
                                                                                                                   

Memoriał Grzegorza Malika 
dzieci U-12/U-14 

 
ORGANIZATOR                          Uczniowski Klub Judo Arcus 

 
TERMIN ZAWODÓW               13.10.2019 – niedziela 

 
MIEJSCE 

     Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21 Warszawa 

  
Kierownik zawodów 

          
  Jacek Biernat tel. 602-601-789                                  

 
ZGŁOSZENIA: 

          
 Zgłoszenia ( imię nazwisko, klub, kategoria wagowa, trener) proszę wysyłać do 
 dnia 12.10.2019r. na adres:  www.judostat.pl/rejestracja 
 

 
STARTOWE 

           
40 zł.  

 
Uczestnicy(kategorie 

wiekowe i wagowe 

U-12 dzieci rocznik 2008-2009 

chłopcy          24, 27, 30, 33, 36,39,42,46,50, 55, +55kg 
dziewczynki   24, 27,30,33,36,40,44,48,+48kg  
 

U-14  dzieci rocznik 2006-2007 
chłopcy            30,33,36,39,42,46,50,55,60,66,+66kg, 
 dziewczynki    27,30,33,36,40,44,48,52,+52kg 

 
czas WALKI    

 
U-12  2008-2009 2 min efektywny +1min GS. 
U-14  2006-2007 3 min efektywny + 1min GS, repasaż w systemie GS 
 

 
Sędziowanie, 
przepisy walki 

 
- zawody zostaną rozegrane na 4 matach o wym.5x5m, 
- zabronione stosowanie dźwigni i duszeń,  
- dla rocznika 2008-2009 zabronione stosowania rzutów  poświęcenia, z kolan i kubi- nage. 
- dla rocznika 2008-2009 organizator rezerwuje sobie prawo do łączenia kategorii wagowych,  
- system rozgrywania zawodów z podwójnym repasażem lub grupowy w zależności od  
  zgłoszonych zawodników, 
- wszystkie walki będą odbywały się do wyłonienia zwycięzców bez przerwy.  
- korekta zgłoszenia może nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem losowania 

 
PROGRAM 

                  
  godz. 08.00-09.30 – waga kategorii U-12 
  godz. 09.30- 10.00 – losowanie 
  godz. 10.00- oficjalne otwarcie zawodów 
  godz. 10.15 rozpoczęcie walk eliminacyjnych   
  godz. 12.30-13.30 – waga kategorii  U-14 
  godz. 13.30- 14.00 – losowanie 
  godz. 14.00 rozpoczęcie walk eliminacyjnych  
 

 
 
 

  
  
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
XV OGÓLNOPOLSKI BIAŁOŁĘCKI 

TURNIEJU JUDO 
 



Inne Informacje Każdy z zawodników powinien posiadać ubezpieczenie nnw, oraz badania lekarskie.  
Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa 
na klubach. Odpowiedzialność za ważność badań i posiadanie orzeczenia przez 
zawodniczki i zawodników ponoszą kluby. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w 
dziedzinie medycyny sportowej, w przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie 
medycyny sportowej, orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia 
kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za 
wypadki podczas walk i rozgrzewki . 
Zawodnicy z grupy młodszej nie mają prawa startu w grupie starszej.  

 
NAGRODY 

 
indywidualnie za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe. Za miejsca 1-5   dyplomy     
 

  

                    

 


