
 

  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR.2 

  

V MEMORIAŁ JÓZEFA NIEDOMAGAŁY 

 

Zawody Drużynowe 

 

WARSZAWA 13.05.2017r. 
  

1. Organizatorzy 
Sekcja Judo AZS Politechnika Warszawska  

www.judopw.pl  

2. Termin zawodów  13.05.2017  

3. Miejsce zawodów  
ul. Akademicka 5, Warszawa  

4. Biuro zawodów  

5. Adres 

korespondencyjny  

Główny organizator: 

Stanisław Michałowski, tel. 506 - 023-797 

adres e-mail: 

stanmich@wp.pl 

6. Zasady uczestnictwa  

w zawodach /  

system zawodów 

1. Zawody zostaną rozegrane na 2 matach według Regulaminu 

Zawodów (punkt 7.) i Regulaminu Sportowego PZ Judo. 

2. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem, 

aktualne badania sportowo – lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.  

3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych 

zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ). W sytuacji, gdy 

w danej kategorii zaawansowania po weryfikacji ostatecznej odnotowana 

jest mniejsza liczba drużyn od liczby rozlosowanej i dla tej liczby drużyn 

Regulamin przewiduje inny system rozegrania zawodów, należy losować 

tę kategorię ponownie. Kolejne losowanie musi nastąpić niezwłocznie po 

dokonaniu weryfikacji ostatecznej i po poinformowaniu 

zainteresowanych przedstawicieli klubów i trenerów.  

4. Kluby dokonują wstępnego zgłoszenia drużyn do zawodów drogą 

mailową do 11.05.2017. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać jej 

nazwę, kategorię zaawansowania (stopień KYU lub DAN) oraz kontakt 

do zawodników. 

http://www.judopw.pl/
http://www.judopw.pl/
mailto:stanmich@wp.pl


 

  

7. Regulamin zawodów  

 1. Poniższy regulamin jest nadrzędny w stosunku do Regulaminu Sportowego PZJ. 

 2. Zawody drużynowe rozegrane zostaną w kategoriach zaawansowania:  

 a) Zaawansowana: 

 drużyny 4osobowe, 

 zawodnicy/zawodniczki o stopniach 1 KYU i wyższych, 

 sumaryczna masa ciała wszystkich zawodników drużyny do 320kg (zawodniczek 

drużyny do 260kg).  

 b) Średniozaawansowana: 

 drużyny 3osobowe, 

 zawodnicy/zawodniczki o stopniach od 4 KYU do 2 KYU, 

 sumaryczna masa ciała wszystkich zawodników drużyny do 230kg (zawodniczek 

drużyny do 190kg) 

 c) Początkujący:  

 drużyny 3osobowe, 

 zawodnicy/zawodniczki o stopniach od 4 KYU do 2 KYU, 

 sumaryczna masa ciała wszystkich zawodników drużyny do 230kg (zawodniczek 

drużyny do 190kg).  

 d) Kategoria OPEN (tylko mężczyźni)   

 Drużyny 3osobowe,    

  Zawodnicy o masie minimalnej 90 kg,   

  Brak górnej granicy sumarycznej masy ciała wszystkich. 

 3. Brak tolerancji wagowej dla sumarycznej masy drużyny. 

 4. Drużyna może być niepełna i składać się z „n-1” zawodników/zawodniczek (zależnie od 

stopnia zaawansowania), w takim wypadku każda pierwsza walka w meczu oddawana jest 

walkowerem i drużyna przeciwna (pełna) otrzymuje jeden duży punkt (10 małych) za 

wygraną walkę w meczu. Pozostałe walki rozgrywane są standardowo. Sumaryczna masa dla 

drużyn jest pomniejszana:  

 a) - zawodnicy (drużyny męskie) – 70kg, łączna masa drużyny 250kg dla trzech 

zawodników zaawansowanych lub – 65kg i łączna masa 165kg dla pozostałych, 



 

  

 b) - zawodniczki (drużyny damskie) – 55kg łączna masa drużyny 205kg dla trzech 

zawodniczek zaawansowanych lub 135kg dla pozostałych. 

 5. Kolejność walk zawodników w drużynie będzie ustalona podczas ważenia, w hierarchii od 

najlżejszego (pierwsza walka) do najcięższego (ostatnia walka). 

 6. Weryfikacja i ważenie następuje dla całej drużyny. 

 7. Mecz trwa do zakończenia wszystkich walk w zależności od kategorii. 

 8. Pojedyncze walki mogą zostać rozstrzygnięte na korzyść któregoś z zawodników lub 

zakończyć się remisem. W trakcie programowych walk meczowych nie przewiduje się 

dogrywek. 

 9. Punktacja i prowadzenie meczy zgodne z Regulaminem Sportowym PZ Judo.   

 10. W przypadku remisu w meczu, losowana jest jedna walka dogrywkowa, która musi 

zakończyć się rozstrzygnięciem w czasie regulaminowym lub w trakcie dogrywki (bez 

odmierzania czasu). Walka dogrywkowa toczona jest według zasady Golden Score – 

pierwsza punktowana akcja kończy dogrywkę. W przypadku gdy wylosowany zostanie 

numer pierwszego – nieobecnego zawodnika z niepełnej drużyny – losowanie jest 

powtarzane do czasu wylosowania pełnej pary zawodników. 

