
 

 

                   IRON CIDS CUP I 
 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

   14.04.201  (sobota) 

 

 

Organizator 

 

 

UKS Sekcja Sport, KS Złomiarz Team Gdańsk 

 

 

Miejsce 

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Gdyni, ul. Orłowska 57.  

 

 

Cel 

 

Turniej ma charakter integracyjny a jego głównym zadaniem jest 

popularyzacja sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

 

Kategorie 

 

 

  Rocznik 2007 – 2008, 2006-2005: czas walki 2min, (zakaz 

stosowania dźwigni, duszeń i rzutów poświęcenia) 

- chłopcy i dziewczęta osobno 

- kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji, maksymalnie 8 

osób w kategorii  

 

  Rocznik 2009 – 2010: : czas walki 2min, (zakaz stosowania dźwigni, 

duszeń i rzutów poświęcenia) 

- chłopcy i dziewczęta osobno 

- kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji, maksymalnie 8 

osób w kategorii  

 

Rocznik 2011 – 2012: : czas walki 2min,  (zakaz stosowania dźwigni, 

duszeń i rzutów poświęcenia) 

- chłopcy i dziewczęta osobno 

- kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji, maksymalnie 8 

osób w kategorii   

 

Rocznik 2012, 2013, 2014, 2015 – PRZEDSZKOLAK NA MEDAL  

- dzieci startujące w tej kategorii będą rywalizowały na przygotowanym 

torze przeszkód 

- każde dziecko otrzymuje złoty medal 

- najszybsi zawodnicy otrzymują medal i nagrodę rzeczową  

 

 

 

 



 

Program zawodów  

 

8:20 – 8:40 -weryfikacja dzieci z kategorii PRZEDSZKOLAK NA 

                    MEDAL 

8:45 - rozgrzewka 

8:55 – rozpoczęcie zmagań przedszkolaków z rocznika 2012, 2013,   

            2014, 2015   

 

09:40-10:00 waga kategorii 2011-2012   

10.10 – rozgrzewka 

10:20 –rozpoczęcie walk rocznika 2011-2012 

 

11:20-11:40 waga kategorii 2009-2010 

11:50 – rozgrzewka 

12:00  - rozpoczęcie walk rocznika 2009-2010 

 

13:10-13:30 – waga kategorii 2007-2008, 2006-2005 

13:35 – rozgrzewka 

13:45 – rozpoczęcie walk rocznika 2007-2008. 2006-2005 

 

Przewidywany czas zakończenia zawodów JUDO około godz. 15:30 

Dekoracje zwycięzców po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych 

kategoriach wagowych. 

  

 

 

Nagrody 

PRZEDSZKOLAK NA MEDAL  

– każde dziecka otrzymuje złoty medal 

- 3 najszybsze dzieci z każdego rocznika otrzymują nagrody rzeczowe  

 

ROCZNIKI 2007-2012 walczące w tachi waza  

Indywidualne: 1 miejsce – medal, dyplom, 

                          2 miejsce- medal, dyplom,  

                          3 miejsce medal, dyplom 

 

Drużynowe: 1-5 miejsce puchar  

 

 

Zgłoszenia do zawodów 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres  

sekcjasportbiuro@gmail.com do dnia 12.04.2018r. do godziny 24:00. 

Zgłoszenia uczestników po tym terminie oraz w dniu turnieju to 15 zł 

więcej do opłaty startowej (w sumie 55 PLN). Zawodnicy niezgłoszeni 

nie zostaną dopuszczeni do zawodów!  

 

 

Opłata startowa 

 

Osoby startujące w jednej kategorii wiekowej-  35zł   

po terminie zgłoszenia [12.04.2018] 50 złotych 

 

Osoby startujące w dwóch kategoriach wiekowych - 50zł 

po terminie zgłoszenia [12.04.2018] 65 złotych 

 

 

Maty 

 

Zawody zostaną przeprowadzone na 4 matach 

Zawodnicy będą mieli do dyspozycji mate rozgrzewkową. 

 

 

Kontakt 

Radosław Przytulski: 514-797-199 

sekcjasportbiuro@gmail.com 
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Warunki uczestnictwa 

 

 

Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW, pisemną 

zgodę rodziców/opiekunów na udział w sędziowanym randori. Dzieci z 

rocznika 2008 i starsi powinni posiadać badania lekarskie. W przypadku 

ich braku zawodnik za pisemną zgodą opiekuna może wziąć udział w 

walkach. 

Zawodnicy startujący w kategorii PRZEDSZKOLAK NA MEDAL nie 

muszą posiadać stroju do judo, wystarczy strój sportowy.  

 

 

 

 

Regulamin walk i techniki 

zabronione 

 

1. Czas walki ciągły 2 minuty (przerwy w przypadku interwencji lekarza, 

poprawienia judogi, wskazówek sędziego skierowanych do walczących) 

2. W przypadku remisu sędzia przedłuża walkę o 30 sekund. Uzyskanie 

punktu kończy walkę. 

3. Nie przyznaje się kar za pasywność tylko upomnienia ( chyba, że 

zawodnik rażąco unika walki lub specjalnie opuszcza pole walki). 

4. Techniki zabronione: 

     - techniki poświęcenia 

     - rzuty z kolan 

     - rzuty z obejmowaniem ramieniem szyi bez chwytu za judogi 

     - techniki dźwigni i duszeń 

    - oraz inne techniki wynikające z przepisów walki judo 

 

 

 

 

 

Sprawy różne 

 

Sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku 

zbyt małej ilości uczestników. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW ( w przypadku 

odniesienia kontuzji, poszkodowani dochodzą roszczeń z tytułu 

indywidualnego ubezpieczenia NNW). 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe  

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem 

decyduje Sędzia Główny Zawodów. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków 

zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów 

oraz w celach promocyjnych Zawodów. 

 


