
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Juniorek i Juniorów mł.

Regionu II

1. Termin 
02.04.2023 r. (niedziela)

2. Miejsce
Hala sportowa Szkoła Podstawowa 402, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 22, 03-982 Warszawa

3. Kategorie wagowe, wiek uczestników, minimalny stopień szkoleniowy, czas walki
      U-18 roczniki 2006-2007-2008. Starszy rocznik kategorii wiekowej młodzik nie ma prawa startu
w kategorii  
      junior młodszy.
     Kategorie wagowe:

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

       1. Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
       2. Tolerancja wagowa – 1kg.
       3.  Nie  zezwala  się  na  ważenie  zawodniczek  i  zawodników  bez  odzieży.  Podczas  ważenia
zawodniczka  musi mieć na 
           sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. 

       Stopień szkoleniowy: minimum 3,5 kyu
       Czas walki: 4 min (efektywny czas walki) + GS (czas nielimitowany)
       Zawody zostaną rozegrane na trzech matach, pole walki  7m x 7 m 

4. Prawo startu: 
1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy klubów Regionu Środkowo-

Wschodniego (II), będących członkami PZ Judo.
2. Ogólne warunki uczestnictwa

Zawodnik reprezentujący klub, aby móc wystartować w zawodach z kalendarza imprez
PZ Judo musi: 
• mieć aktywną licencję zawodniczą, 
•  posiadać  dokument  tożsamości  ze  zdjęciem,  który  musi  okazać  podczas  ważenia
oficjalnego, 
• posiadać minimalny stopień szkoleniowy, zarejestrowany w bazie PZ Judo, odpowiedni
do grupy wiekowej w której odbywają się zawody, 
• mieć ważne badania sportowo-lekarskie,
Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję
klubową Polskiego Związku Judo.

3. Prawo udziału w zawodach mają:
a. Zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie.
b. Zawodnicy  nie  posiadający  obywatelstwa  polskiego  (zawodnik  zagraniczny)  i

posiadający  aktualną  kartę  pobytu  w  Polsce  lub  Kartę  Polaka  lub   licencję  IJF
zezwalającą  obcokrajowcowi  na  start  w  barwach  Polski  na  stałe  zamieszkujący  w
Polsce i będący w danym roku kalendarzowym tylko i wyłącznie zawodnikiem klubu
zrzeszonego w PZ Judo.

Skany w/w dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (kartę pobytu w Polsce
lub Kartę Polaka lub certyfikat IJF oraz dokument o zamieszkiwaniu w Polsce na stałe oraz
dokument  o reprezentowaniu  tylko  i  wyłącznie  klubu  zrzeszonego w PZ Judo)  –  klub
zgłaszający  zawodnika  w  systemie  ma  obowiązek  przesłać  na  adres  mailowy:



wmzjudo@gmail.com      w  terminie  jak  termin  zgłoszeń  opisany  w  niniejszym
komunikacie pod rygorem wykreślenia zawodnika z listy zawodników zgłoszonych.
Ważne! komunikat ws udziału obcokrajowców w zawodach PZ Judo | Polski Związek Judo

4. Judogi: 
1. W zawodach juniorów młodszych zawodnik wpisany na listę jako drugi może walczyć

w judodze niebieskiej,  może walczyć też w judodze białej  po założeniu dodatkowo
czerwonego  pasa.  Jeżeli  obaj  zawodnicy  walczą  w  białych  judogach  to  zawodnik
wpisany na listę walk jako pierwszy dodatkowo zakłada biały pas.  

2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w rozdziale 5 tj.
na podstawie  dotychczas  obowiązujących  przepisów Regulaminu
Sportowego PZ Judo: Regulamin sportowy PZ Judo

3. Do ceremonii dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.

5. Koszty uczestnictwa
      Startowe: 80 złotych od zawodnika
      UWAGA: Przelew za zgłoszonych zawodników wykonują kluby na numer
rachunku:
      Warszawsko Mazowiecki Związek Judo 08 1020 1169 0000 8202 0824 
5906

● Zwrotów za niestawienie się zawodnika na zawody nie realizujemy 
● Przesyłamy potwierdzenie przelewu za startowe na adres: 

wmzjudo@gmail.com do 31.03.2023
● W potwierdzeniu przelewu wpisujemy ilość zgłoszonych zawodników, imię i 

nazwisko zawodnika, nazwa klubu, dane do faktury
● Przelew wysłany po terminie traktowany jest jako zgłoszenie po terminie   

rejestracji i jest dopłata 20zł za zawodnika
6. Nagrody: 

dyplomy za miejsca 1-3
7. Program zawodów:

02.04.2023 r. - niedziela
godz. 09.00 – 10.00 – odbieranie kart wagowych, oficjalna waga dziewcząt i chłopców
godz. 10.00- 10.45 - weryfikacja list zważonych zawodników i losowanie
godz. 11.00  - początek walk eliminacyjnych chłopców i dziewcząt
W trakcie trwania zawodów –walki o medale i miejsca dające kwalifikację do OOM.

 Ceremonie dekoracji w trakcie zawodów.

10. Zgłoszenia :
     
         Zgłoszenia dokonuje się do dnia 31.03.2023 r. (do godz. 22.00 przez  panel zgłoszeniowy na 
stronie:       
         www.judostat.pl/rejestracja                      
        Zgłoszenia dokonane po terminie dodatkowo płatne 20 zł
        Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnika do zawodów w dniu turnieju.  
11. Inne informacje: 

1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie wg. zasad walki dla tej grupy wiekowej.
2. Trenerzy lub kierownicy ekip dostarczają do biura zawodów oświadczenia rodziców /  

opiekunów prawnych na udział zawodniczek i zawodników w zawodach (dokument w
załączeniu).   

http://www.judostat.pl/rejestracja
mailto:wmzjudo@gmail.com
http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf
http://web.pzjudo.pl/wazne-komunikat-ws-udzialu-obcokrajowcow-w-zawodach-pz-judo
mailto:wmzjudo@gmail.com


3. Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na
delegujących klubach.

4. Zawodniczki  /  zawodnicy  muszą  posiadać  ważne  orzeczenie  badań  lekarskich  wg  aktualnie
obowiązujących przepisów.  Za ważność badań lekarskich odpowiada zawodnik, a w przypadku
zawodnika  niepełnoletniego  jego  rodzic  lub  opiekun  prawny.  Na klubie  spoczywa  obowiązek
weryfikacji ważności badań. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe.
6. Zawodnicy  zgłaszani  są  tylko  i  wyłącznie  przez  swój  klub,  nie  przyjmujemy

indywidualnych zgłoszeń. 
7. Akredytację przeprowadzają tylko trenerzy klubów, które zgłaszają zawodników.  

Organizator
Warszawsko Mazowiecki Związek Judo


