Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo

Podkarpacki
O Z JUDO

ADRES KORESPONDENCYJNY

 Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło
 Urząd Miasta Jasło
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle
 Starostwo Powiatowe w Jaśle
Zawody odbędą się dnia 10.12.2016 (sobota)
Hala Sportowa „MOSIR” JASŁO
ul. Sikorskiego 15 38-200 Jasło
Zawody zostaną rozegrane na 3 matach wg Regulaminu Sportowego
Polskiego Związku Judo.
Uczniowski Klub Sportowy ”MOSiR” JASŁO
ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło

Sędzia główny zawodów:

Mirosław Nowicki – tel. 504120984

ORGANIZATORZY

TERMIN I MIEJSCE
ZAWODÓW

e-mail: czarny1903@wp.pl
Michał Czarnecki tel. 608-215-779

www.judomosir.pl

Rejestracja na turniej: do 06.12.2016 (do godz.22.00) – wyłącznie elektronicznie na e-mail:(czarny1903@wp.pl)!!!
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Za zaistniałe
Ubezpieczenie NW:
zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności
OPŁATA STARTOWA

Inne:

25 PLN od zawodniczki/ zawodnika (start w jednej kategorii wagowej)
EKIPY ZAGRANICZNE – nie ponoszą opłaty startowej

Proszę wysłać zgłoszenie, nawet jeżeli nie ma 100% pewności że zawodnik
będzie na zawodach. Jest to bardzo istotne, aby się znalazł w bazie danych ze
względu na ważenie zawodników z wykorzystaniem czytników.

Dzieci starsze:
Chłopcy

KATEGORIE WAGOWE

2004/2005

Dziewczęta 2004 /2005
Dzieci młodsze:
Chłopcy
2006/2007
Dziewczęta 2006/2007
Dzieci najmłodsze:
Chłopcy 2008 i młodsi
Dziewczęta 2008 i młodsze

-33; -36; -39; -42; -45; -48; -51; -54; +54
-30; -33; -36; -39; -42; -45; -48; -51; +51
-27; -30; -33; -36; -39; -42; -45; -48; -51; +51
-24; -27; -30; -33; -36; -39; -42; -45; -48; +48
Wagi zostaną dostosowane do ilości zawodników
Wagi zostaną dostosowane do ilości zawodników

Czas walki 2 min;1 min. golden score; wskazanie
Dziewczęta i chłopcy ur. w latach 2005 i młodsi mogą startować za pisemną zgodą
rodziców lub trenerów.
PROGRAM
ZAWODÓW
SOBOTA 10.12.2016

NAGRODY

Inne informacje

08:30-09:30 – ważenie oficjalne
10:00 – uroczyste otwarcie zawodów
10:30 – rozpoczęcie walk
około 16:00 – planowane zakończenie walk

1 – 3 miejsce - medal, dyplom
Dla wszystkich uczestników - Dyplomy i drobne upominki
Zawody odbędą się według regulaminu PZJudo. System: do dwóch wygranych walk (2), każdy z
każdym (3-5), brukselski (6-8), francuski z pełnym repasażem (>=9). Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany lub łączenie kategorii wagowych oraz zmianę systemu rozgrywania walk w
zależności od liczby zawodników.

