
                                                                                                               

 
Organizator KS AZS AWF Warszawa 

Termin zawodów 13.11.2022 - Niedziela 

 
Miejsce 

 

 
Pawilon Sportów Walki – na terenie AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 

 
Kierownik zawodów 

          
Wiktor Tworzydło +48 698767973                                  

 
Zgłoszenia: 

          
Zgłoszeń dokonujemy poprzez stronę www.judostat.pl/rejestracja 
do 11.11.2022r. do godziny 24.00.  
Zgłoszeń po terminie dokonujemy emailem na adres: 
wiktortworzydlo@gmail.com 
W zawodach obowiązuje limit zgłoszeń 

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w 
danych grupach wiekowych. 
 

 
Startowe 

           
Startowe 70 zł.  
Opłata za zgłoszenie po terminie 90 zł 
Startowe płatne na miejscu zawodów. 
 

 
Uczestnicy(kategorie 

wiekowe i wagowe 

U-10 dzieci roczniki 2013-2014 –  
walka rozpoczynana i wznawiana z klasycznego uchwytu 
 
chłopcy 24/27/30/33/36/39/42/45/48/52/57/+57 
dziewczynki 21/23/26/29/32/35/38/41/44/+44 
 

U-12 dzieci rocznik 2011-2012  

(zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)  

chłopcy          24,27,30,33,36,39,42,46,50,55, +55kg 
dziewczynki   30,33,36,40,44,48,52,57,+57kg  
 
U-14  dzieci rocznik 2009-2010 
(zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza) 
chłopcy            30,33,36,39,42,46,50,55,60,66,+66kg, 
dziewczynki    30,33,36,40,44,48,52,57,70,+70kg 
 

 
Czas walki   

 
U-10  2013-2014 2 min efektywny +1min GS 
U-12  2011-2012 2 min efektywny +1min GS 
U-14  2009-2010 3 min efektywny + 1min GS, repasaż w systemie GS 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Turnieju z okazji dnia 

Niepodległości 

dzieci U-10/U-12/U-14 

file:///C:/Users/wikto/AppData/Local/Temp/pid-19136/judo/judo/Turniej%20Białołęcki/judo/Turniej%20Białołęcki/judo/Turniej%20Białołęcki/XII%20Białołęcki/www.judostat.pl/rejestracja


 
Sędziowanie i 
przepisy walki 

Zawodnicy w grupie wiekowej U-10 rozpoczynają i wznawiają walkę z 
klasycznego uchwytu. Ma to na celu zwiększenie różnorodności wykonywanych 
technik. 
Zawody zostaną rozegrane na 4 lub 5 matach,  
wszystkie walki będą odbywały się do wyłonienia zwycięzców bez przerw.  
korekta zgłoszenia może nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem losowania 
W zawodach nie ma tolerancji wagowej. Podczas ważenia zawodnik/czka musi 
posiadać co najmniej bieliznę osobistą (+200 g na bieliznę osobistą). 
Zawody zostaną rozegrane wg. zatwierdzonych przez PZ Judo zasad walki dla 
tej grupy wiekowej. Zasady te znajdują się na stronie PZ Judo: 
http://web.pzjudo.pl/u18-u16-u14-u12-nowe-kategorie-wiekowe-iprzepisy-walki-
na-rok-2019 
 

 
PROGRAM 

                  
  godz. 08.30-09.30 – waga kategorii U-12 
  godz. 09.30- 10.00 – losowanie oraz rozgrzewka 
  godz. 10.00- oficjalne otwarcie zawodów 
  godz. 10.15 rozpoczęcie walk eliminacyjnych   
  godz. 11.30-12.30 – waga kategorii  U-14 
  godz. 12.30- 13.30 – losowanie oraz rozgrzewka 
  godz. 13.30 rozpoczęcie walk eliminacyjnych  
  godz. 15.00-16.00 – waga kategorii  U-10 
  godz. 16.00- 16.30 – losowanie oraz rozgrzewka 
  godz. 16.30 rozpoczęcie walk eliminacyjnych  
 

 
 
 

Inne Informacje 

 
Każdy z zawodników musi posiadać ubezpieczenie nnw, oraz badania 
lekarskie.  Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na klubach. Odpowiedzialność za ważność badań i 
posiadanie orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą kluby, rodzice 
lub opiekunowie prawni. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie 
medycyny sportowej, w przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie 
medycyny sportowej, orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat 
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny 
sportowej. Na Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ważności badań. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za wypadki 
podczas walk i rozgrzewki . 
Zawodnicy z grupy młodszej nie mają prawa startu w grupie starszej.  
Wszystkie osoby przebywające na hali zawodów wyrażają zgodę na 
wykorzystanie wizerunku na materiałach promocyjnych Organizatora. 

 
NAGRODY 

 
indywidualnie za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe. Za miejsca 1-5   
dyplomy     
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