Nazwa

TURNIEJ MAŁEGO MISTRZA

Termin i miejsce
zawodów

25 Lutego 2018 (Niedziela)
Hala widowiskowo-sportowa OSiR Wola - „Koło”
Ul. Obozowa 60. Warszawa

Kontakt do
organizatorów

Tel. 509 131 478 - Jarosław Furmaniuk
Tel. 692 403 597 – Piotr Kucharski
E-Mail: judochojrak@gmail.com

Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia elektronicznie do dnia 23.02.2018 (piątek) poprzez stronę www.judostat.pl
(po terminie, zgłoszenia nie będą przyjmowane)

Opłata startowa

Opłata startowa - 30 zł/ Osoby niezgłoszone - 50zł

Zasady uczestnictwa

* Obowiązują ważne badania lekarskie. Zawodnik/czka może również wystartować po
podpisaniu zgody przez rodzica, bądź opiekuna prawnego.
* Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków NNW.
* Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia i kontuzje.
Zawody zostaną rozegrane na 10 matach o wymiarach 5m x 5m w kategoriach:

System zawodów

• Roczniki 2011 - 2010
System rozgrywania: Czas: 2min. czasu ciągłego + golden score 1 min. - Zakazane rzuty za
głowę z uchwytu kołnierz-głowa, rzuty z kolan, poświęcenia, dźwignie i duszenia.
• Roczniki 2009 - 2008
System rozgrywania: Czas: 2min. czasu efektywnego + golden score 1 min - Zakazane rzuty z
kolan, poświęcenia, dźwignie i duszenia.
• Roczniki 2007 - 2006
System rozgrywania: Czas: 2min. czasu efektywnego + golden score 1 min – Zakazane rzuty
poświęcenia, dźwignie i duszenia.
System walk:
• 2 zawodników – do dwóch wygranych
• 3-5 zawodników - każdy z każdym
• 6-8 zawodników - system brukselski
• 9 i więcej zawodników - system francuski (drabinka)

Sobota 24.02.2018
Waga na sali turnieju dla wszystkich roczników.
- Godzina 19.30 – 21.00

Niedziela 25.02.2018

Program turnieju

Rocznik 2011- 2010
- Waga - godzina 8.00 – 9.00
- Rozgrzewka 9.30
Oficjalne otwarcie turnieju - 13.00
Rocznik 2007-2006
- Waga - godzina 12.00 -13.00
- Rozgrzewka 13.30
Rocznik 2008-2009
- Waga - godzina 15.00 – 16.00
- Rozgrzewka 16. 30
Dekoracja zawodników bezpośrednio po zakończeniu danej kategorii wagowej.

Kategorie Wagowe.

Rocznik 2011 – 2010 (Chłopcy)
-18, -20, -22, -24, -26 , -28, -30, -33 ,-36, +36
Rocznik 2011 – 2010 (Dziewczynki)
-18, -20, -22, -24, -26, -28, -31 , -34 , +34
Rocznik 2009 – 2008 (Chłopcy)
-24, -26, -28 , -30 , -33 , -36 , -39 , -42 , -46 , +46
Rocznik 2009 – 2008 (Dziewczynki)
-22, -24, -27, -30, -33, -36, -40 , +40
Rocznik 2007-2006 (Chłopcy)
-30, -33, -36, -39, -42, -46, -50 , -55, -60, +60
Rocznik 2007-2006 (Dziewczynki)
-27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg
Kategorie z największą ilością zawodników będą podzielone tak, aby nie były zbyt liczne.

Ważne Informacje
organizacyjne

• Prosimy o punktualne przybycie na wagę.
• Osoby, które zostaną zważone i zarejestrowane w dniu 24.02.2017 , przychodzą na turniej
dopiero na rozgrzewkę w swojej kategorii wiekowej.
• Prosimy o pilnowanie wartościowych rzeczy i niepozostawianie ich w szatniach. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.
• Przy hali będzie otwarty dodatkowy parking, jednak liczba miejsc w okolicy jest mocno
ograniczona. Z racji na dobrą lokalizację hali, zalecamy przyjazd na miejsce turnieju
komunikacją miejską.
• Na terenie hali będą znajdować się stoiska sportowe oraz gastronomiczne.
• Na płytę hali wejście będą mieli wyłącznie zawodnicy i trenerzy. Prosimy trenerów o
punktualne przybycie i opiekę nad zawodnikami.
• Mamy możliwość pomocy przy organizacji noclegu. W tym celu prosimy o kontakt z
ogranizatorem.

Aktualne informacje dotyczące turnieju, takie jak atrakcje, wykaz nagród, sponsorzy i wiele innych
ciekawych rzeczy dotyczących turnieju znajdować się będą na stronie:
www.judo-chojrak.pl => Turnieje => Turniej Małego Mistrza 2018 oraz na Facebooku wpisując
„Chojrak Judo – Turniej Małego Mistrza 2018”

