
 

 
 
MMiieejjssccee    zzaawwooddóóww  

 

COS Cetniewo – Hala Sportowa, Władysławowo ulica Żeromskiego 
 

 
OOrrggaanniizzaattoorr  

   

 Polski Związek Judo 
 Pomorski  Urząd Marszałkowski  

 

WWyyżżyywwiieenniiee  ii  nnoocclleeggii  Zawodnicy i zawodniczki z nr 1 i 2 z listy powołani są na koszt PZ Judo 
na zawody i na randori.  
PZ Judo nie zabezpiecza wyżywienia i noclegów pozostałym uczestnikom 
zawodów. 

 

 
PPoottwwiieerrddzzeenniiee  
uuddzziiaałłuu  ww  zzaawwooddaacchh  ii  
zzggłłoosszzeenniiee  ddoo  
zzaawwooddóóww  
((nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  1133..0077))  

Kluby dokonują potwierdzenia udziału w zawodach i dokonują zgłoszenia 
do zawodów do 13.07. 2009 zgodnie z § 14 pkt.  2.2 Regulaminu 
Sportowego PZJ przez stronę www.pzjudo.pl/system 
z zastrzeżeniem § 14 pkt.2.3 , 2.4. 
Polski Związek Judo 
02–634 Warszawa, Ul. Racławicka 132  
Tel. 22 646 01 56  fax 22 646 57 50 
website: www.pzjudo.pl  
e-mail: pzjudo@pzjudo.pl 

 

 
SSyysstteemm  rroozzggrryywwaanniiaa  
zzaawwooddóóww  

 

  

 System podwójnych repasaży 
 Czas walki 4 minuty 
 Golden Score – 2 minuty 
 Zawody zostaną rozegrane wg Regulaminu Sportowego Polskiego 

Związku Judo i Europejskiej Unii Judo. 
 Eliminacje – 4 maty  (8 m x 8 m),  

 Walki o brązowe medale – 2 maty  (8 m x 8 m), 
 Finały – 1 mata  (8 m x 8 m), 

 
 

 
KKaatteeggoorriiee  wwaaggoowwee  

 

Juniorki: ‐ 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78 kg. 
Juniorzy:  ‐ 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, +100 kg. 

 

 
JJuuddooggii  

Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek walczenia w białych i 
niebieskich judogach – zgodnie z wymogami EJU. 

 

ZZaassaaddyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  
ww  zzaawwooddaacchh  

 Zawodniczki i zawodnicy do startu powoływani są przez PZ Judo. 
 Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 1990-

1994. 
Bez zgłoszenia do PZ Judo zawodniczki i zawodnicy nie będą 
zweryfikowani do losowania. 
Na ważenie potrzebny jest dowód tożsamości. 

 

KKiieerroowwnniikk    zzaawwooddóóww  
    
  BBiiuurroo  zzaawwooddóóww  

p. Zenon Mościński 
 
Na hali zawodów: 
W dniu 25.07.2009 od godz.     9:30 – do zakończenia zawodów 
W dniu 26.07.2009 od godz.     9:30 – do zakończenia zawodów 

 

 
 

EEJJUU  TTOOPP  JJUUNNIIOORR  TTOOUURRNNAAMMEENNTT  
WWoommeenn  //  MMeenn  UU2200  

2255//2266  LLiippiieecc  22000099,,    CCEETTNNIIEEWWOO  ––  PPOOLLSSKKAA    
&&  

TTrraaiinniinngg  CCaammpp  ‐‐  RRaannddoorrii  
2277    ddoo  3300    LLiippccaa  22000099  CCeettnniieewwoo 

  



 
WWeerryyffiikkaaccjjaa    ddoo  
lloossoowwaanniiaa  

Piątek 24  Lipca   
Weryfikację do losowania, akredytacji  uczestników  do zawodów  we wszystkich 
kategoriach wagowych  dokonuje  Kierownik Zawodów  w godzinach 10:00 – 19:00 
COS Cetniewo kawiarnia w  hotelu “Albatros” (główny budynek COS). 

 

KKoonnffeerreennccjjaa  
tteecchhnniicczznnaa  ii  
lloossoowwaanniiee  

Piątek 24  Lipca   
  21:00 – Konferencja techniczna i  losowanie  budynek główny ‐ hotel  “Albatros” 
w sali konferencyjnej nr 331.  

 

OOddpprraawwaa  ssęęddzziioowwsskkaa  Sobota, 25  Lipca 
 9:00 – budynek główny - hotel  “Albatros” w sali konferencyjnej nr 331.

