MKS „ TRUSO „ Elbląg
82 – 300 Elbląg , ul. Kościuszki 77 A
tel. 55/ 625 84 21 , fax. 55/ 625 84 26
( www.mostruso.pl , e-mail: mostruso@wp.pl ) NIP 578-25-76-968

OGÓLNOPOLSKIE OTWARTE MISTRZOSTWA ELBLĄGA DZIECI
I MŁODZIKÓW W JUDO IM. CZESŁAWA MISIUKA
Termin i miejsce
zawodów
Organizator
Warunki uczestnictwa

07.05.2016 r. (sobota)
Hala Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu, ul. Kościuszki 77a
MKS „TRUSO” Elbląg, MOS
1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla
uczestników zawodów spoczywa na Klubach.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność
i posiadanie orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi lub
obecni na zawodach rodzice. W przypadku dzieci poniżej dziesiątego roku życia,
dopuszczona jest ewentualnie tylko zgoda rodziców.

Grupy wiekowe
kategorie wagowe

- Dzieci młodsze (chłopcy): rocz. 2006 i młodsi
kat. wag.: -24,-27,-30,-33,-36,-40,+40
- Dzieci starsze (chłopcy): rocz. 2004-2005
kat. wag.: -30,-33,-36,-39,-42,-45,-50,-55,-60,+60
- Dzieci (dziewczęta) rocz. 2004 i młodsze
Max. pięć, sześć kategorii wagowych, ustalonych po zgłoszeniu zawodniczek
- Młodzicy: rocz. 2002-2003
kat. wag.: -38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73
- Młodziczki: rocz. 2002-2003
kat. wag.: -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63

Program zawodów

08.30 –
10.30 –
11.30
12.30 –
13.30 –
14.30

Zgłoszenia zawodników

Opłata startowa
Zasady rozgrywania
zawodów

Nagrody

Punktacja klubowa
Nocleg
Informacje dodatkowe

10.30 waga kat. dzieci, dz. i chł. (gr. młodsza i starsza)
11.30 losowanie (dzieci)
uroczyste otwarcie turnieju, początek walk w kat. dzieci (mł. i st.)
13.30 waga kat. młodzików/-czek
14.30 losowanie (młodzicy/-czki)
planowany początek walk młodzików/-czek

Zgłoszenia do dn. 05.05.2016 r. (w dniu zawodów ewentualne korekty)
e-mail: ludi1976@o2.pl ; fax: 55/625 84 26
30zł
- pięć pól walki
- czas walki (eliminacje, repasaże, walki o medale):
dzieci-2 min, młodzicy/-czki-3 min., Golden Score: 1 min.
- Indywidualnie: za miejsca 1-3 medale i dyplomy
- Klubowo za zajęcie: 1-3 miejsca (puchary)
1m-3pkt, 2m-2pkt,3m-1pkt (bez względu na ilość zawodników w wagach)
Pomoc w zorganizowaniu tańszej formy noclegu (zgłoszenie grupy do 30.04.2016)
Tomasz Gadaj:
Adam Ludwiczak:
Dawid Diffenbach:

tel. 603301132
tel. 501642652 (zgłoszenia i losowanie)
tel. 501105496

