KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY Suchy Las
4.11.2017r.
1. ORGANIZATORZY






UKS Gimnazjon Suchy Las
Powiat Poznański
Urząd Gminy Suchy Las
Wielkopolski Związek Judo

2.TERMIN ZAWODÓW

4.11.2017r. – sobota

3.MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20. Na 4 matach 6mx6m.

4.ADRES
KORESPONDENCYJNY

UKS Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las, tel. 507 030301, fax. (0-61)
8119729 e-mail: sekretariat@judo.suchylas.pl

5. BIURO ZAWODÓW

KIEROWNIK BIURA: p. Henryk Kusza tel. 507 030 301
4.11.2016r. (sobota) godz. 800-1500 hala GOS - Suchy Las, ul. Szkolna 20

6. ZASADY UCZESTNICTWA
W ZAWODACH / SYSTEM
ZAWODÓW
7. ZGŁOSZENIA SPORTOWE
DO ZAWODÓW

1. Zawody zostaną rozegrane wg Regulaminu Organizatora.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie. W U10 –
wymagana zgoda rodziców.
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych
zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ).
Zgłoszenia sportowe należy dokonywać przez panel rejestracyjny na stronie
http://judostat.pl/rejestracja w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.11.2017r.
(czwartek) do godziny 22:00.
Zgłoszeń do zawodów dokonują tylko trenerzy !
Ostateczna weryfikacja po zważeniu w dniu zawodów.

8.KOSZTY UCZESTNICTWA

Uczestniczące kluby.

9.OPŁATA STARTOWA

35 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki do 2.11.2017r. do godz. 21.00
40 zł po w/w terminie.

10.WIEK STARTUJĄCYCH,
STOPIEN SZKOLENIOWY

U14 2004/2005 - czas walki 3 min GS – 1min
U12 2006/2007 - czas walki 3 min GS – 1min
U10 2008/2009 - czas walki 2 min GS – 1min
Wymagany stopień – min. 5 kyu

11.KATEGORIE WAGOWE

U14 dziewczęta: -33,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70
chłopcy: -38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,+81
U12 dziewczęta: -27,-30,-33,-36,-39,-42,-45,-48,-51,-54,+54
chłopcy: -30,-33,-36,-39,-42,-45,-48,-51,-54,-57,+57
U10 dziewczęta: -26,-29,-32,-36,-39,-42,-45,+45
chłopcy: -24,-27,-30,-33,-36,-39,-42,-45,-48,+48

12.ZAKWATEROWANIE
DLA UCZESTNIKÓW:

W razie zainteresowania noclegami prosimy o kontakt telefoniczny 600 334259 Leszek Piwoński

13. PROGRAM ZAWODÓW

14.KONFERENCJA
TECHNICZNA I LOSOWANIE:
15.SĘDZIA GŁÓWNY
16.JUDOGI

17.WAŻENIE

4.11.2017 r. – sobota
Godz. 800 - 900 – U14, U12 waga oficjalna i przegląd lekarski
Godz. 900 - 1000 – weryfikacja ostateczna i losowanie - Hala sportowa.
Godz. 1015 - Rozpoczęcie walk eliminacyjnych i walki o medale w U14.
Godz. 1200 - 1230 – U10 waga oficjalna i przegląd lekarski
Godz. 1200 - Rozpoczęcie walk eliminacyjnych i walki o medale w U12.
Godz. 1330 - Rozpoczęcie walk eliminacyjnych i walki o medale w U10.
Godz. 1500 - Planowane zakończenie turnieju
15 min po zakończeniu kategorii wiekowej - dekoracja medalistów.
Zgodnie z programem zawodów
Wyznacza WZ Judo
Obowiązują judogi białe i niebieskie, lub białe z czerwona przepaską. Pierwszy
wyczytany zawodnik/zawodniczka ubiera judogi białe, drugi zawodnik/zawodniczka
judogi niebieskie, lub białe z czerwoną przepaską. Do dekoracji obowiązują judogi
koloru białego.
Godz. 800 - 900 – U14, U12 waga oficjalna i przegląd lekarski
Godz. 1200 -1230 – U10 waga oficjalna i przegląd lekarski
Uwaga:
Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia
zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Przewiduje się
100g tolerancji na w/w ubiór.
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie
lub zgodę.

18. WYRÓŻNIENIA
I NAGRODY

W klasyfikacji indywidualnej za miejsca 1-3 medale i nagrody, 1-5 dyplomy.
W klasyfikacji klubowej za miejsca 1-5 puchary i dyplomy na zakończenie turnieju.
Dekoracja w trakcie zawodów po zakończeniu danej kategorii wiekowej. Zawodnicy/czki
wychodzą do dekoracji w białych judogach.

19. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

U12 i U10 - stosowanie shime waza i kansetsu waza jest zabronione
U10 – zabronione rzuty z kolan i sutemi waza.

20.INNE INFORMACJE

1. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla
uczestników zawodów spoczywa na Klubach.
2. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.
Odpowiedzialność za ważność i posiadanie orzeczenia przez zawodniczki i zawodników
ponoszą trenerzy klubowi.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych po uzgodnieniu z
zainteresowanymi stronami.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Życzymy miłego pobytu w Suchym Lesie k/Poznania !

