
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

PUCHAR POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH Suchy Las 

23.03.2014 

 

 

1. ORGANIZATORZY 

 

 

 Polski Związek Judo 

 Urząd Gminy Suchy Las 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 UKS Gimnazjon Suchy Las 

2.TERMIN ZAWODÓW 23.03.2014 r. (niedziela) 

3.MIEJSCE ZAWODÓW Hala Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20 

4. BIURO ZAWODÓW 

Hotel System/Hala Zawodów 

KIEROWNIK BIURA 

p. Henryk Kusza tel. 507 030301 

Godz. 17:00-22:00 w dniu 22.03.2014r.(sobota) Hotel System – Poznań, ul. Lechicka 101                  

Godz. 9:00-16:00 w dniu 23.03.2014r. (niedziela) Hala Zawodów - Suchy Las, ul. Szkolna 20 

 

5.ADRES 

KORESPONDENCYJNY 

UKS Gimnazjon 
ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las 

tel. 507 030 301, fax. (0-61) 8119729 

e-mail: sekretariat@judo.suchylas.pl   

66..  ZASADY UCZESTNICTWA 

W ZAWODACH / SYSTEM 

ZAWODÓW  

1. Zawody zostaną rozegrane na 5  matach 7x7m wg Regulaminu Sportowego PZJ. 

2. Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo oraz 

aktualne badania sportowo - lekarskie.  
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodniczek / zawodników 
(Regulamin Sportowy PZJ). 
4.Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 
klubową. 

7.WIEK Roczniki 1997-98-99-00-01 

8.KOSZTY UCZESTNICTWA Uczestniczące kluby 

9.OPŁATA STARTOWA 25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 

      10.ZAKWATEROWANIE 

i WYŻYWIENIE 

Tryb rezerwacji: 

do dnia 10.03.2014 r. 

Rezerwację należy wysłać na e-mail: zawody@judo.suchylas.pl   w razie pytań  nr tel. 600 
334259 do dnia  10.03.2014r.  na karcie zamówień. Karta dostępna również na stronie  
www.judo.suchylas.pl/zawody  Po tym terminie organizator nie gwarantuje  miejsc 

noclegowych. Za zamówione  i niewykorzystane noclegi  oraz wyżywienie kluby zostaną 
obciążone kosztami.  W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń miejsce zakwaterowania może 
ulec zmianie. 

11.KOSZTY 

ZAKWATEROWANIA                 

i WYŻYWIENIA 

 Hotel System: Poznań, ul. Lechicka 101 – 90 zł/os ze śniadaniem, 80 miejsc 
 Hotel Jowisz: Poznań,  ul Dojazd 34 – 85 zł/os ze śniadaniem, 90 miejsc 
  Motel Strzeszynek: Poznań ul. Koszalińska 15–  zakwaterowani sędziowie 
 Obiad  dwudaniowy na hali zawodów 15 zł/os.  

12.KOMISARZ ZAWODÓW Pan Krzysztof Rogulski 

1133..  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  

SSPPOORRTTOOWWEE  DDOO  ZZAAWWOODDÓÓWW  

do 18.03.2014 włącznie (wtorek) 

do godz. 24:00 

 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych tylko przez system elektroniczny PZ Judo zgodnie z 

Regulaminem Sportowym PZ Judo - www.pzjudo.pl/system; zgłoszenia dokonane w innym trybie 

nie będą uwzględniane. 

Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów, nie dotyczy 
dokonania zgłoszenia nowej osoby do zawodów. Tryb dokonywania korekt: do 18.03.2014 drogą 
elektroniczną przez system / mailem na adres zawody@pzjudo.pl/ oraz na krzysztof.ro@wp.pl 
 lub podczas weryfikacji do zawodów. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniony. 

14.WERYFIKACJA  

DO LOSOWANIA 

Hotel System 

Weryfikację do losowania dokonuje Komisarz Zawodów w terminie: 

godz. 19:00 - 20:30 w dniu 22.03.2014 r. – sobota 

mailto:sekretariat@judo.suchylas.pl
mailto:zawody@judo.suchylas.pl
http://www.judo.suchylas.pl/zawody
http://www.pzjudo.pl/system
mailto:zawody@pzjudo.pl/
mailto:krzysztof.ro@wp.pl
http://www.umww.pl/


15.KONFERENCJA 

TECHNICZNA I LOSOWANIE 

Hotel System 

Godz. 21:00 w dniu 22.03.2014 r. – sobota 

16.SĘDZIA GŁÓWNY 

 

 
Pan Jarosław Niewiadomski  - tel. 603 759691. Sędzia Główny uczestniczy w Konferencji 
technicznej.  

17.JUDOGI 
Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka ubiera judogi 
białe, drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie.  Kontrola judogi odbywa się zgodnie                     
z zasadami Sokuteiki.  Do dekoracji obowiązują judogi koloru białego.  

18.WAŻENIE 
 Hotel System  i  hala zawodów. 

 

Waga kontrolna:  

22.03.2014 r. – sobota w godz. 17:00 – 22:00 

Waga nieoficjalna:  

23.03.2014 r. – niedziela w godz. 6:00 – 7:00 

Waga oficjalna:  

23.03.2014 r. – niedziela w godz. 7:00 – 9:00 

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez bielizny osobistej;  

Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. 

Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie.  

19.PRZEGLĄD LEKARSKI 

na hali zawodów. 

Przegląd lekarski: 

23.03.2014 r. – niedziela w godz. 8:00 – 9:30 

 
20. CZAS WALKI  

 

 
Czas walki – 4 minuty, Golden Score z otwartym czasem walki  

21.PROGRAM ZAWODÓW 

22.03.2014 r. – sobota 

Godz. 17:00 – 21:00 – przyjazd i zakwaterowanie ekip w Biurze Zawodów - Hotel System 

23.03.2014 r. – niedziela 

Kategorie wagowe: jun. młodsze  40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg. 

Kategorie wagowe: jun. młodsi  46kg, 50kg,  55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90kg. 

Godz. 10:00         - Ceremonia uroczystego otwarcie zawodów 

Godz. 10:15         - Rozpoczęcie walk eliminacyjnych 

Po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych  w kategoriach wagowych  walki o medale 
brązowe, walki  finałowe, dekoracja medalistów. 

22. TRANSPORT 
Organizator zapewnia transport osób zakwaterowanych w Hotelu System i Jowisz. Wymagane 

wcześniejsze zgłoszenie w biurze zawodów. Najpóźniej podczas weryfikacji. 

23.INNE INFORMACJE 

1. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla 
uczestników zawodów spoczywa na Klubach.  
2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za 
ważność i posiadanie orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi.  
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. Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, 
tym samym zawodniczka / zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.  
4. Obwiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coeches  

24. WYRÓŻNIENIA                        

I NAGRODY 

 
W klasyfikacji indywidualnej za miejsca 1-3 medale, 1-5 dyplomy.  
 

 

Życzymy miłego pobytu w Suchym Lesie! 

 

 

 

 



 
 

 
 

GPS N: 52° 28' 29"  E: 16° 52' 22" 

 


