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§ 1 PODZIAŁ REGIONALNY
PODZIAŁ REGIONALNY ROZGRYWANIA ZAWODÓW W JUDO

REGION I
OZ Judo wiodący – Gdańsk
1. ZACHODNIOPOMORSKIE
2. POMORSKIE
3. KUJAWSKO - POMORSKIE
4. WARMIŃSKO – MAZURSKIE
REGION II
OZ Judo wiodący – Warszawa
1. MAZOWIECKIE
2. ŁÓDZKIE
3. PODLASKIE
4. LUBELSKIE
REGION III
OZ Judo wiodący – Wrocław
1. DOLNOŚLĄSKIE
2. OPOLSKIE
3. WIELKOPOLSKIE
4. LUBUSKIE
REGION IV
OZ Judo wiodący – Katowice
1. ŚLĄSKIE
2. ŚWIĘTOKRZYSKIE
3. MAŁOPOLSKIE
4. PODKARPACKIE
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§ 2. GRUPY WIEKOWE
KOBIETY – MĘŻCZYŹNI
GRUPY WIEKOWE
Dzieci
Młodzicy/ki
Juniorzy/ki młodsi/sze
Juniorzy/ki
Młodzież
Seniorzy

11 – 12 lat
13 – 14 lat
15 – 17 lat
18 – 20 lat
20 – 21 lata
20 lat i starsi

2.1. Młodzież, juniorki i juniorzy, juniorki młodsze i juniorzy młodsi, mają prawo startu w zawodach wyższej grupy
wiekowej.
2.2. Juniorki i juniorzy, juniorki młodsze i juniorzy młodsi, młodziczki i młodzicy w przypadku zdobycia medalowej
pozycji w wyższej kategorii wiekowej w zawodach kalendarzowych PZJudo, na wniosek klubu decyzją Dyrektora
Sportowego PZJ mogą zostać uprawnieni do udziału w indywidualnych MP wyższej grupy wiekowej.
2.3. W indywidualnych przypadkach, na wniosek klubu, trenerów kadr narodowych zaopiniowany pozytywnie przez
przychodnię sportowo – lekarską, decyzją Dyrektora Sportowego po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego juniorka
młodsza i junior młodszy może uzyskać prawo startu w zawodach seniorek i seniorów.
2.4. Najstarszy rocznik dzieci ma prawo startu w zawodach młodziczek i młodzików za wyjątkiem zawodów rangi
Mistrzostw Polski
Ranga zawodów / Kategorie wiekowe mające prawo startu w zawodach
RANGA ZAWODÓW
Mistrzostwa Polski
Drużynowe MP
Puchar Polski
Pozostałe zawody seniorów
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Drużynowe MP Młodzieży
Puchar Polski Młodzieży
Pozostałe zawody młodzieży
Mistrzostwa Polski Juniorów
DMP Juniorów
Puchar Polski Juniorów
Pozostałe zawody juniorów
Mistrzostwa Polski Jun. Mł. OOM
DMP Juniorów mł.
Puchar Polski Juniorów mł.
Pozostałe zawody jun. mł.
Mistrzostwa Polski młodzików
Puchar Polski młodzików
Pozostałe zawody młodzików

Kategorie wiekowe z prawem startu w zawodach
senior
młodzież
junior
senior
młodzież
Junior
senior
młodzież
Junior
Wg komunikatu
młodzież
młodzież
junior
młodzież
junior
Wg komunikatu
Junior
junior
Jun. Mł.
junior
Jun. Mł.
Wg komunikatu
Jun. Mł.
Jun. Mł.
Jun. Mł.
Wg komunikatu

młodzik
młodzik
Młodzik
młodzik

Najst.dzieci

Wg komunikatu
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§ 3. KATEGORIE WAGOWE
3.1. Zawodnicy mogą brać udział w zawodach Judo posiadając limit wagi ciała:
Senior/Młodzież: - 60; -66; -73; -81; -90; -100; +100
Juniorzy: - 55; - 60; -66; -73; -81; -90; -100; +100
Juniorzy mł.: -46; -50; - 55; - 60; -66; -73; -81; -90; +90
Młodzicy: -38; -42; -46; -50; - 55; - 60; -66; -73; -81; +81
Dzieci: wagi max. co 3 kg.
3.2. Zawodniczki mogą brać udział w zawodach Judo posiadając limit wagi ciała:
Seniorki/Młodzież: -48; -52; -57; -63; -70; -78; +78
Juniorki: -44; -48; -52; -57; -63; -70; -78; +78
Juniorki mł.: -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70
Młodziczki: -36; -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70
Dzieci: wagi max. co 3 kg
3.3. Tolerancja wagowa:
3.3.1. W Mistrzostwach Polski i Drużynowych Mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych – brak tolerancji.
3.3.2. W pozostałych oficjalnych zawodach ogólnopolskich seniorek i seniorów: - 1 kg tolerancji.
3.3.3. W oficjalnych zawodach ogólnopolskich wynikających z kalendarza PZJudo kategorii wiekowej młodzież,
juniorka i junior, juniorka i junior młodszy, młodziczka, młodzik – brak tolerancji.
3.3.3. W eliminacjach regionalnych w zawodach indywidualnych i drużynowych: seniorki i seniorzy, juniorki i juniorzy,
juniorki i juniorzy młodsi, młodziczki i młodzicy – 1 kg tolerancji.
3.3.4. W zawodach juniorek młodszych, juniorów młodszych, młodziczek, młodzików, dzieci wprowadza się obowiązek
ważenia w bieliźnie a juniorki młodsze, młodziczki i dzieci-dziewczynki dodatkowo w koszulkach typu t-shirt.
W kategoriach tych wprowadza się dodatkowo +100g limitu wagi.
3.4. W zawodach dzieci kategorie wagowe ustala się po zważeniu uczestników zawodów i nie ma tolerancji wagowej.

§ 4. EFEKTYWNY CZAS WALKI
4.1. W zawodach Judo obowiązują następujące limity czasowe rozgrywanych walk w zawodach indywidualnych
i drużynowych:
> Mężczyźni: Senior/Młodzież – 5min
> Kobiety : Senior/Młodzież – 4 min
> Junior – 4 min
> Junior mł. – 4 min
> Młodzik/Dzieci – 3 min
4.2. Walki rozgrywane są do uzyskania rozstrzygnięcia – nie ma remisów. W przypadku zakończenia się czasu walki
przy jednakowym wyniku punktowym sędzia arbiter zarządza dogrywkę rozgrywaną na zasadzie „Golden Score”.
„Golden Score” toczy się do uzyskania przewagi punktowej przez jednego z zawodników/zawodniczek bez limitu czasu
walki.
4.3. Repasaże toczą się na zasadach regularnej walki zgodnie z zasadami punktu 4.2.
4.4. Podczas zawodów indywidualnych zawodnikowi przysługuje 10 min przerwy pomiędzy kolejnymi walkami.
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§ 5. RODZAJE ZAWODÓW
5.1. Polski Związek Judo organizuje zawody wg następującego systemu.
SENIORZY I SENIORKI
Mistrzostwa Polski
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Puchar Polski
MŁODZIEŻ
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży
Puchar Polski Młodzieży
JUNIORZY I JUNIORKI
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Puchar Polski Juniorek i Juniorów
JUNIORZY MŁODSI I JUNIORKI MŁODSZE
Mistrzostwa Polski (OOM)
Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów młodszych
MŁODZICY I MŁODZICZKI
Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików
Drużynowy Puchar Polski – Reprezentacje Województw.
Puchar Polski Młodziczek i Młodzików.
POZOSTAŁE ZAWODY
Mistrzostwa Polski Weteranów.
Mistrzostwa Polski w Kata.
5.2. W/w zawody muszą być przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo.
5.3. Liczba imprez krajowych może ulec zmianie w zależności od potrzeb szkoleniowych PZ Judo i będzie wynikała
z kalendarza sportowego na dany rok.
5.4. Eliminacje regionalne mogą być wprowadzone lub zawieszane wg potrzeb decyzją Zarządu PZ Judo.
5.5. Wszystkie ww. zawody wynikające z punktu 5.1. prowadzone są przez Komisarza zawodów wyznaczonego przez
zarząd PZJudo oraz sędziowane przez sędziów szkolenia centralnego powoływanych przez Główna Komisję Sędziowską
PZJudo.
5.6. Wszystkie zawody, rozgrywane poza wymienionymi w pkt. 5.1., a które mają być rangowane i/lub rozgrywane pod
egidą PZJudo muszą być prowadzone przez Komisarza zawodów powoływanego przez Zarząd PZJudo i sędziowane
przez sędziów powoływanych przez GKS.
5.7. Tryb ubiegania się o organizację zawodów:
PZJudo może wpisać imprezę sportową do kalendarza sportowego (tzw. Tabela 2) po spełnieniu przez Organizatora
następujących warunków:
a) złożenie wniosku na zarząd PZJudo o wpisanie danej imprezy do kalendarza - do biura PZJudo,
b) spełnieniu wymagań w zakresie odpowiedniej hali sportowej, bazy hotelowej, warunków technicznych,
zaplecza technicznego określonego przez Zarząd PZJudo,
c) zapewnieniu niezbędnego minimum finansowego – m.in. sfinansowanie kosztów wynajmu hali sportowej,
pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji, konferencji technicznej, losowania wraz z ich
wyposażeniem technicznym, pokrycia kosztów sędziów, Komisarza zawodów, delegata PZJudo, lekarza,
obsługi technicznej.
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§ 6. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW DRUŻYNOWYCH.
6.1. Drużyna winna składać się z następującej liczby zawodników / czek, każdy/a w innej kategorii wagowej:
Seniorzy / Seniorki / Młodzież – 4 osoby
Juniorzy / Juniorki – 5 osób
Juniorzy młodsi / Juniorki młodsze – 5 osób
Młodzicy / Młodziczki – 7/6 osób
6.2. Przyjmuje się zasadę rozgrywania zawodów drużynowych bez skrajnych kategorii wagowych w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
Senior/Młodzież: -66; -73; -81; -90; +90
Juniorzy: - 60; -66; -73; -81; -90; +90
Juniorzy mł.: -50; - 55; - 60; -66; -73; -81; +81
Młodzicy: -42; -46; -50; - 55; - 60; -66; -73; +73
Seniorki/Młodzież: -52; -57; -63; -70; +70
Juniorki: -48; -52; -57; -63; -70; +70
Juniorki mł.: -44; -48; -52; -57; -63; +63
Młodziczki: -40; -44; -48; -52; -57; -63; +63
6.3. Zgłoszenia drużyny do zawodów, zgodnie z programem, dokonuje klub w terminie weryfikacji wstępnej do biura PZ
Judo przez system elektroniczny określony w Komunikacie zawodów – zgłoszenie obejmuje drużynę, bez wpisywania
zawodników (do czasu modernizacji programu komputerowego PZJudo).
6.4. Wraz ze zgłoszeniem drużyny poprzez system elektroniczny klub przesyła imienną listę zawodniczek lub
zawodników zgłaszanych do zawodów z podaniem kategorii wagowej, roku urodzenia i posiadanego stopnia
szkoleniowego. Lista ta jest przesyłana na adres email PZJudo i Komisarza zawodów najpóźniej na 48 godzin przed
rozpoczęciem weryfikacji do zawodów.
6.5. Zgłoszenie do każdego meczu kierownik drużyny składa bezpośrednio przed meczem Komisarzowi zawodów lub
osobie przez niego wyznaczonej na listach zgodnie z załącznikiem nr 1.
6.6. Ważenie odbywa się zgodnie z programem zawodów. Zawodnik musi posiadać limit kategorii wagowej zgodnej ze
zgłoszeniem.
6.7. Zawodnik posiadający limit kategorii wagowej wg zgłoszenia ma prawo startować o jedną kategorię wyżej
z możliwością powrotu do kategorii w której został zgłoszony.
6.8. Podczas trwania zawodów kierownik drużyny może dokonać dowolnej ilości zmian w zespole w obrębie kategorii
wagowej.
6.9. Do zawodów drużynowych może być zgłoszona dowolna ilość zawodników wypożyczonych po wykupieniu tzw.
licencji „L”. W jednym meczu może brać udział maksimum dwóch zawodników wypożyczonych z licencją „L”.
6.10. Prowadzenie meczu wykonuje się na listach meczowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 7. REGULAMINY ZAWODÓW
Zawody muszą być przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem Sportowym PZ Judo wg poniższych zasad:
Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, brukselskim lub „każdy z każdym”
w zależności od ilości zgłoszonych w kat. wagowej zawodniczek i zawodników.
Kolejność rozgrywania walk w systemie grupowym:
Grupa V osobowa/zespołowa:
I runda:
II runda:
III runda:
2-5; 3-4
1-5; 2-3
1-4; 5-3

