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1. Organizatorzy 

 

 
 

 

 

 

 

 Sekcja Judo Politechniki Warszawskiej www.judopw.pl 

 

 

2. Termin zawodów 22.11.2014 (sobota) 

3. Miejsce zawodów Warszawa; ul. Akademicka 5 

4. Biuro zawodów 

 
Warszawa; ul. Akademicka 5 

5. Adres 

korespondencyjny 
email: judo.politechnika.warszawska@gmail.com   

6. Zasady uczestnictwa w 

zawodach / system 

zawodów 

1. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem, aktualne badania sportowo – 

lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 

2. Cztery poziomy zaawansowania: 

- VI do IV kyu 

- III do II kyu 

- I kyu do Dan 

- weterani 

Zastrzegamy sobie prawo łączenie kategorii przy nie wystarczającej liczbie zawodników w 

kategorii. 

4. Zgłoszenia do zawodów mailem na adres: judo.politechnika.warszawska@gmail.com 

maksymalnie do 21.11.2014. 

7. Regulamin zawodów 1. Według zasad PZJudo 

http://www.judopw.pl/
mailto:judo.politechnika.warszawska@gmail.com
mailto:judo.politechnika.warszawska@gmail.com


8.Miejsce 

zakwaterowania, 

wyżywienie oraz koszty 

uczestnictwa w 

zawodach pokrywają 

Zainteresowane kluby 

9. Opłata startowa 
 8 złotych zawodnika/zawodniczki przy zgłoszeniach mailowych; 

 15 złotych zawodnika/zawodniczki przy zgłoszeniach w dniu zawodów; 

 Płatności regulowane będę w trakcie weryfikacji. 

10. Weryfikacja, ważenie 

i przegląd lekarski 

zawodników 
w sali zawodów 

Weryfikacja do zawodów przeprowadzana przez Głównego Organizatora Zawodów w terminie:  

Godz. 9:15 - 10:00  w dniu 22.11.2014 (sobota) w sali zawodów 

Ważenie oficjalne i przegląd lekarski 

Godz. 9:15 - 10:00  w dniu 22.11.2014 (sobota) w sali zawodów 

Ważenie kontrolne i nieoficjalne odbędzie się w tym samym czasie. 

Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie . 

 11. Wiek i płeć Seniorzy, młodzieżowcy – nie ma rozdział ze względu na grupy wiekowe. 

Kobiety i mężczyźni – istnieje podział ze względu na płeć. 

 12. Czas walki 1. Czas walki – 3 minuty, Golden Score z otwartym czasem walki 

13. Konferencja techniczna 

i losowanie 
Godz. 10:30 - 10:30  w dniu 22.11.2014 (sobota) w sali zawodów 

14. Organizatorzy 
Główny Organizator Zawodów: p. Stanisław Michałowski 

Pozostali organizatorzy: Wojciech Bonowski, Aleksandra Lewarska. 

15. Sędzia Główny Sędzia Główny uczestniczy w Konferencji technicznej 

 16. Judogi Obowiązują judogi białe lub niebieskie. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka ubiera judogi 

białe, drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie lub przewiązuje się czerwonym pasem. 

17. Zgłoszenia sportowe 

do zawodów 

do 21.11.2014 włącznie  

(piątek) 

1. Kluby dokonują zgłoszeń wstępnych przed zawodami przez podanie: 

a. Waga , kategorii zaawansowania (patrz regulamin powyżej); 

b. Imię, nazwisko oraz stopni zawodnika/zawodniczki; 

2. Kluby dokonują zgłoszeń w dniu zawodów  podczas weryfikacji – wyższa opłata startowa.  
Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii, wykreślenie lub zamiana zawodników/zawodniczek 

dokonywane w dniu zawodów podczas weryfikacji. 

18. Program zawodów 

22.11.2014 (sobota): 

Godz. 9:15 - 10:00 – weryfikacja, ważenie i przegląd lekarski, 

Godz. 10:00 - 10:30 – konferencja techniczna i losowanie, 

Godz. 10:30 – planowane rozpoczęcie walk, 

Przewidywany czas zakończenia walk to 14:30.. 

Po zakończeniu walk finałowych wręczenie dyplomów zwycięzcom. 



19. Inne informacje 

1. Wszyscy zawodnicy/zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla 

uczestników  zawodów spoczywa na zawodnikach. 

2. Wszyscy zawodnicy/zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.  

Orzeczenie  wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w  przypadku braku 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, może wydać lekarz posiadający 

certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. 

Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodnik nie 

będzie dopuszczony do udziału w zawodach. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

4. W kwestiach spornych lub nie uregulowanych powyższymi regulaminami i zapisami, ostateczną 

decyzję podejmuje organizator zawodów. 

 

20. Wyróżnienia i 

nagrody 

Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-V w każdej kategorii wagowej otrzymują dyplomy.  

 

 

 
 

 


