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KOMUNIKAT 

„Turnieju Wakacyjnego” 

Bytom - Miechowice        

                                    19.06.2022 
 
 
 
 

Organizator: 
Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Bytom 

 
 
 

Termin i 
miejsce: 

Kiedy: 

19.06.2022 (niedziela), godzina jest różna dla poszczególnych roczników. 

Prosimy o zapoznanie się z planem minutowym. Dzieci zostaną podzielone na 

grupy pięcioosobowe i dokładny harmonogram rywalizacji zostanie wywieszony 

na https://www.facebook.com/FeniksJudoBytom/  18 czerwca do godziny 12.00 

Gdzie: 

Sala gimnastyczna w SP 26, 

Nickla 19, 41-908 Bytom 

Kontakt: Biuro: Aleksandra Zarzecka – 517 818 512 

 
Biuro: 

Mała sala gimnastyczna w SP 26, 41-908 Bytom 
Czynne w dniu turnieju od 900 do końca zawodów 

Kierownik 
zawodów: 

Wojciech Wysocki 501 269 171 

 

 
Zgłoszenia: 

Uczestnicy zgłaszają się u trenerów klubowych. 

Trenerzy przesyłają zgłoszenie do organizatora na adres: 

feniksbytomjudo@gmail.com podając imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, 

aktualną masę ciała (w spodniach z judogi) oraz staż treningowy. 
Nieprzekraczalny termin przesłania zgłoszeń: 

16.06.2022 (czwartek) godz. 2200 

 

 
Opłata: 

60,00 zł od zgłoszonego uczestnika. Rodzice wpłacają u trenera klubowego, 
trenerzy rozliczają się z organizatorem. Podstawą rozliczenia jest lista 
zgłoszonych uczestników, a nie ich fizyczna obecność. Organizator w czasie 
trwania turnieju nie przewiduje pobierania opłaty od indywidualnych osób. 

https://www.facebook.com/FeniksJudoBytom/
mailto:feniksbytomjudo@gmail.com
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Weryfikacja i 
losowanie: 

Weryfikacja i losowanie odbywa się w dniu 17.06.2022 (tj. piątek). 

W dniu turnieju nie ma oficjalnego ważnie zawodników. 

Organizator może przeprowadzić wyrywkową kontrolę wagi. W przypadku 

rażących niezgodności faktycznej wagi ze zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja 

uczestnika. 

Ostateczny termin wycofania zgłoszonego uczestnika z rozgrywek z przyczyn 

losowych to 18.06.2022 do godziny 1100 

 
Oświadczeni 
e Rodziców: 

Dziecko może uczestniczyć w imprezie po podpisaniu przez Rodzica lub 
opiekuna prawnego zgody na udział w/g obowiązującego wzoru (dostępny na 
stronie www.feniks.bytom). Podpisane oświadczenia przekazuje organizatorowi 
zbiorczo trener klubowy w dniu imprezy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma 
rywalizacji: 

Roczniki 2017, 2016, 2015 oraz 2014, ale tylko w 

przypadku kiedy zawodnik nie trenuje dłużej niż pół roku. 

1.Tor przeszkód 

2.Walki sumo. 

Pole walki wynosi 2 metry / 2 metry. Zawodnicy, by wygrać muszą zdobyć 

dwa punkty. Punkt można zdobyć wypychając przeciwnika poza pole 

walki oraz poprzez spowodowanie upadku (przewrócenie) przeciwnika 

tak, aby dotknął maty, jakąkolwiek częścią ciała oprócz stóp i jednego 

kolana. Jeśli Zawodnik upadnie na dwa kolana również traci punkt. O 

przydziale punktu decyduje sędzia (nie Rodzic!). 

