KOMUNIKAT SPORTOWO - ORGANIZACYJNY

Puchar Polski Juniorek/ów Młodszych
IX MEMORIAŁ JIGORO KANO W JUDO
POZNAŃ 29.10.2017r

„Szansą dla Każdego”
1. ORGANIZATORZY ZAWODÓW

❖ Polski Związek Judo www.pzjudo.pl
❖

Wspierają

KS Akademia Judo w Poznaniu www.akademiajudo.pl
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Urząd Miasta Poznań
• Samorząd Województwa Wielkopolskiego

2. TERMIN

29.10.2017 r. ( niedziela)

3. MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
ul. Wyspiańskiego 33,60-751 Poznań

www.msport.gov.pl
www.poznan.pl
www.umww.pl

Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”,
29.10.2017 r g. 6:30-do zakończenia zawodów
4. BIURO ZAWODÓW

Kierownik biura

p. Dubkiewicz Barbara
tel. 503 971 191 zawody@akademiajudo.pl
p. Miśkiewicz Radosław
tel. 503 863 964 zawody@akademiajudo.pl
5. DANE TELEADRESOWE

Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu
p. Dubkiewicz Barbara – 503 971 191
p. Miśkiewicz Radosław – 503 863 964

6. ZASADY UCZESTNICTWA W
ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW

1. Zawody zostaną rozegrane na czterech matach 7x7m wg Regulaminu Sportowego PZ Judo.
2. Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo oraz
aktualne badania sportowo - lekarskie.
3. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję
klubową.
4. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodniczek / zawodników
(Regulamin Sportowy PZJ).

7. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO
ZAWODÓW
Deadline zgłoszenia do zawodów:
23.10.2017 (poniedziałek)

8. KOSZTY UCZESTNICTWA:

biuro@akademiajudo.pl

1.Kluby dokonujące zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system
elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 23.10.2017r. włącznie (poniedziałek) do godz. 2400
www.pzjudo.pl/system
Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy
zawodników polskich).
2.Tryb dokonania korekt:
▪ do 23.10.2017 drogą elektroniczną przez system,
▪ 24-27.10.2017 do godziny 24:00 przez system i równolegle e-mail szkolenie@pzjudo.pl,
3. Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie do dnia
27.10.2017 do 24:00 – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo).
Uczestniczące kluby

30 złotych od każdego zgłoszonego zawodnika / zawodniczki.
Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem.
9. OPŁATA STARTOWA

10. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ
SZKOLENIOWY

Aby otrzymać pamiątkową koszulkę należy dokonać przedpłaty (40zł) na konto organizatora za ilość osób
zgłoszonych zawodników (do dnia 22.10.2017 r.)
PKO BP 52 1020 4027 0000 1202 0779 6644 i przesłanie potwierdzenie wpłaty na zawody@akademiajudo.pl
wraz z podaniem rozmiarów koszulek ( inaczej zostaną losowo dobrane bez możliwości zamiany). W
przypadku jeśli nie zostanie dokonana wpłata na konto organizatora, uczestnik może startować w zawodach
po uiszczeniu opłaty startowej w dniu zawodów lecz nie otrzyma pamiątkowej koszulki.
U17 Junior młodszy – 2001-2002 (prawo startu ma rocznik 2003, 2004)
Stopień szkoleniowy – minimum 4 kyu

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

11. KATEGORIE WAGOWE

Sunny Hotel, ul. Kowalewicka 12B, Poznań
75zł – od osoby ze śniadaniem- pokoje 2, 3 osobowe
Hotel Moderno****
Ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań
Pokój 2 osobowy ze śniadaniem 174zł
Pokój 1 osobowy ze śniadaniem 130zł

12. ZAKWATEROWANIE DLA
ZAWODNIKÓW I TRENERÓW

Rezerwacja noclegu do dnia 22.10.2017 r. na karcie noclegowej /niedziela/ na maila:
z a wo d y @ a k a d e m i a j u d o . p l