IV runda:
1-3; 4-2

V runda:
1-2; 4-5
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Grupa IV osobowa/zespołowa:
I runda:
II runda:
1-4; 2-3
1-3; 4-2

III runda:
1-2; 3-4

W przypadku rozgrywania walk w dwóch grupach awans uzyskują zespoły z pozycji 1 i 2 obu grup awansując do
półfinału rozgrywanego wg schematu: 1A-2B i 1B-2A, zwycięzcy awansują do finału walcząc o I miejsce
(A, B –oznaczenia grup; 1 i 2 – zajęte miejsca w grupach).
7.1. ZASADY WYŁANIANIA KLUBOWEGO MISTRZA POLSKI
7.1.1. Klubowy Mistrz Polski wyłaniany jest na podstawie łącznej punktacji przeprowadzonych w roku (tj. w roku
kalendarzowym) rozgrywek: Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieży, Juniorów, Juniorów Młodszych.
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona jest oddzielnie.
7.1.2. Pozycja klubu określana jest na podstawie sumy punktów zdobytych w w/w. zawodach indywidualnych przez
zawodniczki i zawodników danego klubu wg punktacji zgodnej z § 20 oraz Drużynowych Mistrzostw Polski wszystkich
grup wiekowych ( w przypadku gdy w danym roku nie zostały rozegrane DMP Seniorów do punktacji zalicza się wyniki
Drużynowego Pucharu Polski ).
7.1.3. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej kluby o zajętym miejscu decyduje
w kolejności:
7.1.3.1. kolejno większa ilość miejsc I, II, III, V, VII zdobytych w MP Seniorów, a później Młodzieży, Juniorów,
Juniorów Młodszych,
7.1.3.2. w przypadku równości wg punktu 3.1 kluby zdobywają w klasyfikacji to samo miejsce.
7.1.4. Wszystkie pozostałe warunki rozgrywania określa Regulamin Sportowy PZ Judo.

7.2. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI.
7.2.1. Mistrzostwa Polski są jedynymi zawodami, w których przyznaje się tytuły Mistrza i V-ce Mistrza Polski w Judo
w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych zgodnych z niniejszym regulaminem.
7.2.2. W Mistrzostwach Polski mają prawo startu wyłącznie zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie.
7.2.3. Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, brukselskim lub „każdy z każdym”
w zależności od ilości zgłoszonych zawodniczek i zawodników w kategorii wagowej.
7.2.4. Udział w zawodach biorą zawodnicy spełniający wymogi § 12 Regulaminu Sportowego na podstawie zgłoszeń
klubowych bez ograniczeń ilościowych w każdej kategorii wagowej.
7.2.5. Ważenie i przegląd lekarski zawodniczek i zawodników odbywa się wg programu zawodów.
7.2.6. Do kat. OPEN rozgrywanych w MP Seniorów/ek zgłoszenie, weryfikacja oraz losowanie odbywa się w dniu
poprzedzającym rozgrywanie walk - wg programu zawodów. Zgłoszenia przyjmuje Kierownik zawodów.
7.2.7. Rozstawienie we wszystkich kategoriach wagowych musi być zgodne z § 16 Regulaminu Sportowego.
7. 3. REGULAMIN ROZGRYWANIA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI .
7.3.1. Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, brukselskim lub „każdy z każdym”
w zależności od ilości zgłoszonych i zweryfikowanych drużyn.
7.3.2. Udział w zawodach biorą zawodniczki i zawodnicy spełniający wymogi § 12 Regulaminu Sportowego na
podstawie zgłoszeń klubowych bez eliminacji.
7.3.3. Klub biorący udział w DMP opłaca startowe za zgłoszoną drużynę w wysokości określonej uchwałą Zarządu
PZJudo.
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7.3.4. Zawody rozgrywane są wg § 6 oraz § 20.
7.3.5. Drużynowy Mistrz Polski kwalifikuje się do Pucharu Europy, a w przypadku jego rezygnacji z udziału w PE
kwalifikację do tych zawodów uzyskuje drugi finalista DMP.
7.3.6. Drużyny mogą posiadać zawodniczki i zawodników wypożyczonych (posiadających polskie obywatelstwo)
spełniających warunki § 12 Regulaminu Sportowego oraz posiadających aktualną wykupioną licencję „L” przed
terminem zgłoszenia drużyny z zastrzeżeniem Regulaminu EJU. W każdym meczu w drużynie musi startować więcej niż
50% zawodników/zawodniczek z klubu zgłaszającego (macierzystego drużyny).
7.3.7. Wszystkie pozostałe warunki rozgrywania Mistrzostw Polski określa niniejszy Regulamin Sportowy PZ Judo.

7.4. REGULAMIN PUCHARU POLSKI.
7.4.1. Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, brukselskim lub „każdy z każdym”,
w zależności od ilości zgłoszonych w kat. wagowych zawodniczek i zawodników.
7.4.2. Zasady kwalifikacji do zawodów:
7.4.2.1. Do zawodów ogólnopolskich PP z każdego regionu kwalifikuje się dowolna ilość zawodników w kategorii
wagowej.
7.4.3. Ważenie i przegląd lekarski zawodniczek i zawodników odbywa się wg programu zawodów ogłoszonego
w Komunikacie zawodów.
7.4.4. Rozstawienie zawodników musi być zgodne z § 16 regulaminu.
7.4.5. Wszystkie pozostałe warunki rozgrywania zawodów określa niniejszy Regulamin Sportowy PZ Judo.
7.4.6. W zawodach Pucharu Polski mogą brać udział zawodniczki / zawodnicy bez względu na obywatelstwo, ale musza
posiadać licencję PZJudo.

