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Komunikat organizacyjny
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
JUDO DLA DZIECI
X TOMITA CUP 

Termin i miejsce zawodów
7.12.2019 r. (sobota)
Hala Sportowo-Widowiskowa Al. Grunwaldzka 135, Elbląg
Organizator
UKS Tomita Elbląg
Urząd Miejski w Elblągu
Warunki uczestnictwa
1. Zawodnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów oraz ubezpieczenie NNW
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia (NNW)
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnym z liczbą zgłoszonych zawodniczek/zawodników.
4. Do zweryfikowania zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie/ pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach. 
Grupy wiekowe, kategorie wagowe










   Zgłoszenia zawodników.
Chłopcy
U-14M (2006-2007) max 9 kat. wagowych.
U-12M (2008-2009) max 9 kat. wagowych.
U-10M (2010-2011) max 9 kat. wagowych.
U-8M (2012-2013) (dopuszcza się rocznik 2014) max 6 kat. wagowych.
Dziewczynki
U-14W (2006-2007) max 6 kat. wagowych.
U-12W (2008-2009) max 6 kat. wagowych.
U-10W (2010-2011) max 6 kat. wagowych.
U-8W (2012-2013) (dopuszcza się rocznik 2014) max 5 kat. wagowych.
Organizator ustali kategorie wagowe, po otrzymaniu zgłoszeń.


ZGŁOSZEŃ DOKONUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dn. 05.12.2019 r.(czwartek) na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do  komunikatu  na e-mail uks.tomita@op.pl
Program zawodów
9: 00 -10: 00 – waga oficjalna  kategorii wiekowych dzieci U-8,U10 ,( 2012-2013, 2010-2011)
10: 00 -11: 00 – weryfikacja i losowanie
11: 00 – oficjalne otwarcie turnieju 
11.15 - rozpoczęcie walk w kategorii wiekowej U-8,U10;                       
12. 30 -13.30 – waga oficjalna  kategorii wiekowych dzieci U12,U14 (2008-2009, 2006-2007,)
14.30 Rozpoczęcie walk w grupie dzieci U12 , U14;
Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończonych walkach.
Opłata startowa
 40, 00 zł
Zasady rozgrywania zawodów
- cztery pola walki;

Czas walki
- w grupie dzieci U12,U14 2 min czas ciągły , GS 1min;
- w grupie dzieci U8,U10  2 min  czas ciągły  (w uzasadnionych wypadkach podany czas może ulec wydłużeniu o czas przerw np.: spowodowanych interwencją lekarza, zastosowanych na polecenie arbitra)
 - w przypadku remisu sędzia ogłasza wynik walki.

 Przepisy walki:
- w roczniku U14  (2006-2007)
 zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń);
- w roczniku U8,U10,U12   obowiązuje regulamin „Małego Judo”   
 Techniki zabronione:
 - techniki poświęcenia,
 - rzuty z kolan,
 - rzuty z obejmowaniem ramieniem szyi bez chwytu za judogi 
 - techniki dźwigni i duszeń,
 - inne techniki wynikające z przepisów walki pzjudo.

1 sędzia na macie  -sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Kierownik  zawodów.

                   
Nagrody
Indywidualnie – miejsca I-III - medale, dyplomy ,nagroda  .
Drużynowo - miejsca I-III -puchary
Informacje dodatkowe
Kierownik zawodów – Zbigniew Wołoszyn, tel. 607-228-530
Biuro zawodów – Hala Sportowo-Widowiskowa Al. Grunwaldzka 135, Elbląg
od godz. 8: 30 w dniu zawodów

Serdeczni zapraszamy i życzymy wielu sukcesów sportowych i miłych wrażeń z uczestnictwa
 w turnieju.