ZAKWATEROWANIE DLA
DELEGATÓW PZ JUDO, KIEROWNIKA
ZAWODÓW, SĘDZIÓW

Sunny Hotel, ul. Kowalewicka 12B, Poznań

13. PROGRAM ZAWODÓW

29.10.2017r. (niedziela):
7:00-9:00 waga oficjalna
9:15 – 10:00 weryfikacja ostateczna i losowanie
10:00 Uroczyste otwarcie zawodów
10:15 walki eliminacyjne i repasażowe oraz o medale

14. KIEROWNIK ZAWODÓW
16. KONFERENCJA TECHNICZNA I
LOSOWANIE

Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”, ul. Wyspiańskiego 33,60-751 Poznań
Konferencja techniczna i losowanie w dniu 29.10.2017 r. (niedziela)o godz. 9:15

17. SĘDZIA GŁÓWNY

Sędzia Główny uczestniczy w konferencji technicznej.

18. JUDOGI

1.Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka ubiera judogi
białą, drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie Dopuszcza się korzystanie z czerwonej
przepaski - drugi wyczytany zakłada czerwona przepaskę
2.Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki.
Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”, ul. Wyspiańskiego 33, 60-751 Poznań

19. WAŻENIE I PRZEGLĄD LEKARSKI

Waga kontrolna:
29.10.2017 (niedziela) w godz. 6:00-7:00
Waga oficjalna i przegląd lekarski:
29.10.2017 (niedziela) w godz. 7:00-9:00
Uwaga:
Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie
bieliznę osobistą; zawodnik bieliznę osobistą (spodenki). Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. Podczas
ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.

20. CZAS WALKI

Czas walki - 4 minuty

21. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

Stosowanie shime waza jest dozwolone. Zawodniczka/zawodnik, który nie podda się podczas stosowania
shime waza i straci przytomność z powodu zastosowania shime waza nie będzie dalej uczestniczyć w
zawodach.

22. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
23. TRENERZY

Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują dyplomy.
Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches.
Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą akceptować i respektować
uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, regulamin sportowy PZ Judo, zasady sędziowania IJF oraz
zasady Antydopingowe POLADA. Osoby uznane za działające przeciwko tym zasadom i regułom mogą zostać
zawieszone lub wydalone z imprezy.

24. PODSTAWOWE ZASADY
UCZESTNICTWA
1.
2.

25. INNE INFORMACJE

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,
odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie obowiązujących
przepisów. Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka /
zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
4. Jeśli ktoś chce otrzymać koszulkę okazjonalną z kategorii U15,U17 dodatkowo opłata 5zł )
Aby otrzymać pamiątkową koszulkę należy dokonać przedpłaty (35zł) na konto organizatora za ilość osób
zgłoszonych zawodników (do dnia 23.10.2016)
PKO BP 52 1020 4027 0000 1202 0779 6644 , i przesłanie potwierdzenie wpłaty na
zawody@akademiajudo.pl wraz z podaniem rozmiarów koszulek ( inaczej zostaną losowo dobrane bez
możliwości zamiany).
W przypadku jeśli nie zostanie dokonana wpłata na konto organizatora, uczestnik może startować w
zawodach po uiszczeniu opłaty startowej w dniu zawodów lecz nie otrzyma pamiątkowej koszulki.

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Poznaniu!
Organizatorzy:

Wspierają:

MSiT

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Miasto Poznań

Karta zgłoszenia miejsc noclegowych
Poznań 29.10.2017

Klub

Dane kontaktowe
osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie

Zakwaterowanie dnia 28/29.10.2017 HOTEL MODERNO
Zawodnicy (mężczyźni)
Ilość osób:
Imię i Nazwisko
Rodzaj
pokoju (2 os
czy 1 os)

Zawodniczki (kobiety)
Ilość osób:
Imię i Nazwisko
Rodzaj pokoju
(2 os czy 1 os)

Trenerzy
Ilość osób:
Imię i Nazwisko

Wypełnione karty prosimy o przesłanie: e – mail: zawody@akademiajudo.pl

Rodzaj pokoju
(2 os czy 1 os)