7.5. REGULAMIN OTWARTEGO PUCHARU POLSKI.
7.5.1. Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, brukselskim lub „każdy z każdym”,
w zależności od ilości zgłoszonych w kat. wagowych zawodniczek i zawodników.
7.5.2. Zasady kwalifikacji do zawodów: W zawodach ilość startujących jest dowolna. Jedynie organizator może nałożyć
limit zawodników zgłaszanych przez kluby.
7.5.3. Ważenie i przegląd lekarski zawodniczek i zawodników odbywa się wg programu zawodów ogłoszonego
w Komunikacie zawodów.
7.5.4. Rozstawienie zawodników musi być zgodne z § 16 regulaminu.
7.5.5. Wszystkie pozostałe warunki rozgrywania zawodów określa niniejszy Regulamin Sportowy PZ Judo.
7.5.6. W zawodach Pucharu Polski mogą brać udział zawodniczki / zawodnicy bez względu na obywatelstwo.
7.5.7. W przypadku zgłoszenia przez organizatora zamiaru uzyskania statusu zawodów rangowanych przez PZJudo,
akceptację tego faktu wydaje Dyrektor Sportowy PZJudo. Zawody takie muszą mieć obsadę sędziowską powoływaną
przez członka GKS oraz kierownika zawodów powołanego przez PZJudo. Zgłoszenia do tego typu zawodów
dokonywane są przez system elektroniczny PZJudo lub za zgodą Komisarza zawodów z wykorzystaniem innego systemu
zgłoszeń i prowadzenia zawodów.
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7.6. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI (OOM) JUNIORÓW i JUNIOREK MŁODSZYCH
7.6.1. Zawody rozgrywane są systemem eliminacyjnym z podwójnymi repasażami, brukselskim lub „każdy z każdym”
w zależności od ilości zgłoszonych w kat. wagowej zawodniczek i zawodników.
7.6.2.. Organizator > Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe nad OOM sprawuje Polski Związek Judo oraz Wojewódzki Związek Judo na terenie którego
organizowane są zawody. Zawody rozgrywane są pod nadzorem kierownika zawodów PZJudo.
7.6.3. Termin zawodów
Finały: lipiec; Eliminacje w regionach: w terminie nie później niż 3 tygodnie przed datą finałów.
7.6.4. Warunki uczestnictwa
7.6.4.1. Kobiety.
W zawodach mogą brać udział zawodniczki w wieku 15 - 16 lat.
Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodniczki według limitów:
40 kg
44 kg
48 kg
52 kg
57 kg
63 kg
70 kg
+70 kg
8
12
20
20
24
24
16
12
System kwalifikacji do zawodów finałowych:
Kategoria wagowa - 40kg

Kategorie wagowe - 44kg, +70kg

Kategoria wagowa - 70kg
Kategorie wagowe – 48kg, 52kg

Kategorie wagowe - 57kg, 63kg

RAZEM
136

po 1 zawodniczce z eliminacji regionalnych + 4 medalistki
z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (Σ 8
zawodniczek)
po 2 zawodniczki z eliminacji regionalnych + 4 medalistki
z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (Σ 12
zawodniczek)
po 2 zawodniczki z eliminacji regionalnych + miejsca 1-8
z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (Σ 16
zawodniczek)
po 3 zawodniczki z eliminacji regionalnych + miejsca 1-8
z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (Σ 20
zawodniczek)
po 4 zawodniczki z eliminacji regionalnych + miejsca 1-8
z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (Σ 24
zawodniczki)

7.6.4.2. Mężczyźni.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy w wieku 15 - 16 lat.
Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodnicy według limitów:
46 kg
50 kg
55 kg
60 kg
66 kg
73 kg
81 kg
90 kg
12
20
20
24
24
24
24
20

+ 90kg
12

RAZEM
180

System kwalifikacji do zawodów finałowych:
Kategorie wagowe - 46 kg, +90 kg.

Kategorie wagowe - 50 kg, 55 kg, 90 kg.
Kategorie wagowe – 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg.

po 2 zawodników z eliminacji strefowych + miejsca 1-3 z
ostatniego Pucharu Polski juniorów młodszych (Σ 12
zawodników)
po 3 zawodników z eliminacji strefowych + miejsca 1-8 z
ostatniego Pucharu Polski juniorów młodszych (Σ 20
zawodników)
po 4 zawodników z eliminacji strefowych + miejsca 1-8 z
ostatniego Pucharu Polski juniorów młodszych (Σ 24
zawodników)

7.6.5. Zgłoszenia
Imienne zgłoszenie sportowe składają poszczególne kluby do Polskiego Związku Judo w trybie określonym
w Regulaminie Sportowym PZJ (tylko elektronicznie).
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7.7. STANDARDY MAT I POLA WALKI.
7.7.1. Nie zezwala się na rozgrywanie zawodów na matach typu puzzle w grupach wiekowych: senior, młodzieżowiec,
junior, junior młodszy.
7.7.2. Dopuszcza się rozgrywanie zawodów Mistrzostw Polski / Otwarty Puchar Polski / Puchar Polski / na matach
o wymiarach:
Grupa wiekowa /
ranga zawodów
Senior
Młodzież
Junior
Junior młodszy
Młodzik
Dzieci
Zawody
weteranów
Zawody Kata

Wymiary pola walki (m)
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 6 x 6
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7
Rekomendowana 8 x 8
Dopuszczona 7 x 7

Minimalna
liczba mat
3 maty

Uwagi

3 maty

Dopuszcza KZ

3 maty

Dopuszcza KZ

3 metry

Zewnętrzny
pas ochronny
4 metry
3 metry
4 metry
3 metry
4 metry
3 metry
3 metry

3 metry

3 metry

3 maty

3 metry

3 metry

2 maty

4 metry

4 metry

2 maty

3 metry

3 metry

2 maty

Min. pas bezpiecz.
pomiędzy matami
4 metry
4 metry
4 metry

Dopuszcza KZ

3 maty

W zawodach drużynowych rozgrywanych jednocześnie dla mężczyzn i kobiet minimalna ilość mat – 2.
O dopuszczonej większej ilości mat decyduje Komisarz zawodów na podstawie informacji Organizatora
w zakresie zachowania minimalnych odległości bezpieczeństwa, ilości lekarzy/ratowników medycznych, sędziów,
spikerów.
7.8. MISTRZOSTWA REGIONU, ELIMINACJE REGIONALNE
Zawody rozgrywane są wg przepisów i zasad podanych w niniejszym Regulaminie Sportowym PZ Judo dla zawodów
ogólnopolskich.

§ 8 KIEROWNICTWO ZAWODÓW
8.1. ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
a. Organizatorem zawodów jest PZ Judo, który może zlecić organizację innym instytucjom lub organizacjom wg umowy.
b. nadzór nad prawidłowością prowadzenia zawodów pełni kierownik zawodów powoływany przez zarząd PZJudo
c. Obowiązuje poniższy schemat organizacji zawodów:
Delegat zarządu PZJudo <=>

Komisarz zawodów

↓
organizator
KOMISJA SPORTOWA
1.Sekretarz zawodów
2.Spiker – informator
3.Służba medyczna
4.Organizator / obsługa
techniczna

↓
komisja sędziowska
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Uwagi:
a. Delegata Zarządu wyznacza Zarząd PZ Judo.
b. Komisarza zawodów powołuje Zarząd PZJudo lub działający w jego imieniu i z upoważnienia Prezes lub v-ce Prezes
PZJudo.
c. Obsługę tablic i czasu (2 osoby na matę) oraz sędziów do komisji wagi powołuje OZ Judo na terenie, którego
rozgrywane są zawody na pisemny wniosek organizatora złożony z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do
terminów zawodów/ min. sędzia kandydat. W Turniejach Międzynarodowych kalendarza PZ Judo oraz Mistrzostwach
Polski Seniorów i Seniorek obsługę tablic i czasu powołuje GKS z sędziów szkolenia centralnego.
8.1.2. Uprawnienia i obowiązki Delegata Zarządu uregulowane są odrębnymi zarządzeniami Zarządu i nie mogą
kolidować z uprawnieniami Komisarza zawodów oraz Sędziego Głównego.
8.1.3. Obowiązki i uprawnienia Komisarza zawodów /KZ/
8.1.3.1. KZ odpowiada merytorycznie za całość zawodów i prawidłowe ich przeprowadzenie pod względem zgodności
z obowiązującym Regulaminem Sportowym i Przepisami Walki.
8.1.3.2. Po przeprowadzonej weryfikacji wstępnej, losowaniu, i uwzględnieniu wyników z Komisji wagi i przeglądu
lekarskiego KZ dokonuje weryfikacji ostatecznej. W zawodach dzieci KZ decyduje o podziale na grupy wagowe.
8.1.3.3. Dokonuje przeglądu i odbioru obiektu zawodów w zakresie spraw sportowych. Prowadzi całość zawodów,
rozstrzyga kwestie sporne. Ma prawo przyjmowania protestów oraz nakładania kar regulaminowych zgodnie
z Regulaminem Sportowym.
8.1.3.4. Ma prawo po uzgodnieniu z Sędzią Głównym wycofać sędziego z zawodów.
8.1.3.5. Nadzoruje prace sekretariatu, informatora (spikera) oraz służby medycznej.
8.1.3.6. Współpracuje z organizatorem w zakresie spraw organizacyjnych zawodów.
8.1.3.7. Współpracuje z Sędzią Głównym zawodów w zakresie podległego zespołu sędziowskiego w sprawach
organizacyjnych.
8.1.3.8. Przeprowadza weryfikację, losowanie i przegląd obiektu a część z tych czynności może wykonać z pomocą
dokooptowanego zespołu ludzi.
8.1.3.9. KZ rozpoczyna pracę wraz z terminem złożenia przez organizatora zawodów pierwszego komunikatu
organizacyjnego. Za udział w zawodach Komisarze zawodów rozliczani są tak jak sędzia główny zawodów
z mnożnikiem 1,15 a ilość dni jest liczona od chwili rozpoczęcia pracy przy organizacji biura zawodów i weryfikacji tj.
przy zawodach 1 dniowych 1,5x1,15xstawka SG; przy zawodach 2 dniowych = 2,5x1,15xstawka SG, przy zawodach 3
dniowych = 3,5x1,15xstawka SG. Do wartości tych dodaje się obowiązujące prawem wielkości diet. Rozliczenie
kosztów podróży następuje wg zasad ustalonych dla sędziów szkolenia centralnego.
KZ winien posiadać własny sprzęt komputerowy do przeprowadzenia zawodów, drukarkę, toner, papier jako niezbędne
wyposażenie do przeprowadzenia weryfikacji i losowania.
8.1.3.10. KZ winien godnie reprezentować pełnioną funkcję, nie może pełnić na zawodach żadnej innej funkcji
(kierownika zespołu, trenera, sędziego itp.).
8.1.4. Obowiązki i uprawnienia Sędziego Głównego (SG/SK)
8.1.4.1.SG odpowiada za pracę podległego zespołu sędziowskiego pod względem merytorycznym, dyscyplinarnym
i organizacyjnym. Podlega pod względem organizacyjnym Komisarzowi zawodów, z którym na bieżąco współpracuje.
8.1.4.2. Odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie ważenia oraz za prawidłowe sędziowanie zawodów. Wyznacza do
poszczególnych walk obsady sędziowskie spełniające warunki neutralności
zgodnie z Regulaminem Sędziowskim i prowadzi ich klasyfikację. Przed zawodami oraz po ich zakończeniu
przeprowadza niezbędne odprawy sędziowskie.
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8.1.4.3. Zastępcy Sędziego Głównego podlegają Sędziemu Głównemu i pełnią funkcje Sędziów Głównych dla
poszczególnych mat.
8.1.4.4. Sędziom pełniącym funkcje w zawodach organizator zabezpiecza nocleg, zwrot kosztów przejazdu, diety lub
wyżywienie oraz ekwiwalent sędziowski według obowiązujących przepisów.
8.2. ZAWODY REGIONALNE, WOJEWÓDZKIE, KLUBOWE
8.2.1. Obowiązują zasady i regulamin sportowy jak dla zawodów ogólnopolskich.
8.2.1.1. Organizatorem zawodów są: OZ Judo wiodący w regionie, OZ Judo lub klub.
8.2.1.2. W/w. organizacje typują Delegata, Komisarza zawodów oraz obsadę sędziowską.
UWAGA: W szczególnych wypadkach Komisarzem zawodów może być Sędzia Główny (za jego zgodą).

