Gminny Klub Sportowy ŻUKOWO
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo

ZUKOVIA JUDO CUP 2019
Turniej Judo o Puchar Burmistrza Gminy Żukowo

27.04.2019

Organizator

Gminny Klub Sportowy ŻUKOWO

Miejsce zawodów
Termin

Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Armii Krajowej 2E, 83-833 Żukowo
27.04.2019 (sobota)

Organizator kontakt

p. Piotr Sowa

GRUPA I – U10 dzieci

W tej grupie wiekowej start dziewcząt razem z chłopcami 12 kat. wag.
(kg) -19, -21, -23, -25, -27, -29, -32, -35, -38, -41, -45, +45

Chłopcy i dziewczęta 2011/2010

GRUPA II - U12 dzieci
Chłopcy i dziewczęta 2009/2008

GRUPA III - U14 dzieci
Chłopcy 2007/2006
Dziewczęta 2007/2006

GRUPA IV - U16

501 334 502

sowa.piotr@wp.pl

W tej grupie wiekowej start dziewcząt razem z chłopcami 12 kat. wag.
(kg) -21, -23, -25, -27, -29, -32, -35, -38, -41, -45, -50, +50.
Chłopcy
(kg) -29,-32, -35, -38, -41, -45, -50, -55, -60, +60
Dziewczęta (kg) -29, -32, -35, -38, -41, -45, -50, -55, -60, +60

Chłopcy 2005/2004
Dziewczęta 2005/2004

Młodzicy (kg) -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
Młodziczki (kg) -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Przepisy walki

1.

Zawody grup wiekowych U10, U12 przeprowadzone zostaną wg przepisów
walki:
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/pzj_przepisy_walki_u12_
na_rok_2019_0.pdf
2. W U14 zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń);
3. W U16 bez odklepania shime waza zawodnik jest zdyskwalifikowany.

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych tylko przez panel rejestracyjny na stronie
Zgłoszenia sportowe do
zawodów do dnia 26.04.2019 internetowej: www.judostat.pl/rejestracja .
Panel rejestracyjny do zawodów zostanie zamknięty po zarejestrowaniu się 450
godz. 20:00
uczestników lub najpóźniej o godzinie 19:00 dnia 23 kwietnia 2019 r.(piątek).

Ważenie
UWAGA !!!

Zawodnik, który nie będzie mieścił się w podanym podczas zgłoszenia do
zawodów limicie wagowym będzie mógł wystartować w innej kategorii wagowej.
Podczas ważenia będzie przepisany automatycznie do właściwej jego wadze
kategorii wagowej.

Judogi

Dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej.
Zawodnik wyczytany jako drugi zakłada czerwoną przepaskę

Rozgrywanie zawodów
System rozgrywania
zawodów

Zawody rozegrane zostaną na 6 matach. System rozegrania zawodów
•
•
•
•

2 zawodników – do dwóch wygranych
3-5 zawodników – grupa każdy z każdym
6-8 zawodników – system grupowy
powyżej 8 – z podwójnym repasażem

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kat wag. /mała liczba
startujących – kategorie wagowe skrajne.

Weryfikacja zważonych
uczestników zawodów oraz
drabinek

1.Każdorazowo po zakończeniu ważenia będą wywieszane listy zważonych
zawodniczek i zawodników. Obowiązkiem każdego trenera będzie ich
zweryfikowanie. W czasie trwającej 15 minut weryfikacji możliwe jest zgłaszanie
korekt, po jej zakończeniu nie będzie takiej możliwości.
2.W tym samym trybie będzie wywieszane losowanie zawodów. W czasie
weryfikacji trwającej 10 minut weryfikacji możliwe jest zgłaszanie korekt, po jej
zakończeniu nie będzie takiej możliwości.

PROGRAM ZAWODÓW
grupa III U14
rocznik 2007/2006

grupa IV U16 młodzicy
rocznik 2005/2004

8.00 - 9.00
9.00 -10.00
9.30
10.00
czas walki 3 min.

opłata startowa, ważenie
weryfikacja, losowanie
otwarcie turnieju 9.45 WSPÓLNA ROZGRZEWKA
rozpoczęcie walk
czas ciągły dogrywka 1 minuta

13.00 - 14.30
opłata startowa, ważenie
14.30 - 15.00
weryfikacja, losowanie
ok. 15.00
rozpoczęcie walk do zakończenia
czas walki 2 min. czas ciągły dogrywka 1 minuta

grupa I U10
rocznik 2011/2010

grupa II U12
rocznik 2009/2008

NAGRODY
Dla najlepszych zawodników

Medale oraz nagrody rzeczowe ( miejsca 1-3 ) dyplomy ( miejsca 1-5 )

Dla najlepszych pięciu drużyn

Puchary – KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (medalowa za miejsca 1-5 )

Pozostałe
informacje

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia
dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia oraz kontuzje.
3. Sprawy sporne rozstrzyga organizator i sędzia główny zawodów.

OPŁATA STARTOWA 35 zł. w dniu zawodów podczas odbioru kart rejestracyjnych
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
wymagana w dniu zawodów
druk pobrany po opłacie startowej wypełnić i pozostawić u organizatora
Informacje Piotr Sowa tel. 501 334 502

