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TERMIN : 20 czerwca 2018 r. (środa). 

MIEJSCE: Sala Gimnastyczna SP nr 55, ul. Dobczycka 20, Kraków. 

ZASADY UCZESTNICTWA:  Zawody zostaną rozegrane na dwóch matach. Pole walki 4m x 4m.  

 Systemem walk ustalony zostanie zgodnie z liczbą zgłoszeń w danej kategorii wagowej (grupowy 
lub każdy z każdym – nie przewiduje się systemu francuskiego).  

 Każdy ze startujących wyczytany jako drugi do danej walki, zakłada czerwoną przepaskę. 

 Uczestnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
– obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zgłaszającym klubie. Zgłoszenie jest równoznaczne  
z potwierdzeniem, że zawodnicy posiadają ww. ubezpieczenie. 

 Uczestnicy walk judo winni posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie natomiast uczestnicy 
walk sumo zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do aktywności fizycznej. 
Posiadanie ww. orzeczeń potwierdzają trenerzy przez sam fakt zgłoszenia do udziału w turnieju. 

 Za zajęcie miejsc  I - VII uczestnicy otrzymają dyplomy. Za miejsca I-III dodatkowo medale. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają w drodze losowania upominki i nagrody rzeczowe.  

 W czasie zawodów po zakończeniu rywalizacji w danej kategorii wagowej przewidziany jest 
poczęstunek dla startujących . 

ZGŁOSZENIA: Do dnia 19 czerwca drogą elektroniczną z podaniem imienia, nazwiska i wagi startującego. 

KIEROWNIK ZAWODÓW: Paweł Maślej  

SĘDZIA GŁÓWNY: Robert Barnaś  

RATOWNIK MEDYCZNY: Tomasz Długosz  

WALKI SUMO: 
(ROCZNIKI: 2007 I MŁODSI) 
 

 Plan godzinowy: 
15.45 – weryfikacja, 16.00 – rozgrzewka, 16.15 – rozpoczęcie walk, 18.30 - dekoracja 

 Kategorie wagowe: 
Zostaną ustalone w dniu zawodów z zasadą max. 3 kg różnicy między walczącymi. 

 Strój: 
Nie jest wymagany strój do judo pod warunkiem posiadania długich rękawów i nogawek. 

 Zasady walki: 
Pojedynek toczy się do 3 pkt. Punkty zdobywa się zmuszając przeciwnika do opuszczenia pola walki 
lub dotknięcia pola walki inną częścią ciała niż stopy.   

 Akcje zabronione: 
Uchwyt za szyję lub głowę, rzuty (z wyłączeniem obalania samymi rękami), uchwyt poniżej linii 
pasa, uchwyt zapaśniczy, atak na twarz przeciwnika. 

 Kary: 
Za każde przewinienie kara SHIDO – przeciwnik otrzymuje punkt . 

 Inne: 
Nie przewiduje się oddzielnych kategorii dziewcząt i chłopców. 

 WALKI JUDO:  
(ROCZNIKI: 2006 I STARSI) 

 Plan godzinowy: 
18.15 – weryfikacja, 18.30 – rozgrzewka, 18.45 – rozpoczęcie walk, 20.30 - dekoracja 

 Kategorie wagowe: 
Zostaną ustalone w dniu zawodów z zasadą max. 4 kg różnicy między walczącymi. 

 Strój: 
Judogi w jednym z dopuszczonych przepisami kolorów (biały, kremowy lub niebieski). 

 Zasady walki: 
Zgodnie z aktualnymi przepisami walki judo. Czas walki 3 min.   

 Akcje zabronione: 
Zgodnie z aktualnymi przepisami walki judo. Dodatkowo wprowadza się zakaz stosowania: 
 dźwigni, duszeń, rzutów z uchwytem za głowę lub szyję (typu KOSHI GURUMA) oraz rzutów  
z klękiem na kolano lub kolana (typu SEOI OTOSHI). 

 Kary: 
Zgodnie z aktualnymi przepisami walki judo. W przypadku dodatkowych zakazów pierwsza próba 
oznacza SHIDO kolejna (to samo przewinienie) HANSOKU MAKE wyłączające tylko z danej walki. 

 Inne: 
W przypadku małej ilości startujących dopuszcza się za zgodą trenerów prowadzących łączenie 
kategorii chłopców i dziewcząt, a także w skrajnych przypadkach łączenie kategorii wagowych. 
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