
Uczniowski Klub Judo "Ryś"

Polski Związek Judo

Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo

Best Western Hotel Portos ***

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie - Hala Torwar

Współfinansowanie m.st.Warszawa, Ministerstwo Sportu, Samorząd Województwa Mazowieckiego

Cezary Borzęcki – Prezes UKJ "Ryś" (504-127-407)

Szymon Fuks – Dyrektor Turnieju (698-468-468)

Krysztyna Macioszczyk – Dyrektor Sędziów (505-945-208)

Krystian Witkowski – Specjalista Judo Shiai

Jacek Biernat – delegat PZJudo

Miejsce zawodów Torwar I, Łazienkowska 6a, Warszawa

Best Western Portos ***, Aramis*, Warszawa, Mangalia 3a

Atos**, Warszawa, Mangalia 3b

Rezerwacja przez stronę www.wjo.org.pl zakładka hotel

W związku z dużym zainteresowaniem ekip zagranicznych miejsc może zabraknąć wcześniej

Transport na trasie hotel-hala przysługuje ekipom, które wykupiły nocleg w hotelu oficjalnym

poprzez system rezerwacyjny organizatora WJO. 

27/09/2019 - piątek - 14.00-20.30 - Hotel Atos

28/09/2019 - sobota - 09.00-20.00 - Hala Torwar

29/09/2019 - niedziela - 09.00-14.00 - Hala Torwar

Osoba odpowiedzialna za pracę biura- Dyrektor WJO - Szymon Fuks  (698-468-468)

•  U16 - 2004 - 2005 (prawo startu 2006) czas walki: 3 min

U16W dziewczęta - 32,36,40,44,48,52,57,63,70,+70 kg 29/09/2019 - niedziela

U16M chłopcy - 38,42,46,50,55,60,66,73,81,90,+90 kg 28/09/2019 - sobota

Zakaz startu zawodników/czek z rocznika 2007 i młodszych

•  U18 - 2002 - 2003 (prawo startu 2004) czas walki: 4 min

U18W dziewczęta - 40,44,48,52,57,63,70,+70 kg 28/09/2019 - sobota

U18M chłopcy - 46,50,55,60,66,73,81,90,+90 kg 29/09/2019 - niedziela

•  U21 - 1999 - 2001 (prawo startu 2002 - 2003) czas walki: 4 min

U21W dziewczęta - 44,48,52,57,63,70,78,+78 kg 29/09/2019 - niedziela

U21M chłopcy - 55,60,66,73,81,90,100,+100 kg 28/09/2019 - sobota

We wszystkich kategoriach jest dozwolone stosowanie dźwigni i duszeń.

W kat U16 i U18 zawodniczka/ zawodnik, który w wyniku zastosowania duszenia straci

przytomność nie będzie dalej uczestniczyć w zawodach.

40.00 zł          - zawodnik posiadający aktywną licencję PZJudo

25.00 €            - zawodnik nie posiadający aktywnej licencji PZJudo

40.00 zł            - dopłata do startowego za zgłoszenie zawodnika po terminie

Zawodnik/czka, ma prawo wystartować w 2 grupach wiekowych po opłaceniu startowego x2.

•  Rejestracja on-line poprzez stronę www.wjo.org.pl do dnia 23/09/2019  - poniedziałek

•  Zgłoszenie po terminie będzie możliwe w biurze zawodów

•  Korekty zgłoszenia po dniu 23/09/2019 będą możliwe w biurze zawodów

Kategorie

Dźwignie i duszenia

European TOP Tournament

Współorganizatorzy

Transport

Hotel oficjalny

XXI WARSAW JUDO OPEN

Międzynarodowy Puchar Polski U16,U18,U21

28-29.09.2019

Biuro zawodów

Osoby 

odpowiedzialne

Organizatorzy

Opłata startowa

Zgłoszenie do 

zawodów
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27/09/2019 - piątek

14.00 - 20.00 Przyjazd ekip i zakwaterowanie Hotel Atos

14.00 - 19.30 Akredytacja Hotel Atos

16.00 - 20.00 Waga oficjalna U16M/U18W/U21M Hotel Atos

21.00 - 22.00 Konferencja techniczna i losowanie Hotel Portos

28/09/2019 - sobota

09.00 - 16.00 Walki eliminacyjne Hala Torwar

10.00 - 14.00 Waga nieoficjalna Hala Torwar

12.00 Uroczyste otwarcie Hala Torwar

17.00 - 20.00 Walki o medale i dekoracja Hala Torwar

16.00 - 19.30 Akredytacja Hala Torwar

16.00 - 20.00 Waga oficjalna Hala Torwar

22.00 - 24.00 Losowanie i bankiet dla trenerów Hotel Portos

29/09/2019 - niedziela

09.00 - 16.00 Walki eliminacyjne Hala Torwar

17.00 - 20.00 Walki o medale i dekoracja Hala Torwar

Karty ID dla swoich zawodników otrzymują trenerzy podczas akredytacji w biurze zawodów 

po opłaceniu startowego. 

Kartę ID zawodnik/czka musi okazać na wadze oraz przed każdą walką w trakcie

kontroli judogi.

UWAGA: Wyrobienie duplikatu karty ID wiąże się z ponowną opłatą startową

Kartę ID otrzymuje trener będący opiekunem swoich zawodników według przydziału: 

1 karta ID na każdych 5 zawodników.

Koszt dodatkowej karty ID dla trenera wynosi 20 zł.