 

 
PPrrooggrraamm  zzaawwooddóóww  
 

Sobota, 25  Lipca
Juniorki   ‐  kategorie wagowe: ‐63 kg;  ‐70kg;  ‐78kg;  +78kg; 
Juniorzy  ‐  kategorie wagowe:  ‐55 kg;  ‐60 kg;  ‐66 kg;  ‐73 kg;  
 

    6:00 – 7:00 – waga nieoficjalna –  Hala Sportowa COS Cetniewo 
    7:00 – 7:30 – waga  oficjalna –  Hala Sportowa COS Cetniewo 
              10:00 ‐ walki eliminacyjne i repasażowe. 
              Później  ‐ Ceremonia otwarcia zawodów; Blok finałowy: walki o medale  
                            brązowe & finały, ceremonia dekoracji medalistów. 

Niedziela, 26  Lipca  
Juniorki   ‐  kategorie wagowe:   ‐ 57kg; ‐ 52kg; ‐48kg; 44kg; 
 Juniorzy  ‐  kategorie wagowe:   ‐81kg; ‐90kg; ‐100 kg; +100kg; 
  
    6:00 – 7:00 – waga nieoficjalna –  Hala Sportowa COS Cetniewo 
    7:00 – 7:30 ‐ waga  oficjalna –  Hala Sportowa COS Cetniewo 
              10:00 ‐ walki eliminacyjne i repasażowe.    
             Później  ‐ Ceremonia otwarcia zawodów; Blok finałowy: walki o medale 
                          brązowe & finały, ceremonia dekoracji medalistów. 
 

 

UUbbeezzppiieecczzeenniiee  

Ani  organizator  zawodów  ani  Polski  Związek  Judo  nie  jest  odpowiedzialny  za 
osobiste kontuzje  i  inne  zdarzenia powstałe wskutek uczestnictwa w  zawodach  i 
randori (training camp). 
Każdy  klub  lub  uczestnik  odpowiada  za  ubezpieczenie  swoich  zawodniczek  / 
zawodników / trenerów biorących udział w zawodach  i randori (training camp) w 
zakresie:    odpowiedzialności  cywilnej,  następstw  nieszczęśliwych wypadków  lub 
kontuzji oraz kosztów leczenia. 

 
 
 
 

TTrraaiinniinngg CCaammpp ‐‐ RRaannddoorrii 
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MMiieejjssccee::  COS Cetniewo – Hala Sportowa, Władysławowo ulica Żeromskiego
 

ZZggłłoosszzeenniiaa  ddoo  
uuddzziiaałłuu  ddoo  rraannddoorrii  
oorraazz  wwaarruunnkkii  
uucczzeessttnniiccttwwaa  

Do  13.07.2009 na adres mailowy Polskiego Związku Judo wszyscy planujący 
wziąć udział w randori. 

 Nie dopuszcza się do udziału w randori tych juniorek i juniorów młodszych, którzy  
nie  znajdują  się  w  Kadrze  Narodowej  juniorek  i  juniorów  młodszych 
obowiązującej od 01.07.2009 (poszerzona KN); 

 PZ Judo organizuje dla juniorek i juniorów młodszych spoza KN oraz zawodniczek 
i zawodników Kadr Wojewódzkich randori na Sali  Judo. Program randori będzie 
dostępny w Cetniewie. 

 Zgłoszenie  –  rekomendacja    do  randori  powinno  zawierać:  nazwisko  i  imię 
uczestnika,  informację  o  przynależności  do  kadry wojewódzkiej,  nazwę  klubu, 
stopniu    szkoleniowym  lub  Dan,  rok  urodzenia  zawodniczki  /  zawodnika  oraz 
nazwisko trenera odpowiedzialnego za grupę szkoleniową. 

 Trenerzy mający  swoich  zawodników  /  zawodniczki  na  treningu  uczestniczą w 
nim w Judogi. 



 

TTrraaiinniinngg  CCaammpp  --  
rraannddoorrii::  

Program międzynarodowego  Randori: 
 

Poniedziałek,  27  Lipca     09:30‐11:15 kobiety;   11:30‐13:15 mężczyźni 
          15:30‐17:15 kobiety;   17:30‐19:15 mężczyźni 
 

Wtorek, 28  Lipca     09:30‐11:15 kobiety;   11:30‐13:15 mężczyźni 
          15:30‐17:15 kobiety;   17:30‐19:15 mężczyźni 
 

Środa, 29  Lipca      09:30‐11:15 kobiety;   11:30‐13:15 mężczyźni 
          15:30‐17:15 kobiety;   17:30‐19:15 mężczyźni 
 

Czwartek, 30  Lipca                09:30‐11:30 kobiety& mężczyźni 
 

IInnnnee  iinnffoorrmmaaccjjee::  Zawodniczki / zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 
Na naszej stronie internetowej – bezpośrednia transmisja z zawodów w Cetniewie!!!. 

 
 
 
 
 
Prezes Polskiego Związku Judo 

Wieslaw Blach 
 
 
 
 
 
 
 
 


