
 

 

VI GRIZZLY JUDO CUP 
TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU DZIECI 

W JUDO   
Memoriał st. chor. Krzysztofa Ousi Klocha 

 

Organizator UKS GRIZZLY GDAŃSK 

 

Data 25.03.2017  (sobota) 

 

Miejsce Hala gimnastyczna ZSO nr 2 w Gdańsku, ul. Wodnika 57 

 

Uczestnicy 
 

W rocznikach 2004-2010 mają prawo startu wyłącznie dzieci, który 
nigdy nie brały udziału w żadnych zawodach zewnętrznych Judo! 
Zawodnicy, którzy brali udział w jakichkolwiek zawodach w regionie 
lub w Polsce nie będą dopuszczeni w ogóle do zawodów mimo 
przybycia. 
 
  kategoria wiekowa 2004- 2006 
- chłopcy i dziewczęta osobno 
- kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji 
 
  kategoria wiekowa 2007 - 2008 
- chłopcy i dziewczęta osobno 
- kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji 
 
  kategoria wiekowa 2009 - 20010 
- chłopcy i dziewczęta razem 
- kategorie wagowe zostaną ustalone po weryfikacji 

 

Program zawodów 
 

08.00 - 09.00 waga kat. wiekowych  dzieci 2009 - 2010 
9.00 - 10.00 - weryfikacja, podział na kategorie wagowe 
10.00 - uroczyste otwarcie zawodów 
10.30 - rozpoczęcie walk dzieci 2009 - 2010 

 
12.00 - 13.00 - waga kat. wiekowych chłopcy i dziewczęta 2006 - 2007, 
chłopcy i dziewczęta 2004 - 2006 
13.00 - 14.00 weryfikacja, podział na kategorie wagowe 
14.15 - rozpoczęcie walk chłopcy i dziewczęta 2007 - 2008, chłopcy i 
dziewczęta 2004 - 2006 

 
Przewidywany czas zakończenia zawodów godz. 16:00 
Dekoracje zwycięzców po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych 
kategoriach wagowych. 

 
  



 

 

 

Nagrody medale: miejsca 1-3 
dyplomy: wszyscy uczestnicy 
upominki: miejsca 1 
nagrody rzeczowe: najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka 
zawodów 
klasyfikacja drużynowa: miejsca 1-3 puchary 

 

Zgłoszenia Zgłoszeń dokonują wyłącznie trenerzy klubowi! 
Listę zawodników prosimy przesłać do 23.03.2017 na adres 
judo.gdansk@gmail.com . [lista do wypełnienia również w załączniku] 

 

Kontakt Informacje: 
Tomasz Chróścielewski: tel. 502285108 

 

Koszty uczestnictwa 
 

30 złotych opłaty startowej,  
po terminie zgłoszenia [23.03.2017] 50 złotych 

 

Warunki uczestnictwa 
 

Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW, pisemną zgodę 
rodziców/opiekunów na udział w sędziowanym randori. Dzieci z 
rocznika 2008 i starsze powinny posiadać sportowe badania lekarskie. 

 

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. Walki repasażowe rozgrywane są w systemie „GOLDEN SCORE” za 
wyjątkiem walk o medale. 
4. Nie przyznaje się kar za pasywność tylko upomnienia (chyba, że 
zawodnik rażąco unika walki lub specjalnie opuszcza pole walki). 
5. 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 

 

mailto:judo.osowa@gmail.com

