
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Puchar Polski Młodzików i Juniorów Młodszych
VIII MEMORIAŁ JIGORO KANO W  JUDO

 P O Z N A Ń  3 0 . 1 0 . 2 0 1 6 r   
„Szansą dla Każdego”

1. Organizatorzy zawodów1. Organizatorzy zawodów
 Polski Związek Judo www.pzjudo.pl

 KS Akademia Judo w Poznaniu www.akademiajudo.pl

2. Wspierają2. Wspierają  Ministerstwo Sportu i Turystyki                          www.msport.gov.pl
 Urząd Miasta Poznań                                             www.poznan.pl
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego       www.umww.pl

2. Termin2. Termin 30.10.2016r. ( niedziela) 

3. Miejsce zawodów3. Miejsce zawodów Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
ul. Wyspiańskiego 33,60-751 Poznań

4. Biuro zawodów4. Biuro zawodów

Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
30.10.2016r g. 6:30-do zakończenia zawodów 
Kierownik biuraKierownik biura
p. Jopek Barbarap. Jopek Barbara
tel. 503tel. 503  971971  191     191     jopek@akademiajudo.pljopek@akademiajudo.pl  
pp. Miśkiewicz Radosław. Miśkiewicz Radosław
tel. 503 863 964   miskiewicz@akademiajudo.pl 

5. Dane teleadresowe5. Dane teleadresowe
Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu      biuro@akademiajudo.pl
p. Jopek Barbara – 503 971 191
p. Miśkiewicz Radosław – 503 863 964

6. Zasady uczestnictwa w6. Zasady uczestnictwa w
zawodach / system zawodówzawodach / system zawodów

1. Zawody zostaną rozegrane na sześciu matach wg Regulaminu Sportowego PZJudo.
2. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne 
badania sportowo - lekarskie. 

7. Koszty uczestnictwa:7. Koszty uczestnictwa: Zainteresowane kluby

8.Miejsce zakwaterowania:8.Miejsce zakwaterowania:
Uczestniczące ekipy,
Kierownik zawodów,

delegaci PZJ

Grand Royal Hotel****
Ul. Głogowska 358a , 60-004  Poznań  85zł/os 
Do dyspozycji gości, basen , sauna, jacuzzi , siłownia
Rezerwacja noclegu do dnia 23.10.2016r. na karcie noclegowej  (niedziela)
 Na maila:  Na maila: rezerwacja@grandroyalhotel.pl              

9. Opłata startowa9. Opłata startowa

30 złotych od każdego zgłoszonego zawodnika / zawodniczki.
Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem.
Jeśli ktoś chce otrzymać koszulkę okazjonalną z kategorii U15,U17 dodatkowo opłata 5zł )
Aby otrzymać pamiątkową koszulkę należy dokonać przedpłaty (35zł) na konto organizatora za ilość 
osób zgłoszonych zawodników (do dnia 23.10.2016r.)
PKO BP  52 1020 4027 0000 1202 0779 6644 , i przesłanie potwierdzenie wpłaty  na 
zawody@akademiajudo.pl wraz z podaniem rozmiarów koszulek ( inaczej zostaną losowo dobrane 
bez możliwości zamiany).
W przypadku jeśli nie zostanie dokonana wpłata na konto organizatora, uczestnik może startować w 
zawodach po uiszczeniu opłaty startowej w dniu zawodów lecz nie otrzyma pamiątkowej koszulki.

10. Weryfikacja do losowania10. Weryfikacja do losowania

Miejsce weryfikacji:
Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”, ul. Wyspiańskiego 33,60-751 Poznań
Weryfikację do losowania przeprowadza  Komisarz Zawodów w terminie: 
Godz. 18:30-19:30  w dniu 29.10.2016r. (sobota) 

11. Wiek U15 Młodzik - 2002-2003 (prawo startu ma rocznik 2004), 
U17 Junior młodszy – 2000-2002 (prawo startu ma rocznik 2003),
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12. Czas walki i
 kategorie wagowe

U 15- 3 minuty
Młodzicy-38kg,-42kg,-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg, +81 kg
Młodziczki -36kg,-40kg,-44kg,-48 kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg,+70 kg
U  17 - 4 minuty
Juniorzy młodsi: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg
Juniorki młodsze: -40kg,-44kg,-48 kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg,+70 kg

13. Konferencji techniczna i13. Konferencji techniczna i
losowanielosowanie

Miejsce losowania:
Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
Godzina 20:00  w dniu 29.10.2016r. –(sobota) 

14. Kierownik zawodów14. Kierownik zawodów  Beata Hilt, tel: 509-739-989 , email; hiltbeatapzjudo@gmail.com 

15. Sędzia Główny15. Sędzia Główny Sędzia Główny uczestniczy w konferencji technicznej.Sędzia Główny uczestniczy w konferencji technicznej.

