
 
 
 
 
 

Termin zawodów 26 - 27 lipca 2008 r.  

Miejsce 
zawodów 

Cetniewo : Hala Sportowa COS, ul. śeromskiego 

Biuro zawodów 

 

          25.07.2008 r. - Cetniewo, w Hali Sportowej COS  – od godz. 12.00 
26.07-27.07.2008 r. - Cetniewo, w Hali Sportowej COS                   
                                 - od godz. 9.30 do czasu zakończenia zawodów 
 

Regulamin 
zawodów 

 

Wg regulaminu sportowego EJU.  
Zawodniczki i zawodnicy walczą w białych i niebieskich judogi. 
Podczas zawodów zawodniczki i zawodnicy poddawani są kontroli antydopingowej. 
 

Zgłoszenia 

 

Pisemne zgłoszenie do zawodów powołanych zawodniczek i zawodników 
naleŜy przesłać do biura PZ Judo do dnia 15.07.2008 r. wg formularza PZJ jak 
do zawodów krajowych  -  faks:  22/ 646 57 50. Bez pisemnego zgłoszenia do PZJ 
zawodniczki i zawodnicy nie będą zweryfikowani do losowania) 
 

Prawo 
uczestnictwa 

 

Zawodniczki i zawodnicy powołani przez PZ Judo (Lista w załączeniu). 
Powołani na koszt PZJudo  winni zgłosić się do trenerów Roberta Radlaka  
i Mirosława Błachnio w COS Cetniewo do godz. 17.oo 
Zawodniczki i zawodnicy muszą przedłoŜyć ksiąŜeczkę z waŜnymi  badaniami lekarskimi. 
 

Program 
zawodów 

 

Piątek 25.07.2008 r.       
Przyjazd ekip sportowych w godzinach popołudniowych do Biura Zawodów. 
Waga kontrolna 16.00 – 22.00 w hali COS. 
 

15.00 – 18.00  -  akredytacja i weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników 
                           Hala COS, ul. śeromskiego (bez pisemnego potwierdzenia udziału  
                           w zawodach zawodniczki i zawodnicy nie będą rozlosowani). 

21.00 -  konferencja techniczna i losowanie – Hotel COS (główny budynek) 
 

Sobota 26.07.2008 r.   kategorie wagowe:  -63, -70 , -78, +78 ,                  
                                         kategorie wagowe:  -55, - 60, -66, -73, 
   6.30 – 7.00      -  waga nieoficjalna Hala COS ul. śeromskiego 
   7.00 – 7.30      -  waga oficjalna Hala COS ul. śeromskiego 
              10.00      -  walki eliminacyjne, repesaŜowe 
              16.00      -  oficjalne otwarcie zawodów 
                              -  walki o medale 
 

Niedziela 27.07.2008 r.  kategorie wagowe: – 44, -48, - 52, -57, 
                                           kategorie wagowe: -81, -90, -100, +100 

6.30 – 7.00      -  waga nieoficjalna Hala COS ul. śeromskiego 
7.00 – 7.30      -  waga oficjalna Hala COS ul. śeromskiego 
          10.00     -  walki eliminacyjne, repesaŜowe 
          16.00     -  walki o medale 
 

Randori 

28.07 – 31. 07.2008 r. Cetniewo Hala COS, ul. śeromskiego  

Program: 
28.07.2008 r.     Rano: randori           - Popołudnie :  randori      
29.07.2008 r.     Rano: randori           - Popołudnie :  randori      
30.07.2008 r.     Rano: randori           - Popołudnie :  randori      
31.07.2008 r.     Rano: randori                
Do dnia 10.07.2008 r. Trenerzy Kadr Wojewódzkich i klubowych winni  
przesłać na adres organizatora : 
1. Imienne listy zawodniczek i zawodników  zgłaszanych  do udziału w randori 
2. Termin uczestnictwa  
 

                   
 

 
 

 Międzynarodowy Turniej 
JUNIOREK i JUNIORÓW 

 CETNIEWO 2008 




