
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – V TURNIEJ JUDO O PUCHAR BURMISTRZA 

DZIELNICY BEMOWO 

 

 

 

ORGANIZATOR  KUMA JUDO 

TERMIN ZAWODÓW 
23.10.2021 

MIEJSCE ZAWODÓW 
Hala Sportowa – OSiR Bemowo, ul. Obrońców 
Tobruku 40, 01-494 Warszawa 

BIURO ZAWODÓW 
KIEROWNIK BIURA – Anna Grzechnik tel. 512-691-060 
23.10.2021 (sobota) godz. 7:30 - do zakończenia 
turnieju 
 

DANE ORGANIZATORA 
KUMA JUDO  
Marcin Przeździecki tel. 502-559-164 
Paweł Bukowski tel. 501-353-446  
www.kumajudo.pl  
e-mail: kumajudoklub@gmail.com 

ZGŁOSZENIA DO 
ZAWODÓW 

Zgłoszenia dokonują trenerzy drogą elektroniczną 
poprzez www.judostat.pl   
do dnia 20.10.2021 (środa) do godziny 20:00  
 
Kluby zobowiązane są wysłać zbiorcze zgłoszenie z listą 
osób startujących na adres kumajudoklub@gmail.com 
do 21.10.2021 (czwartek) do godziny 20.00 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia 
rejestracji przed czasem w przypadku zbyt dużej liczby 
zawodników.  
 

OPŁATA STARTOWA 
50 zł – opłata startowa (U14, U12, U10) 
200 zł – opłata za jedną drużynę (zawody drużynowe) 
100 zł – zawodnicy Masters, Masters Amator  
Osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z opłaty 
startowej. 
 
Opłatę startową uiszczają wyłącznie kluby w terminie 
do dnia 20.10.2021 (środa) do godziny 20.00 
Nr konta bankowego: 
49 1050 1025 1000 0090 3065 8273 
 
 
 

http://www.kumajudo.pl/
http://www.judostat.pl/
mailto:kumajudoklub@gmail.com


Do dnia 21.10.2021 do godziny 20.00 na adres 
kumajudoklub@gmail.com kluby przesyłają ilość 
zgłoszonych osób oraz potwierdzenie zapłaty za 
wszystkich zarejestrowanych zawodników. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 
W ZAWODACH 

Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie. 
 
Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe 
zdarzenia. 
Podczas ważenia należy posiadać dokument 
tożsamości, kartę wagową oraz badania lekarskie.  
 
Obowiązuje białe judogi. Drugi z wyczytanych 
zawodników zakłada czerwoną przepaskę lub 
niebieskie judogi. 
 
UWAGA: Zawodnicy/zawodniczki mogą się ważyć 
WYŁĄCZNIE w czasie kontroli wagi zgodnie z 
programem zawodów odpowiadającym danej 
kategorii. 
 
Listę trenerów/opiekunów, którzy będą przebywali w 
miejscu rozgrywania zawodów (imię, nazwisko, klub) 
należy przesłać na adres kumajudoklub@gmail.com 
 
Trenerzy, którzy nie będą przestrzegali zasad 
zachowania przy macie zostaną usunięci z hali 
zawodów. 
 

U14, U12, U10: 
 
Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U14  
i U12 lub pisemna zgoda rodziców/opiekunów 
prawnych w U10 okazane podczas ważenia. 
 
Podczas ważenia należy posiadać dokument 
tożsamości, kartę wagową i badania lekarskie. 
Trener/opiekun zobowiązany jest do poświadczenia 
zgody rodziców na udział dziecka w zawodach.  
W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone 
do turnieju.  
 
Zawodniczki/zawodnicy mogą startować wyłącznie w 
swojej kategorii wiekowej. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W rocznikach 2008-2009 zakazuje się stosowania 
dźwigni i duszeń. 
 

mailto:kumajudoklub@gmail.com
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W rocznikach 2010-2012 zakazuje się stosowania 
dźwigni i duszeń, rzutów poświęcenia, rzutów z kolan/ 
z kolana oraz rzutów za głowę. 
 
 
 
ZAWODY DRUŻYNOWE: 
 
W zawodach drużynowych mogą wziąć udział 
zawodnicy/zawodniczki z U14 (2008-2009), 
 z prawem startu rocznika 2010. 
 
Walki podczas zawodów drużynowych zostaną 
rozegrane w 7 kategoriach wagowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dla U14. 
 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
 
Obwiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów 
prawnych. 
  
W zawodach mogą startować zawodnicy z 
niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich 
stopniach. 
 
W zawodach mogą startować wszystkie kategorie 
wiekowe. 
 
