
 
 

 

1. Organizatorzy zawodów  

� Europejska Unia Judo 

� Ministerstwo Sportu i Turystyki 

� Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

� Polski Związek Judo 

� Centralny Ośrodek Sportu w Cetniewie 

2. Data 23 (sobota) i 24 (niedziela) Lipca, 2011 

3. Miejsce  zawodów COS Cetniewo – Hala Sportowa, Władysławowo ulica Żeromskiego 

4. Program zawodów  
                          Piątek, 22 lipca  
 
 
 
 
 
 
 
             Sobota, 23 lipca 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Niedziela, 24  Lipca  
 
 
 
 
 
 
               Poniedziałek, 25 lipca  

 
10:00-19:00   Przyjazd uczestników, weryfikacja, akredytacja - COS Cetniewo, 
  główny  budynek hotel “ Albatros” – kawiarnia   (przy recepcji). 
 

Wszystkie kluby: nie ma wprowadzania zmian w dokonanych zgłoszeniach  po godzinie 18:00.  

 
21:00   Konferencja techniczna, losowanie – główny budynek hotel  “Albatros” 
  w sali konferencyjnej  # 331 
 
06:00-07:00  Waga nieoficjalna       Hala Sportowa  COS 
07:00-07:30  Waga oficjalna       Hala Sportowa  COS 
          09:00  Odprawa sędziowska       Budynek główny COS 
10:00   Walki eliminacyjne, repasaże  na  4 matach 
  Juniorki: -44kg/ -48kg/ -52kg/ -57kg  
  Juniorzy: -55kg/ -60kg/ -66kg/ -73kg 
   
Później:   Ceremonia oficjalnego otwarcia zawodów, Blok finałowy: walki o 
  medale  brązowe, walki finałowe  
 
06:00-07:00  Waga nieoficjalna       Hala Sportowa  COS 
07:00-07:30  Waga oficjalna       Hala Sportowa  COS 
10:00   Walki eliminacyjne, repasaże  na  4 matach 
  Juniorki: -63kg/ -70kg/ -78kg/ +78kg 
  Juniorzy: -81kg/ -90kg/ -100kg/ +100kg 
   
Później:   Blok finałowy: walki o medale  brązowe, walki finałowe  
 

25.07 – 28.07     Randori międzynarodowe 

4. Zasady uczestnictwa  w 
zawodach 

1. Zawodniczki i zawodnicy do startu w zawodach powoływani są przez PZ Judo 
wg listy imiennej w każdej kategorii wagowej. 
2. Prawo startu mają juniorki, juniorzy - kobiety i mężczyźni urodzeni w latach  1992 
– 1996 

3. Zakwalifikowani zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego 
Związku Judo oraz aktualne badania sportowo – lekarskie.  
4.Bez dokonania zgłoszenia do PZ Judo zawodniczki i zawodnicy nie będą 
zweryfikowani do losowania. 
5. Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać 
aktualną licencję klubową. 
6. Podczas akredytacji i na oficjalne ważenie potrzebny jest dowód tożsamości.  

5. Kategorie wagowe Juniorki:  - 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78 kg. 

Juniorzy:  - 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, +100 kg. 

 

   PPuucchhaarr  EEuurrooppyy  JJuunniioorreekk  ii  JJuunniioorróóww  
TToopp  RRaannkkiinngg  

KKoobbiieett  //  MMęężżcczzyyzznn  UU2200  

2233//2244  LLiippccaa  22001111,,    CCEETTNNIIEEWWOO  ––  PPOOLLSSKKAA    

  
Randori 

25 – 28 Lipca 2010 Cetniewo 
 



6. System rozgrywania 
zawodów 

 

1. Zawody zostaną rozegrane na czterech matach wg Regulaminu Sportowego 
Polskiego Związku Judo i Europejskiej Unii Judo. 
2. Zawody rozegrane zostaną systemem francuskim z podwójnym repasażem. 
3. Czas walki – 4 minuty, Złoty Punkt - 2 minuty 

� 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), 

 

7. Wyżywienie i noclegi 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. 

8. Potwierdzenie udziału w 
zawodach  
(najpóźniej do 30.06)   
 
Zgłoszenie sportowe do 
zawodów 
(najpóźniej do 18.07)   
 

Kluby dokonują potwierdzenia udziału w zawodach zawodniczek i zawodników 
do 30.06.2011. 
Kluby dokonują zgłoszenia do zawodów wyłącznie przez system elektroniczny 
PZJ www.pzjudo.pl/system  zgodnie z Regulaminem Sportowym do dnia 18.07.2011. 
ZZaawwooddnniicczzkkii  ii  zzaawwooddnniiccyy  zzggłłoosszzeennii  ppoozzaa  ssyysstteemmeemm  eelleekkttrroonniicczznnyymm  nniiee  bbęęddąą  zzwweerryyffiikkoowwaannii  ddoo  

ssttaarrttuu  ww  zzaawwooddaacchh..      

