
       PATRON  HONOROWY:  

II MISTRZOSTWA  MAZOWSZA W JUDO 
MASTERSÓW - AMATORÓW 

pod patronatem 

                                                       MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

                                                     Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 

                 MARSZAŁEK 
  Województwa Mazowieckiego                     
  
                                              

                                                Organizator: UKS Piranie przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego     

       

 

Kategorie wagowe zawodników  Mastersów  powyżej 30 lat od 2 kyu 

 

Grupa nr 1 Mężczyzn rocznik od 30 lat do 44 lat (M1,M2,M3) 
 z podziałem na kategorie wagowe 

 
66,73,81,90,100,+100 

Grupa nr 2 Mężczyzn roczniki od 45 lat do 69 lat  (M4,M5,M6,M7,M8) 
 z podziałem na kategorie wagowe 

 
66,73,81,90,100,+100 

 

Grupa Kobiet Amatorów z podziałem na kategorie wagowe 52,57,63,70, 78, +78 
 
 
Regulamin: 
 
    Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych i wiekowych w przypadku braku  
    przeciwników  w danej kategorii wagowej. 
 

 
 
 
 
 

Uwaga!!! 
Miejsce zawodów: Grodzisk Mazowiecki ul. Westfala 3 (Hala sportowa)  

Termin zawodów:  24.04.2022 r. (niedziela) 
 

Waga oficjalna godzina 
14.30 – 15.15 

Mastersów  i Amatorów  - Kobiet i Mężczyzn 

godz.  15.15 - 15.30 Weryfikacja  i losowanie zawodników 
godz. 15.00 – 15.15 Otwarcie zawodów 
godz. 15.15- 15.30 Rozgrzewka 
godz. 15.30 Walki eliminacyjne i finałowe 

kobiet i mężczyzn 
Nagrody 1- 3 miejsca Medale, dyplomy, upominek  

 

 

Amatorzy od 6 kyu do 3 kyu 
 

Grupa Mężczyzn  Amatorów z podziałem na kategorie wagowe 66,73,81,90,100,+100 



 
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 3 lub 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, wypadki  
    podczas walk lub rozgrzewki  oraz wypadki losowe podczas przebywania na hali. 
 
Kierownik zawodów: Marek Kowalski 604 580 418 

Sędzia główny: Piotr Owsianko 

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  21.04.2022 r. do godz. 24.00 przez  panel zgłoszeniowy  www.judostat.pl 

            Startowe Mastersi i Amatorzy 120 zł  płatne w dniu zawodów podczas rejestracji zawodników 
  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników, oraz wszystkie osoby przebywające  
na hali sportowej w materiałach fotograficznych, filmowych  w mediach społecznościowych, w radiu Bogoria  z 
zawodów  w celach promocyjnych zawodów.   
                                     

Zawodnicy biorący udział w zawodach tym samym akceptują regulamin zawodów. 
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