
                                                           
 

 

                   BIAŁYSTOK JUDO CUP II 

 

                           25 MARCA 2023 

 

Turniej objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku 

 
 

1. ORGANIZATOR 
KS Gwardia Białystok 

2. TERMIN 25.03.2023r. (sobota) 

 
3. MIEJSCE ZAWODÓW  Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Księdza Stanisława      

Suchowolca 26, 15-556 Białystok 
 

4. KIEROWNIK ZAWODÓW 

 

 Rafał Terlecki  +48 660-209-779 
 Michał Szawiel  +48 883-659-305 ENG 
 Mikita Piatrowicz  +48 697-427-167 RUS 

 
5. OPŁATA STARTOWA 

 

 70zł / 15€ od zawodnika/zawodniczki 

6. KATEGORIE WIEKOWE / ROCZNIKI  Kategoria U15     roczniki 2009 -2010  
 Kategoria U13     roczniki 2011-2012  
 Kategoria U11     rocznik 2013 -2014  

  
7. KATEGORIE WAGOWE U15 chłopców:   38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81kg 

 U15 dziewcząt:    33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70kg  
 
U13 chłopców:    27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, +55kg 
U13 dziewcząt:     26, 29, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52kg 
 
U11 chłopców:    23, 26, 29, 32, 35,38, 41, 45, +45kg  

  U11 dziewcząt:    21, 24, 27, 30, 33, 36, 40, +40kg 
 

8. CZAS WALKI U-15: 3 minuty + no limit golden score  
U-13: 3 minuty + 1 min. golden score 
U-11: 2 minuty + 1 min. golden score 
 

9. ZGŁOSZENIA 

 

 

Do dnia 22.03.2023r. do godziny 22:00 
Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia 
list startowych w przypadku otrzymania zbyt dużej liczby 
zgłoszeń. Istnieje możliwość startu zawodników w dwóch 
kategoriach wiekowych po uiszczeniu podwójnej opłaty 
startowej. 
Zgłoszenia po terminie dodatkowo płatne 20zł/5€. 

Zgłoszeń dokonują kluby na adres e-mail: 
gwardiazawody@gmail.com 

 
 

mailto:gwardiazawody@gmail.com


10. NAGRODY Medale i dyplomy za miejsca 1-3 
Puchary drużynowe za miejsca 1-5 
1 Miejsce Drużynowe – 3000zł 
2 Miejsce Drużynowe – 2000zł 
3 Miejsce Drużynowe – 1000zł 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
11. PROGRAM ZAWODÓW 

 24.03.2023 (PIĄTEK) w godz. 19:00-20:30 
   • oficjalna waga: U11, U13, U15 (Hala Sportowa) 
 25.03.2023 (SOBOTA) 
   • 07:45 – 09:00 – waga oficjalna  dziewcząt i chłopców z roczników  
U11, U13, U15 (którzy nie zważyli się w piątek 24.03.2023 -                                       
na ważenie zawodnik/czka stawia się tylko w jednym terminie) 
   • 09:00 – 10:00 – losowanie walk, odprawa techniczna 
   • 10:00 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych U11 
   • 12:00 – 12:15 – oficjalne otwarcie zawodów 
   • 12:15 – kontynuacja walk kategorii U11 i rozpoczęcie walk  
                    w kategorii U13 i U15 
 
 Dekoracja nastąpi po zakończonej kategorii wiekowej. 

 

 

 

 

 

 

12. ZASADY UCZESTNICTWA 

W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

1. W zawodach tolerancja wagowa wynosi 100g.  
2. Podczas ważenia zawodnik/czka musi posiadać bieliznę osobistą. 
3. Zawody zostaną rozegrane wg. aktualnych zasad PZ Judo dla danej 
grupy wiekowej. 

4. Zawody będą sędziowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
walki. 

5. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą 
zgłoszonych zawodników: 
- minimum 2 osoby – do dwóch walk wygranych 
- 3-5 osób – każdy z każdym 
- 6-8 osób – grupowy z dwoma miejscami trzecimi 
- powyżej 8 osób – grupowy lub eliminacyjny z repasażem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   13. INNE INFORMACJE 
 

 

 

 

 

  

 

• Zawody zostaną przeprowadzone na 4 matach o wymiarach 6x6 lub 5 matach o wymiarach 5x5.  
• 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 
(zgody na udział weryfikują kluby). 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów. 
• Zawodnik wyczytany jako pierwszy zakłada białą judogi, zaś drugi niebieską judogi lub czerwona 
przepaskę. Do dekoracji obowiązują judogi koloru białego. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy osobiste, w tym 
telefony, pieniądze itp. 
• W przypadku małej liczby zawodników istnieje możliwość łącznia kategorii wagowych. 
• Każda osoba uczestnicząca w zawodach „Białystok Judo Cup II” wyraża zgodę i udziela prawa do 
wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych, poprzez umieszczenie wizerunku w 
materiałach reklamowych i informacyjnych: ulotkach, plakatach, banerach oraz na stronie 
internetowej Klubu i na mediach społecznościowych. 

• Każda osoba wchodząca na salę zawodów akceptuje powyższe punkty. 
 
 

            

 

 
 

 

 

 

 

                              Sponsorzy i Partnerzy: 

                  
 
 

                                                                                                                                



 


