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           WIEK  STARTUJĄCYCH  ZAWODNIKÓW  I  KATEGORIE  WAGOWE   Mastersi powyżej 30 lat od 2 kyu 

   Podział Wiekowy     Czas walki 
   (mężczyźni) 

  Kod mężczyźni   Czas walki 
   (kobiety) 

 Kod kobiety 

30-34  3 min  M1  3 min  F1  
35-39  3 min  M2  3 min  F2  
40-44  3 min  M3  3 min  F3  
45-49  3 min  M4  3 min  F4  
50-54  3 min  M5  3 min  F5  
55-59  2 min  M6  2,5 min  F6  
60-64  2 min  M7    
65-69  2 min  M8    
70-74  2 min  M9    
+75  2 min  M10    

    

                                                           

                                                          AMATORZY OD 6 KYU DO 3 KY 
 

 

 

 
 
 
 

05.06.2021 r. (sobota) 
Grodzisk Mazowiecki    ul. Westfala 3  - Hala Sportowa 

Waga oficjalna godzina 
14.00 – 15.00 

Mastersów  i Amatorów 
Kobiet i Mężczyzn 

Godz.  15.00 - 15.30 Weryfikacja  i losowanie 
Godz. 15.30 – 16.00 Otwarcie zawodów 

Godz. 16.00 Walki eliminacyjne i finałowe 
kobiet i mężczyzn 

Nagrody 1- 3 miejsca Medale, dyplomy, koszulka za pierwsze miejsce 
 

Kategorie wagowe Mastersów i Amatorów 
Tolerancja wagowa do 1 kg 

Męskie: 66,73,81,90,100, +100 

Damskie: 52,57,63,70, 78, +78 

  Podział Wiekowy 
     Mężczyzn 

 Czas walk 
(mężczyźni) 

 Kod mężczyźni  Podział  Wiekowy 
       Kobiet 

 Czas walki 
 (kobiety) 

Kod kobiety 

 Od 20 do 30 lat 3 min M1   Od 20 do 30 lat 3 min F1  
  Powyżej 30 lat 3 min  M2    Powyżej 30 lat 3 min  F2  



Regulamin: 
 
    Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych i wiekowych w przypadku braku  
    przeciwników  w danej kategorii wagowej. 
 
UWAGA  
AMATOR TO ZAWODNIK KTÓRY OD DWÓCH LAT NIE BRAŁ UDZIAŁU W ZAWODACH CENTRALNYCH ORGANIZOWNYCH PRZEZ PZJUDO  
 

System walk: 

2- zawodników - do dwóch wygranych 

3-5 zawodników - każdy z każdym 

6-8 zawodników - system brukselski 

9 -zawodników - system francuski z podwójnym repasażem. 

- Zawody będą sędziowane zgodnie z obowiązującymi przepisami  judo. 

- Zawody zostaną rozegrane na 4  matach o wymiarach 6 x 6 m. 
- Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości. 

- Wszyscy zawodnicy ubezpieczenie NW we własnym zakresie. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy, stan  zdrowia zawodników oraz wypadki podczas walk lub    
rozgrzewki.  

- Na terenie hali sportowej w Grodzisku Maz obowiązuje noszenie maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. 

- Na trybunach obowiązuje nakaz utrzymywania odległości 1,5m. 

Kierownik zawodów: Marek Kowalski 604 580 418 

Sędzia główny: Piotr Owsianko 

Uwaga - Podczas ważenia wszyscy zawodnicy zostawiają wypełniony kwestionariusz sanitarny i wytyczne COVID-19 

Mastersi i Amatorzy na oświadczenie – oświadczenie zostawiają podczas ważenia. 

Osoby które będą miały problem z rejestracją  przez www.judostat.pl  mogą wysłać zgłoszenie na adres:  
trener@piraniejudo.pl 

Rejestracja zawodników do dnia 29.05.2021 r. do godz. 24.00 przez  panel zgłoszeniowy  www.judostat.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby startujących zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z przepisów 
COVID - 19. W jednej grupie może być zgłoszonych maksymalnie 150 osób.  
Po osiągnięciu tej liczby w jednej grupie wiekowej rejestracja do zawodów zostanie zamknięta.  
 
            Startowe Mastersi i Amatorzy 120 zł  płatne przelewem do 29.05.2021r w dniu zawodów 150 zł. 
 
              UWAGA: Przelew na rachunek: 

 UKS Piranie  44 1240  6348  1111  0010  7796  2088 
 Zwrotów za niestawienie się zawodnika na zawody nie realizujemy  

 Przesyłamy potwierdzenie przelewu za startowe na adres  trener@piraniejudo.pl do 31.05.2021 

 W potwierdzeniu przelewu wpisujemy ilość zgłoszonych zawodników, imię i nazwisko zawodnika, nazwa 

klubu, dane do faktury. Osoby odpowiedzialne za zawodników podając imię i nazwisko trenera lub 

opiekuna grupy i telefon i te osoby będą mogły przebywać na hali podczas zawodów po wcześniejszym 

odebraniu sekretariatu zawodów  identyfikatora potwierdzającego tożsamość  . 

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. 
                                       
 



Uwaga !!! 

Przepisy i procedury sanitarne obowiązujące podczas 
zawodów 

Uwaga! 
1.Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są 
dostarczyć podczas ważenia do zawodów wypełniony  
i podpisany:  

a. Kwestionariusz sanitarny-dokument w załącznik  

b. Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów 5.06.2021r. w 
Grodzisku Mazowieckim –dokument w załączniku 

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego podczas 
zawodów znajdują się w dokumencie „Wytyczne COVID-19 dla 
uczestników zawodów –5.06.2021r. w Grodzisku Mazowieckim. 

3.Ze względu na  bezpieczeństwo, ciągłego zagrożenia zakażeniem 
wirusemSARS-CoV-2 oraz ograniczenia liczby osób w obiekcie 
zawodów. Na terenie hali sportowej podczas zawodów mogą 
przebywać jedynie ci uczestnicy zawodów, dla których jest to dzień 
zawodów –walczące zawodniczki i zawodnicy oraz zgłoszeni 
trenerzy i opiekunowie wg   

schematu: 

a.1 trener-opiekun na 10 zawodników,  

b.2 trenerów –opiekunów do 20 zawodników,  

c.4 trenerów -opiekunów powyżej 30 zawodników,  

d. sędziowie, ekipa techniczna obsługująca zawody i medyczna. 

4.Po zakończeniu walk i dekoracji zawodnicy i trenerzy / 
opiekunowie opuszczają halę zawodów. 

5.Osoby nieprzestrzegające w/w zaleceń zostaną usunięte z hali 
zawodów. 

6. Na terenie hali sportowej w Grodzisku Maz obowiązuje noszenie 

maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. 

7 Na trybunach obowiązuje nakaz utrzymywania  

dystansu społecznego. 

8.Zawody będą odbywały się bez publiczności. 
 

                                         

 

   
 
       
     
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 


