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UKS Sekcja Sport                                      www.sekcjasport.pl

Miasto Gdańsk                                           www.gdansk.pl

Turniej dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Patron Honorowy Pomorski Okręgowy Związek Judo             www.pozjudo.pl

Ergo Arena

Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk

Sala treningowa 

Cel

Turniej ma charakter szkoleniowo-integracyjny, a jego głównym 

zadaniem jest popularyzacja sportu w szczególności wśród dzieci                  

i młodzieży.

Sekcja Sport                                          

Judo Cup 2K21

Zapraszamy do udziału w turnieju zawodników posiadających 

doświadczenie w startach oraz ponad 2 letni starz treningowy.

Sekcaj Sport                                    

Judo Cup 2K21                          

Turniej Pierwszego Kroku

W tym samym dniu organizowany jest również turniej dla zawodników 

początkujących, których starz treningowy nie jest dłuższy niż 2 lata.

Nagrody Miejsca 1-3 medale, dyplomy

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres 

sekcjasportbiuro@gmail.com wypełniając załączony arkusz 

zgłoszeniowy. Termin do 19.05.2021 godz. 20:00.                                                       

Limit uczestników 350 osób.

W zgłoszeniu prosimy podać również imiona i nazwiska 

trenerów/opiekunów danej ekipy.                                                                 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia 

rejestracji w momencie osiągnięcia limitu osób startujących.

Organizatorzy

Miejsce

SEKCJA SPORT JUDO CUP 2K21

Zgłoszenia



Opłata startowa

Opłata startowa 40 zł/osoba.                                                        

Zawodnicy mogą startować w wyższej kategorii, po opłaceniu 

startowego w dodatkowej kategorii (40 zł) oraz zgodzie rodzica lub 

opiekuna prawnego.

Kontakt
Radosław Przytulski 514-797-199                                                                  

Sekcjasportbiuro@gmail.com

Maty Zawody zostaną przeprowadzone na minimum 5 matach. 

Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW, 

odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 

zawodów spoczywa na klubie zgłaszającym

Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Zawodnik / 

zawodniczka może również wystartować po podpisaniu zgody przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

Każdy zawodnik musi posiadać wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna na 

udział w zawodach oraz oświadczenie covid. Ważne badania lekarskie 

nie zwalniają z wypełniania wymienionych dokumentów. 

Trenerzy dostarczają wypełnione dokumenty (zgodę na start i 

oświadczenie covid) do biura zawodów, gdzie jednocześnie dokonują 

opłaty startowej za wszystkich zgłoszonych uczestników. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW ( w przypadku 

odniesienia kontuzji, poszkodowani dochodzą roszczeń z tytułu 

indywidualnego ubezpieczenia NNW).

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku 

zbyt małej ilości uczestników.

1. Czas walki ciągły 2 minuty

2. W przypadku remisu sędzia przedłuża walkę o 1 minutę. Uzyskanie 

punktu kończy walkę.

3. Nie przyznaje się kar za pasywność tylko upomnienia ( chyba, że 

zawodnik rażąco unika walki lub specjalnie opuszcza pole walki).

4. Drugi wyczytany zawodnik zakłada czerwony pas.

Zawodnicy po zważeniu zostaną podzieleni na grupy 4 osobowe 

(system walk każdy z każdym).

W przypadku 2 osób w kategorii, walka toczy się do 2 zwycięstw.

System przeprowadzania 

zawodów

Warunki uczestnictwa 

Sprawy różne

Regulamin walk



1. Trenerzy dostarczają zgody dzieci na start oraz oświadczenie covid 

do biura zawodów. Po dokonaniu formalności otrzymują kartki                     

z imieniem i nazwiskiem zawodnika, z którą to zawodnik kieruje się na 

wagę. Po dokonaniu ważenia zawodnik bezzwłocznie udaje się na halę 

zawodów. 

2. Ze względu bezpieczeństwa, podczas turnieju na hali mogą 

przebywać jedynie zawodnicy oraz ich trenerzy lub opiekunowie 

według poniższego schematu: 

a) 1 trener - opiekun na 5 zawodników

b) 2 trenerów- opiekunowie na 10 zawodników

c) 3 trenerów - opiekunowie dla 15 zawodników 

d) 4 trenerów - opiekunowie dla grupy 20 zawodników i więcej

3. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.

4. Każdy uczestnik turnieju oraz ich opiekunowie zobligowani są do 

przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących na turnieju. 

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu oraz wytycznych sanitarnych. W sprawach 

nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów i 

organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione, jak również szkody i wypadki. Wszystkie osoby 

przebywające na hali oraz zawodnicy biorący udział w turnieju 

wyrażają zgodę na wykorzystania wizerunków w celach autopromocji  

przez UKS Sekcja Sport. Zdjęcia i filmy będą udostępniane wyłącznie 

na kanałach i materiałach prowadzonych przez UKS Sekcja Sport 

(m.in.. strona www, Facebook, Instagram, ulotka, plakat, film 

promocyjny ). Prezes UKS Sekcja Sport oświadcza, że będzie 

wykorzystywał zdjęcia dbając przy tym o dobre imię osoby 

fotografowanej.

Procedury i przepisy 

sanitarne obowiązujące 

podczas turnieju 


