
 

 

ORGANIZATORZY: 
Uczniowski Kub Sportowy ,,Grot” Kraków  
oraz  
Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie 

TERMIN I MIEJSCE 
ZAWODÓW: 

14 maja 2022 r. (sobota) 
Hala Tauron Arena, 51-571 Kraków, ul. Lema 7  
Współrzędne GPS: 50° 04′ 02,89”N, 19° 59′ 30,10”E 

KATEGORIE 
WIEKOWE: 

 U-16 - 2007/2008 
 U-14 - 2009/2010 
 U-12 - 2011/2012 
 U-10 - 2013/2014    FUNNY JUDO (walki sparingowe) 

PROGRAM 
ZAWODÓW  

I TERMINY WAGI: 

 09:00 - 10:00 - waga U-10 
 10:00 - 11:00 - weryfikacja, losowanie  U-10 
 11:00 - walki sparingowe U-10 
 10:00 - 11:00 waga U-12, U-14, U-16 
 11:00 - 12:00 weryfikacja, losowanie U-12, U-14, U-16 
 12:30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów 
 13:00 - rozpoczęcie zawodów U-12, U-14, U-16 

Dekoracje zwycięzców będą się odbywały na bieżąco, po zakończeniu walk  
w poszczególnych kategoriach wagowych. 

ZGŁOSZENIA DO 
ZAWODÓW: 

 Zgłoszenia dokonują trenerzy tylko drogą elektroniczną poprzez przesłanie 
formularza zgłoszeniowego na e-mail: cracowjudocup@gmail.com Powinno ono 
zawierać imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu, rocznik oraz dokładną wagę 

 Rejestracja możliwa jest do czwartku 12 maja 2022 r. do godz. 21.00. Po tym 
terminie rejestracja możliwa wyłącznie w dniu zawodów. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
komunikatu organizacyjnego. 

 Dodatkowo wymagana zgoda na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych 
zawodników oraz oświadczenie COVID-19. Wszyscy trenerzy będą zobowiązani  
o oddania wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy sanitarnych, oraz zgody  
na przetwarzanie danych osobowych/zgody rodziców na udział w zawodach  
(DRUKI W ZAŁĄCZNIKU). 
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OPŁATA 
STARTOWA: 

 50 złotych od zawodnika zgłoszonego drogą elektroniczną do dnia 12 maja 2022 r. 
 60 złotych od zawodnika zgłoszonego po terminie lub w dniu zawodów 

Startowe płatne przelewem do dnia 12 maja 2022 r. do godziny, 21.00 na konto: 
Uczniowski Klub Sportowy Grot Kraków mBank nr : 16 1140 2004 0000 3902 7913 1005 
W przypadku uczestnictwa mniejszej ilości zawodników niż zgłoszonych wcześniej drogą 
elektroniczną przez klub, na prośbę zgłaszającego nastąpi zwrot nadpłaconej kwoty.  
Tylko w przypadku zawodnika zgłoszonego w dniu zawodów będzie możliwość opłaty 
gotówkowej w dniu zawodów. 

KONTAKT: 

Kierownik zawodów: Krzysztof Wojdan tel.: +48 509 500 377 
Kierownik ds. organizacyjnych: Łukasz Mazur tel.: +48 502 997 884 
Adres e-mail do korespondencji: cracowjudocup@gmail.com 
Sędzia Główny: ustali KOZ Judo 

KATEGORIE 
WIEKOWE  

I WAGOWE: 

CHŁOPCY: 
 U-16 (2007, 2008) - 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 kg 
 U-14 (2009, 2010) - 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg 
 U-12 (2011, 2012) i U-10 (2013, 2014) - będą ustalane w dniu zawodów, różnica max 

10%, pomiędzy zawodnikami w trzech najcięższych kategoriach wagowych max. 15% 
DZIEWCZĘTA: 
 U-16 (2007, 2008) - 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg 
 U-14 (2009, 2010) - 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg 
 U-12 (2011, 2012) i U-10 (2013, 2014) - będą ustalane w dniu zawodów, różnica max 

10%, pomiędzy zawodnikami w trzech najcięższych kategoriach wagowych max. 15% 

NAGRODY: Za zajęcie miejsca 1 – 3 zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom i medal 

INNE 
INFORMACJE: 

 Turniej będzie punktowany do rankingu KOZ Judo 
 Walki rozgrywane będą na 6 matach 6m x 6m, systemem każdy z każdym, grupowym 

lub pucharowym, zgodnie z przepisami PZ Judo.  W przypadku 2 zawodników  
w wadze – walka do 2 wygranych. 

 Czas walki i ograniczenia: 

 U-16 - 3 minuty - (dogrywka Golden Score, bez limitu czasu), obowiązują zasady 
wskazane w pkt 8.1 Regulaminu Sportowego PZ Judo; 

 U-14 - 3 minuty - (dogrywka - 1 minuta Golden Score + Hantei), zakaz stosowania 
dźwigni i duszeń oraz zasad wskazanych w pkt 8.2 Regulaminu Sportowego PZ Judo 

 U-12 - 2 minuty - (dogrywka - 1 minuta Golden Score + Hantei), zakaz stosowania 
dźwigni i duszeń oraz zasad wskazanych w pkt 8.3 Regulaminu Sportowego PZ Judo 

 U-10 - 2 minuty - (dogrywka - 1 minuta Golden Score + Hantei), zakaz stosowania 
dźwigni i duszeń oraz zasad wskazanych w pkt 8.3 Regulaminu Sportowego PZ Judo 

 Uczestnicy muszą posiadać (za weryfikację odpowiedzialność ponosi klub – zgłoszenie 
przez klub jest równoznaczne z potwierdzeniem spełnienia nw. warunków): 

 ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 

 aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza pozwalające na udział w zawodach  
(U-16, U-14 i U-12) lub zgodę rodziców/prawnych opiekunów na start (U-10) 

 zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych 

 oświadczenie COVID-19 

 minimalny stopień: U-16 – 4 KYU, U-14 – 4,5 KYU, U-12 – 5 KYU, U-10 – 5,5 KYU 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia 
 Odprawa sędziów w dniu zawodów o godz. 10.30 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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