
 
  
 
              
 

                                                                    
                                                                 
 

WKS „Flota” Gdynia Sekcja Judo zaprasza na: 
XXX Jubileuszowe Mistrzostwa Pomorza w Judo Dzieci im. Wiesława 

Sawickiego i kmdr Stanisława Filipiaka 

13.11.2021 r. Gdynia 
 

Komunikat turniejowy 
 

 Organizator 
 

WKS „Flota Gdynia sekcja Judo  
Urząd Miejski w Gdyni 

Akademia Marynarki Wojennej Gdyni 

Cel Popularyzacja judo wśród dzieci na terenie woj. Pomorskiego 

Miejsce zawodów  
Termin 

Akademickie Centrum Sportowe przy Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni ul. Grudzińskiego 1 
13.11.2021 r. sobota 

Organizator kontakt p. Adam Poździk               502-458-413  

 

GRUPA I – U10  dzieci 
Chłopcy 2013/2012  
Dziewczęta 2013/2012  

W tej grupie wiekowej dziewczynki i chłopcy startują osobno w grupach 6 
osobowych, system walk każdy z każdym.  

GRUPA II - U12 dzieci 
Chłopcy 2011/2010    
Dziewczęta 2011/2010   

W tej grupie wiekowej dziewczynki i chłopcy startują osobno w grupach 6 
osobowych, system walk każdy z każdym. 

GRUPA III - U14 dzieci  
Chłopcy  2009/2008 
Dziewczęta 2009/2008 

W tej grupie wiekowej dziewczynki i chłopcy startują osobno w grupach 6 
osobowych, system walk każdy z każdym. 

  

 

Przepisy walki 1. Grupa 1 i 2 zakaz stosowania dźwigni, duszeń, rzutów z objęciem głowy, 
rzutów z kolan, rzutów poświęcenia. 

2. W U14 obowiązują przepisy PZJudo 
3. Czas walki grupa 1,2 i 3 – 2 minuty (ciągły), dogrywka 1 min.  

Zgłoszenia sportowe do 
zawodów do dnia 8.11.2021 
godz. 20:00 (ze względu na 
święto 11 listopada) 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych tylko poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego (plik exel, załącznik) i przesłania jego na adres mailowy 
zgloszeniezawody@gmail.com 
Limit zgłoszeń wynosi 400 zawodników w całym turnieju. 

Ważenie 
UWAGA !!! 

Podczas zawodów nie przeprowadza się ważenia żadnej z grup zawodników.  
Trenerzy zgłaszają zawodników z podaniem aktualnej wagi zawodnika bez 
tolerancji (podział kategorii wagowych podczas losowania).  



Sędzia ma prawo do zweryfikowania wagi zawodnika. Kontrola wagowa przy 
stoliku sędziowskim. Dyskwalifikacja zawodnika w przypadku nadmiernej wagi w 
stosunku do podanej w zgłoszeniu.  
Prosimy trenerów o podawanie sprawdzonej wagi zawodnika przy 
zgłoszeniu.  

Judogi Dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej.  
Zawodnik wyczytany jako drugi zakłada czerwoną przepaskę 

Rozgrywanie zawodów 
System rozgrywania 
zawodów 

Zawody rozegrane zostaną na 4 matach. System rozegrania zawodów 

Grupa 1,2 i 3 

• Każdy z każdym 

 
 

 
 

HARMONOGRAM TURNIEJU 
 

Uroczyste otwarcie Turnieju o godzinie 12:00 
 

  Rocznik Kategoria Weryfikacja Walki Techniki zabronione 

            

XXX 

Jubileuszowe 

Mistrzostwa 

Pomorza w Judo 

Dzieci im. 

Wiesława 

Sawickiego i 

kmdr Stanisława 

Filipiaka 

13.11.2021 r. 

Gdynia 

2012-2013 Chłopcy         

08:15 09:00 
*dźwignie                       

*duszenia                           

*rzuty z objęciem głowy                      

*rzuty z kolan                   

*rzuty poświęcenia 

2012-2013 Dziewczynki 

        

2010-2011 Chłopcy         
11:30 12:15 

2010-2011 Dziewczynki 

          

2008-2009 Chłopcy         
14:45 15:30 Przepisy PZJudo 

2008-2009 Dziewczynki 

 
  

NAGRODY 

Dla najlepszych zawodników  Medale ( miejsca 1-3 ) dyplomy ( miejsca 1-5 )   
Dekoracja po zakończonych walkach w poszczególnych kategoriach 
wagowych.  

Dla najlepszych trzech drużyn   Puchary – KLASYFIKACJA MEDALOWA (TAK JAK NA 
IGRZYSKACOLIMPIJSKICH)  
Oddzielna klasyfikacja medalowa w każdej grupie wiekowej.  

 
 
 
 
 

Pozostałe informacje 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia 
dla uczestników zawodów spoczywa na klubach. 
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia oraz kontuzje. 



3. Sprawy sporne rozstrzyga organizator i sędzia główny zawodów. 

4. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Zawodnik / zawodniczka 
może również wystartować po podpisaniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Każdy zawodnik musi posiadać wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna na udział w 
zawodach oraz oświadczenie covid. Ważne badania lekarskie nie zwalniają z 
wypełniania wymienionych dokumentów. 

6. Trenerzy dostarczają wypełnione dokumenty (zgodę na start i oświadczenie covid) do 
biura zawodów, gdzie jednocześnie dokonują opłaty startowej za wszystkich 
zgłoszonych uczestników. 

 
 

Procedury i przepisy 
sanitarne 
obowiązujące podczas 
turnieju 
 
 
 

1. 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 
 
2. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 
 
3. Każdy uczestnik turnieju oraz ich opiekunowie zobligowani są do przestrzegania 
wytycznych sanitarnych obowiązujących na turnieju. 
 

 
 
 
 
 

OPŁATA STARTOWA 40 zł. w dniu zawodów  

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz wytycznych 
sanitarnych. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów i organizator. Wszystkie 

osoby przebywające na hali oraz zawodnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na wykorzystania wizerunków 
w celach autopromocji  przez WKS Flota Gdynia.  

 
 


