
 

JAGIELLONIA JUDO CLUB BIAŁYSTOK 
                            PRZY  POMOCY  FINANSOWEJ 

                      PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU                   

 
ZAPRASZA NA 

„JAGIELLONIA JUDO CLUB BIAŁYSTOK CUP 2018” 

BIAŁYSTOK    24  listopad  2018 r. 
1.  TERMIN   ZAWODÓW                24.11.2018 r.                                                                                                                            
2.  MIEJSCE   ZAWODÓW               Białystok ul. Rumiankowa 13, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 44                                                                                                                             

3.  ORGANIZATOR                           Jagiellonia Judo Club Białystok     .                                

4.  KOSZTY  ORGANIZACJI            Pokrywają organizatorzy.                                                                                            

5.  KOSZTY  UCZESTNICTWA       Pokrywają zainteresowane kluby        

6.   OPŁATA  STARTOWA               30 zł od zawodniczki, zawodnika                                                                                                           

7.   NAGRODY                                   Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe 

                                                                             

 

U12 : dzieci  rocznik  2007-2008  

kat. wagowa dziewcząt: 27,30,33,36,40,44,48,52,+52 kg   

kat. wagowa chłopców: 24,27,30,33,36,39,42,46,50,55,+55 kg 

U9: dzieci  młodsze rocznik 2009-2010 

kat. wagowa dziewcząt: 19,22,25,28,31,+31 kg   

kat. wagowa chłopców: 18,20,22,24,26,28,30,33,36,+36 kg 

Termin nadsyłania zgłoszeń do zawodów:  22.11.2018 do godziny 20.00.  

e-mail: jagiellonia.judo@wp.pl 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych, po upływie wskazanego terminu 

zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Osoba do kontaktu ze strony organizatora: Marcin Orłowski tel. +48 607 221 423    
                                                                       

PROGRAM  ZAWODÓW 

24.11.2018.  – sobota:  waga  8.30 – 9.30            

  9.30 LOSOWANIE WALK, ODPRAWA TECHNICZNA 

10.00 ROZPOCZĘCIE WALK U9 

11.00 OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU, DOKOŃCZENIE WALK U9, DEKORACJA U9  

              ROZPOCZĘCIE WALK U12 

U9/U12  – czas  walki  2  minuty+1 minuta golden score, tolerancja wagowa 100 g na bieliznę 

 

DEKORACJA ZAWODNIKÓW I  ZAKOŃCZENIE TURNIEJU 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zawody zostaną przeprowadzone na 3 matach.  Wszyscy zawodnicy (-czki) muszą posiadać ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach), 

aktualne badania lekarskie lub zgodę rodziców/opiekunów prawnych do udziału w zawodach. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów. Zawody rozegrane zostaną oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w 

dwóch grupach wiekowych.  

W przypadku  małej liczby zawodniczek (-ów) istnieje możliwość łączenia kategorii dziewcząt i chłopców. 

W kategoriach U12 i U9 zakaz wykonywania rzutów z jednego i dwóch kolan, bez uchwytu za rękę lub rękaw oraz 

rzutów poświęcenia. Kontrataki typu: TANI OTOSHI, YOKO GURUMA, UCHI MATA GAESHI będą traktowane 

jako przejście do parteru i nie będą oceniane. W kategoriach U12 i U9 obowiązuje zakaz wykonywania technik SHIME 

WAZA (duszeń) i KANSETSU WAZA (dźwigni), w tym – technik takich jak sankaku gatame. 

Zawodnik wyczytany jako pierwszy zakłada białą judogi, zaś drugi niebieską judogi lub czerwoną przepaskę 

Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

ZAPRASZAMY                                                          

mailto:jagiellonia.judo@wp.pl