§ 9 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
9.1. Terminy i miejsca zawodów:
Określone są w oficjalnym Kalendarzu Sportowym widocznym na stronie PZJudo
9.1.1. Zawody rozgrywane są na podstawie Kalendarza Sportowego PZ Judo, OZ Judo, pionów sportowych i klubów.
Nadrzędnym Kalendarzem jest Kalendarz Sportowy PZJudo
9.2. Komunikat organizacyjny
Organizator najpóźniej na 30 dni przed zawodami zobowiązany jest przesłać do PZ Judo komunikat organizatora
zawodów ogólnopolskich, który po zatwierdzeniu (przez PZJudo lub Komisarza zawodów) zostaje zamieszczony na
stronie PZJudo. W przypadku zawodów regionalnych komunikat zatwierdza wiodący OZ Judo.
Komunikat winien określać :
-nazwę zawodów
-organizatora/organizatorów zawodów,
- termin zawodów,
- miejsce rozgrywania zawodów,
- adres korespondencyjny, faks i telefon organizatora (adres i godzinę otwarcia biura organizacyjnego zawodównajpóźniej od godz. 14.00), nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów – kierownika biura,
- termin i sposób rezerwacji miejsc noclegowych, ceny noclegów oraz miejsce noclegów,
- miejsce i termin: weryfikacji, konferencji technicznej, losowania,
- termin i miejsce ważenia kontrolnego i oficjalnego oraz przeglądu lekarskiego,
- informacje o ewentualnym transporcie,
- ramowy program zawodów (godzina otwarcia zawodów, godzina rozpoczęcia zawodów, godzina ceremonii dekoracji).
Wzór komunikatu – wg załącznika nr.4.
UWAGA:
Termin zawodów w regionie ustalony Kalendarzem PZ Judo może ulec zmianie w wyjątkowych wypadkach po
uzyskaniu zgody wszystkich zainteresowanych klubów. Zawody mogą być przesunięte tylko na termin nie kolidujący
z akcjami szkoleniowymi PZ Judo.
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§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ZESPOŁU
Każdy zespół (reprezentacja klubu) uczestniczący w zawodach obowiązany jest mieć swojego kierownika. Do jego praw
i obowiązków należy:
1. Znajomość i stosowanie się do przepisów walki i regulaminów PZ Judo
2. Obowiązkowa obecność w czasie zawodów.
3. Złożenia pisemnego zgłoszenia do zawodów poprzez system elektroniczny PZJudo.
4. Utrzymanie dyscypliny zespołu.
5. Przekazywanie Komisarza zawodów dokumentów wymaganych regulaminem sportowym i sędziowskim.
6. Opłata startowego i kar regulaminowych nałożonych przez Komisarza zawodów.
7. Reprezentowanie interesów zespołu w kontaktach z Komisarzem zawodów i organizatorem.
8. Składanie protestów zgodnych z regulaminem.
9. Zajmowanie miejsca trenera lub wyznaczenie trenera do zajęcia miejsca przy macie podczas walki swojego
zawodnika.
UWAGA:
Kierownikiem zespołu może być również trener zespołu.

§ 11 OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW
Oprócz wymagań podanych w § 12 zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:
1. Znajomości regulaminu sportowego i przepisów walki.
2. Zgłoszenia się do walki natychmiast po wezwaniu przez spikera lub sędziego.
3. Zgłaszanie się do uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów oraz wręczania nagród w judogi koloru białego.
4. Zwracanie się do sędziów wyłącznie przez kierownika ekipy z wyjątkiem sytuacji zaistniałych w czasie walki (w
ramach przepisów walki).
5. Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownika zawodów oraz sędziego prowadzącego walkę.
6. Kulturalnego i etycznego zachowania.
7. Zawodnicy zobowiązani są do oddania judogi do naszycia logo sponsora o ile przewiduje to organizator (w
wyznaczonym w komunikacie trybie).

§ 12 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy spełniający warunki:
12.1. Posiadają licencję PZ Judo.
12.2. Posiadają stopnie szkoleniowe minimum:
-seniorki/seniorzy - 2 kyu
-juniorzy, młodzież - 3 kyu
- juniorki/juniorzy młodsi - 4 kyu
-młodzicy, dzieci - 5 kyu
12.3. Wiek zawodnika jest zgodny z § 2 regulaminu
12.4. Posiadają limit wagi zgodny z § 3 i zgłoszeniem do zawodów.
12.5. Posiadają książeczkę sportowo-lekarską ze zdjęciem lub kartę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi
(ważnymi 6 miesięcy) wykonanymi w przychodni Sportowo-Lekarskiej /lub innej upoważnionej/. W przypadku
posiadania karty zdrowia zawodniczka i zawodnik musi posiadać dowód tożsamości lub licencję.
12.6. Uzyskali prawo startu zgodnie z § 13.
12.7. Zostali formalnie zgłoszeni przez klub, który jest członkiem PZ Judo i posiada wykupiona licencję klubową
w PZJudo.
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12.8. Zostali zweryfikowani podczas weryfikacji i zostali rozlosowani.
12.9. Opłacili startowe lub startowe zostało opłacone przez klub.
12.10.Zostali zakwalifikowani do startu po przeglądzie lekarskim.
12.11. Posiadają ubiór zgodny z przepisami walki (za prawidłowość ubioru odpowiada kierownik ekipy), kontrola judogi
odbywa się na zasadzie sokuiteki. W oficjalnych zawodach ogólnopolskich (z tzw. Pierwszego kalendarza) obowiązuje
stosowanie judogi w kolorze białym i niebieskim. W zawodach rangowanych i pozostałych z tzw. drugiego kalendarza
obowiązują judogi w kolorze białym i niebieskim. W zawodach młodzików (poza MP i DMP) dopuszczalne jest
stosowanie w miejsce judogi niebieskiej czerwonej przepaski do judogi białej. Zawodniczka/zawodnik wyczytany jako
pierwszy ubiera białą judogi. Do ceremonii dekoracji wszyscy zawodnicy występują w judogi koloru białego.
Zawodniczki obowiązkowo posiadają koszulki w kolorze białym bez nadruków.
12.12. W zawodach drużynowych dopuszcza się możliwość startu w składzie zgłoszonej drużyny zawodniczek
i zawodników wypożyczonych, pod warunkiem posiadania przez nich dodatkowej licencji „L” PZ Judo. Wartość
wykupu licencji „L” uchwalana jest przez Zarząd PZJudo na początku roku kalendarzowego. W przypadku braku
podjętej uchwały obowiązują następujące wielkości: 150euro za pierwszego zawodnika/zawodniczkę, 200euro za
każdego kolejnego zawodnika/zawodniczkę liczone po oficjalnym kursie bankowym zaokrąglone do pełnych 50 złotych
powyższe zapisy punktu 12.12. Uzyskane środki przeznaczone są: 30% na nagrodę za DMP, 20% za II m., 15% za III m,
pozostała kwota przelewana jest na konto PZJudo.
12.13. Do indywidualnych zawodów ogólnopolskich PZ Judo zawodniczka/zawodnik może być zgłoszona/y tylko
w jednej kategorii wagowej z wyjątkiem turnieju OPEN rozgrywanego wspólnie z MP seniorek i seniorów .
12.14. Zawodnicy zobowiązani są do oddania judogi do naszycia logo sponsora o ile przewiduje to komunikat
organizatora.
12.15. Wszyscy trenerzy biorący udział w zawodach judo zobowiązani są przestrzegać zasad zachowania i ubioru ("Code
of Conduct for Judo Coaches" oraz reguł "Dress Code").
a) Miejsce trenerów podczas walki:
Przy każdej macie za barierami lub reklamowymi panelami winny znajdować się krzesła dla dwóch trenerów,
odpowiednio ze strony białego i niebieskiego zawodnika.
b) Zachowanie Trenerów :
- trener jest odpowiedzialny za zachowanie jego zawodnika od wejścia do opuszczenia areny, przed i po każdej walce.
- obecność trenera na krześle przy tatami będzie ściśle ograniczona do komunikacji z zawodnikiem, taktycznej rady,
zachęty do walczenia, , w czasie od komendy mate do komendy hajime,
- w przypadku kontuzji zawodnika i udzielanej przez lekarza pomocy trener pozostaje na swoim krześle
c) Zabronione zachowanie trenera, kierownika ekipy na terenie areny sportowej:
- komentowanie albo krytyka decyzji sędziów.
- wymuszanie zmiany decyzji sędziów.
- wykonywanie obelżywych gestów do sędziów, urzędników albo publiczności.
- uderzanie w plotki zabezpieczające arenę, plansze reklamujące albo jakieś inne wyposażenie.
- zachowanie będące widocznym brakiem szacunku do przeciwnika, sędziów, trenera przeciwnika, publiczności;
d) Ubiór obowiązujący trenera, kierownika ekipy - Dress Code:
d).1 zawody rangi Mistrzostw Polski wszystkich kategorii:
- konferencja techniczna, losowanie: garnitur lub marynarka z krawatem
- eliminacje: garnitur lub dres reprezentacyjny (klubowy) ze spodniami sięgającymi do butów
- w czasie bloku walk o medale ( czas TV): garnitur lub marynarka z krawatem.
d).2 pozostałe zawody
- konferencja techniczna, losowanie: garnitur lub marynarka z krawatem dres reprezentacyjny (klubowy) po informacji
w Komunikacie Organizacyjnym zawodów.
- eliminacje: garnitur lub dres reprezentacyjny (klubowy) ze spodniami sięgającymi do butów
- w czasie bloku walk o medale (czas TV): garnitur lub marynarka z krawatem (po informacji w Komunikacie
Organizacyjnym zawodów) lub dres reprezentacyjny (klubowy) ze spodniami sięgającymi do butów.
e) Zabronione ubranie podczas przebywania w czasie walki przy tatami: krótkie spodnie, rozebrana górna część ciała,
czapka lub inny rodzaj nakrycia głowy, dżinsy, swetry lub podobne nie związane ze sportem ubranie.
f) Konsekwencje nie stosowania się do reguł.
Trener, który łamie te reguły zachowania i ubioru będzie odsunięty od towarzyszenia jego zawodnikom ze strefy
rozgrywania zawodów na widownię, krzesło trenera do końca walki lub zawodów będzie wolne.
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§ 13 ZASADY KWALIFIKACJI DO ZAWODÓW
13.1. OGÓLNOPOLSKICH
W zawodach ogólnopolskich mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy, którzy zakwalifikowali się zgodnie z § 7
regulaminu sportowego.
13.2. REGIONALNYCH
W eliminacjach w regionie mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy lub drużyny z klubów wchodzących w skład
regionu bez ograniczeń ilościowych lub wg. ustaleń OZ Judo wchodzących w skład regionu.
13.3. MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
W eliminacjach międzywojewódzkich (makroregionalnych) mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy lub drużyny
z klubów wchodzących w skład makroregionu bez ograniczeń ilościowych.
13.4. WOJEWÓDZKICH
Zasady kwalifikacji do zawodów na szczeblu wojewódzkim ustalają Zarządy OZ Judo w porozumieniu
z zainteresowanymi klubami.

