KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIV WIELKOPOLSKI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO
PUCHAR POLSKI MŁODZICZEK i MŁODZIKÓW, JUNIOREK
i JUNIORÓW MŁODSZYCH Suchy Las 18-19.03.2017r.

1. ORGANIZATORZY

•
•
•
•
•

Polski Związek Judo
UKS Gimnazjon Suchy Las
Urząd Gminy Suchy Las
Starosta Powiatu Poznańskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2. TERMIN ZAWODÓW

18.03.2017r. – zawody młodziczek i młodzików
19.03.2017r. – zawody juniorek młodszych i juniorów młodszych

3. MIEJSCE ZAWODÓW

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

4. ADRES KORESPONDENCYJNY

UKS Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las, tel. 507 030301, fax. (0-61) 8119729
email: sekretariat@judo.suchylas.pl
KIEROWNIK BIURA: p. Henryk Kusza tel. 507 030 301
Godziny pracy:
00
00
17 i 18.03.2017r. (piątek, sobota) godz. 16 -22 Hotel Ibis – Suchy Las, ul. Konwaliowa 3
00
18 i 19.03.2017r. (sobota, niedziela) godz. 8 - do zakończenia zawodów - hala GOS - Suchy
Las
1. Zawody zostaną rozegrane na sześciu matach wg Regulaminu Sportowego PZJ.
2. Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo oraz
aktualne badania sportowo - lekarskie.
3. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję
klubową.
a) Kluby dokonują zgłoszeń sportowych co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system
elektroniczny PZ Judo, zgodnie z Regulaminem Sportowy PZ Judo. Młodzicy i juniorzy młodsi
00
zgłoszenia do 13.03.2017r. włącznie (poniedziałek) do godz. 24 www.pzjudo.pl/system ;
zgłoszenia dokonane w innym trybie (email, fax) nie będą uwzględniane. Zgłoszenia dokonane
po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) – kara regulaminowa
(Regulamin Sportowy PZ Judo).
b) Tryb dokonania korekt: do 5 DNI PRZED ZAWODAMI – 13.03.2017r. drogą elektroniczną
przez system. Po 13.03.2017r. e-mail na adres zawody@pzjudo.pl, oraz na adres email
Kierownika zawodów zb.jarzylo2@gmail.com lub podczas weryfikacji do zawodów. Inny tryb
dokonywania korekt nie będzie uwzględniany. Zawodnicy zagraniczni zgłaszają się na e-mail:
admin@judo.suchylas.pl tel. 509 237820 – Jerzy Sawicki.

