Ogólnopolski Turniej Judo
Młodzików – Młodziczek - Dzieci
pod patronatem

Starosty Grodziska Mazowieckiego

Organizator: UKS Piranie

5.06.2021 r. (sobota)
Grodzisk Mazowiecki ul. Westfala 3 - Hala Sportowa
Waga godzina 8.00 – 9.00
U-14 dziewczynki i chłopcy rocznik 2008/2009
Młodzik i Młodziczka dziewczynki i chłopcy rocznik 2006/2007
Kategorie wagowe dziewcząt
U-14 dziewczynki : 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
Młodziczki : 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
Kategorie wagowe chłopców

U-14 chłopcy: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg
Młodzicy: 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81

Godzina 9.00 – 9.45
Godzina 9.45
Przepisy walk/system
rozgrywania zawodów
Przepisy walk/system
rozgrywania zawodów

Weryfikacja zawodników i losowanie
Godzina 9.15 – 9.45 Otwarcie zawodów
Walki eliminacyjne i finałowe chłopców i dziewcząt
U14 – ciągły czas walki-3 min. / Golden Score 1 min.
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni.

Młodziczki i młodzicy ciągły czas walki-3 min. / Golden Score
(do rozstrzygnięcia zwycięzcy)

Za ważność badań lekarskich i ubezpieczenie NW w przypadku zawodnika niepełnoletniego odpowiada klub i jego
rodzic lub opiekun prawny. Na Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ubezpieczenia NW i ważności badań
lekarskich i zgody rodzica lub opiekuna prawnego do startu w zawodach.

05.06.2021 r. (sobota)
Grodzisk Mazowiecki ul. Westfala 3 - Hala Sportowa
Waga godzina 11.00 – 12.00
U-12 dziewczynki i chłopcy rocznik 2010/2011
U-10 Dziewczynki i chłopcy rocznik 2012/2013
Kategorie wagowe dziewcząt
U-12 dziewczynki : 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
U-10 dziewczynki :21,24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,48,52
Kategorie wagowe chłopców
U-12 chłopcy: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg
U-10 chłopcy: 23.26,29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50,53.
Godzina 12.00 – 12.45
Weryfikacja zawodników i losowanie
Godzina 12.45
Walki eliminacyjne i finałowe chłopców i dziewcząt
U12
– czas walki ciągły -2 min. / Golden Score 1 min. Zakaz stosowania duszeń i
Przepisy walk/system
dźwigni.
rozgrywania zawodów
U-10 – czas walki ciągły -2 min. / Golden Score 1 min. Zakaz stosowania duszeń i
Przepisy walk/system
dźwigni oraz zakaz wykonywania rzutów poświęcenia, rzutów z jednego, bądź
rozgrywania zawodów

dwóch kolan.
Za ważność badań lekarskich i ubezpieczenie NW w przypadku zawodnika niepełnoletniego odpowiada klub i jego
rodzic lub opiekun prawny. Na Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ubezpieczenia NW i ważności badań
lekarskich i zgody rodzica lub opiekuna prawnego do startu w zawodach.

Regulamin:
Dekoracja zawodników po zakończonej walce wdanej kategorii wagowe
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych i wiekowych w przypadku braku przeciwników w danej
kategorii wagowej.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników www.judostat.pl
Nagrody za 1-3 miejsce medale i dyplomy.
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.
- W zawodach nie ma tolerancji wagowej. (+100 g na bieliznę osobistą).
-Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w judogach.
Ważne badania lekarskie ubezpieczenie zawodników każdy klub we własnym zakresie.
Za ważność badań lekarskich i ubezpieczenie NW w przypadku zawodnika niepełnoletniego odpowiada Klub i jego rodzic lub
opiekun prawny. Na Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ubezpieczenia NW i ważności badań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy, stan zdrowia zawodników oraz wypadki
podczas walk lub rozgrzewki.
Kierownik zawodów: Marek Kowalski Tel: 604 580 418
Sędzia główny: Piotr Owsianko
Startowe 60,00 zł od zawodnika
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.

Rejestracja zawodników do dnia 2.06.2021 r. do godz. 24.00 przez panel zgłoszeniowy www.judostat.pl
UWAGA: Przelew za zgłoszonych zawodników wykonują kluby na numer rachunku:



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 2.06.2021r



W potwierdzeniu przelewu wpisujemy ilość zgłoszonych zawodników, imię i nazwisko zawodnika, nazwa
klubu, dane do rachunku. 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 .

Uwaga

schematu:

Przepisy i procedury sanitarne obowiązujące podczas
zawodów

a.1 trener-opiekun na 10 zawodników,

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

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.

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.
Serdecznie zapraszamy

