
K O M U N I K A T 
XX MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ  JUDO  IM. Z.KWIATKOWSKIEGO 

POD PATRONATEM PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA 

      

 
Organizator                                           TS Judo Gryf Słupsk 

Partner Turnieju                                    Urząd Miasta w Słupsku 

Termin                                     10.09.2022 r. (sobota) 

Miejsce 
 

                     Hala Lekkoatletyczna, Słupsk ul. Madalińskiego 4a 

 

Opłata startowa: 50 zł  

Zasady uczestnictwa 

/system rozgrywania 

zawodów/ kategorie 

wagowe i wiekowe: 

 

1.Uczestnictwo: dziewczęta i chłopcy z roczników i kategorii wagowych 
 

Młodzicy – roczniki   2007 – 2008 (czas walki 3 min) 
dziewczęta    44, 48, 52, 57, 63, 70kg 

chłopcy   42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90kg 
 

Dzieci – roczniki  2009 – 2010  (czas walki 2 min) 
dziewczęta  5 kategorii wagowych ustalone po przesłaniu zgłoszeń 

chłopcy     11 kategorii wagowych ustalone po przesłaniu zgłoszeń  
Dzieci – roczniki  2011 - 2012  (czas walki 2 min) 

dziewczęta  5 kategorii wagowych ustalone po przesłaniu zgłoszeń 
chłopcy   11 kategorii wagowych ustalone po przesłaniu zgłoszeń 
 
2.Zawodnicy dziewczynki i chłopcy z roczników 2009-2010 oraz 2011-2012 

nie są ważeni podczas zawodów. Uczestnicy zostaną rozlosowani wcześniej, 

po wysłaniu zgłoszenia imiennego przez klub. Prosimy o podanie dokładnej 

wagi zawodnika. Weryfikacja zawodników nastąpi rano przed zawodami. 

3.Zawody rozegrane zostaną na 5  polach walki.  

 

Zgłoszenia sportowe 

do zawodów 

 

Zgłoszenia do zawodów dziewcząt i chłopców z roczników     2009  – 2010 oraz  
2011 - 2012  – prosimy przesyłać mailem na adres : waszira@poczta.onet.pl  

do 02 września 2021r – rezerwacja - ilość zawodników w poszczególnych 

grupach wiekowych 

do 08 września 2021r – imienna lista i dokładna waga zawodników w 

poszczególnych grupach wiekowych dzieci (według wzoru) 

 

mailto:waszira@poczta.onet.pl


Nagrody: 

 
1 – 3 miejsca indywidualnie – medale 

1 – 5 miejsca indywidualnie – dyplomy 

1 – 5 miejsca w klasyfikacji drużynowej łącznie DZ i CH – puchary oraz upominki 

dla trenerów 

 

Program zawodów 

 

9:00 przyjazd ekip i weryfikacja zawodników 
dziewcząt i chłopców z roczników     2009  – 
2010 oraz  2011 - 2012   

10:00 uroczyste otwarcie zawodów  
10:15 rozpoczęcie walk dziewcząt i chłopców z 

roczników     2009  – 2010 oraz  2011 - 2012  
po walkach eliminacyjnych walki finałowe 
oraz dekoracja 

12:00 – 12:30 waga oficjalna i przegląd badań lekarskich 
(2007 – 2008 - młodzicy ) 

12:30 – 13:30 weryfikacja i losowanie 
ok.  13:30           planowane rozpoczęcie walk dziewcząt i 

chłopców z roczników 2007 – 2008 po 
walkach eliminacyjnych walki finałowe oraz 
dekoracja 

 

Kontakt 

 

Irena Waszkinel – 506 135 092  / waszira@poczta.onet.pl 

Lidiusz Kazior – 665 510 660  

 

Uwaga 

 

Organizator powołuje kierownika zawodów. Zawodnicy powinni posiadać ważne 

badania lekarskie, zgodę rodziców oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych 

wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia z 

tytułu NNW.W przypadku odniesienia kontuzji, poszkodowani  dochodzą roszczeń 

z tytułu ubezpieczenia NNW swojego klubu. 

 

W każdej ekipie mile widziany sędzia w regulaminowym stroju. 

 

 

 
         ORGANIZATOR 

 

 
 

mailto:waszira@poczta.onet.pl

