
 
 

 

 
„Szansą dla Każdego” 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA JASŁA 

               04-05.03.2017 
UKS ASW 

JUDO JASŁO 

 

 Organizatorzy International Judo League      www.ijl-poland.com 

 UKS ASW Jasło                     04-05.03.2017       www.judo-jaslo.pl 

 OKAY Opole                         11-12.03.2017       www.judookay.opole.pl    

 UKS FENIKS Bytom             08-09.04.2017      www.feniks.bytom.pl 

 Juvenia Wrocław                    03-04.06.2017       www.gwardiajuvenia.pl 

 Olimp Judo Team Nowa Sól  17-18.06.2017       www.olimpjudoteam.pl                 

 MUKS Kokoro Łódź              23-24.09.2017      www.judolodz.pl 

 Judo Panda Warszawa            21-22.10.2017      www.judopanda.pl 

 TS Wisła Kraków                   11-12.11.2017       www.tswisla.pl/category/judo  

 Conrad Gdańsk                      18-19.11.2017       www.judoconrad.pl 
MIASTO JASŁO 

 

 

Turniej pod patronatem: 

- Burmistrza Miasta Jasła 

- Marszałka Województwa Podkarpackiego 

- Kuratora Oświaty w Rzeszowie 

Termin  i  

miejsce zawodów  
04-05.03.2017 

Hala MOSIR, ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło 
 

Adres 

korespondencyjny  

 

Tel.  00 48 662 139 919   e-mail: infojudojaslo@op.pl 

Biuro Zawodów HALA MOSIR – Podkarpackie Centrum Sportów Walki 

38 – 200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 

Osoby 

odpowiedzialne 

Kierownik zawodów i seminarium (+48 662 139 919) – Przemysław Czarnecki 

Kierownik sędziów – Mirosław Nowicki 

Zgłoszenia do 

zawodów  

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres 

infojudojaslo@op.pl,  najpóźniej do godziny 8:00 dnia 03.03. 2017  

Zgłoszenia przesyłamy na formularzu zgłoszeniowym. Załącznik nr 1. 

Sędziowie Licencjonowani 

Seminarium 

szkoleniowe  

Prowadzący Krzysztof Wiłkomirski - Medalista Mistrzostw Świata (2001) i Europy (2003) 

Dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich Ateny2004 i Pekin 2008, wielokrotny 

medalista Mistrzostw Polski 
 

05.03.2017 (niedziela) – dwie sesje treningowe 9:00 – 11:00 i 14:00-16:00 (technika i randori).  

W campie mogą uczestniczyć również Juniorzy/ki Mł, czyli 2002-2000 – bezpłatnie. 

http://www.ijl-poland.com/
http://www.ijl-poland.com/
http://www.judo-jaslo.pl/
http://www.judookay.opole.pl/
http://www.feniks.bytom.pl/
http://www.gwardiajuvenia.pl/
http://www.olimpjudoteam.pl/
http://www.judolodz.pl/
http://www.judopanda.pl/
http://www.tswisla.pl/category/judo
http://www.judoconrad.pl/
mailto:infojudojaslo@op.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_judo
https://pl.wikipedia.org/wiki/2001
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_judo
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003


Zasady 

uczestnictwa w 

zawodach / 

sędziowanie - 

przepisy walki/ 
ważenie zawodników 

 Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U 17 i U 15 lub zgoda rodziców w U13  

i U11, U 9 okazane sędziemu podczas ważenia,  

 Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia, 

 U 13 zakaz stosowania kansetsu-waza /dźwigni/ i shime-waza /duszeń/  

 U 11, U 9 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan, rzutów poświęcenia i rzutów 

obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”) 

  dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej.  Zawodnik w niebieskiej judogi 

będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie wyczytany jako drugi 

 Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową i badania lekarskie 

 Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w 

zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju 

 Zawodnik/czka nie mieszczący/a się w limicie kategorii wagowej, w której został/a 

zgłoszony/a do zawodów zostanie automatycznie przepisany/a do innej kategorii wagowej 

 Podczas ważenie wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie bieliznę osobistą 

 We wszystkich kategoriach wiekowych 200 gram tolerancji 

 UWAGA: W zaplanowanych w programie zawodów godzinach ważenia będą ważeni 

WYŁĄCZNIE zawodnicy/czki z podanych  kategorii wiekowych !!! 
 

Program zawodów  

 

 

 

 

               

             

 

 

                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie sali zawodów 7:00 

Waga: sobota 04.03.2017 godz. 7.30 – 10.00 
Otwarcie zawodów: 11.00 

Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą poniżej. Dodatkowo jest możliwość zważenia w piątek od 

19.30-20.00. 

Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej kategorii 

wagowej.  

