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Komunikat organizacyjny 

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO JUDO W ELBLĄGU 
 

Termin i miejsce 
zawodów 

11.06.2016 r. (sobota) 
Hala Sportowo-Widowiskowa, Al. Grunwaldzka 135, Elbląg 

Organizator Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Judo 
Urząd Miejski w Elblągu  
UKS Tomita Elbląg 

Warunki uczestnictwa 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. 

 
3.Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnym z liczbą zgłoszonych 

zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ) 

Grupy wiekowe, 
kategorie wagowe 

Juniorzy (1996-1998):  55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg. 

Juniorki (1996-1998):  44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kg 

Juniorzy młodsi (1999-2001): 46, 50,55,60,66, 73, 81, 90, +90 kg. 
Juniorki młodsze (1999-2002): 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg. 

Młodzicy (2002-2003): 38, 42,46, 50, 55, 60, 66,73, 81, +81 kg. 
Młodziczki (2002-2003): 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg. 

Dzieci – chłopcy (2004-2006): 9 kategorii wagowych ustalonych po weryfikacji.  

Dzieci – dziewczęta (2004-2006): 6 kategorii wagowych ustalonych po weryfikacji. 

Program zawodów 9:00 -10:00 – waga 
10:00-11:00 – weryfikacja i losowanie 
11:00 – oficjalne otwarcie turnieju 
11.15 do zakończenia – walki eliminacyjne i finałowe 
Ceremonia dekoracji bezpośrednio po zakończonych walkach 

Zgłoszenia zawodników Zgłoszenia od 06.06. do 08.06.2016 r.  na e-mail uks.tomita@op.pl 

Opłata startowa 35,00 zł 

Zasady rozgrywania 
zawodów 

- trzy pola walki; 
- roczniki U20M,U20W,U17M,U17W,U14M,U14W, czas walki zg.z reg.PZJudo 
- rocznik U11 (2004-2006) – czas walki: 2 min, GS 1 min; 
- zakaz stosowania dźwigni i duszeń  w kategorii wiekowej dzieci.                  

Nagrody Indywidualnie – miejsca I-III - medale, dyplomy 
Indywidualnie – statuetka dla najlepszego zawodnika/ki w każdej kategorii 
wiekowej; 

Informacje dodatkowe Kierownik zawodów – Zbigniew Wołoszyn, tel. 607-228-530 
Biuro zawodów – Hala Sportowo-Widowiskowa, Elbląg, Al. Grunwaldzka 135 
od godz. 8:30 w dniu zawodów 
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