
 
 

I Matsubara Judo Team Championship 
I Drużynowe Mistrzostwa Judo Matsubara 

 
Komunikat 

 
Organizator  

UKS “Matsubara Judo Juku” 
 

Osoby 
Odpowiedzialne 
 
 

 
Antoni Maciołowski 515 596 322 
matsubarajudojuku@gmail.com 

Hala zawodów 
 
 

 
Hala przy Szkole Podstawowej numer 60 w Gdańsku  
ul. Chłopska 64 
 

Data zawodów  
18 grudnia 2021 
 

Program 
zawodów 

 
9:00-10:00 Rozgrzewka 
10:00 Początek walk 
13:00-14:30 Przerwa 
14:40 Finały 
15:00 Dekoracja 

 

Rodzaj zawodów  Zawody drużynowe 5 osobowe  
 Zawody drużynowe 3 osobowe  
 Zawody drużynowe mix bez podziału na płeć i bez 

podziału na kategorie wagowe 
Kategorie 
wiekowe 

 U-10: 2010 
 U-9: 2011 
 U-8: 2012 
 U-7: 2013 
 U-6: 2014 
 Mix 06’ 07’ 08’ 09’ 10’ 11’ 12’ 13’* 

 
*po jednym zawodniku z rocznika 
**zawodnik z młodszego rocznika może startować w starszej 
kategorii wiekowej 

Zgłoszenia  
matsubarajudojuku@gmail.com 
 

Maty  
Zawody zostaną przeprowadzone na trzech matach 
 

mailto:matsubarajudojuku@gmail.com


System zawodów  
1-7 drużyn w danej kategorii wiekowej system walk grupowy 
8 < drużyn w danej kategorii wiekowej system walk pucharowy 
bez repasaży, przegrana drużyna odpada  
 

Przepisy walki  Roczniki 2014 (tylko walki w ne waza) czas walki 2 min  
 Roczniki 2013-2010 czas walki 2 min   
 Roczniki 2009-2006 czas walki 3 min  
 Możliwy remis w pojedynku. W przypadku remisu w 

meczu drużyna wybiera jednego zawodnika do dogrywki 
 O wygranej drużyny nie decydują małe punkty tj. ilość 

ipponów albo wazari 
 Czas trzymania 15 sekund. W przypadku wazari 10 

sekund. 
Techniki 
zabronione 

 Dźwignie i duszenia, 
 Uchwyt z góry (pierwsze ostrzeżenie, drugie shido), 
 Techniki z kolan, 
 Techniki rzutów poświęcenia, 
 Techniki za głowę typu koshi guruma. 
 reszta przepisów walki zgodnie z IJF 

Koszt 
uczestnictwa 

 
30 zł od osoby 
 

Nagrody  
Dla 1-3 drużyn puchar dla drużyny oraz medale dla każdego 
zawodnika  
 

Ubezpieczenie 
NNW 

 
Każdy zawodnik/czka jest zobowiązany/na we własnym 
zakresie ubezpieczyć się od następstw od nieszczęśliwych 
wypadków 
 

Badania   
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania z zawartą w 
nich informacją, że są zdolni do uczestnictwa w zawodach judo 
 

Judogi  
Na zawodach obowiązują białe judogi, pierwsza wyczytana 
osoba zakłada białą przepaskę, a druga czerwoną. Przepaski 
zapewnia organizator turnieju. 
 

Nocleg  
W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt z organizatorem. 
 

 
 


