
 

 
XXII Otwarte Mistrzostwa Grudziądza w Judo  

 
 

1. Termin  - 02.04.2022 /sobota/ 
 

2. Miejsce  - Stadion Centralny - Hala Sportowa GKS „Olimpia” Grudziądz ul. Piłsudskiego 14 
                                 

3. Organizator  - GKS „ Olimpia” Grudziądz  

        Urząd  Miejski  w  Grudziądzu 
 

4.  Adres  korespondencji  - GKS  ,,Olimpia”  Grudziądz 

  86-300  Grudziądz  ul. Piłsudskiego  14  - tel./fax.  607997249, 056 4611667 

  
 

  5. Opłata  startowa -  50 zł  od  zawodnika 

 
 

Turniej ma formułę zamkniętą.  

Maksymalna liczba uczestników w rocznikach 2013/2014 

- 120 dzieci decyduje data zgłoszenia przez klub. 
 

Maksymalna liczba uczestników w rocznikach 2011/2012 

- 120 dzieci decyduje data zgłoszenia przez klub. 
 

Maksymalna liczba uczestników w rocznikach 2009/2010 

- 120 dzieci decyduje data zgłoszenia przez klub. 
   

                                Kategorie wiekowe i wagowe:  

  Zawodnicy nie są ważeni podczas zawodów.  

Uczestnicy zostaną rozlosowani wcześniej, po wysłaniu zgłoszenia imiennego  

przez klub.  

Weryfikacja ostateczna zawodników nastąpi rano przed zawodami. 
 

 

rocznik-09/10 - chłopcy - kat. wagowe: 10 kategorii wagowych - ustalone po przesłaniu zgłoszeń 
 

rocznik-11/12 - chłopcy - kat. wagowe: 10 kategorii wagowych - ustalone po przesłaniu zgłoszeń 
 

rocznik-13/14 - chłopcy - kat. wagowe: 10 kategorii wagowych - ustalone po przesłaniu zgłoszeń 

 

 

Na weryfikację 

Trenerzy dostarczają wypełniony i podpisany „Kwestionariusz sanitarny”.  

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa COVID 19,  

w zawodach startują zorganizowane grupy zawodników pod opieką Trenera (nie rodzica). 

- 1 trener na 10 zawodników.  
 

 

6. Program  zawodów:  9.00  -  9.45 - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników  

                            w rocznikach - 20011/12, 2013/2014  

               9.45  -  10.00 - otwarcie  zawodów 

               10.00  -  rozpoczęcie walk (4/6 mat)  w rocznikach 2011/12, 2013/2014 
 

7.      12.00  -  12.30 - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników  

           w rocznikach - 2009/10 
           
               12.45  -  rozpoczęcie walk (4/6 mat) w rocznikach 2009/10 
          

8. Nagrody:  Indywidualnie  -  miejsca  I - III medale, dyplomy     

     Ceremonia  dekoracji  ok. 15 min  po  zakończonych  walkach 

 

9. System  rozgrywania  walk - grupowy,  francuski  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

10. Zgłoszenia do zawodów przesłać mailem na adres: zibi70@poczta.onet.eu 

 

   do 25.03.2022r - rezerwacja miejsc  

   do 30.03.2022r - imienna lista zawodników - rocznik + aktualna waga 

 

11. Sprawy  różne: Organizator powołuje kierownika zawodów.  

 

Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie, zgodę rodziców    

oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które posiada trener.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW. 

W przypadku odniesienia kontuzji, poszkodowani  dochodzą roszczeń  

       z tytułu ubezpieczenia NNW swojego klubu. 

 

  Kontakt: Zbigniew Szymczyk tel.: 607997249 
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Kwestionariusz sanitarny Klubów Sportowych uczestniczących  

w XXII Otwarte Mistrzostwa Grudziądza w Judo  

w dniu 02.04.2022 r. w Hali Lekkoatletycznej ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz 

Nazwisko i Imię Trenera:  ………………………………………………………. 

Klub: …………………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisany Trener, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających  

na zawodach, świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej 

przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,  

oświadczam, że: 

1. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez  

GKS ,,OLIMPIA” Grudziądz oraz MOSiR Grudziądz mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. Oświadczam, że zawodnicy z mojego Klubu są zdrowi 

i uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

2. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym 

obowiązującym w czasie zawodów na terenie Hali Lekkoatletycznej  

- Grudziądz ul. Piłsudskiego 14 mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa   

SARS-CoV-2 

3. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i rygorów 

sanitarnych, może być usunięcie z uczestniczenia w zawodach. 

Zawodnicy uczestniczący w zawodach ( proszę podać Nazwisko i imię): 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

…………………………….  ……………………………  ………………………….. 

 

……………………………. …………………………… ……………………………. 

(imię i nazwisko)   (podpis trenera)           (data złożenia kwestionariusza) 

 