5. BIURO ZAWODÓW

6. ZASADY UCZESTNICTWA W
ZAWODACH/SYSTEM ZAWODÓW

7. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO
ZAWODÓW

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
9. OPŁATA STARTOWA
10. WIEK STARTUJĄCYCH,
STOPIEN SZKOLENIOWY

11. KATEGORIE WAGOWE

12. ZAKWATEROWANIE
DLA ZAWODNIKÓW
I TRENERÓW:

Uczestniczące kluby
40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki, lub 10 euro zawodnicy zagraniczni.
Obowiązkowo należy dopilnować odbioru karty ID podczas wnoszenia opłat.
Młodzicy - 2003/2004/2005 czas walki 3 min
Juniorzy młodsi– 2000/2001/2002/2003/2004 czas walki 4 min
Wymagany co najmniej stopień młodzik – 5kyu, junior młodszy – 4kyu
dziewczęta młodziczki: -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70
chłopcy młodzicy: -38,-42,-46,-50,-55,-60,- 66,-73,-81,+81
dziewczęta juniorki młodsze: -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70
chłopcy juniorzy młodsi: -46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90
Zgłoszenie na zakwaterowanie i posiłki u organizatora na e-mail: zawody@judo.suchylas.pl do
15.03.2017r. Osoba odpowiedzialna Pan Leszek nr tel. 600 334259
Wyżywienie: restauracja obok hali zawodów: śniadanie/kolacja -15zł/os, obiad 20zł/os.
Konieczna rezerwacja na karcie zamówień.
Hotel Ibis** – 62-002 Suchy Las, ul. Konwaliowa 3 (300m od hali zawodów)
Pokój 2-osobowy. Cena 70zł za osobę bez śniadania, śniadanie 29zł.
Pokój 1-osobowy. Cena 130zł za pokój bez śniadania, śniadanie 29zł.
Hotel Campanile** – Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 96 (10 min. czas dojazdu do hali)
Pokój 2-osobowy 85zł/os ze śniadaniem,
pokój 1-osobowy 140zł/os ze śniadaniem
Motel Strzeszynek - Poznań ul. Koszalińska 15 – 75 zł/os ze śniadaniem
Pod Kasztanami – Poznań (Radojewo), ul. Piołunowa 1-3 – 50zł/os bez śniadania
Schronisko „Hanka” ul. Biskupińska 27, 60-463 Poznań 40zł/os bez śniadania – na hasło

REZERWACJA JUDO
Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca zakwaterowania w przypadku wyczerpania
miejsc. Za zamówione i niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone kosztami.
ZAKWATEROWANIE DLA
DELEGATÓW PZJUDO,
KIEROWNIKA ZAWODÓW,
SĘDZIÓW:

Hotel Campanile** – Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 96 (10 min. czas dojazdu do hali)
Tel.: (+48)61/2273200 Faks: (+48)61/2273300 h9834@accor.com
GPS: N 52° 28' 43.54'' E 16° 52' 9.13''

13. PROGRAM ZAWODÓW

17.03.2017r. – piątek
00
00
Godz. 16 – 22 - Przyjazd, zakwaterowanie, akredytacja. Biuro zawodów: Hotel Ibis
18.03.2017r. – sobota
30
00
Godz. 6 - 7 – waga nieoficjalna i przegląd lekarski młodzicy – Hala sportowa
00
30
Godz. 7 - 8 – waga oficjalna i przegląd lekarski młodzicy – Hala sportowa
30
00
Godz. 8 – 9 – weryfikacja ostateczna, zgłoszenie rozstawień klubowych– sala konferencyjna
00 30
Godz. 9 -9 - losowanie młodzicy– sala konferencyjna
00
Godz. 10 - uroczyste otwarcie zawodów młodzików
15
Godz. 10 - Rozpoczęcie walk eliminacyjnych młodzicy
00
Godz. 13 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych młodziczki
00
00
Godz. 14 - 16 - Przyjazd, zakwaterowanie, akredytacja juniorzy młodsi . Biuro zawodów:
Hala sportowa.
00
00
Godz. 16 - 22 - Przyjazd, zakwaterowanie, akredytacja juniorzy młodsi. Biuro zawodów:
Hotel Ibis.
19.03.2017r. – niedziela
30
00
Godz. 6 - 7 – waga nieoficjalna i przegląd lekarski juniorzy młodsi – Hala sportowa
00
30
Godz. 7 - 8 – waga oficjalna i przegląd lekarski juniorzy młodsi – Hala sportowa
30
00
Godz. 8 – 9 – weryfikacja ostateczna, zgłoszenie rozstawień klubowych– sala konferencyjna
00
30
Godz. 9 - 9 - losowanie juniorzy młodsi – sala konferencyjna
00
Godz. 10 - uroczyste otwarcie zawodów juniorzy młodsi
15
Godz. 10 - Rozpoczęcie walk eliminacyjnych juniorzy młodsi
00
Godz. 13 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych juniorki młodsze
Dekoracja medalistów na bieżąco po rozegraniu danej kategorii wagowej.

