
Organizatorzy: 

Sekcja Judo 
Politechniki 

Warszawskiej 

Akademia Judo 

V Turniej Wiosenny 

Warszawa 17.05.2015 

Akademia Judo i Sekcja Judo PW 
www.akademiajudo.com

www.judopw.pl 

Termin i 
miejsce 

zawodów: 

Adres 
Korespondencyjny: 

Nr.tel. do 
organizatorów: 

17.05.2015  NIEDZIELA
Hala Sportowa w DS Akademik 
Ul. Akademicka 5, Warszawa 

Sekcja   Judo   Politechniki   Warszawskiej ul. Akademicka 5,Warszawa 

tel. 503-662-478 – instr. Przemysław Hajduk 

mail: judo.politechnika.warszawska@gmail.com 

Kierownik Zawodów: Przemysław Hajduk 

Zgłoszenia do 

zawodów: 
 Zgłoszenia należy dokonać on-line poprzez stronę:www.judopw.pl/rejestracja
Rejestracja będzie otwarta od 8 do 15 maja włącznie.
Zawodnicy mają prawo startu w starszej kategorii wiekowej za zgodą trenera i rodziców 

Opłata startowa: 

Waga oficjalna : 

Badania lekarskie: 

System 
przeprowadzania 

zawodów: 

20 zł od osoby, (płatne podczas rejestracji przed ważeniem ). 
Zawodnicy/czki nie zgłoszeni do dnia 15.05.2015 opłata startowa wyniesie 40zł 

17.05.2015(niedziela) 
U14 i U12 i U10 i U9 -godz.8:00-8:30 U8 godz.13:00-13:40 

Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie. 
Zawodnik może również wystartować po podpisaniu zgody rodzica bądź prawnego opiekuna. 

na 6 matach, 
U8 ( 2007 i młodsi ) Funny Judo : Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 

max. 4 osobowe. Dziewczynki i chłopcy mogą rywalizować razem. W każdym 
roczniku, po zważeniu wszystkich zawodników, zostaną ustalone kategorie wagowe.

Zawody składają się: 

a. Przeciąganie   2 związanych  pasów:
b. Walka judo–forma  szkoleniowa
Walka rozpoczyna się od uchwytu, wymagana judoga 
Pole walki ograniczone  3x3 m. 
Czas walki 2min,efektywny. 
Puntowane są rzuty lub wypchniecie przeciwnika za pole walki 
W przypadku remisu sędzia wskazuje zwycięzcę decyzją hantei. 
Za chwyt za nogi/ę przyznaje się karę shido. 
Nie dozwolone jest stosowanie rzutów z kolan, poświecenia, z uchwytu za głowę, rzutów 
bez trzymania rękawa (np.ipon-seoi- nage z kołnierza) 
Zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych kategoriach wagowych za każdą 
konkurencję (przeciąganie i walki ) otrzymują 1 punkt 
Kolejność miejsc w każdej kategorii wagowej ustalana jest po zsumowaniu punktów  z 
dwóch konkurencji. 

tel. 601-321-884 - tr. Wojciech Niedomagała
 mail: wojtekniedomagala@wp.pl

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


U12 i U10 i U9 ( 2003-2007 )  : 

Kategorie wagowe zostaną ustalone po zważeniu wszystkich zawodników. System rozgrywania 
zawodów zapewni każdemu zawodnikowi min.2 walki Pole walki 4x4m. 
Czas walki 2min, efektywny. 
W przypadku remisu odbędzie się dogrywka w formule GS bez limitu czasu Zachwyt za nogi/ę 
przyznaje się karę shido za pierwszym razem, przy ponownym chwycie– hansokumake. 

U14 (2002 -2000) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJudo 

ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KATEGORII W PRZYPADKU MAŁEJ 
ILOŚCI ZAWODNIKÓW 

Nagrody : Medale (1-3 miejsce) i dyplomy dla wszystkich uczestników

Program Zawodów: 

U14 

U12, U10, U9  

U8 

17.05.2015 / niedziela/ 

08:00-08:30 waga  U14,U12,U10,U9 

10:00 –   rozpoczęcie walk kategorii najmłodszych zawodników i zawodniczek

13:00-13:40  waga U8 

14:30 przewidywany czas rozpoczęcia walk U8 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ JEŚLI POWYŻSZE GODZINY ZOSTANĄ ZACHWIANE. 
TRUDNO JEST PRZEWIDZIEĆ ILE O SÓB ZGŁOSI SIĘ DO TURNIEJU I ILE POTRWAJĄ 

WALKI. 
WAGI NA PEWNO BĘDĄ PUNKTUALNIE I PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA 

WAŻENIE. 

U12 , U10, U9 zakaz stosowania dźwigni i duszeń zakaz stosowania technik z kolan, za nogi, 
koshi goruma, rzutów poświęceni, ura nage itp.