 11. Nie dopuszcza się zawodników rezerwowych.    

 12. Zawodnicy i zawodniczki mogą być zgłoszeni i zweryfikowani tylko do jednej drużyny. 



 

  

9. Opłata startowa  

 10 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki  

w drużynie dla drużyn zgłoszonych mailem;   

  20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki  

w drużynie dla drużyn zgłoszonych w dniu zawodów.  

10. Weryfikacja, 

ważenie i przegląd 

lekarski 

Weryfikacja do zawodów przeprowadzana przez Głównego 

Organizatora Zawodów w terminie: 

 9:00 – 9:45 w dniu 13.05.2017 (sobota) w sali zawodów.  

Oficjalne ważenie i przegląd lekarski: 

 9:00 – 9:45 w dniu 13.05.2017 (sobota) w sali zawodów. 

Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne 

badania lekarskie. 

11.Wiek i płeć  

  

Seniorzy, młodzieżowcy bez rozdziału ze względu na grupy 

wiekowe.  Zawodnicy muszą i skończone 18 lat. 

Kobiety i mężczyźni – istnieje podział ze względu na płeć.  

12.Czas walki  

 3 minuty czasu aktywnego,  

 Golden Score z otwartym czasem walki w walkach 

dogrywkowych w przypadku remisu w meczu.  

13. Konferencja 

techniczna i losowanie  

9:30 – 10:00  w dniu 13.05.2017 (sobota) w sali zawodów.  

14. Organizatorzy  

Główny Organizator Zawodów: 

p. Stanisław Michałowski,  

tel. 506 - 023-797, e-mail: stanmich@wp.pl 

15. Sędzia główny 

Sędzia Główny Zawodów: 

p. Sławomir Łucyk,  

tel. 501 -022-357 

Sędzia Główny uczestniczy w Konferencji technicznej   

8. Miejsce 

zakwaterowania, 

wyżywienie oraz koszty 

uczestnictwa  

w zawodach pokrywają 

Zainteresowane kluby.  

Istnieje możliwość zakwaterowania w DS"Akademik" za 

promocyjną opłatą (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń – tylko bezpośredni kontakt telefoniczny z p. Stanisławem 

Michałowskim w terminie do 6.05.2017) lub bezpłatny nocleg na 

macie (śpiwory we własnym zakresie). 

mailto:stanmich@wp.pl


 

  

16. Judogi  

Obowiązują judogi białe. Drugi wyczytany zawodnik/zawodniczka 

przewiązuje się czerwonym pasem (zamiast czerwonego pasa 

można założyć niebieskie judogi).  

17. Zgłoszenia do 

zawodów 

Kluby dokonują zgłoszenia drużyn do zawodów drogą mailową do 

11.05.2017 na adres: 

stanmich@wp.pl 
 lub  
wacławek.ola@gmail.com 
 
Zgłoszenie powinno zawierać  

 nazwy klubu/drużyny, 

 kategorię zaawansowania,  

 imiona, nazwiska oraz stopnie zawodników/zawodniczek 

wchodzących w skład drużyny. 

Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w dniu zawodów w trakcie 

weryfikacji (obowiązuje wyższa opłata startowa).  

Bez dokonania opłaty zgłoszone drużyny nie zostaną rozlosowane. 

 

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii, wykreślenie lub zamiana 

zawodników/zawodniczek dokonywane w dniu zawodów podczas 

weryfikacji. 

18. Program zawodów  

 

13.05.2017 (sobota): 

 9:00 – 9:45 – weryfikacja, ważenie i przegląd lekarski,   

 9:45 – 10:15 – konferencja techniczna i losowanie,    

 10:20 – planowane rozpoczęcie walk eliminacyjnych  

i repasażowych, 

 12:00 – uroczyste otwarcie zawodów, 

 12:15 – rozpoczęcie walk o medale. 

 

Po zakończeniu walk finałowych (około 15 minut) nastąpi 

dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach. Do dekoracji 

zawodnicy wychodzą w judogi.  

mailto:stanmich@wp.pl
mailto:wacławek.ola@gmail.com


 

  

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 Klubach. 

 2. Wszyscy zawodnicy/zawodniczki muszą posiadać aktualne 

orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność  

i posiadanie orzeczenia przez zawodników ponoszą trenerzy 

klubowi. 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. 

 5. Zgłoszenie przez Internet jest uznawane jeśli drużyna 

zgłoszona, będzie miała co najmniej zgodne 3 z 4 lub 2 z 3 osób 

podanych w zgłoszeniu w stosunku do zweryfikowanych. 

20.Wyróżnienia i 

nagrody  

Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca od I do III w każdej kategorii 

wagowej otrzymują medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

  

 

Zapraszamy i życzymy miłego pobytu w Warszawie! 