Roczniki 2013, 2012, 2011-2010 „Pierwszy Krok” 

Jest to turniej dla zawodników zaczynających przygodę z Judo we 

 współzawodnictwie. Maksymalny staż treningowy to dwa lata i Vkyu 

Rywalizacja w formie walki zgodnie z przepisami PZJudo i poniższymi 

wykluczeniami : 

- zakaz obejmowania głowy w momencie rzutu (uchwyt z góry dozwolony), 

- zakaz wykonywania rzutów z kolan, 

- zakaz wykonywania rzutów tomoe-nage, obi-tori-gaeshi, ura-nage. 

- w turnieju mogą wziąć udział tylko zawodnicy posiadający maksymalnie 

V kyu. Wyższy stopień niż V kyu nie będzie dopuszczony. 

Nagrody: Medale dla Zawodników za miejsca I-III, dyplomy dla każdego 
startującego. 

 
 
Kategorie 
wagowe – 
grupy: 

Kategorie wagowe ustalone są w dniu losowania. Maksymalna różnica wagi 
w grupie to 3kg. Staramy się, aby w jednej grupie były dzieci tylko z 
jednego rocznika, jeżeli jest to niemożliwe łączymy z sąsiadującym 
rocznikiem. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie 
prawo do łączenia kategorii w porozumieniu z trenerami uczestników, 
których to dotyczy. 
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Plan minutowy: 

Roczniki 2017, 2016, 2015 i 2014(tor przeszkód i walki sumo) 
09:15 (nie wcześniej) przybycie na miejsce imprezy i odebranie opasek 
startowych w biurze zawodów 
09:40 zorganizowana rozgrzewka 
10:00 rozpoczęcie rywalizacji 

11.40 planowany czas dekoracji 

 
roczniki 2014 – walka judo 

12:00 przybycie na miejsce imprezy i odebranie opasek startowych w 
biurze zawodów  
12:20 zorganizowana rozgrzewka 

12:40 rozpoczęcie rywalizacji 

14:30 planowany czas dekoracji 

 
roczniki 2013 i 2012 (zgodnie z listą startową) – walka Judo 

14:45 przybycie na miejsce imprezy (nie wcześniej).  
          Ci zawodnicy nie pobierają opasek.  
15:00 zorganizowana rozgrzewka 

15:20 rozpoczęcie rywalizacji 

17.00 planowany czas dekoracji 

 
roczniki 2012 (zgodnie z listą startową) i starsi– walka Judo 

17:15 przybycie na miejsce imprezy (nie wcześniej).  
          Ci zawodnicy nie pobierają opasek.  
17:30 zorganizowana rozgrzewka 

17:50 rozpoczęcie rywalizacji 

 

 
 
 
 
 
 

Informacje 
organizacyjne 

Miejsce rozgrywania imprezy podzielone jest na strefy: 

Strefa kibica – ogólnodostępna (Rodzice, kibice, uczestnicy oczekujący na 

rywalizację) , 

Strefa gastronomiczno – rekreacyjna - ogólnodostępna (Rodzice i dzieci) 

Strefa rywalizacji – wstęp wymaga odpowiedniego identyfikatora 

(trenerzy, organizatorzy, aktualnie rywalizujący uczestnicy) 

Strefa VIP - wstęp wymaga odpowiedniego identyfikatora (goście specjalni) 

Strefa dekoracji – dostępna wyłącznie dla uczestników ceremonii dekoracji 

i fotoreporterów tylko podczas dekoracji. 

 
Poszczególne strefy są oznakowane. Organizator ze względów 

bezpieczeństwa prosi wszystkich uczestników o przestrzeganie tych 

regulacji, a w szczególności o podporządkowanie się poleceniom osób 

oznaczonych jako obsługa porządkowa. Organizator zastrzega sobie 

prawo zweryfikowania maksymalnie 2 trenerów / opiekunów na Klub 

(wstęp do strefy rywalizacji). 

Dekoracja 
Dekoracja uczestników odbywa się bezpośrednio po zakończeniu 
rywalizacji danej grupy wiekowej. 

 