Godziny rozpoczęcia walk mogą ulec zmianie /zależne od ilość uczestników/ 
 

U9 Dziewczęta (2009-2010) 2 minuty, czas ciągły: 

18/20/22/25/28/31/34/37/+37 

 

U9 Chłopcy (2009-2010) 2 minuty, czas ciągły:  

19/21/24/27/30/33/36/39/+39 

 

U11 Dziewczęta (2007-2008) 2 minuty, czas ciągły: 

22/25/28/31/34/37/41/46/+46 

 

U11 Chłopcy (2007-2008) 2 minuty, czas ciągły:  

21/24/27/30/33/36/39/42/46/51/+51 

 

U13 Dziewczęta (2005-2006) 2 minuty: 

 31/34/37/40/44/48/52/56/+56 

 

U13 Chłopcy (2005-2006) 2 minuty: 

 30/33/36/39/42/46/50/55/60/+60 

 

U15 Dziewczęta (2003-2004) 3 minuty:  

33/36/40/44/48/52/57/63/70/+70 

 

U15 Chłopcy (2003-2004) 3 minuty:  

35/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81 

 

U17 Dziewczęta (2000-2002) 4 minuty: 

40/44/48/52/57/63/70/+70 

 

U17 Chłopcy (2000-2002) 4 minuty: 

46/50/55/60/66/73/81/+81 

 

Dogrywka:    U 11, U 9 – bez dogrywki 

                       U 13 – 1 minuta Golden Score 

                       U15 - odbywa się w formie GS bez ograniczenia czasowego   



 

Nagrody i 

wyróżnienia: 

 Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.  

 Puchary dla klubów za miejsca od I do V 

 

System 

przeprowadzenia 

zawodów: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 6 matach, 

System walk:  

2 zawodników - do dwóch wygranych,  

3-5 każdy z każdym, 

6-8 brukselski, 

powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem. 

Opłata Startowa 30 zł od zawodnika 

20 zł od zawodnika – start w drugiej kategorii 

Zawodnicy zagraniczni zwolnieni z opłaty startowej 

Zaproszone kluby: Zaproszone kluby z Słowacki, Czech, Ukrainy, Belgii, Armenii, Uzbekistanu, Węgier, Rumunii, 

Słowenii, Niemiec, Łotwy oraz kluby z całej Polski 

Zakwaterowanie Rezerwacja noclegu do dnia 27.02. 2017 r. na karcie noclegowej  /niedziela/ 
 Kartę noclegową należy wysłać na adres mailowy infojudojaslo@op.pl 

Kluby zainteresowane noclegiem proszone są kontakt z organizatorem – Przemysław 

Czarnecki – 662 139 919 

Istnieje również możliwość noclegu na macie - nieodpłatnie 

Informacje 

organizacyjne: 

Dekoracja zawodników dla U9, U 11 po zakończeniu całej kategorii wiekowej, dekoracja U 13 i U 

15, U17 nastąpi po zakończeniu turnieju (tylko w judogi). 

 

Na terenie zawodów stoiska sportowe oraz gastronomiczne. 

Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia w cenie: obiad 15,00 zł. Posiłki podawane będą w 

kawiarni GRUBCIO na terenie hali sportowej. 

Prosimy o precyzyjne zgłaszanie uczestników do zawodów ze względów organizacyjnych. 

 

      Miejsce zawodów: 

Hali 1. 

 

Hala 2. 

 

mailto:infojudojaslo@op.pl


 

 

 

 
 Karta zgłoszenia miejsc noclegowych 

Nazwa Klubu Dane kontaktowe 

(osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie) 

  

 

 
Zakwaterowanie i wyżywienie dnia ………2017 

 Nocleg 
(podać ilość ) 

Śniadania 
(podać ilość) 

Obiady 
(podać ilość) 

Rodzaj noclegu 

Hotel/ Mata/ 

Internat Mężczyźni Kobiety 

Zawodnicy      

Trenerzy      

 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie dnia ……..2017 

 Nocleg 
(podać ilość ) 

Śniadania 
(podać ilość) 

Obiady 
(podać ilość) 

Rodzaj noclegu 

Hotel/ Mata/ 

Internat Mężczyźni Kobiety 

Zawodnicy      

Trenerzy      

 

 

 Zakwaterowanie i wyżywienie dnia ………..2017 

 Nocleg 
(podać ilość ) 

Śniadania 
(podać ilość) 

Obiady 
(podać ilość) 

Rodzaj noclegu 

Hotel/ Mata/ 

Internat Mężczyźni Kobiety 

Zawodnicy      

Trenerzy      

 

 
  Zakwaterowanie odbywać się będzie w hotelach na terenie Miasta Jasła: 
- Hotel Perła 60 zł/osoba ze śniadaniem 
- Hostel MOSIR 35 zł/ osoba ze śniadaniem 
- Internat ZST w Trzcinicy 25 zł 
- nocleg na macie - nieodpłatnie 
  

 

        ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU W JAŚLE 
 

 


