpoczęciem zawodów  drużynę złożoną z 7 zawodników/zawodniczek, których wyniki będą 

wliczane do klasyfikacji drużynowej; Punktacja 1m-6pkt, 2m-3pkt, 3m-1pkt). Zawodników 

startujących w zawodach drużynowych należy wskazać zaznaczając pole "Team Ch." w 

formularzu zgłoszeniowym.

Warunki startu: 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie uprawniające do uprawiania 

judo i startu w zawodach. Zawodnicy bez ważnych badań nie będą dopuszczeni do zawodów.

Zawodnik musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość lub paszport 

celem weryfikacji wieku zawodnika.

Noclegi:
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na macie oraz w hotelu. Osoby, kluby zainteresowane

prosimy o kontakt.