16. Judogi:
Obowiązują judogi białe i niebieskie w kategorii U17. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka 
ubiera judogi białe, drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie. 
Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.

17. Zgłoszenia sportowe17. Zgłoszenia sportowe
do zawodówdo zawodów

Do 25.10.2016 włącznie
(wtorek)

1. Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni
(25.10.2016r. wtorek do 24:00) przed zawodami tylko przez system elektroniczny PZ Judo,
zgodnie z Regulaminem Sportowy PZ Judo. Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, 
faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy zawodników polskich). 

2. Zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) – kara 
regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo) a jej potwierdzenie do wglądu u Komisarza 
zawodów podczas weryfikacji. Inny termin wniesienia opłaty po uzgodnieniu z Komisarzem 
zawodów. Bez dokonania opłaty lub stosownego uzgodnienia zgłoszona zawodniczka / 
zawodnik nie zostaną rozlosowani.

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów, nie dotyczy dokonania 
zgłoszenia nowej osoby do zawodów.
Tryb dokonania korekt: do 27.10.2016r. (czwartek do 24:00) drogą elektroniczną przez 
system. Po 27.10.2016r. e-mail na adres: hiltbeatapzjudo@gmail.com lub podczas weryfikacji do 
zawodów- 29.10.2016r. (sobota). Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniany.

18. Ważenie i przegląd lekarski18. Ważenie i przegląd lekarski

Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
ul. Wyspiańskiego 33,60-751 Poznań

Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
kontrolna 
15:00 – 20:00 29.10.2016r.  (sobota)
Waga oficjalna i przegląd lekarski:  
30.10.2016r. (niedziela) w godzinach  7:00-9:00
Uwaga!: 
Nie zezwala się  na ważenie  zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia 
zawodniczka  musi mieć na sobie bieliznę osobistą; zawodnik bieliznę osobistą 
(spodenki). 
Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g.
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.

19. Program zawodów19. Program zawodów
29.10.2016r. ( sobota):   
16:30 – 20:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników zawodów 
19:30 - 20:30  Weryfikacja do zawodów.
20:00   Losowanie zawodów mężczyzn i kobiet we  wszystkich kategoriach wagowych. 
30.10.2016r. (niedziela):
7:00-9:00   waga oficjalna
10:00  Uroczyste otwarcie
10:15 walki eliminacyjne i repasażowe oraz o medale  w kategoriach U15 i U17

20. Inne informacje20. Inne informacje 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników  zawodów 
spoczywa na Klubach.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność  i 
posiadanie  orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi. 
Orzeczenie  wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w  przypadku braku lekarza 
specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, może wydać lekarz posiadający certyfikat 
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Badania nie 
spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka / zawodnik nie 
będą dopuszczeni do udziału w zawodach. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
4. Jeśli ktoś chce otrzymać koszulkę okazjonalną z kategorii U15,U17 dodatkowo opłata 5zł )
Aby otrzymać pamiątkową koszulkę należy dokonać przedpłaty (35zł) na konto organizatora za ilość 
osób zgłoszonych zawodników (do dnia 23.10.2016)
PKO BP  52 1020 4027 0000 1202 0779 6644 , i przesłanie potwierdzenie wpłaty  na 
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zawody@akademiajudo.pl wraz z podaniem rozmiarów koszulek ( inaczej zostaną losowo dobrane 
bez możliwości zamiany).
W przypadku jeśli nie zostanie dokonana wpłata na konto organizatora, uczestnik może startować w 
zawodach po uiszczeniu opłaty startowej w dniu zawodów lecz nie otrzyma pamiątkowej koszulki.

22. Wyróżnienia i nagrody22. Wyróżnienia i nagrody Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują dyplom oraz medale.

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Poznan  iu!

Organizatorzy:                                                                     Wspierają:

Miasto Poznań         Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

Karta zgłoszenia miejsc noclegowych
Poznań 30.10.2016

Klub Dane kontaktowe
osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie

Zakwaterowanie dnia 29/30.10.2016
Zawodnicy (mężczyźni) Zawodniczki (kobiety) Trenerzy
Ilość osób: Ilość osób:  Ilość osób: 
Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko

Wypełnione karty prosimy o przesłanie: e – mail:  rezerwacja@grandroyalhotel.pl
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