
 

 

 

 

 

 

 
 

 ORGANIZATORZY 
ZAWODÓW: 

 
 

 

 

 

 

 

www.ijl-poland.com 

 

 

 
• TS Wisła Kraków 09-10.02.2019 www.tswisla.pl/category/judo  

• UKS ASW Jasło 02-03.03.2019 www.judo-jaslo.pl  
• UKS FENIKS Bytom 13-14.04.2019 www.feniks.bytom.pl  
• Juvenia Wrocław 21-22.09.2019 www.gwardiajuvenia.pl  

• Legia Warszawa 05-06.10.2019 www.judo.legia.com 

• KS Akademia Judo Poznań 26-27.10.2019 www.akademiajudo.pl    

• UKS Conrad Gdańsk 16-17.11.2019 www.judoconrad.pl 
• OKAY Opole 30.11-01.12.2019 www.judookay.opole.pl 

 

 TERMIN: 30.11-01.12.2019  

 MIEJSCE ZAWODÓW: 

 
stegu arena 
45-222 Opole, ul. Oleska 70 
 

 BIURO ZAWODÓW: 

 

stegu arena 

45-222 Opole, ul. Oleska 70 

grzegorz.kozdras@poczta.onet.pl 

 

 KIEROWNICY ZAWODÓW: 

 
Kierownik zawodów: Grzegorz Kozdraś 
Kierownik techniczny: Daniel Górka 
Sędzia główny: Waldemar Sobczyk 

 

 SĘDZIOWIE: Licencjonowani 

 ZGŁOSZENIA DO 

ZAWODÓW: 

Rejestracja tylko przez stronę http://ijl-poland.com/rejestracja do dnia 

28.11.2019 do godziny 21:30. Po tym terminie możliwość zgłoszenia 

tylko w dniu zawodów po wniesieniu dwukrotnej opłaty startowego, 

czyli 80 zł (20 EUR). 

 OPŁATA STARTOWA: 

 
Opłata startowa wynosi* 40 zł / 10 EUR  
Opłata przed wagą w dniu zawodów. 
 
*dla zawodników zgłoszonych w rejestracji internetowej   

Prezydent Miasta Opola 
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 ZASADY UCZESTNICTWA             
W ZAWODACH: 

▪ Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U15 lub zgoda rodziców w 

U13 i U11 okazane sędziemu podczas ważenia.  

▪ Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW.  

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.  

▪ U13 zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń).  

▪ U11 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan, rzutów poświęcenia i 

rzutów obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”).  

▪ W U11 i U13 dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej. W U15 

zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie 

wyczytany jako drugi.  

▪ Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości, kartę wagową i 

badania lekarskie.  

▪ Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na 

udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie 

dopuszczone do turnieju.  

▪ Zawodnik/czka nie mieszczący/a się w limicie kategorii wagowej, w której 

został/a zgłoszony/a do zawodów zostanie automatycznie przepisany/a do 

innej kategorii wagowej.  

▪ Podczas ważenia wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie bieliznę osobistą.  

▪ W kategoriach wiekowych U11, U13 i U15 - 200 gram tolerancji.  

▪ W zaplanowanych w programie zawodów godzinach, ważeni będą wyłącznie 

zawodnicy/czki z podanych kategorii wiekowych. 

▪ Do dekoracji zawodnicy wychodzą w białych judogi. Podczas dekoracji 

zakazuje się wnoszenia flag na podium. 

▪ Istnieje możliwość ważenia w piątek od 19.30-20.00 na hali zawodów. 

 PROGRAM ZAWODÓW: 

 
Piątek 29.11.2019 

• Ważenie - 19:30-20:00  

(sala treningowa PLO 9 ul. Oleska 68; obok stegu arena) 
 

Sobota 30.11.2019 (Zawody) 
• Otwarcie sali - 8:30 
• Otwarcie zawodów - 13:00 

 
Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą: 

Kategoria Roczniki 
Godzina 
ważenia 

Waga 
Czas 
walki 

MU11 

chłopcy  
2009 
2010 
2011 

9:00-10:00 

25/27/30/33/36/ 
39/42/46/51/+51 

2 min 

FU11 

dziewczynki  
25/28/31/34/37/ 
41/46/+46 

MU13 

chłopcy  
2007 
2008 
2009 

11:00-12:00 

31/33/36/39/42/46/50
/55/60/+60 

2 min 

FU13 

dziewczynki  
31/34/37/40/44/48/52
/56/+56 

MU15 

chłopcy  

2005 
2006 

13:00-14:00 

34/38/42/46/50/55/60
/66/73/81/+81 

3 min 

FU15 

dziewczynki 
36/40/44/48/52/57/63
/70/+70 

Dogrywka: U11 – bez dogrywki, U13 – 1 minuta GS, U15 – GS. 

Niedziela 01.12.2019 (Seminarium)  
• Trening z Mistrzem - 9:00-11:00 
• Podsumowanie International Judo League 2019 – 11:00 
• Otwarte Mistrzostwa Opola w JUDO Dzieci (U9 – 2011, 2012) – 12:00 

(waga dla dzieci U9 godzina 11:00 – 11:30 – startowe 30 złotych / 10 
euro)      

 

Seminarium poprowadzi: 
Tomasz Kowalski – Medalista Mistrzostw Europy, Zwycięzca 

Turnieju Jigoro Kano. 
 



 

 

 NAGRODY i WYRÓŻNIENIA: 

 
Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach 
wagowych. Puchary dla drużyn za miejsca od I do V. 

 

 INNE INFORMACJE: 

▪ Dekoracja zawodników po zakończeniu wszystkich walk finałowych danej kategorii 
wiekowej. 

▪ Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych 

regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z 

Kierownikiem zawodów. 

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak 

również szkody i wypadki zaistniałe w trakcie zawodów.  

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków 

zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów 

oraz w celach promocyjnych zawodów. 

▪ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

dostępna jest na stronie ijl-poland.com    

 

 

Podczas turnieju możesz używać aplikacji Judo Mobile 

 

 

 

 

 
                                   
SPONSORZY 
 
 
 
                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY 

  

http://www.ijl-poland.com/