§ 14 ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW, WERYFIKACJA
14.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE DO ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH.
14.1.1. Klub dokonuje zgłoszenia imiennego do internetowego systemu zgłoszeń najpóźniej na 5 dni przed zawodami do
biura PZJudo. Korekta zgłoszenia może nastąpić najpóźniej podczas weryfikacji przed rozpoczęciem losowania
u Komisarza zawodów.
14.1.2. Zgłoszenie elektroniczne odbywa się przez stronę internetową z bazą zawodów.
14.1.3. PZ Judo ma prawo ustalić inny sposób zgłoszeń do zawodów.
14.1.4. Korekta zgłoszenia po terminie może dotyczyć zmiany kategorii wagowej lub wykreślenia z zawodów. Dopisanie
innego zawodnika do zgłoszenia traktowane jest jako dokonanie nowego zgłoszenia (nie dotyczy zawodów
drużynowych). Korekty można dokonać drogą elektroniczną na adres: zawody@pzjudo.pl od zamknięcia systemu
zgłoszeniowego (5 dni przed zawodami) do 48 godzin od czasu rozpoczęcia weryfikacji do zawodów; na adres email
Kiomisarza zawodów na 4 godziny przed rozpoczęciem weryfikacji lub podczas weryfikacji do zawodów na stosownym
formularzu. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniony.
14.1.5. Zgłoszenia spóźnione - zgłoszenie dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie) –
może być uwzględnione do czasu zamknięcia weryfikacji do zawodów po dokonaniu wpłaty kary regulaminowej
(Regulamin Sportowy PZJ) nie później niż przed końcem weryfikacji oraz w przypadku zgłoszenia poprzez system
elektroniczny obowiązuje zgłoszenie tego faktu do Komisarza zawodów. Bez dokonania opłaty zgłoszona zawodniczka /
zawodnik nie zostaną rozlosowani.
14.1.6. Procedura zgłaszania zawodników zagranicznych do Otwartego Pucharu Polski:
a) zgłoszenia zawodnika zagranicznego dokonuje jego klub macierzysty na adres zawody@pzjudo.pl w terminie
zgodnym z regulaminem zawodów (do czasu zamknięcia systemu zgłoszeniowego - 5 dni przed zawodami),
b) zgłoszenie musi zawierać:
- nazwę klubu
- nazwę zawodów do których dokonuje się zgłoszenia
- nazwisko i imię, rok urodzenia, kat. wagową, stopień judo
- pieczęć klubu i podpis osoby działającej w imieniu klubu
- imię i nazwisko kierownika ekipy, trenera ew. lekarza drużyny
14.2. ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH
14.2.1. Zgłoszenia drużyny do zawodów, zgodnie z programem, dokonuje klub w terminie weryfikacji wstępnej do biura
PZ Judo przez system elektroniczny określony w Komunikacie zawodów – zgłoszenie obejmuje drużynę, bez
wpisywania zawodników (na stan obecny programu komputerowego PZJudo).
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14.2.2. Wraz ze zgłoszeniem drużyny poprzez system elektroniczny klub przesyła imienną listę zawodniczek lub
zawodników zgłaszanych do zawodów z podaniem roku urodzenia i posiadanego stopnia szkoleniowego. Lista ta jest
przesyłana na adres email PZJudo i Komisarza zawodów najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem weryfikacji do
zawodów.
14.2. WERYFIKACJA
14.2.1. Weryfikacja przedwstępna odbywa się w PZJudo i polega na sprawdzeniu ważności licencji.
14.2.2. Organizator zawodów zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie do przeprowadzenia weryfikacji.
Pomieszczenie musi być wyposażone w dostępne łącze internetowe
14.2.3. Weryfikację do losowania przeprowadza Komisarz zawodów i odbywa się w czasie i miejscu wyznaczonym
w oficjalnym komunikacie zawodów.
14.2.4.Weryfikacja ostateczna odbywa się w miejscu rozpoczęcia zawodów, po przekazaniu Komisarzowi zawodów
Protokołów komisji wag podpisanych, przed rozpoczęciem walk.
14.3.5.Weryfikacja ostateczna polega na stwierdzeniu - przez Komisarza zawodów spełnienia warunków § 12 oraz na
podstawie protokołów wagi i przeglądu lekarskiego potwierdzonych przez komisję wagi i lekarza – ważności losowania,
kwalifikacji zawodników i możliwości rozpoczęcia zawodów.

§ 15 LOSOWANIE
15.1. We wszystkich zawodach, gdzie startuje więcej niż 2 zawodników w wadze lub dwie drużyny musi być
przeprowadzone losowanie kolejności osób/drużyn walczących w zależności od systemu zawodów przyjętego na
podstawie ilości zgłoszonych osób/drużyn.
15.2. Organizator zobowiązany jest zapewnić w przeddzień zawodów od godz. 16.00 pomieszczenie do przeprowadzenia
weryfikacji, konferencji technicznej i losowania. Pomieszczenie to musi być wyposażone w internet dostępny dla
kierownika zawodów oraz w projektor, ekran, niezbędny osprzęt do prezentacji losowania.
15.3. Losowania dokonuje Komisarz zawodów.
15.4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się listy walk generowane z systemu komputerowego.
15.5. Losowanie prowadzone jest przy pomocy komputera lub w wyjątkowych przypadkach z użyciem innych
akcesoriów do losowania.
15.6. W przypadku gdy po weryfikacji ostatecznej następuje zmiana ilości zawodników w danej kategorii wagowej
zmieniająca system rozgrywania walk, Komisarz zawodów po wezwaniu przez spikera zainteresowanych
trenerów/kierowników ekip przeprowadza przelosowanie danej kategorii wagowej z użyciem sprzętu i oprogramowania
jak wyżej.
UWAGA:
Losowanie wszystkich zawodów objętych systemem rozgrywek PZ Judo może odbywać się wyłącznie wg programu
losowania komputerowego autoryzowanego przez PZ Judo.

§ 16 ROZSTAWIENIE
16.1.INDYWIDUALNE ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE.
16.1.1.W zawodach seniorek / seniorów, młodzieży kobiet i mężczyzn, juniorek i juniorów, juniorek i juniorów
młodszych rozstawieniu podlegają zawodnicy z miejsc 1 - 8 rocznego Rankingu PZJ. W razie nieobecności zawodniczek
/zawodników z miejsc 1 - 8 rozstawia się kolejnych zawodników z aktualnego rankingu PZJudo.
W zawodach młodziczek i młodzików rozstawieniu podlegają zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1 - 8 Rankingu PZJ
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z trzech ostatnich indywidualnych zawodów krajowego kalendarza sportowego PZ Judo.
16.1.2. Zawodnicy rozstawieni są wg kolejnych zasad:
16.1.2.1. Rozstawieniu do poszczególnych ćwiartek podlegają zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-4 rankingu
(wg klucza 1-4; 2-3- w przypadku niezgodności rozstawienia z rozstawieniem klubowym następuje zamiana
na pozycjach 3 i 4).
16.1.2.2.
W dalszej kolejności rozstawieniu podlegają zawodniczki i zawodnicy z jednego klubu.
16.1.3.
W turnieju OPEN rozstawieniu podlegają:
1.3.1. Zdobywca 1 i 2 miejsca w poprzednim ogólnopolskim turnieju OPEN.
1.3.2. Aktualni mistrzowie Polski w kategoriach wagowych w kolejności od najcięższej kategorii.
1.3.3. Zawodnicy z jednego klubu.
16.1.4. W Otwartym Pucharze Polski z udziałem zawodników zagranicznych w rozstawieniu pierwszej kolejności
podlegają zawodnicy z Rankingu EJU z miejsc 1 - 8 a następnie wg ppkt.16.1.
UWAGA:
W zawodach, w których prowadzona jest punktacja województw, rozstawieniu podlegają również 1 i 2 zawodniczka/
zawodnik z poszczególnych województw.
16. 2. W DRUŻYNOWYCH ZAWODACH OGÓLNOPOLSKICH:
Zespoły 1-4 (wg klucza 1-4; 2-3) z poprzednich (odpowiednich) zawodów.
.
16.3. W INDYWIDUALNYCH ZAWODACH REGIONALNYCH I WOJEWÓDZKICH
16.3.1. 4 pierwsze zawodniczki i zawodnicy z poprzednich zawodów.
16.3.2. Zawodniczki i zawodnicy z jednego klubu.
16.3.3. Zawodniczki i zawodnicy z jednego województwa.

