komKOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-SPORTOWY ZAWODÓW

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH
Gorzów Wlkp. 05-06 maja 2017r.


1. ORGANIZATORZY ZAWODÓW



2. TERMIN

05 - 06.05.2017r. (środa, czwartek)



3. MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 20 ul. Szarych Szeregów 7
66-400 Gorzów Wlkp.



4. ADRES ORGANIZATORA

Ministerstwo Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl
Polski Związek Judo
www.pzjudo.pl
Samorząd Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl
Lubuska Federacja Sportu
www.oom2017.zgora.pl
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.
www.gorzow.pl/

Lubuska Federacja Sportu ul. Drzonków-Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra oom@lfs.zgora.pl



tel. tel.: 68 324 84 56
Tomasz Zieliński tel. 660 536 153

e-mail: to.zielinski@o2.pl

Kierownik biura:
Tomasz Zieliński: to.zielinski@o2.pl

5. BIURO ZAWODÓW

tel. 660 536 153

04.05.2017 r. (czwartek):
16:00-21:00 – Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich 82
05-06.05.2016 r. (piątek, sobota):
10:00 – do zakończenia zawodów – Hala Sportowa ul. Szarych Szeregów 7 w Gorzowie Wlkp.

6. ZASADY UCZESTNICTWA W
ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW

1.Zawody zostaną rozegrane na czterech matach ( 6mx6m ) wg Regulaminu Sportowego
PZJudo
2.Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo oraz
aktualne badania sportowo – lekarskie.
3.System rozegrania zawodów zgodny z Regulaminem Sportowym PZ Judo



7. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO
ZAWODÓW

1.Kluby dokonują zgłoszenia zawodników do dnia 30 kwietnia tylko przez system rejestracji
elektronicznej PZ Judo.
2.Województwo wysyła listę zakwalifikowanych uczestników e-mailem na adresy:
zawody@pzjudo.pl; pzjudo@pzjudo.pl oraz do Kierownika Zawodów poczta@judobytom.pl
w terminie do 30 kwietnia 2017r.
3.Obowiązkowo osoba odpowiedzialna za przesłanie wykazu zakwalifikowanych zawodników
podaje rozstawienie wojewódzkie 2 zawodniczek / zawodników w każdej kategorii
wagowej – najpóźniej podczas weryfikacji.
4.Termin dokonania korekt zgłoszenia sportowego: do 03 maja e-mail na adresy:
zawody@pzjudo.pl oraz poczta@judobytom.pl lub podczas weryfikacji do zawodów. Inny
tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniany.

1.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA

Zawodniczek, zawodników i trenerów według limitów: zakwaterowanie i wyżywienie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2.
3.

9. OPŁATA STARTOWA
10. WIEK STARTUJĄCYCH STOPIEŃ
SZKOLENIOWY

4.

11. KATEGORIE WAGOWE

juniorki młodsze: 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg
juniorzy młodsi: 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90kg;

5.

12. ZAKWATEROWANIE DLA
ZAWODNIKÓW I TRENERÓW

Według uzgodnień z organizatorem i na podstawie karty zgłoszeniowej na email:
to.zielinski@o2.pl w terminie do 29.04.2017 r.

6.

13. ZAKWATEROWANIE DLA DELEGA-

Hotel ‘Mieszko’, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 82



TÓW PZJUDO, KIEROWNIKA
ZAWODÓW, SĘDZIÓW

Nie obowiązuje
Roczniki: 2000, 2001,2002 wymagane minimum 4 kyu.

04.05.2016r. (czwartek):

14.00 – 18.00 Akredytacja organizacyjna – Hotel ‘Mieszko’ ul. Kos. Gdyńskich 82
17.00– 19.00 Waga kontrolna- Hotel ‘Mieszko’ ul. Kos. Gdyńskich82
17.00 – 18.30 Weryfikacja do zawodów - Hotel ‘Mieszko’ ul. Kos. Gdyńskich 82
19.00 – 20.00 - Waga oficjalna i przegląd lekarski w kategoriach wagowych:
kobiety: -57kg, -63kg, -70kg, +70kg;
mężczyźni: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg;

20.00–20.30
21.00

Weryfikacja ostateczna
Konferencja techniczna i losowanie wszystkich kategorii wagowych

05.05.2016r. (piątek):

9:15-10:00 – Dodatkowa losowa waga kontrolna
10:00 - Ceremonia otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubuskie 2017
10:30 Rozpoczęcie walk eliminacyjnych:
kobiety: -57kg, -63kg, -70kg, +70kg;
mężczyźni: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg;
16:00

7.

14. PROGRAM ZAWODÓW

Blok walk finałowych (walki o medale) i dekoracja medalistów.

