
 

 

XVII JUDO BALTIC CUP  

08-10. 06.2018r. Gdynia 

1. ORGANIZATORZY 

UKS OPTY 

Gdyńskie Centrum Sportu, Urząd Miasta Gdynia 

Polski Związek Judo, , POZJUDO w Gdańsku 

Urząd Marszałkowski Gdańsk 

 

2. PROGRAM (godzinowy) 

 

08.06.2018r. (piątek) Hala Gier w Gdyni ul. Olimpijska 5    
 12:30-13:30 Waga oficjalna dzieci U 12 rok urodzenia 2007-2008-2009 ( 4 wagi) 

13:30-14:15 Weryfikacja i losowanie system shiai. Oraz wspólna rozgrzewka 

14:15  Rozpoczęcie walk eliminacyjnych , repasażowych do finałów ( 8 mat ) U12 

14:30-15;30  Waga oficjalna dzieci U14 rok urodzenia 2006-2005 ( 4 wagi) 

15:30-16;15 Weryfikacja i losowanie system shiai. Oraz wspólna rozgrzewka 

Ok 16:30 Rozpoczęcie walk eliminacyjnych , repasażowych do finałów ( 8 mat ) U14 

 



08.06.2018r. (piątek) Hala Gier w Gdyni ul. Olimpijska 5 
 16:00-22:00 Przyjazd ekip i zakwaterowanie U18 i U16 

17:00-21:00 Waga kontrolna – Hala Sportowa ul. Olimpijska 5 

09.06.2018r. (sobota) Hala Gier w Gdyni ul. Olimpijska 5 
 7:00-7:30 Waga kontrolna Juniorów młodszych i juniorek młodszych U18 

7:30 -9:00 

Waga oficjalna Juniorek mł. i juniorów mł. U18 (4 wagi)  

kat. Wagowe: Juniorki mł.: -40kg,-44kg, -48kg, -52kg,-57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

kat. Wagowe : junior mł.: -46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,-90kg,+90kg 

 

 

 

 

 

 kat 

 

 

9:00-10:00 Weryfikacja i losowanie : hala zawodów  

10:00  Uroczyste otwarcie  zawodów 

10:15 
Walki eliminacyjne i repasażowe ( 6 mat ) U18 

12:00-14:00 
Waga kontrolna młodzików i młodziczek U16 

14:00-15:00 
Waga oficjalna młodzików i młodziczek U16 (4wagi) 
Kat. Wagowe młodziczek:-32kg,-36kg,-40kg,-44kg, -48kg, -52kg,-57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
Kat. Wagowe młodzików: -38kg,-42kg-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,+81kg 

15:00-16:00 
Weryfikacja i losowanie młodzików i młodziczek U16 

Ok16:30  
Walki eliminacyjne i repasażowe U16 

Od 10:15 do 
zakończenia zawodów 

Walki o medale po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych . Dekoracja 15 min po 
zakończeniu finału poszczególnych kategorii wagowych   

09.06.2018r. (sobota) Hala Gier w Gdyni ul. Olimpijska 5 
 17:00-21;00 Waga kontrolna juniorek i juniorów U20 

  

10.06.2018r. (niedziela) Hala Gier w Gdyni ul. Olimpijska 5 
 7:00-7:30 Waga kontrolna juniorek i juniorów U21 

7:30-9:00 Waga oficjalna juniorek i juniorów U21 

9:00-10:00 Weryfikacja i losowanie juniorek i juniorów U21 

10:15 Walki eliminacyjne i repasażowe juniorek i juniorów U21 

Od 10:15 do 
zakończenia zawodów 

Walki o medale po zakończeniu walk eliminacyjnych i repasażowych . Dekoracja 15 min po 
zakończeniu finału poszczególnych kategorii wagowych   

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW  

Gdynia , Hala Gier ul. Olimpijska 5,  

4. BIURO ZAWODÓW  

Gdynia , Hala Gier ul. Olimpijska 5,  



Kierownik biura zawodów P. Bogdan Gruba tel. +48 504159015, adres e-mail 

uksoptyjudo@interia.pl 

08.06.2018r. (piątek) od 12:00-21:00  

09.06.2018r. (sobota) 0d 7:30-21:00 

10.06.2018r. (niedziela) od 7:30-do zakończenia zawodów 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać ważną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne 

badania sportowo - lekarskie. 

o Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję 

klubową Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane na ( U12, U14 – 8 mat)(U16 i U18 – 

o 6  mat (sześć ), pole walki 6m-6m, wymiary zewnętrznego pasa ochronnego 3m, 

wymiary pasa bezpieczeństwa pomiędzy matami- 3m) systemem zgodnie z 

Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane na (U21 4 maty (cztery ), pole walki 7m-7m, wymiary 

zewnętrznego pasa ochronnego 3m, wymiary pasa bezpieczeństwa pomiędzy 

matami- 3m) systemem zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo. 