§ 17 WAŻENIE ZAWODNIKÓW
17.1. Wprowadza się tolerancję wagową:
17.1.1. W zawodach ogólnopolskich seniorek i seniorów (za wyjątkiem Mistrzostw Polski i Drużynowych Mistrzostw
Polski) - 1 kg tolerancji.
17.1.2. W zawodach ogólnopolskich pozostałych wszystkich kategorii wiekowych - brak tolerancji.
17.1.3. W eliminacjach regionalnych w zawodach indywidualnych i drużynowych: – 1 kg tolerancji.
17.2. Ważenia zawodników dokonuje Komisja Wagi powoływana przez:
a) GKS > dla zawodów międzynarodowych – powoływanych spośród sędziów szkolenia centralnego,
b) wiodący OZ Judo (v-ce Prezes ds. sędziowskich) > dla zawodów krajowych – minimum 1 sędzia w każdej komisji
wagi musi być szkolenia centralnego a drugi może być klasy okręgowej lub wyższej, posiadający ważną licencję
sędziowską; powoływani członkowie komisji wagi muszą być z różnych klubów.
17.3. Ważenie winno być przeprowadzone na wadze dziesiętnej lub elektronicznej o aktualnej legalizacji (odpowiada
organizator). Zapis wagi w Protokole ważenia dokonuje się do setnego miejsca po przecinku (np. 73,20).
17.4. Organizator zobowiązany jest zabezpieczyć dwie wagi i udostępnić je w przeddzień rozpoczęcia zawodów od godz.
1400 – waga kontrolna i na godzinę przed oficjalnym ważeniem – waga nieoficjalna. Lokalizacja wagi winna być
ogłoszona w komunikacie organizacyjnym i w miejscu zakwaterowania. Wszyscy zawodnicy ważeni są w jednym
miejscu i na tej samej wadze. Powołuje się dwie Komisje Wagi i wyznacza dwa miejsca ważenia (dwa niezależne
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pomieszczenia) w przypadku jednoczesnego rozgrywania zawodów kobiet i mężczyzn . Organizator zobowiązany jest
zapewnić odpowiednie pomieszczenie umożliwiające w sposób prawidłowy przeprowadzenie wagi.
17.5. Waga oficjalna odbywa się zgodnie z programem zawodów w dniu rozpoczęcia kategorii wagowej i trwa min. 1
godzinę.
17.6. Podczas oficjalnego ważenia zawodniczka i zawodnik ma prawo być kilkakrotnie ważona/y (możliwość
dopuszczona wyłącznie w zawodach krajowych), ważenia dokonują: kobiet – kobiety, mężczyzn – mężczyźni.
17.7. a) Przy ważeniu zawodniczek i zawodników w kategorii senior, młodzież, junior określa się wagę ciała zawodnika
nie ubranego.
b) W kategoriach wiekowych junior młodszy, młodzik, dziecko, podczas ważenia zawodniczka/zawodnik musi mieć na
sobie bieliznę osobistą a dziewczęta dodatkowo t-shirt. Limit wagowy powiększa się o 100g.
17.8. Zawodnik przedkłada Komisji Wagi dokument tożsamości lub licencję.
17.9. Kierownik ekipy lub trener ma prawo sprawdzić stan zapisów w Komisji Wagi odnośnie swoich zawodników
w godzinach pracy Komisji. Wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie po terminie wagi nie będą przyjmowane.
17.10. Dopuszcza się powołanie kilku Komisji Wagi - Decyzję podejmuje Komisarz zawodów, a informacja winna być
umieszczona w Komunikacie Organizacyjnym zawodów lub podana najpóźniej w czasie konferencji technicznej podczas
losowania.
17.11.Zawodnik składa podpis na protokole Komisji Wagi tylko w przypadku, gdy w czasie oficjalnego ważenia nie
posiada limitu wagi.

§ 18 LEKARZ ZAWODÓW.
18.1. Komisję lekarską – lekarza zawodów i/lub ratowników medycznych zabezpiecza organizator zawodów minimum
1 osoba na 1 matę.
18.2. Lekarz Zawodów odpowiedzialny jest za stwierdzenie ważności badań sportowo – lekarskich zawodniczek
i zawodników uprawniających do udziału w zawodach - podpisany i opieczętowany protokół przekazuje Komisarzowi
zawodów.
18.3. Organizator wraz ze służbami medycznymi zabezpiecza stanowisko pomocy medycznej właściwie oznakowane
i wyposażone.
18.4. Podczas trwania walki w przypadku zranienia, choroby albo wypadku lekarz postępuje według reguł opisanych
w przepisach walki i zasadach sędziowania.
18.5. W trakcie zawodów w przypadku kontuzji lub choroby lekarz ma obowiązek stwierdzić aktualny stanu zdrowia
pozwalający na dalsze uczestnictwo w zawodach. Decyzje o możliwości kontynuowania walki lekarz podejmuje
samodzielnie, decyzja ta jest nieodwołalna i nie podlega protestom.

