Panda Cup 2019 dla początkujących
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Organizatorzy UKS
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Judo Panda Warszawa
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www.judopanda.pl

MIASTO WARSZAWA

Turniej pod patronatem: Urzędu Dzielnicy Ursus

Termin i
miejsce zawodów

12.05.2019
Szkoła Podstawowa nr 382
ulica Konińska 2, 02-495 Warszawa, Ursus

Kontakt

Tomasz Staśkiewicz, +48 509 122 086, klubjudopanda@gmail.com,

Biuro Zawodów

ulica Konińska 2, 02-495 Warszawa, Ursus

Osoby
odpowiedzialne

Kierownik zawodów i seminarium – Tomasz Staśkiewicz +48 509122086
Kierownik techniczny – Tomasz Staśkiewicz
Kierownik sędziów – Krystyna Macioszczyk

Zgłoszenia do
zawodów
Sędziowie
Zasady uczestnictwa
w zawodach /
sędziowanie przepisy walki/
ważenie
zawodników

Rejestracja przez www.judostat.pl/rejestracja do godziny 21:00 09.05.2019.
Zgłoszenia inną drogą nie będą akceptowane.
Ekipy zagraniczne rejestracja poprzez email klubjudopanda@gmail.com
Licencjonowani
 Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie lub zgoda rodzica/opiekuna
prawnego na start
 Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia
 Sędziowanie zgodnie z wytycznymi PZJudo
 Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości
 Zawodnik/czka nie mieszczący/a się w limicie kategorii wagowej, w której
został/a zgłoszony/a do zawodów zostanie automatycznie przepisany/a do
innej kategorii wagowej
 We wszystkich kategoriach wiekowych 200 gram tolerancji
 Zawody są przewidziane dla zawodników początkujących lub z małym
doświadczeniem startowym. Najwyższy poziom zaawansowania to 5kyu i nie
więcej niż dwa starty w zawodach.

Program zawodów

Sobota 11.05.2019
Waga na hali zawodów 17.00 – 18.00
Niedziela 12.05.2019
Otwarcie sali zawodów 8:00
Waga i walki zgodnie z tabelą poniżej. Losowanie odbędzie się każdorazowo
bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej kategorii wiekowej.
Godziny rozpoczęcia walk mogą ulec zmianie (zależne od ilość uczestników)
Kategoria
CU14
chłopcy
DU14
dziewczynki
CU12
chłopcy
DU12
dziewczynki
CU10
chłopcy
DU10
dziewczynki

Rocznik

Waga

2006
2007

09:00
09:45

2008
2009

12:00
12:45

2010
2011

14:15
15:00

Czas walki
(dogrywki)
3 min
30/33/36/39/42/46/50/55/60/+60
(Golden
10:45
Score bez
limitu
30/33/37/40/44/48/52/+52
czasu)

Walki

Kategorie (kg)

26/29/33/36/39/42/46/50/55/+55
13:45
24/26/28/30/34/38/42/+42

16:00

24/26/28/30/32/34/36/39/42/45/
+45
23/25/27/29/32/35/38/+38

2 min
(Golden
Score 1
minuta)
2 min
(Golden
Score 1
minuta)

Nagrody i
wyróżnienia

Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.
Dyplomy dla każdego uczestnika do odbioru w biurze zawodów.

System
przeprowadzenia
zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 6-8
matach,
System walk:
 2 zawodników - do dwóch wygranych,
 3-5 każdy z każdym,
 6-8 brukselski,
 powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem.

Opłata Startowa

40 zł od zawodnika

Zakwaterowanie

Kluby zainteresowane noclegiem (możliwość noclegu na macie) proszone są kontakt
z organizatorem – Tomasz Staśkiewicz 509 122 086, klubjudopanda@gmail.com

Informacje
organizacyjne

Dekoracja zawodników na bieżąco po kończących się kategoriach.
Na terenie zawodów stoiska sportowe oraz gastronomiczne.
Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie: 16,00 zł. Posiłki podawane będą na
terenie hali sportowej.

