
„ VIII Mini Judo Cup” 

III Otwarte Mistrzostwa Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego Dzieci w Judo 

Bydgoszcz 26.11.2022r. 

Organizatorzy 

UKS 10 Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy 

Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Judo 

Małe Judo Bydgoszcz 

Termin   

i 

Miejsce zawodów 

26.11.2022 (sobota) 

Sala sportowa SP 31 w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2 

Kontakt 
UKS 10 Bydgoszcz uks10judo@gmail.com 

Mateusz Kuliński 608-570-266 

Zasady uczestnictwa 

i system rozgrywania 

zawodów 

1. Zawody zostaną rozegrane na co najmniej 5 polach walki.  

2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie oraz 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (za ważność posiadanych 

badań i ubezpieczenia odpowiedzialność ciąży na zgłaszającym go Klubie).  

3. Zawody zostaną przeprowadzone systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych 

zawodników w kategorii wagowej i grupie wiekowej. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo. 

Uczestnicy 
Dzieci mini (U10):          Dzieci młodsze (U12):          Dzieci (U14):  

     2013-2014                         2011-2012                         2009-2010            

Zgłoszenia do 

zawodów 

 

U10, U12, U14 

Kluby dokonują zgłoszeń sportowych do zawodów wyłącznie przez panel 

rejestracyjny na stronie internetowej: www.judostat.pl/rejestracja  najpóźniej do 

godziny 23:59 dnia 24 listopada  /czwartek/ 2022 roku.  

Opłata startowa 

70  zł  od zawodnika/czki zarejestrowanego przez www.judostat.pl/rejestracja do 

dnia 24 listopada /czwartek/ 2022 roku, do godziny 23:59. 

 

Nie ma możliwości zgłoszeń do zawodów po wyznaczonym terminie 

 

W przypadku udziału zawodnika/czki w dwóch grupach wiekowych obowiązuje 

podwójna opłata startowa (konieczna jest wcześniejsza informacja do Kierownika 

zawodów na maila - uks10judo@gmail.com). 

Grupy wiekowe i 

kategorie wagowe 

Dzieci mini (U10) – 2013-2014 (dziewczęta i chłopcy): 

DZ: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 44, 48, +52kg, 

CH: 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, +55kg,  

 

Zawodnicy w grupie wiekowej U10 nie są ważeni i zostają rozlosowani na 

podstawie masy ciała podanej w zgłoszeniu! Podczas zawodów może nastąpić 

ważenie kontrolne. Tolerancja wagowa wynosi 5%. W przypadku nie zmieszczenia 

się w limicie wagowym zawodnik może zostać przeniesiony do innej kategorii 

wagowej lub zostaje zdyskwalifikowany z zawodów. Decyzję podejmuje Kierownik 

zawodów. 
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Dzieci młodsze (U12) - 2011-2012 (dziewczęta i chłopcy):  

DZ: 28, 31, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57 +57kg 

CH: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, +60kg 

Dzieci (U14) - 2009-2010 (dziewczęta i chłopcy): 

DZ: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 +63 kg 

CH: 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73kg 

Program zawodów 

26.11.2022 (sobota): 

Godz. 08.15-09.15  waga oficjalna grup wiekowych dzieci młodsze 

                                 (U12) 

Godz. 09.15-09.45  weryfikacja, losowanie grupy wiekowej dzieci młodsze i dzieci 

                                 mini (U12, U10)  

Zawodnicy w grupie wiekowej U10 zostają rozlosowani na podstawie masy ciała 

podanej w zgłoszeniu! 

Godz. 09.15-10.15  waga oficjalna grupy wiekowej dzieci (U14) 

Godz. 10:00            oficjalne otwarcie zawodów 

Godz. 10:15            rozpoczęcie walk w grupach wiekowych dzieci młodsze i dzieci 

                                mini (U12, U10) 

Godz. 10.15-10.45  weryfikacja, losowanie grupy wiekowej dzieci (U14) 

Godz. 11.30            rozpoczęcie walk w grupie wiekowej dzieci (U14) 

 

W podanym powyżej programie zawodów mogą zajść zmiany, podczas trwania 

zawodów. 

Sprawy sędziowskie 

U10 – dzieci mini (rocznik 2013-2014) – sędziowane randori (w tachi-waza i ne-

waza) 

Czas walki - 2 min. (ciągły) / Golden Score 1 min. 

Zakaz stosowania duszeń i dźwigni, rzutów z jednego, bądź dwóch kolan. 

 

U12 – dzieci młodsze (rocznik 2011-2012) - sędziowane randori (w tachi-waza i 

ne-waza) 

Czas walki - 2 min. (efektywny) / Golden Score 1 min. 

Zakaz stosowania duszeń i dźwigni, rzutów z jednego, bądź dwóch kolan. 

 

U14 – dzieci (rocznik 2009-2010) 

Czas walki– 3 min. (efektywny)/ Golden Score 1 min. 

Zakaz stosowania duszeń i dźwigni 

Wyróżnienia, 

nagrody 

Za zajęcie miejsc 1-3 – medale i nagrody 

Za zajęcie miejsc 1-5 – dyplomy 

 

Każdy uczestnik startujący w grupie wiekowej U10 otrzyma pamiątkowy medal. 

 

Dekoracja odbywać się będzie w trakcie zawodów. 

Kierownik zawodów, 

sędzia główny 

Kierownik zawodów – p. Mateusz Kuliński tel.  608-570-266;  

e-mail: uks10judo@gmail.com 

 

Sędzia główny – p. Adam Prokopczyk tel. 883-773-224; e-mail: judopro@onet.pl    

Judogi 

1. W zawodach  zawodnik wpisany na listę walk jako pierwszy zakłada białą 

judogi. Zawodnik wpisany na listę jako drugi zakłada niebieską judogi lub białą 

judogi i czerwony pas. 

2. Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w judogi. 

Inne informacje 

1. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, za co odpowiedzialność spoczywa na 

zgłaszającym Klubie. Za zaistniałe zdarzenia Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 
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2. Zawodnicy/czki powinni posiadać judogi spełniające wymogi Regulaminu 

Sportowego PZ Judo, a dziewczęta tylko białe koszulki pod judogi.  

3. Poprzez zgłoszenie do zawodów prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają 

zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania:  

1. wizerunków uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, 

nagraniach filmowych oraz wywiadów z uczestnikami,  

2. wyników zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być 

wykorzystane w celach promocyjnych zawodów w środkach masowego 

przekazu i mediach społecznościowych 

 

 

ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY!! 

 

 


