KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I Otwarty Turniej JUDO o tytuł Mistrza Miasta Opola Dzieci
Opole, 09.06.2013

1. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy „OKAY” Opole przy współudziale Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29
w Opolu oraz KJ AZS Opole.
2. Termin i miejsce:
09.06.2013 (Niedziela), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, ul. Szarych
Szeregów 1.
3. Zasady uczestnictwa w zawodach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zawody zostaną rozegrane na dwóch matach.
Czas walki 2 min/dogrywka 1 min GS.
Obowiązują białe judoki.
Zakaz stosowania rzutów z uchwytu za głowę oraz z kolan.
Zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi rozpoczynają walki z podwójnego uchwytu (rękaw,
kołnierz).
Zakaz stosowania dźwigni i duszeń dla wszystkich kategorii wiekowych.
Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie lub zgodę
rodziców/opiekunów na udział w zawodach judo.
Zawody indywidualne rozegrane zostaną systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodników
danej kategorii wagowej.
Zawody drużynowe zostaną rozegrane, jeśli do zawodów zostaną zgłoszone przynajmniej trzy
zespoły.
Tytuł Drużynowego Mistrza Miasta Opola Dzieci otrzyma zwycięski klub w rywalizacji
rozgrywanej w systemie zgodnym z ilością zgłoszonych drużyn.
W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w regulaminie decyzję o postępowaniu
i interpretacji zdarzenia podejmuje organizator zawodów.

4. Rywalizacja w zawodach:
•
•

Indywidualna wg. kategorii wiekowych: 2006 i młodsi / 2005 i 2004 / 2003 i 2002 / 2001 i 2000;
oraz wagowych.
Drużynowa maksymalnie 14 zawodników w 7 kategoriach wagowych, rocznikowych uczniów
szkół podstawowych (wg. kat. wag. 30kg, 34kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, +50kg).

5. Opłata startowa: bez opłat.
6. Kierownik zawodów: Grzegorz Kozdraś (tel. 509 087 732, e-mail: whic@poczta.onet.pl).
7. Zgłoszenia do zawodów:
W terminie do dnia 31.05.2013, na adres e-mail kierownika zawodów, w tytule proszę wpisać:
zgłoszenie na zawody I OTMMO w judo dzieci. W wiadomości proszę podać przewidywaną liczbę
zawodników w podziale na kategorie wiekowe, oraz deklarację o chęci udziału w zawodach
drużynowych.

8. Waga oficjalna:
09.06.2013 (Niedziela) w godzinach:
09:00 – 09:30 – 2006 i młodsi
09:30 – 10:00 – 2005/2004
10:00 – 10:30 – 2003/2002
10:30 – 11:00 – 2001/2000
Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz ważne badania lekarskie lub zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na start w zawodach judo.
9. Program zawodów:
09.06.2013 (Niedziela)
Zawody indywidualne:
2006 i młodsi: chłopcy dziewczynki razem
Ważenie - 09:00 – 09:30
Losowanie - 09:30 – 10:00

Rozpoczęcie walk - 10:00

Uroczyste otwarcie nastąpi po rozegranych zawodach grupy wiekowej 2006 i młodszej, przed ich
dekoracją.
2005/2004 chłopcy dziewczynki razem
Ważenie - 09:30 – 10:00
Losowanie - 10:00 – 10:30
2003/2002 chłopcy dziewczynki razem
Ważenie - 10:00 – 10:30
Losowanie - 10:30 – 11:00
2001/2000 chłopcy dziewczynki oddzielnie
Ważenie - 10:30 – 11:00
Losowanie -11:00 – 11:30
Dekoracja po zakończeniu każdej kategorii wiekowej!
Zawody drużynowe:
Rozpoczną się po zakończeniu zawodów indywidualnych.
10. Uwagi organizatora:
Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów
spoczywa na Klubach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
11. Nagrody:
Medale (m I, II, III); dyplomy, upominki dla każdego uczestnika zawodów; w zawodach drużynowych
puchar dla zwycięzcy, medale (m I, II, III), dyplomy dla wszystkich drużyn.
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Opola

Patronat medialny