Zawody zostaną rozegraną według obowiązujących 
przepisów Olimpiad Specjalnych Judo (bez podziału na 
grupy sprawnościowe).  
 
Zawody dla grupy wiekowej 2007 i STARSI zostaną 
przeprowadzone oddzielnie dla zawodników z 
Zespołem Downa oraz zawodników z innym rodzajem 
niepełnosprawności intelektualnej. 
 
Zawody dla grupy wiekowej 2008 i MŁODSI zostaną 
przeprowadzone bez podziału na rodzaj 
niepełnosprawności intelektualnej. 
 

MASTERS: 
 
Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach 
zaawansowania: 
MASTERS – od 1 KYU 
MASTERS AMATOR – od 6-2 KYU 
 
Zawodnicy Masters to osoby powyżej 30 roku życia, 
które od 2 lat nie startowały w zawodach centralnych 
seniorów organizowanych przez PZ Judo, EJU, IJF. 



 
Masters Amator zawodnicy od 18 roku życia. 
 
Kategorie wiekowe (M1-M10 oraz F1-F6) zgodne z 
regulaminem PZ Judo. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami PZ JUDO. 
 
W przypadku braku badań sportowych istnieje 
możliwość startu w zawodach po podpisaniu 
stosownego oświadczenia. 

SYSTEM 
PRZEPROWADZENIA 
ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzone na 8 polach walki. 
System walk: 
2 zawodników - do dwóch wygranych walk/2 drużyny – 
jeden mecz  
3-5 zawodników/drużyn - każdy z każdym 
6-8 zawodników/drużyn - system brukselski   
powyżej 8 zawodników/drużyn - system francuski  
z podwójnym repasażem 

CZAS WALKI 
3 minuty, Golden Score – 1minuta+hantei (U14) 
2 minuty, Golden Score – 1 minuta+hantei (U12, U10) 
 
Walki w zawodach drużynowych 3min, Golden Score – 
1 minuta+hantei 
 
2 minuty, Golden Score – 1 minuta+hantei (osoby z 
niepełnosprawnościami 2008 i młodsi) 
3 minuty, Golden Score – 1 minuta+hantei (osoby z 
niepełnosprawnościami 2007 i młodsi) 
 
3 minuty + Golden Score – Masters, Masters Amator  

KATEGORIE WAGOWE 
 
Chłopcy rocznik 2008-2009 
 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg  
Dziewczynki rocznik 2008-2009 
 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg 
 
 
Chłopcy rocznik 2010-2011  
30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg 
Dziewczynki rocznik 2010-2011 
 29, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg 
 
Dziewczynki i chłopcy rocznik 2012  
Podział na kategorie wagowe odbędzie się po 
zakończeniu ważenia wszystkich zawodniczek i 
zawodników. 
 
Istnieje możliwość weryfikacji oraz wagi w piątek 
22.10.2021 w godzinach 19:00 – 20:00 



ZAWODY DRUŻYNOWE ROCZNIKI 2008-2009 (PRAWO 
STARTU ROCZNIKA 2010)  
KATEGORIE WAGOWE ZAWODY DRUŻYNOWE: 
Chłopcy: 42,50,66, +66 kg 
Dziewczynki: 44,57, +57 kg 
OSOBY STARTUJĄCE W ZAWODACH INDYWIDUALNYCH 
NIE MUSZĄ WAŻYĆ SIĘ DRUGI RAZ W ZAWODACH 
DRUŻYNOWYCH. 
 
 
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
 
Roczniki 2007 i starsi: 
Kobiety: 
-50kg, -58kg, -66kg, +66kg 
 
Mężczyźni: 
-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73 kg 
 
Roczniki 2008 I młodsi: 
6 kategorii wagowych po zważeniu wszystkich 
zawodników 
 
MASTERS, MASTERS AMATOR: 
 
Kobiety: 
57,63,70,78, +78 (dla każdej kategorii zaawansowania 
oddzielnie) 
 
Mężczyźni: 
66,73,81,90,100, +100 (dla każdej kategorii 
zaawansowania oddzielnie) 
 
U14, U12, U10, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
OBOWIĄZUJE ZAKAZ WAŻENIA BEZ ODZIEŻY. 
ZAWODNICZKI WAŻĄ SIĘ W KOSZULKACH ORAZ 
SPODNIACH OD JUDOGI, ZAWODNICY W SPODNIACH 
OD JUDOGI. 
PRZYSŁUGUJE TOLERANCJA WAGOWA 200G. 
JEŻELI ZAWODNIK/ZAWODNICZKA NIE UZYSKAJĄ 
LIMITU DANEJ KATEGORII WAGOWEJ – 
AUTOMATYCZNIE ZOSTANĄ PRZYPISANI DO WYŻSZEJ 
KATEGORII.  
 
