II GRAND PRIX O PUCHAR BIAŁEJ GWIAZDY W JUDO
ORGANIZATOR:
TERMIN i miejsce:
KONTAKT:
KATEGORIE
WIEKOWE:

PRZEPISY WALKI:

PUNKTACJA:

STARTOWE:
KOMISARZ:
SĘDZIA GŁÓWNY:

WAGA:
(w dniu zawodów)

ORIENTACYJNY
PROGRAM
ZAWODÓW:

INNE INFORMACJE:

TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW – SEKCJA JUDO
12.06.2016 r. – niedziela - sala judo TS Wisła Kraków, 30-059 Kraków ul. Reymonta 22
Robert Zaczkiewicz: tel. +48 698-670-812, email: zawodyjudo@interia.pl
Turniej rozegrany zostanie w 2 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:
 U-13 – roczniki 2004 i 2005
 U-11 – roczniki 2006 i 2007 – MINI JUDO
Zawody odbywać się będą na trzech matach 6m x 6m w oparciu o podstawowe przepisy
walki judo z wyłączeniem - ze względów bezpieczeństwa - wybranych technik.
Wprowadza się zakaz stosowania: dźwigni i duszeń w U-11 oraz w U-13, rzutów
z uchwytem za głowę (typu KOSHI GURUMA) oraz rzutów wykonywanych w klęku (typu
SEOI OTOSHI), tylko w U-11 - MINI JUDO. Próba stosowania powyższych technik będzie
karana karą SHIDO, a w przypadku ponownej próby w tej samej walce oznaczać będzie
karę HANSOKU MAKE bez konsekwencji wyłączenia z całego turnieju.
Podczas każdego GRAND PRIX zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji drużynowej.
Odpowiednio: I m-> 9 pkt., II m-> 7 pkt., III m-> 5 pkt. Przy liczbie zawodników
mniejszej niż 8: I m-> n+1, II m-> n-1, III m–> n-3, gdzie n = liczba zawodników.
Punkty zdobywa tylko zawodnik, który wygrał min. jedną walkę! Podczas ostatniego
Grand Prix wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo
najlepsze trzy zespoły puchary.
Przy zgłoszeniu elektronicznym 30 zł / BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA 40 zł
ROBERT ZACZKIEWICZ
PAWEŁ MAŚLEJ
 U-11 (roczniki 2006 i 2007) – MINI JUDO – godz. 9.15 – 10.00
 U-13 (roczniki 2004 i 2005) godz. 12.00 – 12.30
Kategorie wagowe ustalone zostaną w dniu zawodów na podstawie zgłoszeń w oparciu
o zasadę różnicy w wadze startujących w danej kategorii nie większej niż 3 kg.
W przypadku małej liczby startujących dziewcząt dopuszcza się – za zgodą trenera –
możliwość walk wspólnie z chłopcami.
Drużyny przyjezdne mogą ważyć zawodników kat. U 13 w pierwszym terminie
 10.30 – rozgrzewka U-11 MINI JUDO (2006-2007),
 11.00 – oficjalne otwarcie zawodów,
 11.10 – walki eliminacyjne, walki o medale oraz dekoracja za miejsca I-III,
 Ok. 12.30 – rozgrzewka U-13 (2004–2005),
 Ok. 13.00 – walki eliminacyjne, walki o medale oraz dekoracja za miejsca I-III,
 Startujący zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz zgodę prawnych opiekunów na
uprawianie sportu – osoba dokonująca zgłoszenia potwierdza ich posiadanie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku ww. dokumentów
wynikające z zatajenia bądź poświadczenia nieprawdy przez zgłaszające kluby.
 Organizator zastrzega sobie prawo wywieszenia reklamy na plecach zawodników
na czas trwania zawodów.
 W kategorii U-13 i startujący zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo muszą
posiadać co najmniej 5 KYU
 Zainteresowane kluby proszone są o przesłanie do dnia 9.06.2016 zgłoszenia drogą
elektroniczną (IMIĘ, NAZWISKO, KLUB oraz ROK URODZENIA!).
 Zawody prowadzone będą z wykorzystaniem systemu elektronicznego
dlatego ważne jest dokonanie wcześniejszych zgłoszeń. W przypadku nie
dotrzymania wskazanego terminu zgłoszeń wzrasta wysokość „startowego”!

SERDECZNIE Zapraszamy !

