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ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO DZIECI W  JUDO  

04.10.2020r. 

- OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - 
 

1. TERMIN ZAWODÓW – 04.10.2020 – (niedziela) 

2. MIEJSCE ZAWODÓW – Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11, Hala Sportowa MOSiR. 

3. ORGANIZATOR - UMKS ,,OSTROWIA” w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

4. WSPÓŁORGANIZATOR – Świętokrzyski Okręgowy Związek Judo 

5. WSPÓFINANSOWANIE – Ministerstwo Sportu 

6. KIEROWNIK ZAWODÓW – Teresa Dybiec ( tel. 510-148-721 ) 

7. OPŁATA STARTOWA – 40 zł - zgłoszenie w terminie do 01.10.2020r. (czwartek)  

                                             50 zł. od zawodnika zgłoszonego po terminie lub w dniu zawodów.  

      na adres e-mail: biuro@sozjudo-kielce.pl  (imię i nazwisko zawodnika, klub, rocznik)  

8. NAGRODY: medale za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich zawodników, nagrody rzeczowe dla 

wszystkich uczestników turnieju, puchary i dyplomy w punktacji drużynowej za miejsca I- III. 

9. UCZESTNICY ZAWODÓW: 

( brak tolerancji wagowej we wszystkich kategoriach wiekowych ) 

 Dzieci starsze –  

- rocznik 2007-2008  

 (kategoria zostanie rozegrana oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, czas walki 2 min., 

techniki zakazane: dźwignie i duszenia, Golden Score – 1min.  ) 

 Dzieci młodsze –  

- rocznik 2009-2010 

( czas walki 2 min, techniki zakazane: dźwignie, duszenia, Golden Score – 1min.) 

 Dzieci młodsze –  

- rocznik 2011-2012 chłopcy + dziewczynki 

 ( czas walki 2 min. - techniki zakazane: dźwignie, duszenia, kat. wagowe zostaną ustalone 

po wcześniejszym zgłoszeniu zawodników) 

 

10. PROGRAM ZAWODÓW: 

9.00 – 10.00 – waga dzieci 

10.00 – 11.00 – weryfikacja, losowanie 

11.00 – uroczyste otwarcie zawodów  

11.15 – rozpoczęcie walk od najmłodszych roczników 

            Planowane zakończenie turnieju godz.15.00.  

 

11. ZASADY UCZESTNICTWA. 

Zawody zostaną rozegrane na 3 matach, w trzech kategoriach wiekowych. System rozgrywania 

zawodów tylko grupowy: do 5 osób 1-grupa, 6-8 osób 2-grupy. Dekoracja zawodników po 

zakończeniu każdej kategorii wagowej. Do dekoracji wychodzi cała kategoria wagowa,  

Istnieje możliwość zamówienia obiadów w barze na hali zawodów. 

 

mailto:biuro@sozjudo-kielce.pl


UWAGA ! ! ! 

 

Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie  lub zgodę rodzica/ opiekuna na udział w turnieju 

oraz ubezpieczenie NNW.  

Zawodnicy/czki obowiązkowo obuwie zmienne. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników i osób przebywających na hali 

podczas trwania imprezy w materiałach fotograficznych i filmowych  w celach promocyjnych zawodów. 

 

Wszyscy trenerzy zobowiązani są do oddania wypełnionych i 

podpisanych kwestionariuszy sanitarnych, oraz zgody rodziców na 

udział zawodnika/czki w zawodach   ( dokumenty w załączeniu ) 
 

                                             ZAPRASZAMY ! ! ! 

 

 

 


