„Małe Warsaw Judo Open”
Wigilijny turniej funny judo
21.12.2019 (sobota)

Miejsce

Szkoła Podstawowa 336 (budynek dawnego Gimnazjum 94), ul. Na Uboczu 9, Warszawa-Ursynów

Organizator

Uczniowski Klub Judo „Ryś”
Turniej organizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów

Program i kategorie
Kategoria
wiekowa

Płeć

Rocznik

U12M

chłopcy

U12K
U10M
U10K

dziewczynki
chłopcy
dziewczynki

2008-2009
2010-2011

Kategorie wagowe

Kategorie wagowe zostaną ustalone
po wadze (w sumie 15 kategorii)

Efektywny czas
walki

Ważenie

Początek
walk

2 minuty

9.00-9.45

10.30

13.00-13.45

14.30

(dogrywka GS 1 min,
hantei)

Startowe

Opłata startowa wynosi 40 zł (dla osób zarejestrowanych on-line). Startowe opłacają zawodnicy przed
wagą w dniu zawodów. Opłata startowa dla zawodników, rejestrowanych w dniu zawodów 50 zł

Informacja

Szymon Fuks: +48 698 468 468, e-mail: info@judo-rys.pl

Zgłoszenia

Zgłoszeń dokonują trenerzy w formie on-line poprzez stronę: http://www.judo-rys.pl/rejestracja
Jeżeli zawodnik jest już na liście nie należy zgłaszać go ponownie.
Rejestracja zawodników będzie otwarta od 10 do 20 grudnia.

Przepisy walki

Obowiązują przepisy PZ Judo dla grupy wiekowej U12.
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/pzj_przepisy_walki_u12_na_rok_2019_0.pdf

System rozgrywania
zawodów

2-5 osób – system „każdy z każdym”
6-10 osób – system brukselski (2 grupy)
Powyżej 10 osób – system eliminacyjny z repasażem dla każdego – (do 2 przegranych)

Badania i NNW

Każdy uczestnik powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny sportowej lub zgodę
rodzica na start w zawodach. Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW.
Odpowiedzialność za ważność badań lub posiadanie orzeczenia oraz za ubezpieczenie NNW ponoszą
trenerzy klubowi.

Judogi, maty,
sędziowie

Informacje
dodatkowe

Obowiązują tylko białe judogi z materiału typu plecionka o gramaturze nie większej niż 450g/m2.
Długość rękawów zgodnie z zasadami Sokuteiki.
Zawody odbędą się na 5 matach.
Walkę sędziuje 1 sędzia, który ma do dyspozycji Care system.
Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w
przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy
zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora
swojego wizerunku, utrwalonego na Terenie Imprezy, zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu.

Znajdź nas na Facebook - www.facebook.com/KlubJudoRys

