
         I Otwarta Brwinowska Liga Judo Dzieci      
 
Organizator                                                         Termin 

UKS Ulisses Team     24.03.2012 ( sobota ) 

 

Miejsce 

Hala Sportowa w Pszczelinie 

ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów 

 

Przepisy walki  

• Grupowy system rozgrywania zawodów – 8 lub 6 osób w 2 grupach lub mniej w zależności od różnicy 

wagowej pomiędzy zawodnikami, kolejność zawodników wynika z ilości wygranych walk, przegrani 

w półfinałach zajmują ex. aequo 3 miejsca – system brukselski 

• kategorie wagowe zostaną ustalone po otrzymaniu zgłoszeń, przewidywane kategorie wagowe  dla 

chłopców i dziewcząt to:  27, 30,33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60+ kg 

• zawody mają charakter szkoleniowy, założeniem jest, aby każdy zawodnik stoczył minimum 3 walki 

• zawody zostaną rozegrane na 2 matach 

• walki sędziuje jeden arbiter na macie 

• zabronione stosowanie dźwigni i duszeń oraz rzutów z kolan  

• czas walki 2 min efektywny + 1min GS, 

• w przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców w danej wadze, dopuszcza się łączenie dziewcząt z 

chłopcami o jedną kategorię lżejszymi 

• organizator rezerwuje sobie prawo do łączenia kategorii wagowych, w zależności od ilości 

startujących zawodników  

• zawodnicy zgłoszeni, a nie utrzymujący górnej granicy wagi za zgodą jego i jego opiekuna mogą 

przejść do wyższej wagi. 

 

                               

Opłata startowa 

15 zł od zawodnika - startowe opłacają zawodnicy w czasie weryfikacji   

 

Zgłaszanie zawodników 

Ostateczny termin zgłoszenia upływa 21.03.2012 godz. 21:59.  

Zgłoszenie po terminie wiąże się z wyższą opłatą startowego(25zł ) 

Dla uproszczenia losowania, będziemy opierać się o wagi podane przez trenerów  

i rodziców w zgłoszeniach. Jeżeli zawodnik przekroczy podaną przez trenera wagę, zostanie 

zdyskwalifikowany 

 

Ubezpieczenie i badania lekarskie 

Każdy uczestnik i uczestniczka powinien posiadać ważne ubezpieczenie i aktualne badania lekarskie, za co 

odpowiada klub i trener zawodnika. Rocznik 2004 i młodsi – zgoda rodziców lub opiekunów na udział w 

zawodach. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za wypadki podczas walk  

i rozgrzewki . 

 

Informacje / zgłoszenia     

Przemysław Pruszkowski 600 226 806 ppruszkowski@wp.pl\ 

Andrzej Pilipczuk  501 401 183 andrzej@czb.com.pl 


