
KOMUNIKAT 

RUNDA IV

KOSZĘCIN  05.10.2019

Organizator : GRIZZLY JUDO KOSZĘCIN 
Termin i miejsce: 05.10.2019 -  Sobota

Hala sportowa w Zespole Szkół w Koszęcinie,
wejście od ulicy Szkolnej przez boisko szkolne.
• godziny otwarcia od 800 do końca zawodów

Miejsce rozgrywania imprezy podzielone jest na strefy:
1. Strefa kibica – ogólnodostępna, (rodzice, kibice, 
uczestnicy oczekujący na rywalizację) 
2. Strefa rywalizacji – wstęp wymaga odpowiedniego 
identyfikatora (trenerzy, organizatorzy, aktualnie rywalizujący 
uczestnicy, obsługa zawodów). Organizator zastrzega sobie 
prawo zweryfikowania maksymalnie 3
trenerów / opiekunów na klub (wstęp do strefy rywalizacji).
3.         Strefa dekoracji – dostępna wyłącznie dla uczestników
ceremonii dekoracji oraz fotoreporterów wyznaczonych
przesz organizatora)

Kontakt do 
organizatora: 

Uczniowski Klub Sportowy Grizzly Koszęcin
Tomasz Gadacz - 722-085-756

Biuro: Hala sportowa w Zespole Szkół w Koszęcinie

Kierownik zawodów: Szymon Cziba - 882 873 712

Zgłoszenia: Uczestnicy zgłaszają się u swoich trenerów klubowych. 
Trenerzy przesyłają zgłoszenie do organizatora na adres: 
judogrizzlykoszecin@gmail.com 
Trenerzy w zgłoszeniu podają poziom zaawansowania uczestnika
wg wzoru: 
- 0 (pierwszy krok, początkujący)
- 1 (średniozaawansowani) 
- 2 (dobrzy, mocno walczący zawodnicy i zawodniczki) 
Trenerzy wysyłający zgłoszenie są proszeni o zrobienie tego
w formacie Excel w/g obowiązującego wzoru na stronie 
www.ligajudo.pl 
W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia w formacie 
Excel prosimy trzymać się formy zawartej w obowiązującym 
wzorze, Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń 
zbiorczych: 30.09.2019 (poniedziałek) do godz. 22.00 



Obowiązuje limit startujących. Listy ze zgłoszeniami które wpłyną 
do organizatora po przekroczeniu limitu zostaną odesłane z 
informacją, że został przekroczony limit. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Opłata: 30 zł od uczestnika. W celu sprawnego przeprowadzenia 
zawodów opłaty zbierają trenerzy klubowi i rozliczają się zbiorczo
z organizatorem w biurze zawodów przed startem zawodników 
(zawodnicy bezpośrednio po przybyciu potwierdzaja swoją 
obecność w biurze zawodów, gdzie otrzymują informację czy jest 
uiszczona opłata startowa przez trenera - w razie jej braku 
zawodnik nie będzie dopuszczony do startu). Podstawą 
rozliczenia jest lista zgłoszonych uczestników, a nie ich fizyczna 
obecność. Nie ma możliwości dopisywania dzieci indywidualnie w
dniu zawodów przez rodziców.

Weryfikacja i 
losowanie:

Weryfikacja i losowanie odbywa się w dniu 03.10.2018.
W dniu "Ligi" nie ma oficjalnej wagi dla uczestników.
Organizator może przeprowadzić wyrywkową kontrolę wagi. 
W przypadku rażących niezgodności faktycznej wagi ze 
zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja uczestnika.
Ostateczny termin wycofania zgłoszonego uczestnika 
z rozgrywek z przyczyn losowych to 02.10.2018 do godziny 2200

UWAGA! W przypadku rażących niezgodności faktycznej wagi ze
zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja uczestnika. 

Oświadczenie 
rodziców:

Dziecko może uczestniczyć w imprezie po podpisaniu przez 
rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w/g 
obowiązującego wzoru. Wzór dostępny na www.ligajudo.pl 
Zgodę razem z opłatą oddajemy trenerowi prowadzącemu grupę/
klub.

Formy rywalizacji: 2012, 2013, 2014: Rywalizacja przeprowadzona w formule funny 
- Trzymanie: rywalizacja w ne-waza. Konkurencja polegająca na 
utrzymaniu uke, a następnie na próbie wyjścia z trzymania. 
Każdy uczestnik będzie zarówno trzymał jak i wychodził z 
trzymania. 
Można zdobyć maksymalnie 2 pkt w jednej walce.
- Zapasy sumo: z uchwytu klasycznego (gdy oboje mają judogi) 
lub z uchwytu za ramiona z wypchnięcie za pole walki lub 
zmuszenie do podparcia się/przewrócenia na matę przeciwnika. 
Pole walki ma wymiar 2x2 metry. Walka do dwóch wygranych.
Można zdobyć maksymalnie 2 pkt w jednej walce.