Karta ID upoważnia do wejścia do strefy prowadzenia zawodów.

Zawodnikowi podczas walki może asystować tylko 1 trener.

Godziny ważenia zgodnie z programem zawodów

Podczas ważenia zawodnik musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

badania sportowo-lekarskie oraz kartę ID zawodnika zakupioną w biurze zawodów. 

Zawodnik/czka, który startuje w 2 grupach wiekowych musi ważyć się dwa razy 

(do każdego turnieju oddzielnie) i musi wykupić 2 karty ID

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia

zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i t-shirt a zawodnik bieliznę osobistą 

(spodenki). Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g.

Przez cały czas trwania ważenia oficjalnego będzie dostępna waga kontrolna. Zawodnik/czka

 nie mieszczący się w limicie wagowym zostanie przepisany do drugiej kategorii.

Losowanie odbędzie się po oficjalnym ważeniu zgodnie z programem zawodów i zostanie

przeprowadzone przez Dyrektora Turnieju i Delegata PZJudo za pomocą systemu JudoShiai

W kategorii U18 i U21 rozstawianych jest 4 najlepszych zawodników z Polski według

rankingu PZJudo. W kategorii U16 są rozstawiani mistrzowie MMM. 

Zawodnicy z miejsc 1-30 rankingu IJF zostaną rozstawienii jeśli ten fakt zostanie 

zgłoszony  podczas losowania.  Nie będzie możliwości dodatkowego rozstawiania klubowego.

Zawody będą prowadzone systemem JUDO SHIAI

Kolejność walk będzie wyświetlana na telebimach i wraz z listami walk będzie dostępna

za pomocą urządzeń multimedialnych (tablety, smartfony) przez stronę www.wjo.org.pl

Logowanie do systemu za pomocą kart ID.

•  2-5 zawodników system każdy z każdym. 

•  Powyżej 5 zawodników system francuski z podwójnym repasażem

Losowanie

System 

prowadzenia 

zawodów

System 

rozgrywania walk

U16M/U18W/U21M

U16M/U18W/U21M

Program zawodów U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W

Wszystkie kategorie

PROGRAM - XXI WARSAW JUDO OPEN

Karta ID zawodnika

Karta ID trenera

Waga oficjalna 
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Zawody zostaną rozegrane na 10 matach o wymiarach 7m x 7m. 

Odstęp pomiędzy matami i pas ochronny wynoszą 3 m. 

Walki eliminacyjne, repasaże i półfinały odbędą się na 10 matach.

Walki o medale zostaną rozegrane po zakończeniu wszystkich walk eliminacyjnych

Mata rozgrzewkowa (150m2).

Badania lekarskie Wszyscy zawodnicy polscy muszą posiadać ważne badania sportowo-lekarskie.

Licencje PZJ Wszyscy zawodnicy polscy muszą posiadać ważną licencję PZJudo

Każdy zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani do posiadania 

ubezpieczenia dotyczącego kosztów leczenia w razie urazu podczas zawodów.

•  W kat. U16 nie jest wymagana niebieska judogi. 

Zawodnik/czka nie posiadający niebieskiej judogi zakłada czerwoną przepaskę.  

Pierwszy wyczytany zawodnik musi walczyć w judogi koloru białego.

•  W kat. U18, U21 obowiązują judogi białe i niebieskie. Pierwszy zawodnik/czka

ubiera judogi białą, drugi zawodnik/czka judogi niebieską. 

Przed wejściem do walki zawodnik musi zgłosić się do punktu kontroli judog

i okazać kartę ID. 

Kontrola judog odbywa się na zasadach określonych w przepisach walki.

Nie są wymagane judogi IJF Approved. Nie jest wymagany backnumber. 

W przypadku posiadania nie regulaminowej judogi zawodnik musi we własnym zakresie

wymienić ją na prawidłową. Organizator nie zapewnia judog zastępczych.

Do dekoracji obowiązują judogi koloru białego.

Osobą odpowiadającą za sprawy sędziowskie jest Dyrektor Sędziów Krystyna Macioszczyk.

Dyrektor Sędziów pełni rolę Sędziego Głównego.

Dyrektor Sędziów wyznacza obsadę sędziowską z kraju i zza granicy. 

Na macie sędziuje 1 sędzia arbiter. 2 sędziów bocznych korzysta z systemu Care system.

Transmisja video Transmisja video będzie dostępna poprzez stronę www.wjo.org.pl

Jacek Biernat

odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów zgodnie z powyższym regulaminem.

Camp odbędzie się w Hali Torwar na macie o powierzchni około 1400 m2 (10 pól walki)

Koszt pakietów oraz rejestracja poprzez stronę www.wjo.org.pl zakładka camp. 

30/09/2019  - poniedziałek

9.00 - 11.00 Randori: dziewczeta i chłopcy do 60 kg

11.00 - 13.00 Randori: chłopcy powyżej 60 kg

11.30 - 14.00 Obiad : Torwar

15.00 - 17.00 Randori: dziewczeta i chłopcy do 60 kg

17.00 - 19.00 Randori: chłopcy powyżej 60 kg

01/10/2019 - wtorek

  9.00 - 11.00 Randori: Wszystkie kategorie

11.30 - 13.00 Obiad : Hala Torwar

14.00 - 16.00 Randori: Wszystkie kategorie

CAMP MIĘDZYNARODOWY

Judogi

Sędziowie

Maty

Delegat PZJudo

Ubezpiecznie NNW

Program campu
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