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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MEMORIAŁ EDWARDA FACIEJEWA
OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLA W JUDO DZIECI

(U-9 2014-2015) 

Opole, 04.12.2022 r.

Organizator zawodów Uczniowski Klub Sportowy OKAY Opole                                        https://judookay.opole.pl  
Klub Środowiskowy Judo AZS Opole                                              https://judoopole.pl/  

Partnerzy Województwo Opolskie                                                                  https://www.opolskie.pl/ 
Miasto Opole                                                                                     https://www.opole.pl/ 
Radio Opole                                                                                       https://radio.opole.pl/ 
Nowa Trybuna Opolska                                                                   https://nto.pl/
Radio Doxa                                                                                         https://doxa.fm/

Termin i miejsce Turniej: 04.12.2022 r.     STEGU ARENA  45-222 Opole, ul. Oleska 70

Kontakt Kierownik zawodów: Izabela Kozłowska   tel. 508 306 361   kozlowska@judoopole.pl

Biuro Zawodów
Stegu Arena  45-222 Opole, ul. Oleska 70  w godz. 9:30 do zakończenia zawodów 

Osoby odpowiedzialne Kierownik zawodów:   Izabela Kozłowska          tel. 508 306 361
Sędzia główny:  Waldemar Sobczyk tel. 601 490 355

Zgłoszenia do zawodów Rejestracji dokonują trenerzy. 
Zgłoszenia w arkuszu excel ( imię nazwisko, klub, kategoria wiekowa, trener) proszę 
wysyłać do dnia 29.11.2022 do godz. 22.00 na adres: kozlowska@judoopole.pl

Opłaty Opłata startowa:
• 40 zł - dla zawodników zgłoszonych do 29.11.2022
• 60 zł  - dla zawodników zgłoszonych w dniu zawodów

Opłaty dokonują trenerzy przed ważeniem w dniu zawodów. 
Dane do faktur należy wysyłać do kierownika zawodów.

Zasady uczestnictwa w 
zawodach

U-9 dzieci rocznik 2014-2015

Kategorie wagowe zostaną ustalone w dniu zawodów po zważeniu zawodników.

Program Niedziela 04.12.2022 
Waga oficjalna  10:00-10:30 TOYOTA PARK
Losowanie  godz 10:30
Walki godz 11:00

Nagrody i wyróżnienia Indywidualnie za miejsca 1-3 medale. Za miejsca 1-5 dyplomy

System 
przeprowadzenia 
zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone na 3 polach walki, przy wsparciu systemu JudoShiai.

https://judookay.opole.pl/
https://judoopole.pl/
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Informacje 
organizacyjne

1. Przebieg turnieju można śledzić w aplikacji Judo Mobile.
2. Obowiązujący strój to białe judogi.
3. Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie.
4. Odpowiedzialność  za  ważność  badań  i  posiadanie  orzeczenia  przez  zawodniczki  i

zawodników ponoszą kluby. W razie braku badań lekarskich potrzebne jest pisemne
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dobrym stanie zdrowia i jego udziale w
zawodach na własną odpowiedzialność.

5. Każdy z zawodników powinien posiadać ubezpieczenie NNW. Odpowiedzialność za
zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

6. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione,  oraz  za  zaistniałe
zdarzenia podczas walk i rozgrzewki.

7. Za  zgodą  trenera  dopuszczamy  łączenie  kategorii  w  przypadku  małej  liczby
zawodników.

8. Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w zaleceń może zostać wykluczona z udziału
w zawodach (decyduje Kierownik Zawodów).

9. Organizator  zastrzega sobie  prawo do wykorzystania wizerunków zawodników na
materiałach fotograficznych i filmowych.

10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu.

Organizatorzy życzą miłego pobytu w Opolu 😊