17:00 – 19:00 Waga kontrolna
19:00 – 20:00 Waga oficjalna i przegląd lekarski w kategoriach wagowych:
mężczyźni: -73kg, -81kg, -90kg, +90kg;
kobiety: -40kg , -44kg, -48kg, -52kg;

20.00 – 20.45 Weryfikacja ostateczna
06.05.2016 r. (sobota):
9:15-10:00 Dodatkowa losowa waga kontrolna

10:00 Rozpoczęcie walk eliminacyjnych
kobiety: -40kg , -44kg, -48kg, -52kg;
mężczyźni: -73kg, -81kg, -90kg, +90kg;
- 10 minut po zakończeniu eliminacji – blok walk finałowych (walki o medale)
- 10 minut po zakończeniu bloku walk finałowych - dekoracja medalistów - po

dekoracji zawodników w rywalizacji indywidualnej, uroczyste podsumowanie
klasyfikacji drużynowej klubów oraz województw; ceremonia zamknięcia XXIII
Olimpiada Młodzieży Lubuskie 2017 w Judo.
Wyjazd uczestników po obiedzie.
8.

15. KIEROWNIK ZAWODÓW

p. Zenon Mościński tel. 695-309-304; poczta@judobytom.pl

9.

16. WERYFIKACJA DO LOSOWANIA

Weryfikację do zawodów przeprowadza Kierownik Zawodów w terminie:
04.05.2017 r. 17.00 – 18.30 Miejsce weryfikacji: Hotel ‘Mieszko’, Gorzów Wlkp.,
ul. Kos. Gdyńskich 82 dla wszystkich kategoriach wagowych kobiet i mężczyzn.
04.05.2016r. (czwartek): Godz.

10. 17. KONFERENCJA TECHNICZNA
I LOSOWANIE

21:00

Ubiór obowiązujący trenera, kierownika ekipy – podczas Mistrzostw Polski - Dress Code:
- Konferencja techniczna, losowanie: marynarka z krawatem;
- Eliminacje: marynarka z krawatem lub klubowy dres reprezentacyjny ze spodniami
sięgającymi do butów;
- W czasie bloku walk o medale: marynarka z krawatem.

11. 18. SĘDZIA GŁÓWNY

p. Ewa Gnyp tel. 604 292 547 Uczestniczy w konferencji technicznej

12. 19. JUDOGI

1. Obowiązują judoga biała (pierwszy wyczytany zawodnik ) i judoga niebieska lub
czerwona przepaska do judogi białej dla zawodnika wyczytanego jako drugi.
2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z przepisami walk.
3. Do dekoracji obowiązuje judoga koloru białego

13. 20. WAŻENIE / PRZEGLĄD LEKARSKI

04.05.2017r. (czwartek)
19.00 – 20.00 Waga oficjalna dla kategorii wagowych:
kobiety: -57kg, -63kg, -70kg, +70kg;
mężczyźni: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg;

05.05.2016r. (piątek)
9:15-10:00 Dodatkowa waga kontrolna 2 losowo wybranych osób z każdej kat. wagowej rozgrywanej
w dniu 05.05.2017. Wyznaczeni zawodnicy / zawodniczki, którzy nie zgłoszą się na ważenie lub nie będą
posiadali limitu wagi +5% będą skreśleni z list walk. Informacja o wylosowanych zawodniczkach /
zawodnikach - na hali zawodów.

19.00 – 20.00 Waga oficjalna dla kategorii wagowych:
kobiety:

-40kg, -44kg, -48kg, -52kg;

mężczyźni: -73kg, -81kg, -90kg, +90kg;
06.05.2016r ( sobota)
9:15-10:00 Dodatkowa waga kontrolna 2 losowo wybranych osób z każdej kat. wagowej rozgrywanej
w dniu 06.05.2017. Wyznaczeni zawodnicy / zawodniczki, którzy nie zgłoszą się na ważenie lub nie będą
posiadali limitu wagi +5% będą skreśleni z list walk. Informacja o wylosowanych zawodniczkach /
zawodnikach - na hali zawodów.
Uwaga:
Nie zezwala się na ważenie 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 – do
okazania.

14. 21. CZAS WALKI
15. 22. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

16. 23. INNE INFORMACJE

Efektywny czas walki – 4 minuty;
Stosowanie shime-waza i kansetsu–waza jest dozwolone. Zawodnik, który nie
podda się podczas stosowania shime waza i straci przytomność z powodu
zastosowania shime waza - nie będzie dalej uczestniczyć w zawodach.
1. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla
uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za
ważność i posiadania orzeczenia przez zawodników ponoszą trenerzy klubowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
3. Losowa waga kontrolna dla 2 osób z każdej kat. wagowej. Wyznaczeni
zawodnicy / zawodniczki, którzy nie zgłoszą się na ważenie lub nie będą
posiadali limitu wagi +5% będą skreśleni z list walk. Informacja o wylosowanych
zawodnikach - na hali zawodów.
4. Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W GORZOWIE WLKP.

Karta zgłoszenia miejsc noclegowych
XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Gorzów Wlkp., 05-06.05.2016 r.
Dane kontaktowe

Województwo

osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie

Zakwaterowanie dnia 04.05.2017 r. (czwartek/piątek)
Zawodnicy (mężczyźni)
Zawodniczki (kobiety)
Ilość osób:
Ilość osób:
Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko

Trenerzy
Ilość osób:
Imię i Nazwisko

Zakwaterowanie dnia 05.05.2017 r. (piątek/sobota)
Zawodnicy (mężczyźni)
Zawodniczki (kobiety)
Ilość osób:
Ilość osób:
Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko

Trenerzy
Ilość osób:
Imię i Nazwisko

Wypełnione karty prosimy o przesłanie: e–mail: to.zielinski@o2.pl