 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki:U16 

o Stopień szkoleniowy: 5kyu 

o Czas walki:  3min 
o Roczniki:U18 

o Stopień szkoleniowy: 4kyu 

o Czas walki:  4min 
o Roczniki:U21 

o Stopień szkoleniowy: 4kyu 

o Czas walki:  4min 
 

7. KATEGORIE WAGOWE 

Grupa wiekowa i kategorie wagowe: 

U12(2008-2007- z prawem startu 2009) 

U12 dziewczęta- 8 kategorii wagowych  

U12 chłopcy: -19kg,-21kg, 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, -60kg,+ 60kg;          

U14 (2005-2006 ) 

U14 dziewczęta- 8 kategorii wagowych 

U14 chłopcy- 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 55kg; 60kg, 66kg, 73kg, +73kg 

 

 

mailto:uksoptyjudo@interia.pl


U16( 2003-2004 z prawem startu 2005) 

 

Kat. Wagowe młodziczek:-32kg,-36kg,-40kg,-44kg, -48kg, -52kg,-57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

Kat. Wagowe młodzików: -38kg,-42kg-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,+81kg 

U 18 ( 2001-2002 z prawem startu 2003) 

kat. Wagowe: Juniorki mł.: -40kg,-44kg, -48kg, -52kg,-57kg, -63kg, -70kg, +70kg                        

kat. Wagowe : junior mł.: -46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,-90kg,+90kg 

U21( 200-1999-1998) z prawem startu U18 

Kat.WagowaJuniorka:-44kg,-48kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg,-78kg,+78kg                                                       

kat. wagowa Junior; -55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,-90kg,-100kg,+100kg                                                                     

 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 4 czerwca-poniedziałek 2018) 

o Kluby dokonują zgłoszenia do zawodów grup wiekowych U12 i U14 i U16 przez stronę 
www.judoalticcup.pl do 5 czerwca 2018 roku do godziny 24:00 

o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system 
elektroniczny PZ Judo. Zgłoszenia do dnia (data) włącznie (dzień tygodnia słownie) do 
godz. 24:00 (www.pzjudo.pl/system) 

o Kluby zagraniczne dokonują zgłoszenia grup Wiekowych U12,U14,U16,U18,U21 przez 
www.judoalticcup.pl,  

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy 
zawodników polskich).  

o Tryb dokonania korekt:  

• do (05.06.2018) drogą elektroniczną przez system,   

• w terminie (05-07. 06. 2018) do godziny 18:00 przez system i równolegle mailem na 

adres: zawody@pzjudo.pl 

o Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – 

obowiązuje kara regulaminowa (Regulamin Sportowy PZ Judo). 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Uczestniczące kluby 
o Opłata startowa - (35zł) 10 Euro - od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki 

 

10. WAŻENIE I KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH 

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania 

lekarskie.  

o Zgodnie z regulaminem sportowym PZ Judo w zawodach nie obowiązuje tolerancja wagowa 

o (Junior, Junior młodszy, Młodzik) Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników 

bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik 

spodenki. Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100 g dla zawodniczek i 

zawodników. 

 

 

o Godziny wagi kontrolnej oraz oficjalnej dla poszczególnych kategorii wiekowych zgodnie z 

programem zawodów (patrz punkt 2 - program) 

http://www.judoalticcup.pl/
http://www.pzjudo.pl/system
http://www.judoalticcup.pl/
mailto:zawody@pzjudo.pl


11. KIEROWNIK  ZAWODÓW 

Kierownik zawodów, Marcin Słopecki, tel. 501124125, adres e-mail : zawody@pzjudo.pl 

12. DELEGAT POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

13. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

o Sędzia główny: Jarosław Niewiadomski 

o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF 2018 
                              

14. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches. 

 

15. TRANSPORT 

We własnym zakresie. 

 

16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE  

• Zakwaterowanie zawodnicy i trenerzy 

Hotel  Dom Marynarza:  (48 58) 622 00 25-6, hotel@dommarynarza.pl, rezerwacja do 30 .05.2018r. cena 125 zł  

nocleg ze śniadaniem/osoba w pokoju 2-osobowym 

HOSTEL CITY CENTER GDYNIA, Gdynia , Skwer Kościuszki 13, hostelccgdynia@gmail.com, tel. 

512 225 155, Cena 95 zł. nocleg ze śniadaniem/osoba- rezerwacja do 30.05.2018r. 

Hotel Antares :   +48 58 623 36 39, info@hotelantares.pl, 135zł nocleg ze śniadaniem/osoba w pokoju 2-

osobowym rezerwacja do 30.05.2018r 

Dom Studenta Akademii Morskiej; tel.585586329, sdm3@am.gdynia.pl,  50 zł osoba bez śniadania,                                                                   
Gdynia ul. Beniowskiego 15/17 

Wyżywienie : przy hali można wykupić posiłki bezpośrednio  z food truck , lub zamówić 

,śniadanie 20 zł/osoba-, obiad 25 zł/osoba w restauracji ON/OFF ul. Olimpijska 2, zamówienie 

do 6 czerwca na adres uksoptyjudo@interia.pl 

17. JUDOGI 

o Obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwsza/-y wyczytany zakłada judogi białe, druga/-i 
judogi niebieskie. 

 
o Kontrola judogi odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki:  http://www.eju.net/statutes  
o Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

18. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY  

• Za miejsca 1-3 medale 

• Za miejsca 1-5 dyplomy 

19. INNE INFORMACJE 

o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na klubach. 

mailto:hotel@dommarynarza.pl
mailto:hostelccgdynia@gmail.com
mailto:info@hotelantares.pl
mailto:sdm3@am.gdynia.pl
mailto:uksoptyjudo@interia.pl
http://www.eju.net/statutes


o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne badania  i orzeczenie lekarskie wg aktualnie 
obowiązujących przepisów. Badania niespełniające powyższych wymogów nie będą  
uwzględnione, tym samym zawodniczka/zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w 
zawodach.  

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

20. PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA 

Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą akceptować i 

respektować uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, Regulamin sportowy PZ Judo, 

zasady sędziowania IJF oraz zasady Antydopingowe POLADA. Osoby uznane za działające 

przeciwko tym zasadom i regułom mogą zostać zawieszone lub wydalone z imprezy. 

 

 

Życzymy miłego pobytu w Gdyni 


