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1. ORGANIZATORZY      PARTNERZY 

Polski Związek Judo                                                                          

KS Judo Tigers       

                                             

2. PROGRAM* 

26.11.2022 r. (sobota) – Hotel Perła, ul. Jana Sinapiusa 12 

16:00-19:00 Przyjazd i zakwaterowanie ekip  

19:00-22:00 Ważenie kontrolne 
 27.11.2021r. (niedziela) – Hala OKR Atol w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 2 

 
7:00-8:00 Waga nieoficjalna 

7:00-7:45 Weryfikacja i korekta zgłoszeń do zawodów 

7:00-9:15  Biuro zawodów (zgody rodziców dla niepełnoletnich startujących). 

8:00-9:15 Waga oficjalna (zgłoszenie się na wagę po złożeniu zgód w biurze zawodów) 

9:30-10:30 Konferencja techniczna i losowanie zawodów  – wszystkie kategorie wagowe.  

10:00 Odprawa sędziowska 

11:00 
Walki eliminacyjne i repasażowe, o medale wg programu rozegrania zawodów:  

o Juniorki młodsze: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

o Juniorzy młodsi: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, - 66kg, -73kg, -81kg, - 90kg, +90kg. 

 
12:00-14:00 Biuro zawodów 

 Ceremonie dekoracji w trakcie zawodów. 

*UWAGA! Harmonogram rozgrywania zawodów dla poszczególnych kategorii wagowych może ulec zmianom w zależności od liczby zgłoszonych i 

zweryfikowanych zawodniczek i zawodników. Ostateczny program zostanie podany podczas Konferencji technicznej. 

   4. MIEJSCE ZAWODÓW 

Hala Sportowa, OKR ATOL, ul. Kochanowskiego 2, Oleśnica 

5. BIURO ZAWODÓW 

Kierownik Biura Rafał Kozłowski tel. 510-510-605 
Wg programu zawodów. 

6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW / MATY 

Zawodnik reprezentujący klub polski, aby móc wystartować w zawodach z kalendarza imprez PZ Judo musi:  

• mieć aktywną licencję zawodniczą,  
• posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, który musi okazać podczas ważenia oficjalnego,  
• posiadać minimalny stopień szkoleniowy, zarejestrowany w bazie PZ Judo, odpowiedni do 
grupy  wiekowej w której odbywają się zawody,  
• mieć ważne badania sportowo-lekarskie  

Zawodnicy / zawodniczki zagraniczni wg Regulaminu Sportowego PZ Judo dla Otwartego PP.  

Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję klubową Polskiego 

Związku Judo.  

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach (7 x 7) systemem zgodnym z Regulaminem Sportowym 
Polskiego Związku Judo. 
 
 
 
 

Lotto

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Miasto Oleśnica

OKR ATOL Oleśnica

Moico



 

 

S t r o n a  | 3 

 

Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych  
 OLEŚNICA 

 27 listopada 2022 r. 

 

7. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 
o Roczniki: 2005 – 2006, zawodnicy młodsi (2007) zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo 

o Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu 

o Czas walki: 4 min + GS (czas nielimitowany) 

 

8. KATEGORIE WAGOWE  
o Juniorki młodsze: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
o Juniorzy młodsi: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, - 66kg, -73kg, -81kg, - 90kg, +90kg. 

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 22 listopada 2021 r.) 

o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektroniczny PZ 
judo. Zgłoszenia do dnia 22.11.2022 roku (wtorek) włącznie do godz. 23:59 (www: 
pzjudo.pl/system) 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem itp.) nie będą uwzględniane! 
o Tryb dokonania korekt: 

➢ Do dnia 22.11.2022 r. (wtorek)  drogą elektroniczną przez system zgłoszeniowy. 
➢ 23.10-26.11.2021 do godz. 18:00 przez system zgłoszeniowy i równolegle informacja e-

mailem na adres zawody@pzjudo.pl 
➢ W czasie weryfikacji – wg programu zawodów. 

o Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – 
obowiązuje opłata: startowe x 2 (Regulamin Sportowy PZ Judo) 
 

10. KOSZTY UCZESTNICTWA 
1. Uczestniczące kluby 
Opłata startowa – 80 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 
2. Opłata startowa płatna przelewem na dane: Klub Sportowy Judo Tigers, ul. Kościuszki 117/2u, 50-442, 
Wrocław,  nr konta 61 1600 1462 1816 2123 5000 0001. 
3. Potwierdzenie zapłaty startowego prosimy wysłać na adres klub@judotigers.pl  wraz z listą 
zawodników, którzy zostali zgłoszeni na zawody. 
4. Prosimy w mailu wysłać dane do faktury, dokument będzie do odbioru w biurze w trakcie trwania 
zawodów. Opłata startowa dokonana przelewem przed zawodami jest warunkiem dopuszczenia do 
zawodów. 

