
 

Klub Sportowy „Polonia” Rybnik 

Adres do korespondencji : 

 

Ul. Powstańców Śląskich 42 

44-200 Rybnik e-mail :        poloniarybnik@poczta.onet.pl  

www.judorybnik.pl                                                    
Kontakt: 

Juliusz KOWALCZYK                      tel. kom. : +48 515 100 601 

Małgorzata KOWALCZYK               tel. kom. :           +48 515 100 603  

   

XII Międzynarodowy Turniej Judo – SILESIA CUP – RYBNIK 2018 

 

   

Miejsce walk  

i biuro zawodów: 
Hala Sportowa MOSiR w Rybniku  

Ul. Jastrzębska 3B,  44-251 Rybnik  

Data :  17 listopad 2018 r. 

Program : 

Sobota 17 listopada: 

Ważenie i walki w kategoriach wiekowych młodziczka i młodzik: U14M oraz U14W ( zawodniczki i zawodnicy 

urodzeni w latach 2004, 2005, 2006) 

Wstęp do hali :                                                    8:30 

ostateczne zgłaszanie i ważenie: U14W, U14M                                          9:00 - 10:00 

Losowanie dla U14W, U14M                                                    10:15 

Uroczyste otwarcie Turnieju:                                                                      10: 45 sobota – 17 listopada 

 

Początek walk dla U14W, U14M                                                                11:00 

Dekoracja medalistów po zakończeniu walk młodzików. 

 

Zakończenie walk i dekoracji w kategorii młodzików przewidywane jest około godz. 14.30 

  

Sobota 17 listopada: 

Ważenie i walki w kategoriach wiekowych dzieci: U10M, U12M, U10W, U12W 

 

Ostateczne zgłaszanie i ważenie: U10M, U12M, U10W, U12W:                13.00 – 14.00 

Losowanie dla:  U10M, U12M, U10W, U12W                                            14.15 

Początek walk dla U10M, U12M i U10W, U12W:                                      15.00 

 

Dekoracja medalistów po zakończeniu walk poszczególnych grup wiekowych.      

 

Zakończenie zawodów i dekoracji w grupie dzieci planowane jest na godz. 18.30                              

 

   Ilość mat : 4 tatami  6 m x 6 m  z 3 metrami strefy bezpieczeństwa.  

Czas walki : 
3 minuty dla młodzików 

2 minuty dla dzieci  

Spodziewana ilość  

zawodników : 
Spodziewanych jest około 350 zawodników 

 
Termin zgłoszenia : 

 

Rekomendowany do czwartku 15 listopada 2018 - tylko e-mail: poloniarybnik@poczta.onet.pl 

Opłata startowa : 

W grupie wiekowej młodziczka i młodzik: 

10 Euro od startującego zawodnika / zawodniczki – dla zawodników zagranicznych 

35 zł – dla zawodników polskich.  

25 zł dla zawodników klubów z województwa śląskiego oraz dla zawodników KS Polonia Rybnik. 

 

Opłata startowa w grupie wiekowej dzieci: 

30,00 zł dla wszystkich startujących. 

 

Opłata startowa jest do uregulowania na miejscu w dniu zawodów przed zważeniem się. 

Warunki 

uczestnictwa : 

Uczestnicy zagraniczni mają obowiązek okazania dowodu tożsamości / paszportu przy kontroli wagi . 

Za dopuszczenie zawodnika do udziału w walkach jest odpowiedzialny kierownik zespołu. 

Zawodnicy polscy winni posiadać aktualne badania lekarskie. 

Zawodnicy z Polski w grupie wiekowej młodziczka / młodzik U14M  i U14W muszą posiadać aktywną licencję PZ 

Judo.  

Grupy wiekowe 

i 

kategorie wagowe : 

Grupy wiekowe Pleć Rok urodzenia Kategoria wagowa 

U10W dziewczęta 2009 / 2010 / 2011 Podział na kategorie wagowe po zważeniu zawodników 

U12W dziewczęta 2007 / 2008 Podział na kategorie wagowe po zważeniu zawodników 

U14W dziewczęta 2004 / 2005 /2006 -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63,-70.+70 kg 

http://www.judorybnik.pl/
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U10M chłopcy 2009 / 2010 / 2011 
 

Podział na kategorie wagowe po zważeniu zawodników 

 

U12M 
chłopcy 2007 / 2008 

Podział na kategorie wagowe po zważeniu zawodników 

U14M chłopcy 2004 / 2005 /2006 -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73,-81, 90, +90 kg 

 

Reguły walki : 

 

2 zawodników : dla pierwszego miejsca niezbędne są dwa zwycięstwa 

Dla 3 i więcej zawodników – zgodnie regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo 

Przepisy walki : 
IJF ( Międzynarodowa Federacja Judo ) / PZ Judo ( Polski Związek Judo  ), 

z zasadą "Złoty Punkt".  

Nagrody : 

 

Medale i dyplomy za miejsca od 1-ego do 3-ciego miejsca 

  

Losowanie : System komputerowy 

Protesty : Można zgłaszać do organizatora turnieju. Wadium w wysokości 5 opłat startowych 

Sędziowie : Sędziowie posiadający licencję PZ Judo. 

Lekarz : Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

Bufet : Jedzenie i napoje są do kupienia w hali po przystępnych cenach. 

    
Życzymy udanego startu i pobytu w Rybniku.     
 

 

Juliusz Kowalczyk – Prezes KS Polonia Rybnik 

    

     
    

 


