
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO 

Tułowice 26.10.2019  

 

1. Organizator zawodów: 

 

 

           
  
          

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

Okręgowy Związek Judo w Opolu 

Urząd Miejski  w Tułowicach 

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Tułowicach 

 

2. Termin i miejsce: 26 października 2019 (sobota) 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Tułowicach 

ul. Porcelanowa 21 

49-130 Tułowice 

 

3. Biuro zawodów: 
 

Kierownik Biura:  

Paulina Dawczak 

tel. 691 836 557 

 

e-mail: paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com            

4. Adres korespondencyjny, 

teleadresy: 

e-mail: paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com            

5. Zgłoszenia do zawodów: 

 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są  

do dnia 21 października 2019 r. (poniedziałek) godz. 22:00  

na adres mailowy paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com.  

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do komunikatu. 

Ostateczny termin wycofania zgłoszonego uczestnika z rozgrywek 

z przyczyn losowych to 23 października 2019 r. (środa) do godziny 22:00. 

 

Trenerzy w zgłoszeniu podają poziom zaawansowania uczestnika  

wg wzoru: 

0 – początkujący (staż treningowy <12 mies., max. 6 kyu) 

1 – średniozaawansowany 

2 – zaawansowany (dobry) 

 

Obowiązuje limit uczestników. Listy ze zgłoszeniami, które wpłyną do 

organizatora po przekroczeniu limitu zostaną odesłane z informacją, 

że został przekroczony limit. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Opłata startowa: Brak opłaty startowej 

7. Wiek uczestników Roczniki: 

2011 – 2013 (walki ne-waza) 

2009 – 2010  

8. Formy rywalizacji: 2011-2013: walki sędziowane w ne-waza. Max. 5 uczestników 

w kategorii. Zakaz stosowania technik kansetsu-waza 
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(dźwigni) i shime-waza (duszeń). Efektywny czas walki 2’; 

brak dogrywki (GS); Hantei. 

2009 – 2010:  max. 10 zawodników w kategorii. Dla liczby zawodników: 

6-10 drabinka z podwójnym repasażem (każdy przegrany 

walczy w repasażach); dla 2-5 zawodników rywalizacja 

w grupach („każdy z każdym”). Efektywny czas walki 2’; 

brak dogrywki (GS); Hantei. Zakaz stosowania technik 

kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń), rzutów 

z kolan oraz koshi-guruma z uchwytem za samą głowę.  

9. Weryfikacja i losowanie W dniu zawodów nie ma oficjalnej wagi dla uczestników. 

Weryfikacja i losowanie odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. na podstawie 

wagi podanej w zgłoszeniu. 

UWAGA! Przeprowadzona będzie wyrywkowa kontrola wagi 

zawodników – w przypadku rażących niezgodności faktycznej wagi ze 

zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja uczestnika. 

10. Kategorie wagowe Kategorie wagowe ustalane w dniu losowania na podstawie przesłanych 

zgłoszeń. 

11. Nagrody i wyróżnienia Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal i dyplom. 

12. Program  10:00 – 11:00   weryfikacja zgłoszeń (wszystkie kategorie)  

11:15 – 11:30  rozgrzewka  

11:30 uroczyste otwarcie zawodów 

12:00 rozpoczęcie sportowej rywalizacji 

 

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu walk danej kategorii. 

13. Zasady uczestnictwa: 1) W zawodach uczestniczyć mogą kluby zrzeszone w Okręgowym 

Związku Judo w Opolu oraz zaproszeni goście. 

2) Walki zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi zasadami sędziowania 

walk. 

3) Obowiązują judogi w kolorze białym lub niebieskim. Pierwsza 

wyczytana osoba – białe judogi, druga osoba – niebieskie judogi lub 

białe z czerwoną przepaską. 

14. Inne informacje: 1) Uczestnicy muszą posiadać: 

• Aktualne badania sportowo-lekarskie  lub zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika w zawodach 

(w razie braku badań lekarskich), 

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 

zawodów spoczywa na zgłaszających Klubach. 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

3) W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w regulaminie decyzję 

o postępowaniu i interpretacji zdarzenia podejmuje kierownik 

zawodów. 

 



 

 

Załącznik nr 1.  

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO  (26 października 2019 r.) 

Nazwa Klubu  

Kierownik ekipy  

Dane kierownika 

ekipy 

 

 

2011-2013 – WALKI NE-WAZA 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik 
Poziom

1
 

(0, 1, 2) 

Stopień 

KYU 

Aktualna 

waga 
Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        
 

                                                           
1
 Określenie stopnia zaawansowania zawodnika:  

0 – poczatkujący (staż treningowy <12 mies., max. 6 kyu), 

1 – średniozaawansowany,  

2 − zaawansowany/dobry 



 

 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO  (26 października 2019 r.) 

Nazwa Klubu  

Kierownik ekipy  

Dane kierownika 

ekipy 

 

 

2009-2010 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik 
Poziom

2
 

(0, 1, 2) 

Stopień 

KYU 

Aktualna 

waga 
Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        
 

  

                                                           
2
 Określenie stopnia zaawansowania zawodnika:  

0 – poczatkujący (staż treningowy <12 mies., max. 6 kyu), 

1 – średniozaawansowany,  

2 − zaawansowany/dobry 



 

 

Załącznik nr 2. 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 
 

Ja niżej podpisany……………………………………………. jestem rodzicem/opiekunem  
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

prawnym dziecka ……………………………………………. 
(nazwisko i imię dziecka) 

 

rok urodzenia dziecka ……………. 
 

Dziecko jest zdrowe i wyrażam zgodę na udział w wydarzeniu: 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO, TUŁOWICE 26.10.2019 r. 
(nazwa, miejsce i data zawodów) 

 

…………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 
 

Ja niżej podpisany……………………………………………. jestem rodzicem/opiekunem  
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

prawnym dziecka ……………………………………………. 
(nazwisko i imię dziecka) 

 

rok urodzenia dziecka ……………. 
 

Dziecko jest zdrowe i wyrażam zgodę na udział w wydarzeniu: 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO, TUŁOWICE 26.10.2019 r. 
 (nazwa, miejsce i data zawodów) 

 

…………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 
 

Ja niżej podpisany……………………………………………. jestem rodzicem/opiekunem  
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

prawnym dziecka ……………………………………………. 
(nazwisko i imię dziecka) 

 

rok urodzenia dziecka ……………. 
 

Dziecko jest zdrowe i wyrażam zgodę na udział w wydarzeniu: 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO, TUŁOWICE 26.10.2019 r. 
 (nazwa, miejsce i data zawodów) 

 

…………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


