ZIMOWY TURNIEJ
PIERWSZEGO KROKU FUNNY JUDO
„URODZENI BY ZWYCIĘŻAĆ”
U8 (2011-2012) i U10 (2009-2010)
Organizator
Termin i miejsce
zawodów
Prawo startu
Zgłoszenia

Opłata startowa
Waga i kategorie
wiekowe

Czas walk i
zasady
rozgrywania
zawodów

Judo Legia Warszawa judo.legia.com
info@judo.legia.com 792 080 093
29.12.2018 (sobota)
Forum w budynku Szkoły Podstawowej nr 303 (byłe Gimnazjum nr 92), ul. Koncertowa 4, Warszawa
(Ursynów, w pobliżu stacji metra Ursynów)
Prawo startu mają wyłącznie dzieci urodzone w latach 2009-2012, początkujące - rozpoczynające
swoją przygodę z judo, w szczególności te, które jeszcze nigdy nie startowały w zawodach.
Zgłoszeń do zawodów dokonują wyłącznie trenerzy do dnia 23 grudnia 2018 (niedziela) do godz.
22, na maila info@judo.legia.com. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i rok urodzenia
zawodnika oraz nazwę klubu.
Liczba miejsc ograniczona! Klub zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
20 zł od zawodnika, płatne w dniu zawodów, podczas rejestracji przed ważeniem
Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych – U8 (2011-2012) i U10 (2009-2010)
Chłopcy i dziewczynki walczą osobno.
Podział na kategorie wagowe (grupy około 5-osobowe) zostanie dokonany po oficjalnej wadze.
Prosimy o przybycie na godzinę otwarcia wagi, a nie na jej zakończenie.
U8 Chłopcy i dziewczynki 2011-2012
Rejestracja i waga: 8.15-9.00

Rozgrzewka: 9.30

U10 Chłopcy i dziewczynki 2009-2010
Rejestracja i waga: 10.45-11.30

Rozgrzewka: 12.00

Rozpoczęcie walk bezpośrednio po zakończeniu rozgrzewki.
Obowiązują białe judogi. W czasie walki, jak na każdym treningu, ze względów bezpieczeństwa nie
wolno mieć na sobie żadnych elementów metalowych (kolczyki, łańcuszki, spinki, guziczki itp.).
Dziewczynki powinny mieć białe koszulki pod judogi i włosy związane gumkami bez żadnych
metalowych elementów.
W przypadku dzieci szkolnych przy wadze należy okazać legitymację szkolną lub inny
dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający rok urodzenia.
Walki zostaną przeprowadzone zgodnie z uproszczonymi przepisami PZJudo, na 4 matach.
Walka będzie toczona w tachi-waza (na stojąco), punktowane będą rzuty i trzymania.
Zabronione jest stosowanie dźwigni, duszeń, rzutów poświęcenia i rzutów z kolan.
Czas walki: U8 – 2 minuty czasu ciągłego, U10 – 2 minuty czasu efektywnego. Dogrywka – 1 minuta

Badania i
ubezpieczenie
Medale, dyplomy,
nagrody
Uwagi
organizatora

System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 każdy z każdym, 6-8 brukselski (grupowy walki każdy z każdym w dwóch grupach trzy-czteroosobowych, dwóch najlepszych z grupy awansuje
do półfinału).
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań sportowych lub pisemnej zgody
rodzica na udział w zawodach oraz ubezpieczenia NNW.
Medale i upominki za miejsca 1-3, dyplomy dla każdego uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.
Są to zawody dla początkujących więc zachęcamy do kibicowania w duchu fair play i prosimy
pamiętać o tym, że zawody dzieci to przede wszystkim doskonała zabawa!

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