14. KIEROWNIK ZAWODÓW

Pan Zbigniew Jarzyło, email: zb.jarzylo2@gmail.com , tel. 660 370 513

15. WERYFIKACJA DO
LOSOWANIA

Weryfikacja ostateczna i zgłoszenia do rozstawień klubowych do zawodów w godz. 8:30 – 9:00
młodzicy – w dniu 17.03.2017r. i junjorzy młodsi – 18.03.2017r. we wszystkich kategoriach
wagowych.
Miejsce - sala konferencyjna Parku Wodnego OCTOPUS, tuż obok hali zawodów, ul. Szkolna
18.

16. KONFERENCJA
TECHNICZNA I LOSOWANIE:

9:00 – 9:30 - Konferencja techniczna i losowanie.
Miejsce - sala konferencyjna Parku Wodnego OCTOPUS, tuż obok hali zawodów, ul. Szkolna
18

17. SĘDZIA GŁÓWNY

Pani Krystyna Macioszczyk, tel. 505 945 208

18. JUDOGI

19. WAŻENIE

20. CZAS WALKI

Obowiązują judogi białe (pierwszy wyczytany) i niebieskie lub judogi białe z czerwona
przepaskę. 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.
17.03.2017r. – piątek
00
00
Godz. 16 -22 – waga kontrolna młodzik: Hotel Ibis, Hotel Campanile, hala zawodów.
18.03.2017r. – sobota
30
00
Godz. 6 - 7 – waga nieoficjalna i przegląd lekarski młodzik – Hala sportowa
00
30
Godz. 7 - 8 – waga oficjalna i przegląd lekarski młodzik – Hala sportowa
00
00
Godz. 16 -22 – waga kontrolna junior młodszy: Hotel Ibis, Hotel Campanile, hala zawodów.
19.03.2017r. – niedziela
30
00
Godz. 6 - 7 – waga nieoficjalna i przegląd lekarski junior młodszy – Hala sportowa
00
30
Godz. 7 - 8 – waga oficjalna i przegląd lekarski junior młodszy – Hala sportowa
Uwaga: Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia
zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Limity wagowe są
powiększone o dodatkowe 100g. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz
ważne badania lekarskie. W Kategorii MŁODZICZEK nie zezwala się na ważenie bez Tshirta,
zawodniczka musi być w bieliźnie osobistej i Tshircie.
młodzik - czas walki – 3 minuty,
junior młodszy - czas walki – 4 minuty,

Kategoria JUNIOREK/JUNIORÓW MŁODSZYCH: Stosowanie kansetzu waza i shime waza
jest dozwolone. Zawodniczka / zawodnik, który nie podda się podczas stosowania shime waza i
straci przytomność z powodu zastosowania shime waza nie będzie dalej uczestniczyć w
zawodach.
21. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

22. INNE INFORMACJE

KATEGORIA MŁODZICZEK/MŁODZIKÓW: Stosowanie kansetzu waza shime waza jest
dozwolone. Zawodniczka / zawodnik, który nie podda się podczas stosowania shime waza i
straci przytomność z powodu zastosowania shime waza nie będzie dalej uczestniczyć w
zawodach.
1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla
uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność
za ważność i posiadania 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. Obowiązują zasady Dress Code
5. Zawody będą prowadzone systemem JUDO SHIAI. Kolejność walk będzie wyświetlana na
dodatkowych monitorach i będzie dostępna wraz z listami walk na urządzeniach
multimedialnych; tabletach, smartfonach poprzez wewnętrzną bezpłatną sieć WiFi.
6. Na miejscu zawodów: sala rozgrzewkowa około 100m2, bufet, restauracja, stoisko sportowe.
Lotnisko Poznań - Ławica w odległości 10km od hali zawodów. Dojazd obwodnicą zachodnią
S11 około 15min.
7. W klasyfikacji indywidualnej za miejsca 1 puchary, 1-3 medale, 1-5 dyplomy.
W klasyfikacji klubowej za miejsca 1-5 puchary i dyplomy na zakończenie turnieju.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W SUCHYM LESIE