§ 19 BADANIA ANTYDOPINGOWE
19.1. W przypadku prowadzenia badań antydopingowych wyznaczone zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek
podporządkować się regulaminowi badań antydopingowych i Komisji Antydopingowej.
19.2. Odmowa poddania się badaniom antydopingowym jest jednoznaczna z pozytywnym wynikiem badania.
19.3. Organizator zabezpiecza pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli antydopingowej (załącznik).
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§ 20 PUNKTACJA WALK I ZASADY USTALANIA MIEJSC W ZAWODACH
20.1. PUNKTACJA WALKI
20.1.1. Punkty zasadnicze w zawodach indywidualnych i drużynowych:
- walka wygrana - 1:0
- walka przegrana - 0:1
20.1.2. Punkty pomocnicze uzyskane przez zawodnika podczas walki:
- Ippon, Hansoku-make, Sogo Gachi, Fusen, Gachi, Kiken Gachi - 10 pkt.
- Waza – ari -7 pkt. ( 2xWaza-ari – 10pkt)
- Yuko -5 pkt.
- Kara shido – (-1) pkt.
UWAGA :
Punktów pomocniczych nie sumuje się, o zwycięstwie decyduje najwyżej oceniona technika (ilość kar).
20.2. PUNKTACJA ZAWODÓW W RÓŻNYCH SYSTEMACH ROZGRYWANIA
Eliminacyjny z podwójnymi repasażami – „francuski”, ,„brukselski”, eliminacyjny z pojedynczym repasażem –
„olimpijski”,
I m - 9,0 pkt.
II m - 7,0 pkt.
III m - 5,5 pkt.
V m - 3,5 pkt
VII m - 1,5 pkt.
W przypadku rozgrywania walk w systemie „każdy z każdym” punkty przyznaje się wg poniższych zasad:
I miejsce = (n+1) (n – ilość zawodników),
II miejsce o 2 pkt. mniej, kolejne po 1 pkt. mniej.
5 zawodników: Im – 6pkt; IIm – 4pkt; IIIm – 3pkt; IVm – 2pkt; Vm – 1 pkt
4 zawodników: Im – 5pkt; IIm – 3pkt; IIIm – 2pkt; IVm – 1pkt
3 zawodników: Im – 4pkt; IIm – 2pkt; IIIm – 1pkt;
2 zawodników: Im – 3 pkt
UWAGI:
1. Zawodnicy, którzy zajęli III miejsce w grupach zajmują V miejsce w turnieju (system brukselski).
2. Zawodnicy, którzy zajęli IV miejsce w grupach zajmują VII miejsce w turnieju (system brukselski)
20.3. ZAWODY INDYWIDUALNE – ZASADY USTALANIA MIEJSC
20.3.1. W krajowych zawodach indywidualnych zwycięzca walki musi być ogłoszony.
20.3.2. W walkach o I lub III miejsce w turniejach indywidualnych – w wypadku wycofania zawodniczki czy zawodnika
przez lekarza i ogłoszonym remisie przez sędziów, zdobywcą I lub III miejsca zostaje zawodniczka lub zawodnik zdolny
do dalszej walki.
20.3.3. Jeżeli zawodniczka/k w czasie walki zostaje uznana/y przez lekarza za niezdolną/go i wycofana/ny, może ona
brać udział w dalszej części zawodów. Zawodniczka i zawodnik, który przegrał walkę w wyniku przekroczenia
dopuszczalnej ilości interwencji lekarskich w czasie 1 walki (powyżej 2) ma prawo do dalszych walk. Dalszy udział
(w obu wypadkach) jest dopuszczalny pod warunkiem dostarczenia przez kierownika drużyny do Kierownika Zawodów
zgody lekarza na udział przed rozpoczęciem kolejnej walki.
20.3.4. W przypadku niestawienia się zawodniczki czy zawodnika do walki po upływie 60 sek. od momentu
dwukrotnego wezwania przez spikera arbiter ogłasza zwycięstwo zawodniczki lub zawodnika, który stawił się do walki.
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O momencie włączenia stopera decyduje Komisarz zawodów (dotyczy zawodów krajowych), w przypadku upływu czasu
w związku z pomiarem judogi wykluczenie następuje po decyzji Komisarza zawodów.
20.3.5. W przypadku uzyskania przez obydwie zawodniczki czy zawodników IPPON należy natychmiast powtórzyć
walkę, jeśli jeden z zawodników wycofa się lub nie jest zdolny do walki przegrywa ją.
20.3.6. W przypadku dyskwalifikacji obydwóch zawodników w walce o miejsca I lub III w turniejach indywidualnych –
obaj zawodnicy zdobywają odpowiednio II lub V miejsce.
20.3.7. W przypadku bezpośredniej dyskwalifikacji zawodnik zostaje wykluczony z dalszych zawodów ( z wyjątkiem
hansoku-make otrzymanym za akcję z nurkowaniem głową lub za łapanie poniżej pasa) jednocześnie zostaje
sklasyfikowany na dotychczasowej pozycji w zawodach.
20.3.8. W grupach eliminacyjnych półfinałowych i finałowych w systemach „każdy z każdym” i brukselskim
w przypadku wycofania zawodniczki lub zawodnika przez lekarza z zawodów anuluje się i nie przyznaje punktów
pomocniczych w walkach z tą zawodniczką lub zawodnikiem oraz wycofanej zawodniczce czy zawodnikowi.
W przypadku jeśli jest to ostatnia walka w grupie a zawodniczka lub zawodnik zostaje wycofany przez lekarza to jego
dotychczasowy dorobek punktowy nie ulega anulowaniu a zawodniczka czy zawodnik zdolny do walki otrzymuje
10 punktów pomocniczych.
20.3.9. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez więcej niż 2 zawodniczki lub 2 zawodników w walkach
grupowych o kolejności decyduje niższa waga ciała podczas oficjalnego ważenia a jeśli to nie przynosi rozstrzygnięcia to
rozstrzyga waga ciała po rozegraniu wszystkich walk w grupie.
20.3.10. W przypadku równej ilości punktów zasadniczych i pomocniczych dwóch zawodniczek i zawodników
w walkach grupowych decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
20.3.11. Zawodniczka / zawodnik w kategorii juniora młodszego lub młodzika przegrywający walkę w wyniku utraty
przytomności jako skutku zastosowania techniki shime waza (duszenie) zostaje wycofany z zawodów z zachowaniem
dotychczas wywalczonego miejsca
20.4. ZAWODY DRUŻYNOWE – ZASADY USTALANIA MIEJSC:
20.4.1. O zwycięstwie pomiędzy drużynami w danym meczu decyduje:
20.4.1.1. większa ilość punktów zasadniczych zgodnie z § 20 pkt. 1.1
20.4.1.2. w dalszej kolejności większa ilość punktów pomocniczych zgodnie z § 20
20.4.1.3. w przypadku potrzeby ustalenia kolejności należy rozegrać dodatkowe walki w wylosowanych 3 kategoriach
wagowych, w których drużyny posiadają zawodników. W przypadku braku 3 takich kategorii Komisarz zawodów losuje
1 kategorię, której wynik rozstrzyga o kolejność drużyn.
20.4.1.4. w przypadku niezdolności do walki jednego z zawodników w wyniku kontuzji przy braku winnego walkę
wygrywa zawodnik zdolny do dalszej walki i otrzymuje 10 punktów pomocniczych
20.4.2. O kolejności miejsca w zawodach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” lub brukselskim (walki w grupach)
decydują:
A. ilość wygranych spotkań,
B. wyższa różnica punktów pomocniczych
C. ilość wygranych walk (punktów zasadniczych)
D. ilość punktów pomocniczych
E. wynik bezpośredniego spotkania
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§ 21 SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Z zawodów Judo rozgrywanych na podstawie § 5 prowadzona jest sprawozdawczość
21.1. Sprawozdanie z zawodów ogólnopolskich opracowuje Komisarz zawodów i przekazuje z załącznikami (listy walk,
protokóły wagi, weryfikacji, przeglądu lekarskiego i inne dokumenty oficjalnie wpływające do Komisarza zawodów,
informację o nałożonych karach, raport z zawodów) do PZ Judo. Przekazanie raportu winno nastąpić w ciągu 48 godzin
drogą elektroniczną od zakończenia zawodów.
21.2. Sprawozdanie z zawodów regionalnych-eliminacyjnych opracowuje Komisarz zawodów w regionie, sporządza
listy walk w 2 egzemplarzach, z których jeden przesyła do PZ Judo, a drugi do wiodącego OZ Judo w terminie 48 godzin
od zakończenia zawodów.

§ 22 NAGRODY, PROTESTY, KARY
22.1. NAGRODY
22.1.1. W zawodach przyznaje się nagrody honorowe, medale, puchary, dyplomy a także nagrody rzeczowe lub
pieniężne.
22.1.2. Nagrody na zawodach dostarcza organizator zgodnie z umową z PZ Judo.
22.1.3. Dopuszcza się inne formy okazjonalnego nagradzania po uzgodnieniu z Komisarzem zawodów.
22.1.4. Najlepszego zawodnika zawodów typuje trener Kadry Narodowej danej grupy wiekowej w oparciu o opinię
trenerów klubowych.
22.1.5. W zawodach obowiązkowo przyznaje się:
22.1.5.1. W Mistrzostwach Polski za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-5 dyplomy.
Medal otrzymuje również trener złotego medalisty/medalistki MP
22.1.5.2. -w PP za miejsca 1-5 dyplomy
22.1.5.3. -klubom, które w zawodach drużynowych zajęły miejsca 1-3 – puchary, za miejsca 1-5 – dyplomy. Zawodnicy
(max. 2 w kategorii wagowej) oraz trenerzy klubów, które zdobyły miejsca 1-3 otrzymują medale.
22.1.5.4. -w Mistrzostwach Regionu za miejsca 1-3 – medale, za 1-5 dyplomy.
22.1.5.5.-w zawodach regionalnych-eliminacjach za miejsca 1-3 dyplomy
22.2. PROTESTY
22.2.1. Protesty powinny być przedkładane przez kierownika zespołu na piśmie Komisarzowi zawodów w czasie trwania
zawodów a najpóźniej w ciągu 24 godzin po ich zakończeniu do PZ Judo, OZ Judo. Protest winien być rozpatrzony lub
zaopiniowany przez Komisarza zawodów oraz Sędziego Głównego (w sprawach sędziowskich). Protesty nie mogą
dotyczyć ocen i decyzji sędziów prowadzących walkę, chyba, że podjęto decyzje sprzeczne
z przepisami walki.
22.2.2. Protesty nie rozpatrzone w czasie zawodów, Komisarz zawodów przedkłada stosownie do rangi zawodów do
rozpatrzenia przez PZ Judo lub OZ Judo w terminie 48 godzin od zakończenia
zawodów.
22.2.3. Protest powinien być rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu najpóźniej w terminie 2 miesięcy.
O decyzji w sprawie protestu zainteresowany powinien być poinformowany w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.
22.2.4. Klub składający protest wpłaca do Komisarza zawodów wadium w wysokości 5 x startowe. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia protestu kwota ta podlega zwrotowi.
22.2.5. Kierownicy ekip mają prawo składać na piśmie uwagi dotyczące spraw sędziowskich, organizacyjnych itp.
Komisarzowi zawodów lub do PZ Judo, OZ Judo.
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22.3. KARY
Kluby będą karane za nieprzestrzeganie regulaminu sportowego i przepisów PZ Judo w zawodach międzynarodowych,
ogólnopolskich, regionalnych wg poniższego zestawienia
22.3.1. Za nie zgłoszenie się na wagę zawodnika zgłoszonego, zweryfikowanego i rozlosowanego > 10 x wysokość
startowego od zawodnika
22.3.2. Za spóźnione zgłoszenie do zawodów Indywidualnych -100zł, Drużynowych - 300zł
22.3.3. Za udział w ceremonii otwarcia, zamknięcia lub dekoracji zwycięzców w nieodpowiednim stroju
> 3 x wysokość startowego od zawodnika
22.3.4. Za nieuzasadnione nie zgłoszenie się do ceremonii dekoracji > 5 x wysokość startowego od zawodnika
22.3.5. Za niewłaściwe zachowanie uczestnika (zawodnika, trenera, kierownika ekipy, lekarza, osoby towarzyszącej)
podczas zawodów po uprzednim wezwaniu przez Komisarza zawodów:
a) odsunięcie trenera /kierownika ekipy od krzesełka przy macie,
b) Dyscyplinarne wycofanie z zawodów.
b) kara pieniężna maksymalnie do wysokości jednej średniej krajowego wynagrodzenia (trener, kierownik)
22.3.6. Za powołanie komisji wag niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu kara dla wiodącego OZ Judo, który
powołuje komisje wag w wysokości > 10 x startowe.
UWAGI:
1. Kary egzekwuje Komisarz zawodów.
2. Kara wymieniona w pkt. 1 i 4 winna być wpłacona do organizatora zawodów.
3. Kary wymieniona w pkt. 2, 3, 5 i 6 wpłacane są na konto PZ Judo
4. W przypadku nie uiszczenia kar z poz. 2 i 5zawodnicy klubu nie mają prawa startu w danych zawodach, a z poz. 1, 3,
4 w zawodach najbliższych, aż do czasu uregulowania należności.
5. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania kary w trakcie rozgrywania zawodów wszystkie kary są nakładane
na klub (również te, które dotycząca zawodnika, trenera, działacza) i wysyłane w postaci faktury na adres klubu.

