
 

                                                      Ogólnopolski Turniej Judo 
                                                         Młodzików – Młodziczek - Dzieci  
                                                                                              pod patronatem  

                                                                Starosty Grodziska Mazowieckiego 

 

 

 

 
 

                                    Organizator:  UKS Piranie zawody dofinansowane z środków gminy Grodzisk Maz  

 

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

Termin zawodów:  24.04.2022 r. (niedziela) 
Waga   godzina  8.30 – 9.00 

 
U16 dziewcząt i chłopców rocznik   07/08 
U14 dziewcząt i chłopców rocznik   09/10 

Kategorie wagowe dziewcząt 
rocznik 07/08 

U-16 młodziczki  dziewczynki : 40, 44, 48, 52, 57, 63,70 

Kategorie wagowe chłopców 
rocznik 07/08 

U-16 młodzicy  chłopcy: 42, 46, 50, 55,  60, 66,73,81,90. 

Kategorie wagowe dziewcząt 
rocznik 09/10 

U14 dzieci dziewczynki: : 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57.  

Kategorie wagowe chłopców 
rocznik 09/10 

U14 dzieci chłopcy: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55,  60, 66,73 
 

Godzina 9.00– 9.30 Weryfikacja zawodników i losowanie 
Godzina 9.00 – 9.20   Otwarcie zawodów 

Godzina 9.30  Walki eliminacyjne i finałowe chłopców i dziewcząt 

Przepisy walk/system 
rozgrywania zawodów 

U16 – czas walki ciągły -3 min.  
Golden Score  

Przepisy walk/system 
rozgrywania zawodów 

U14 – czas walki ciągły -3 min. /  
Golden Score 1 min. Zakaz stosowania duszeń i dźwigni. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub oświadczenie rodzica ( opiekuna prawnego) 

Za ważność badań lekarskich, oświadczenia i ubezpieczenia NW w przypadku zawodnika niepełnoletniego 

odpowiada trener  klubu i jego rodzic lub opiekun prawny.  

Na  trenerach Klubu spoczywa obowiązek weryfikacji ubezpieczenia NW i ważności badań lekarskich i 

oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego do startu w zawodach. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Termin zawodów:  24.04.2022 r. (niedziela) 
 
 

Waga   godzina  12.00 – 12.30 
 

U-12  dziewczynki i chłopcy  rocznik 11/12   
 

U-10  dziewczynki i chłopcy  rocznik 13/14                                                                                                              

Kategorie wagowe dziewcząt 
rocznik 11/12 

U-12  dziewczynki : 26, 29, 33, 36, 40, 44,48,52,57. 

Kategorie wagowe chłopców 
rocznik 11/12 

U-12  chłopcy: 27,29, 31, 33, 35, 38, 42, 46, 50,55,60. 

Kategorie wagowe dziewcząt 
rocznik 13/14 

U-10 dziewczynki : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38,41,44,47,50. 

Kategorie wagowe chłopców 
rocznik 13/114 

U-10  chłopcy: 27, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 44, 47,51,55 

Godzina 12.30– 13.00 Weryfikacja zawodników i losowanie 

Godzina 13.00 Walki eliminacyjne i finałowe chłopców i dziewcząt 

Przepisy walk/system 
rozgrywania zawodów 

U12 – czas walki ciągły -2 min. / Golden Score 1 min.  
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni. 

Przepisy walk/system 
rozgrywania zawodów 

U-10 – czas walki ciągły -2 min. / Golden Score 1 min.  
Zakaz stosowania duszeń i dźwigni oraz zakaz wykonywania rzutów 
poświęcenia, rzutów z jednego, bądź dwóch kolan. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub oświadczenie rodzica ( opiekuna prawnego) 

Za ważność badań lekarskich, oświadczenia i ubezpieczenia NW w przypadku zawodnika niepełnoletniego 

odpowiada trener  klubu i jego rodzic lub opiekun prawny.  

Na  trenerach Klubu spoczywa obowiązek weryfikacji ubezpieczenia NW i ważności badań lekarskich i 

oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego do startu w zawodach. 
 

Regulamin: 

 Dekoracja zawodników po zakończonych walkach  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 3 lub 4 matach o wymiarach 5 x 5 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. 

Na  trenerach klubu spoczywa obowiązek weryfikacji ubezpieczenia NW i ważności badań lekarskich i oświadczenia 
rodzica lub opiekuna prawnego do startu w zawodach. 

 
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 Tel: 604 580 418 

Sędzia główny: Piotr Owsianko 

Startowe  60,00 zł  od zawodnika      

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

Startowe płatne w dniu zawodów podczas weryfikacji zawodników. 

Startowe wpłacają trenerzy klubu lub opiekun grupy. 

Proszę o przesłanie listy zawodników startujących w zawodach i podanie osoby odpowiedzialnej wraz z numerem telefonu  na 
adres: trener@piraniejudo.pl do 21.04.2022r 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

       
      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. 

 
                                                                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy 

   

       
  
 


