
• W styczniu 2013 IJF zmienił kategorie wiekowe, wydłużając juniora młodszego do 3 lat. Nie wzięto pod 

uwagę, że wiek 15-17 lat to okres największych różnic w rozwoju biologicznym. 

• Przepisy IJF i EUJ nie określają młodszych kategorii niż U18 w związku z tym wiele państw (Niemcy, 

Słowenia, Chorwacja, Serbia, Austria, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia, Białoruś) dostosowując się do zmiany 

w IJF zmieniła niższą kategorię wiekową z U15 na U16.

• W celu ochronienia najmłodszego rocznika juniora młodszego i wyrównania szans dla rozwoju 

sportowego pion szkolenia PZ Judo postanowił przesunąć roczniki. 
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• Od 1 stycznia 2018 kategoria junior młodszy będzie obejmowała 2 roczniki (zamiast dotychczasowych 3). 

W roku 2018 będą to zawodnicy/czki urodzeni w latach 2001-2002. 

• Wprowadza się pomocniczą nazwę U18 (Under/ poniżej 18 lat) 

• W grupie U18 obowiązują przepisy IJF

• Kategorie wagowe pozostają bez zmian 

• W roku 2018 kategoria młodzik (U16) będzie obejmowała roczniki 2003-2004. 

• W grupie młodzik (U16) zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski do których eliminacją będą MMM

• Starszy rocznik młodzika (2003) będzie miał prawo startu w kategorii junior młodszy (wzorem IJF) 

• Młodzik (2003) osiągający wysokie wyniki w grupie juniora młodszego będzie mógł (za zgodą 

Koordynatora Grup Młodzieżowych PZ Judo) wystartować w OOM. Start w eliminacjach do OOM odbiera 

prawo startu w MMM oraz Mistrzostwach Polski Młodzików (U16)

• W konsekwencji skrócenia kategorii juniora młodszego i przesunięcia młodzika wprowadza się od 1 

stycznia 2018 kategorię dziecko (U14) oraz dziecko młodsze (U12)

• Starszy rocznik z kategorii dziecko (U14) będzie miał prawo startu w kategorii młodzik z wyjątkiem MMM 

i MP U16


