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Ważenie

W dniu imprezy prowadzona będzie oficjalna waga dla uczestników w następującej 
formie:
Przed przystąpieniem do rywalizacji poszczególnych grup, prowadzona będzie 
każdorazowo kontrola masy ciała wszystkich uczestników z danej grupy.
W razie stwierdzenia rozbieżności uczestnik będzie przesunięty do właściwej grupy, w 
przypadku rażącej niezgodności faktycznej masy ciała z deklarowaną w zgłoszeniu 
następuje dyskwalifikacja uczestnika.

Oświadczenie 
Rodziców:

Dziecko może uczestniczyć w imprezie po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna 
prawnego zgody na udział w/g obowiązującego wzoru oraz oświadczenia COVID-19  
(wzory do pobrania na www.ligajudo.pl)
Rodzice przekazują podpisane dokumenty trenerowi klubowemu a ten przekazuje je 
zbiorczo organizatorowi w dniu imprezy.

Forma 
rywalizacji:

  Roczniki: 2016, 2015, 2014
1. 40-to minutowy trening z zaproszoną gwiazdą JUDO
2. Rywalizacja NE-WAZA (dozwolone jedynie techniki trzymań)
3. W treningu z mistrzem uczestniczyć mogę również trenerzy pod warunkiem posiadani 

judogi. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich trenerów do udziału!

  Roczniki 2013, 2012
Rywalizacja JUDO ze specjalnymi przepisami (więcej info: www.ligajudo.pl).
UWAGA!
W tej grupie wiekowej wszyscy uczestnicy przystępują do rywalizacji wyłącznie w białym 
pasie.

 Roczniki 2011, 2010
Rywalizacja JUDO według zasad PZJudo dla tej grupy wiekowej.
W tej grupie wiekowej wszyscy uczestnicy przystępują do rywalizacji wyłącznie w białym 
pasie.

 Roczniki 2009 i starsi
Rywalizacja JUDO według zasad PZJudo dla tej grupy wiekowej.

Kategorie 
wagowe – 
grupy:

Kategorie wagowe ustalane 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.

Nagrody: Dyplom i medal dla każdego uczestnika, koszulka dla zdobywcy 1. miejsca.

Plan 
minutowy: SOBOTA 13.03.2021

 Roczniki: 2016 i 2015
800  przybycie na miejsce imprezy i odebranie opasek w biurze zawodów.
830  trening z gwiazdą JUDO
900  rywalizacja

 Roczniki 2014
1130   przybycie na miejsce imprezy i odebranie opasek w biurze zawodów.
1200   trening z gwiazdą JUDO
1230  rywalizacja

 Roczniki 2013
1400 przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek)
1415 zorganizowana rozgrzewka
1430 rywalizacja

http://www.ligajudo.pl/


 Roczniki 2012
1700  przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek).
1715 zorganizowana rozgrzewka

 1730 rywalizacja

NIEDZIELA 14.03.2021
 Roczniki: 2011
815  przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek).
845  zorganizowana rozgrzewka
900  rywalizacja

 Roczniki 2010
1200   przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek).
1215   zorganizowana rozgrzewka
1230  rywalizacja

 Roczniki 2009 -2007
1600   przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek).
1615   zorganizowana rozgrzewka
1630  rywalizacja

Rygor 
sanitarny 
i
Informacje 
organizacyjne
:

Na hali wszystkich obowiązują maseczki (dzieci ściągają maseczki po wejściu na matę).

Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.

Na halę sportową wpuszczani będę wyłącznie uczestnicy, trenerzy i organizatorzy (nie 
wpuszczamy kibiców i rodziców).

Rodzice zostawiają dzieci pod opieką swojego trenera, który wprowadza dzieci na halę 
przed zawodami i wyprowadza po zawodach.

Ilość trenerów dopuszczonych na Halę – 1 osoba na jeden klub na jeden rocznik.

Maksymalna ilość osób na Hali – 100 os.

Uwaga!!!

Plan jest tak ułożony by poszczególne roczniki nie miały ze sobą kontaktu – PROSIMY 
BY TEGO PRZESTRZEGASĆ I NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ.

Miejsce rozgrywania imprezy podzielone jest na strefy:

 Strefa kibica –uczestnicy oczekujący na rywalizację

 Strefa rywalizacji – wstęp wymaga odpowiedniego identyfikatora (trenerzy, 
organizatorzy, aktualnie rywalizujący uczestnicy)

 Strefa dekoracji – dostępna wyłącznie dla uczestników ceremonii dekoracji 
oraz fotoreporterów wyznaczonych przesz organizatora)

Poszczególne strefy są oznakowane i oddzielone barierkami. Organizator ze względów 
bezpieczeństwa prosi wszystkich uczestników o przestrzeganie tych regulacji, a w 
szczególności o podporządkowanie się poleceniom osób oznaczonych jako obsługa 
porządkowa.



Dekoracja:
Dekoracja uczestników odbywa się bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji danej 
grupy. Dzieci, które zakończyły rywalizacje w grupie proszone są o udanie się w okolice 
strefy dekoracji i czekanie tam na wywołanie do dekoracji.

Impreza jest częścią całorocznego cyklu, więcej informacji na ten temat uzyskać można na 
stronie www.ligajudo.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału, życzymy samych sukcesów i miłego pobytu w 
Ożarowicach!

Mała Akademia Judo

http://www.ligajudo.pl/