§ 23 PRAWO INTERPRETACJI REGULAMINU SPORTOWEGO
23.1. Niniejszy Regulamin Sportowy jest oficjalnym dokumentem obowiązującym od dnia jego publikacji wszystkie
organizacje Judo w Polsce.
23.2. Unieważnia się wszystkie poprzednie regulaminy sportowe.
23.3. W sprawach interpretacji oraz sytuacji nie objętych Regulaminem w trakcie zawodów ostateczne decyzje
podejmuje Komisarz zawodów po konsultacji z delegatem Zarządu lub samodzielnie w zależności od złożoności sprawy.
W sprawach przepisów walki podejmuje decyzje po skonsultowaniu z Sędzią Głównym.
23.4. Wszelkie sprawy dotyczące interpretacji Regulaminu Sportowego podczas zawodów sportowych od chwili
rozpoczęcia pracy biura zawodów rozstrzyga Komisarz zawodów, w pozostałym czasie rozstrzyga Zarząd PZ Judo.
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJudo w dn. 10.03.2014r.
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Załącznik nr 1.

ZGŁOSZENIE
DO:………………………………………………………….…….
Miejscowość, data: ………………..…………………………………………………..

KLUB:……………………………………………………………..

L.p

Kat. wagowa

Nazwisko i Imię

Waga

Rok urodzenia Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24

Kierownik drużyny:

Trener:
Komisja wagi:
1
2
Załącznik nr.2

LISTA MECZOWA
ZAWODY:
Miejscowość, data:
DRUŻYNA:

Kategoria

DRUŻYNA:

Nazwisko i Imię

WYNIK

Nazwisko i Imię

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:
WYNIK MECZU:

:

male punkty

:

Kierownik
drużyny:………………………………….

Kierownik
drużyny:………………………………….
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Sędzia
arbiter:……………………………………….

Komisarz
zawodów:…………………………………

załącznik nr 3

Zawody: ................................................................................................................................................
Miejscowość, data:.................................................................

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY:................................................................................................
DO MECZU Z:............................................................................................................................ ...

Kat. wagowa

Nazwisko i Imię

Podpis trenera/kierownika drużyny:...........................
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Załącznik nr. 4

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
NAZWA IMPREZY
KATEGORIA WIEKOWA
RANGA
MIEJSCE I DATA


ORGANIZATORZY
ZAWODÓW:

 TERMIN:
 MIEJSCE ZAWODÓW:
 ADRES
ORGANIZATORA

 BIURO ZAWODÓW:






Polski Związek Judo
KLUB ORGANIZATOR
Urząd Miasta ORGANIZATORA
INNI ORGANIZATORZY (urząd
marszałkowski, federacja, itp.)

DATA ROZGRYWANIA ZAWODÓW
HALA SPORTOWA - DOKŁADNY ADRES
DOKŁADNY ADRES ORGANIZATORA
tel.: Z NUMEREM KIERUNKOWYM
fax: Z NUMEREM KIERUNKOWYM
e-mail: DOKŁADNY ADRES EMAIL
Dokładny adres Biura zawodów z numerem telefonu.
Imię i Nazwisko oraz numer tel komórkowego Kierownika
Biura / osób pracujących w Biurze
PLAN PRACY BIURA ZAWODÓW:
W dniu (PRZEDDZIEŃ-DATA) (DZIEŃ TYGODNIA) w godz.
PRACY BIURA ZAWODÓW (14:00 – 22:00)
W dniu/DNIACH ZAWODÓW(DZIEŃ/DNI TYGODNIA) w godz.
09:00 – do zakończenia zawodów.

 ZASADY
UCZESTNICTWA
W ZAWODACH /
SYSTEM ZAWODÓW:



ZGŁOSZENIA SPORTOWE
DO ZAWODÓW,
KOREKTY:
DO DATA (WŁĄCZNIE)

1. Zawody zostaną rozegrane na ILOŚĆ SŁOWNIE 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. Podać dokładna datę zgłoszeń
Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą
uwzględniane! (dotyczy zawodników polskich). Zgłoszenie
dokonane po terminie (system przyjmuje zgłoszenia dokonane po
terminie) – kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo).
b) Tryb dokonania korekt: do 5 DNI PRZED ZAWODAMI – PODAĆ
DOKŁĄDNĄ DATĘ drogą elektroniczną przez system. Po DATA Z

zawody@pzjudo.pl,
oraz na adres email Komisarza zawodów lub podczas
POPRZEDNIEGO ZDANIA e-mail na adres

weryfikacji do zawodów. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie
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uwzględniany.



KOSZTY UCZESTNICTWA:



OPŁATA STARTOWA

 WIEK STARTUJĄCYCH
STOPIEŃ SZKOLENIOWY

 KATEGORIE WAGOWE:

 ZAKWATEROWANIE DLA

ZAWODNIKÓW
I TRENERÓW:

ZAKWATEROWANIE DLA
DELEGATÓW PZJUDO,
KOMISARZA ZAWODÓW,
SĘDZIÓW:

 PROGRAM ZAWODÓW:

KTO PONOSI
PODAĆ W PLN LUB W EURO (ZAWODY MIĘDZYNARODOWE)
PODAĆ OBOWIĄZUJĄCY WIEK I STOPIEŃ SZKOLENIOWY
WYMAGANY DLA DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ ZAWODÓW
KATEGORIA WIEKOWA ( KOBIETY)
WYSZCZEGÓLNIENIE WAG
KATEGORIA WIEKOWA (MĘŻCZYŹNI)
WYSZCZEGÓLNIENIE WAG
Rezerwację noclegów należy złożyć poprzez
e-mail ADRES lub fax: Imię i Nazwisko oraz TELEFON OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ ZA NOCLEGI
do dnia DATA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I GWARANTUJĄCA
ZORGANIZOWANIE NOCLEGÓW PRZEZ ORGANIZATORA
Koszt noclegu : PODAĆ KWOTĘ ZA 1 OSOBĘ LUB ZA POKÓJ zł
WYSZCZEGÓLNIĆ ZAREZERWOWANE WSTĘPNIE HOTELE/MIEJSCA
NOCLEGOWE ( INTERNATY, BURSY, PENSJONATY ITP.)
Za niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone kosztami.

DOKŁADNY ADRES HOTELU
tel.: Z NUMEREM KIERUNKOWYM
fax: Z NUMEREM KIERUNKOWYM
e-mail ….( O ILE JEST)
DATA – PRZEDDZIEŃ ZAWODÓW
Przyjazd, zakwaterowanie ekip w godzinach 14:00 – 22:00
Weryfikacja, konferencja techniczna, losowanie ( godziny i miejsce)
DATA ROZGRYWANIA ZAWODÓW (miejce)
Godzina 10:00 – otwarcie zawodów.
Godzina 10:15 – walki eliminacyjne i repasażowe we wszystkich
kategoriach wagowych.
GODZINA OTWARCIA I ROZPOCZĘCIA BLOKU WALK FINAŁOWYCH–
blok walk finałowych i dekoracja medalistów.
LUB ALTERNATYWNIE:
Godzina 09:45 – otwarcie zawodów.
Godzina 10:00 – walki eliminacyjne i repasażowe we wszystkich
kategoriach wagowych.
15 minut po zakończeniu eliminacji – blok walk finałowych i
dekoracja medalistów.

 KOMISARZ ZAWODÓW

Imię i Nazwisko wraz z telefonem i emailem

 WERYFIKACJA DO
LOSOWANIA:

DOKŁADNY ADRES miejsca weryfikacji
Weryfikację do zawodów przeprowadza Komisarz zawodów
w terminie :
Godz. 19:00 – 20:30 w dniu DATA PRZEDDNIA ZAWODÓW
we wszystkich kategoriach wagowych.

 KONFERENCJA
TECHNICZNA
I LOSOWANIE:

DOKŁADNY ADRES miejsca Konferencji Technicznej
i Losowania
Godzina 21:00 w dniu PRZEDDZIEŃ ZAWODÓW – PODAC
DATĘ I DZIEŃ TYGODNIA
NA KONFERENCJI TECHNICZNEJ I LOSOWANIU OBOWIĄZUJE
DRESS CODE – MARYNARKA, KOSZULA, KRAWAT, DŁUGIE
SPODNIE, PEŁNE BUTY.
Zawody wymienić kategorię wiekową i ewentualnie wagową ( przy
OPEN to dzień poprzedzający jej rozgrywanie 15 minut po
zakończeniu dekoracji dnia ) we wszystkich kategoriach wagowych
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 SĘDZIA GŁÓWNY

 JUDOGI

 WAŻENIE

 CZAS WALKI

 SPRAWY SĘDZIOWSKIE:

 INNE INFORMACJE:

Podać Imię i Nazwisko oraz numer telefonu
1. Obowiązują judogi białe ( pierwszy wyczytany zawodnik)
i niebieskie ( W MŁODZIKACH DOPUSZCZA SIĘ CZERWONĄ
PRZEPASKĘ)
2. Kontrola judog odbywa się na zasadzie Sokuteiki
3. Do dekoracji obowiązuje judoga koloru białego
PODAĆ DOKŁADNY ADRES WAGI/WAG w poszczególnych
dniach
Waga kontrolna w dniu DATA PRZEDDNIA ZAWODÓW
w godzinach 1400 - 2200
Waga oficjalna i przegląd lekarski :
DZIEŃ ZAWODÓW DATA I DZIEŃ TYGODNIA
w godzinach 800 – 900 (organizator może wydłużyć czas ważenia do
2 godzin od 700 do 900)
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
200g dla zawodniczek i 100g dla zawodników.
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
Czas walki – ( CYFRA) minuty,
Kategoria JUNIOREK/JUNIORÓW MŁODSZYCH:
Stosowanie 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.
KATEGORIA MŁODZICZEK/MŁODZIKÓW:
 Podczas Stosowania kansetsu waza sędzia ogłosi ippon w
momencie uzyskania wyprostowania atakowanej ręki.
Stosowanie shime waza jest dozwolone. Zawodniczka/zawodnik,
który nie podda się podczas stosowania shime waza i straci
przytomność z powodu stosowania 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 oraz Code of Conduct for
Judo Coeches
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ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

W MIEJSCE

ROZGRYWANIA ZAWODÓW ( MIASTO/WOJEWÓDZTWO)
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