11. WAŻENIE, TOLERANCJA WAGOWA 
1. Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości  
2.Nie ma tolerancji wagowej. 
3.Zawodniczka lub zawodnik może zważyć się raz (raz wchodzi na wagę). 
4.Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka 
musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Limity wagowe są powiększone o 
dodatkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 

  12. KIEROWNIK ZAWODÓW 

                                                  e-mail: zawody@pzjudo.pl 
 

13. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

Juliusz Kowalczyk 

 

 

 

 

 

mailto:zawody@pzjudo.pl
file:///H:/Mój%20dysk/Tiger%20Cup/2021/Komunikaty%20od%20PZJudo/Juniorzy/klub@judotigers.pl
mailto:zawody@pzjudo.pl
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14. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

1. Sędzia główny:  

2. Odprawa sędziowska wg programu zawodów  

3. Sędziowanie zgodne z aktualnymi przepisami walki PZ Judo dla grupy wiekowej junior młodszy w oparciu 
o przepisy IJF włącznie z przepisami ujętymi w dokumencie IJF_Refereeing_Rules_update_20-
1641892153.pdf (rackcdn.com) 
 

15. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for judo Coaches 

16. TRANSPORT 

We własnym zakresie 

17. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Zakwaterowanie (zawodnicy i trenerzy): Hotel Perła, ul. Jana Sinapiusa 12, 56-400 Oleśnica, tel +48 
713143519 (www.hotelperla.pl). 

● Rezerwacje prosimy składać bezpośrednio w hotelu podając hasło „TigerCup’’: tel. +48 71 314 
35 19; mail: hotel@hotelperla.pl (www.hotelperla.pl). 

● Zakwaterowanie (delegat PZJudo, sędziowie, kierownik zawodów): Hotel Perła, ul. Jana 
Sinapiusa 12, 56-400 Oleśnica. 

● Cennik zakwaterowania: 

○ nocleg ze śniadaniem; 
■ 190 zł – pokój jednoosobowy (za os./noc); 
■ 140 zł – pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (za os./noc); 
■ 130 zł – pokój czteroosobowy lub pięcioosobowy (za os./noc); 

○ nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją; 
■ 230 zł – pokój jednoosobowy (za osobę/noc); 
■ 180 zł – pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (za os./noc); 
■ 170 zł – pokój czteroosobowy lub pięcioosobowy (za os./noc); 

○ nocleg ze śniadaniem, obiadem i kolacją; 
■ 270 zł – pokój jednoosobowy (za osobę/noc); 
■ 220 zł – pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (za os./noc); 
■ 210 zł – pokój czteroosobowy lub pięcioosobowy (za os./noc). 

Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. W obiekcie będzie czynna restauracja. 

18. JUDOGI 

1. W zawodach juniorów młodszych zawodnik wpisany na listę jako drugi może założyć judogę ̨białą i 

czerwony pas. Jeżeli obaj zawodnicy walczą w białych judogach to zawodnik wpisany na listę ̨walk jako 

pierwszy dodatkowo zakłada biały pas.  

2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w rozdziale 5 Regulaminu 

Sportowego PZ Judo Regulamin sportowy PZ Judo  

3. Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego 

 

19. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
• Za miejsca 1-3 medale, dyplomy 

 

 

 

 

https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/01/IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/01/IJF_Refereeing_Rules_update_20-1641892153.pdf
http://www.hotelperla.pl/
mailto:hotel@hotelperla.pl
http://www.hotelperla.pl/
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20. INNE INFORMACJE 

1. Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach. 

2. Trenerzy lub kierownicy ekip podczas akredytacji dostarczają do biura zawodów zgody rodziców / 

opiekunów prawnych na udział zawodniczek i zawodników w zawodach (dokument w załączeniu). Brak 

w/w dokumentu skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.  

3. Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie 
obowiązujących przepisów. Za ważność badań lekarskich odpowiada zawodnik, a w przypadku 
zawodnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny. Na klubie spoczywa obowiązek weryfikacji 
ważności badań.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia 

21. PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA 

Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą akceptować i respektować 

uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, Regulamin sportowy PZ Judo, zasady sędziowania 

IJF oraz zasady Antydopingowe POLADA. Osoby uznane za działające przeciwko tym zasadom i regułom 

mogą zostać zawieszone lub wydalone z imprezy 

 

                                           Życzymy miłego pobytu w Oleśnicy! 