MASTERS: 
Brak tolerancji wagowej. 
Zawodnicy/zawodniczki ważą się według regulaminu 
PZ Judo. 
JEŻELI ZAWODNIK/ZAWODNICZKA NIE UZYSKAJĄ 
LIMITU DANEJ KATEGORII WAGOWEJ – 
AUTOMATYCZNIE ZOSTANĄ PRZYPISANI DO WYŻSZEJ 
KATEGORII.  



Organizator zastrzega sobie prawo połączenia / 
rozdzielenia danej kategorii wagowej/ wiekowej 
 w przypadku małej / dużej liczby zgłoszeń. 

 

 

PRZEPISY I PROCEDURY 
SANITARNE 
OBOWIĄZUJĄCE 
PODCZAS ZAWODÓW 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są 
wypełnić i dostarczyć kwestionariusz sanitarny. 
2. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką z 
wyjątkiem walczących zawodników. 
3.Należy zachować dystans 1,5 metra z wyjątkiem 
zawodników uczestniczących w zawodach podczas 
rozgrzewki oraz walk. 
4. W strefie rozgrywania zawodów mogą przebywać 
zawodnicy, trenerzy (wcześniej zgłoszeni) oraz obsługa 
zawodów. 
Limit trenerów/opiekunów przebywających w strefie 
rozgrywania zawodów: 
1 trener – 5 zawodników 
2 trenerów – 10 zawodników 
3 trenerów – do 20 zawodników 
4 trenerów – powyżej 20 zawodników 

PROGRAM ZAWODÓW 
22.10.2021  
19:00 – 20:00 – weryfikacja oraz waga dla U14, U12,                                         
                             U10 
23.10.2021 
 
7:00 - otwarcie hali zawodów 
 
8:00 - 9:00 - weryfikacja oraz waga roczników  
                      2008-2009 (dziewczynki i chłopcy) 
9:30 - rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej  
             2008-2009 (dziewczynki i chłopcy) 
 
 
11:00 - 12:00 – weryfikacja oraz waga roczników  
                          2010-2011 (dziewczynki i chłopcy) 
12:30 - rozpoczęcie walk w kategorii  
              wiekowej 2010-2011 (dziewczynki i chłopcy) 
 
14:00 – 15:00 - weryfikacja oraz waga rocznika 2012     
                            (dziewczynki, chłopcy)              
15:00 – 15:30 – weryfikacja oraz waga osób  
                             z niepełnosprawnościami   
                             (kobiety, mężczyźni) oraz zawodników  
                             Masters, Masters Amator (kobiety,  
                             mężczyźni) 
 
 
 
 



15:30 – rozpoczęcie walk dziewczynek i chłopców  
               w kategorii wiekowej 2012 
16:00 – rozpoczęcie walk osób  
              z niepełnosprawnościami; Masters, Masters   
              Amator oraz walk w zawodach drużynowych 
LOSOWANIE KAŻDEJ KATEGORII WAGOWEJ 
ODBĘDZIE SIĘ PO ZWAŻENIU I WERYFIKACJI DANEJ 
KATEGORII  

CEREMONIA 
DEKORACJI/NAGRODY 

(U14, U12, U10): 
W ceremonii dekoracji biorą udział zawodniczki i 
zawodnicy z miejsc 1-5. 
Miejsca 1-3 otrzymują medale. 
Miejsca 1-5 otrzymują dyplomy. 
Przewidziana nagroda dla najlepszego zawodnika 
turnieju. 
 
ZAWODY DRUŻYNOWE: 
Miejsca 1-3 otrzymują puchary oraz nagrody 
pieniężne: 
1 miejsce 1000 zł 
2 miejsce 500zł 
3 miejsce 300 zł  
 
MASTERS, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
Miejsca 1-3 otrzymują medale i dyplomy. 
 
Dotyczy wszystkich kategorii: 
Ceremonia dekoracji odbędzie się bezpośrednio po 
zakończeniu każdej kategorii wiekowej. 
Obowiązujący strój to białe judogi. 
 

INNE 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a 
także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na 
własną odpowiedzialność, a niepełnoletni oraz osoby 
z niepełnosprawnościami za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie szkody 
jakie poczynią. 
Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich 
wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: 
nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień szkoleniowy. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania:  
- wizerunku uczestników zawodów w materiałach 
fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadach 
z uczestnikami  
 



- danych osobowych celem opublikowania wyników, 
które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych 
zawodników w środkach masowego przekazu i 
mediach społecznościowych. 

 

 

 

 

 

 

 


