
Międzynarodowy Turniej Judo
pod patronatem Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego

Organizator:            UKS Piranie 
Termin zawodów: 30 marca 2019 r. (sobota)
Miejsce zawodów: Grodzisk Maz. ul. Westfala 3 (Hala sportowa)

Program zawodów: 8.00 - 9.00 weryfikacja zawodników
                                    9.00 - 9.30 uroczyste otwarcie zawodów

przez Burmistrza Miasta 
                                    9.30 - 16.00 walki eliminacyjne i finałowe

System walk:
2 zawodników - walka plus rewanż
3-5 zawodników - każdy z każdym
6-8 zawodników - system brukselski
9 zawodników - system francuski z podwójnym repasażem.

Rocznik 2004-2005 dziewczynki i chłopcy weryfikacja godz 12.00 - 12.30 
walki godz. 12.30

Dekoracja zawodników po zakończonej kategorii wagowej

Grupa  I - rocznik 2004 – 2005 Czas walki 3 min - weryfikacja zawodników godz.12.00 - 12.30 walki godz.12.30
Kat.  wagowe  - dziewczęta:  36,40,44,48,52,57,63,70 kg
Kat. wagowe - chłopcy:         38,42,46,50,55,60,66,73 kg
                                                                                                                      
Grupa II - rocznik 2006 - 2007  Czas walki 2 min - weryfikacja zawodników godz.8.00-9.00 walki godz.9.30 
Kat. wagowe - dziewczęta:  27,30,33,36,,40,44,48,52,56,+56 kg
Kat. wagowe – chłopcy:       30,33,36,39,42,46,50,55,60,+60kg
 
Grupa III - rocznik 2008 - 2009  Czas walki 2 min - weryfikacja zawodników godz.8.00-9.00 walki godz.9.30  
Kat. wagowe - dziewczęta: 23,26,29,32,35,38,42,46,+46 k
Kat. wagowe – chłopcy:      23,26,29,32,35,38,42,46,50,55,+55 kg 

Grupa IV - rocznik 2010 - 2011  Czas walki 2 min - weryfikacja zawodników godz.8.00-9.00 walki godz.9.30 
Kat. wagowe - dziewczęta: 20,23,26,29,32,35,+35 kg
Kat. wagowe – chłopcy:      20,23,26,29,32,35,38,41, +41 kg 

Startowe: 40 zł. nagrody: medale, dyplomy 1 - 3
Zawodnicy: obowiązkowe badania lekarskie - odpowiadają trenerzy z klubu.
Obowiązkowe ubezpieczenie  zawodników – każdy klub we własnym zakresie.
Zgłoszenia do zawodów dokonuje trener klubu - proszę podać nr. tel zgłaszającego 
zawodników.
(imię i nazwisko, rocznik, dokładna waga i osoba odpowiedzialna za zawodników).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy oraz za wypadki podczas walk i 
rozgrzewki.
Dla uproszczenia losowania będziemy opierać się o wagi podane przez trenerów w zgłoszeniu (zawodnicy 
będą ważeni losowo).



Zgłoszenia przesyłamy do 27 marca br. na adres trener@piraniejudo.pl tel.: Marek Kowalski 
604 580 418 
 po terminie nie przyjmujemy zgłoszeń klubów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników, uczestników 
oraz wszystkie osoby przebywające na hali w materiałach fotograficznych i filmowych z 
zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.

Proszę o potwierdzenie otrzymanego komunikatu
Serdecznie zapraszamy!!!

mailto:trener@piranie.pl

