KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJ JUDO CUP
POD PATRONATEM ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO
14.10.2018r

1. ORGANIZATOR

KUMA JUDO
14.10.2018r. (niedziela)

2.TERMIN
Hala Sportowa OSiR ul. Obrońców Tobruku 40
3. MIEJSCE ZAWODÓW
4.BIURO ZAWODÓW

KIEROWNIK BIURA – Ania Grzechnik
14.10.2018r. (Niedziela) godz. 8:00 - do zakończenia turnieju
Klub Sportowy KUMA JUDO

Paweł Bukowski tel. 501-353-446
5. DANE ORGANIZATORA

Marcin Przeździecki te. 502-559-164
www.kumajudo.pl
e-mail: kumajudoklub@gmail.com

1. Zawody zostaną rozegrane na 4 matach.
6. ZASADY
UCZESTNICTWA
ZAWODACH/

W

SYSTEM ZAWODÓW

2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / i
zweryfikowanych zawodniczek/zawodników.
3. Zabronione są dźwignie i duszenia, zabronione są rzuty z kolan i poświęcenia.
4. W przypadku dużej ilość zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenia terminu zgłoszeń.

5. Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli
nam to uniknąć opóźnień w programie.

7. KATEGORIE WAGOW0WIEKOWE

Rocznik 2007-2008

Chłopcy : 24,27,30,33,36,39,42,46,50,55,+55
Dziewczynki : 22,25,28,31,34,37,40,44,48,52 ,+52

Rocznik 2009-2010

Chłopcy : 22,24,26,28,30,33,36,39,42,45, +45
Dziewczynki : 21,23,25,27,29,31,34,37,40, 43 , +43

Rocznik 2011 - 2012

Chłopcy: 20,22,24,26,28,30,33,36,39,42,+42
Dziewczynki: 19,21,23,25,27,29,31,34,37,40, +40

8. CZAS WALKI

Czas walki – 2 minuty, Golden Score – 1 minuta.

zgłoszenia dokonują trenerzy elektroniczne na www,judostat.pl do 12.10.20178 (piątek – godzina 22:00- zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane!)
9. ZGŁOSZENIA

30 zł – opłata startowa ( płatne na wadze w dniu zawodów ), 50 zł opłata startowa bez wcześniejszego zgłoszenia.

Waga roczników 2007-2008 - 8:00-9:00
Waga roczników 2009-2010 - 11:00-12:00
Waga roczników 20011-2012 - 14:00-15:00
10. WAŻENIE i
WERYFIKACJA

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodzica na start w
zawodach.

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia
zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i T-shirt, zawodnik bieliznę
osobistą (spodenki).
8:00 – Otwarcie sali zawodów.
8:00 – 9.00 – Waga roczników 2008-2007 weryfikacja zawodników
11. PROGRAM ZAWODÓW

10.00 – Otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk w kategorii 2008-2007
11:00 – 12:00– Waga roczników 2009-2010 weryfikacja zawodników,

13:00 – rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2009-2010
14:00 - 15.00 waga roczników 2011-2012 ,weryfikacja zawodników.
16.00 - rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej 2011-2012
18:00 - Planowane zakończenie turnieju.

12. NAGRADZANIE/
CEREMONIA DEKORACJI

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane, trudno
przewidzieć długość walk.
W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z miejsc I-V.
Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wagowej otrzymają dyplomy i medale oraz nagrody
rzeczowe. Klasyfikacja drużynowa – kluby z największą ilością punktów otrzymują
puchary 1-3
1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla
uczestników zawodów spoczywa na startujących.

13. INNE INFORMACJE

2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie lub pisemną zgodę
rodziców na uczestnictwo w zawodach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
4. Otwarty będzie sklepik : kawa, herbata, przekąski