2011 - 2010: System „każdy z każdym” w grupach do 6 osób. 
Zakaz stosowania technik kansetsu - waza (dźwigni) i shime - 
waza (duszeń), zakaz stosowania technik sutemi - waza (rzuty 
poświęcenia), rzutów z kolan oraz koshi - guruma (chwytem za 
głowę bez kołnierza).

2009 - 2008: System „każdy z każdym” w grupach do 6 osób. 
Zakaz stosowania technik kansetsu - waza (dźwigni) i shime - 
waza (duszeń), zakaz stosowania technik sutemi - waza (rzuty 

http://www.ligajudo.pl/


poświęcenia), rzutów z kolan oraz koshi - guruma (chwytem za 
głowę bez kołnierza).

2007 i starsi: System „każdy z każdym” w grupach do 6 osób. 
Zakaz stosowania technik kansetsu - waza (dźwigni) i shime - 
waza (duszeń), zakaz stosowania technik sutemi - waza (rzuty 
poświęcenia), rzutów z kolan oraz koshi - guruma (chwytem za 
głowę bez kołnierza).

Nagrody: Dyplomy i medale dla każdego startującego. 

Kategorie wagowe – 
grupy:

Kategorie wagowe ustalone są w dniu losowania. Maksymalna 
różnica masy ciała w ramach jednej grupy to 10%. Staramy się 
aby w jednej grupie były dzieci tylko z jednego rocznika, jeżeli jest
to niemożliwe łączymy z sąsiadującym rocznikiem. 
W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo 
do łączenia grup w porozumieniu z trenerami uczestników, 
których to dotyczy.

Plan minutowy: Roczniki 2012, 2013, 2014.
8.00 - 8.45 przybycie na miejsce imprezy i odebranie numerków 
startowych w biurze zawodów. Numer startowy będzie napisany 
na wierzchniej części dłoni zmywalnym flamastrem.
Przed podejściem do biura warto sprawdzić w jakiej dziecko 
startuje grupie, listy grup z numerami będą wywieszone w holu 
przy wejściu na salę.
8.45 - 9.00 zorganizowana rozgrzewka 
9.00 - 11.00 rywalizacja funny judo 
Dekoracja prowadzona będzie bezpośrednio po zakończeniu 
poszczególnych grup wagowych. 

Roczniki 2011, 2010  
10.45 - 11.15 przybycie na miejsce imprezy, zgłoszenie 
obecności w biurze zawodów poprzez podanie imienia i nazwiska
(zawodnik otrzymuje tym samym potwierdzenie opłaty startowej 
przez organizatora).  Przed podejściem do biura warto sprawdzić 
w jakiej dziecko startuje grupie, listy grup z numerami będą 
wywieszone w holu przy wejściu na salę.
11.15 - 11.30 zorganizowana rozgrzewka
11.30 - 13.30 rywalizacja w grupach 
Dekoracja prowadzona będzie bezpośrednio po zakończeniu 
poszczególnych grup wagowych. 

Roczniki 2009, 2008
13.15 - 13.45 przybycie na miejsce imprezy, zgłoszenie 
obecności w biurze zawodów poprzez podanie imienia i nazwiska
(zawodnik otrzymuje tym samym potwierdzenie opłaty startowej 
przez organizatora). Przed podejściem do biura warto sprawdzić 
w jakiej dziecko startuje grupie, listy grup z numerami będą 
wywieszone w holu przy wejściu na salę.
13.45 - 14.00 zorganizowana rozgrzewka.
14.00 - 16:00 rywalizacja w grupach 
Dekoracja prowadzona będzie bezpośrednio po zakończeniu 



poszczególnych grup wagowych.

Roczniki 2007, 2006
15:45 - 16:00 przybycie na miejsce imprezy, zgłoszenie 
obecności w biurze zawodów poprzez podanie imienia i nazwiska
(zawodnik otrzymuje tym samym potwierdzenie opłaty startowej 
przez organizatora). Przed podejściem do biura warto sprawdzić 
w jakiej dziecko startuje grupie, listy grup z numerami będą 
wywieszone 
w holu przy wejściu na salę.
16:00 - 16:15  zorganizowana rozgrzewka
16:15 - ...... rywalizacja w grupach.