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 

9. Weryfikacja do losowania 
 
 
 
 

Piątek, 22. 07 

Weryfikację do losowania, akredytacji  uczestników  do zawodów  we 
wszystkich kategoriach wagowych  dokonuje  Kierownik Zawodów  w godzinach 
10:00 – 18:00 w COS Cetniewo  - główny budynek COS – hotel „Albatros” 
kawiarnia (Biuro Zawodów w dniu 22.07.2011) 

10. Konferencja techniczna i 
losowanie 

 

Piątek, 22. 07 

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

11. Kierownik  zawodów 
TTeelleeffoonn::  660022  330033  332200  
 

               Biuro zawodów 

 

p. Tomasz Błach 
 
Na hali zawodów: 
W dniu 23.07.2009 od godz.     9:30 – do zakończenia zawodów 
W dniu 24.07.2009 od godz.     9:30 – do zakończenia zawodów 

12. Sędzia Główny UUssttaallaa  GGłłóówwnnaa  KKoommiissjjaa  SSęęddzziioowwsskkaa  PPZZ  JJuuddoo  ––  oobbeeccnnyy  ppooddcczzaass  lloossoowwaanniiaa..  

13. Odprawa sędziowska Sobota, 23. 07 
 9:00 – budynek główny - hotel  “Albatros” w sali konferencyjnej nr 331. 

14. Judogi 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.  Wszyscy uczestnicy  zawodów mają obowiązek walczenia w białych i 
niebieskich judogach. 
  1.1. Do dekoracji zawodniczki / zawodnicy wychodzą w białych judogach. 
2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki. Odpowiedzialność 
za posiadanie judogi zgodnie z zasadami Sokuteiki spoczywa na zawodniczkach 
i zawodnikach. 
3. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek posiadania naszytego na 
judogi – Backnumbers  ((mmooddeell  22001100  lluubb  22001111))  --  http://www.mybacknumber.com/.   
44..  W zawodach w Cetniewie zawodniczki i zawodnicy mogą wystąpić jedynie w 
judogach n/w firm – będących oficjalnymi dostawcami EJU: 
 https:// www.ijf.org  
  

Adidas Budo Nord Dax Essimo Green Hill 

Matsuru Nihon Noris Stapro Danrho 

5. Akceptowane oznakowania na judodze: 
  5.1. Godło narodowe na lewej piersi judogi maksymalnie 100cm2 
  5.2. Lampasy na ramionach – od kołnierza w kierunku ramion – maksymalna długość 25cm i 
maksimum 5 cm szerokości. Oznakowanie może zawierać kolory narodowe lub logo oficjalnego 
dostawcy judogi dla EJU (oba lampasy są jednakowe). 
  5.3. Logo  producenta u dołu z przodu (na dolnej przedniej części kołnierza judogi)  i na końcu 
pasa, u dołu z przodu na lewej nogawce spodni. Maksymalny rozmiar 20cm2.  
  5.4. Reklama na rękawach judogi (10cm x 10cm) bezpośrednio pod lampasem i w kontakcie z nim 
(możliwe dwie różne). 



  5.5. Nazwisko zawodnika nadrukowane lub naszyte na pasie o wymiarze maksimum 3cm x 10cm. 

15. Obowiązujące ubranie  
trenera podczas zawodów  
(dress code) 

 
 
 
 

Obowiązujące ubranie trenera (EJU dress code) konieczne podczas losowania i 
podczas walk o medale: garnitur i krawat. 
Podczas walk eliminacyjnych i repasażowych obowiązuje narodowy dres 
reprezentacyjny lub garnitur z krawatem. Zabroniona jest podczas zawodów 
następująca odzież: krótkie spodenki, koszulki bez krótkich rękawów (na 
ramiączkach) ponadto nieubrana górna część ciała, jakiekolwiek nakrycia 
głowy, jeansy, swetry, niesportowa odzież i japonki. 

16. Ubezpieczenie 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Randori 
25  do 28  Lipca 2011 Cetniewo 

 

Miejsce: COS Cetniewo – Hala Sportowa, Władysławowo ulica Żeromskiego 

Zgłoszenia do udziału do 
randori oraz warunki 
uczestnictwa 

Do  11.07.2011 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. 

� 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. 

Training Camp - randori: 

Program międzynarodowego  Randori: 
 

Poniedziałek,  25  Lipca    09:30-11:15 kobiety;   11:30-13:15 mężczyźni 

      15:30-17:15 kobiety;   17:30-19:15 mężczyźni 
 

Wtorek, 26  Lipca   09:30-11:15 kobiety;   11:30-13:15 mężczyźni 

      15:30-17:15 kobiety;   17:30-19:15 mężczyźni 
 

Środa, 27  Lipca    09:30-11:15 kobiety;   11:30-13:15 mężczyźni 

      15:30-17:15 kobiety;   17:30-19:15 mężczyźni 

Czwartek, 28  Lipca                09:30-11:30 kobiety& mężczyźni 

 
Jarosław Wołowicz 

Dyrektor Biura 

Polski Związek Judo 
v.03.07.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 


