
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XIV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU JUDO 

INTERNATIONAL JUDO Baltic Cup 

Gdynia 14 – 15.XI.2015r. 

 

1. Organizatorzy zawodów: 

      
  

 

 UKS OPTY Gdynia 
 Urząd Miasta Gdynia, Gdynia Sport 
 Polski Związek Judo 
 POZJUDO w Gdańsku 

2. Termin: 14-15 Listopada 2015 

3. Miejsce zawodów: HALA SPORTOWO- WIDOWISKOWA GDYNIA ARENA 
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego  

4. Biuro zawodów: 

 

Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 
Kierownik Biura: Bogdan Gruba tel. 504-159-015; email bodziogj@interia.pl 
Czynne: 
 13.XI.2015 (piątek) w  godz. 18:00 – 22:00 
14.XI.2015 (sobota) w godz. 09:00 – do zakończenia zawodów na Hali zawodów 

5. Adres korespondencyjny, 
teleadresy: 

Dane adresowe: 
Uczniowski Klub Sportowy UKS OPTY 
81-465 Gdynia 
ul. Cylkowskiego 5 
email: judo@uksopty.pl 

 

6. Zasady uczestnictwa  
w zawodach / system  zawodów: 

Zawody zostaną rozegrane na sześciu matach wg Regulaminu Sportowego PZJ. 
Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję Polskiego Związku Judo oraz 
aktualne badania sportowo – lekarskie. 
W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej po weryfikacji ostatecznej 
odnotowana jest mniejsza liczba uczestników od liczby rozlosowanej i dla tej 
liczby uczestników Regulamin przewiduje inny system rozegrania zawodów należy 
przelosować tę kategorię wagową. Przelosowanie musi nastąpić niezwłocznie po 
dokonaniu weryfikacji ostatecznej po poinformowaniu zainteresowanych 
przedstawicieli klubów i trenerów. 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi zasadami sędziowania walk 

7. Wiek uczestników Roczniki :  
 
U23 – 1994 i młodsi- prawo startu maja zawodnicy U19  
U17 – 1999-2000;  
U14 – 2002-2003;  
U12-  2004-2005 

8. Koszty uczestnictwa: Pokrywają uczestniczące kluby 

9. Zakwaterowanie dla  
Sędziów, trenerów i zawodników 
 
 

Akademiki Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 
www.akademiki.am.gdynia.pl – zainteresowane kluby dokonują rezerwacji 
indywidualnie wg potrzeb własnych. 
Za niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone kosztami. 

10. Opłata startowa: 35,00 zł / 10 EUR ( U14, U17, U23);      

11. Weryfikacja do losowania: 
 
 

 
Weryfikację do zawodów przeprowadza Komisarz zawodów 
w terminie : od godz.  9:00 – zakończenia losowania zgodnie z Programem 

mailto:judo@uksopty.pl
http://www.akademiki.am.gdynia.pl/


zawodów w dniu 14.XI.2015r. (sobota) i 15.XI.2015r. (niedziela) 
 

12. Konferencja techniczna  
i losowanie: 
 

Sala konferencyjna Gdynia Arenaw dniu zawodów po zakończeniu ważenia danej 
grupy wiekowej 
Zawody we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych. 

13. Komisarz zawodów: Krzysztof Rogulski tel. 534-651-939; email.krzysztof.ro@wp.pl 

14. Sędzia Główny: Jarosław Niewiadomski – uczestniczy w Konferencji  Technicznej 

 

1155..  JJuuddookkii  

1.Obowiązują judoki białe i niebieskie. Pierwszy wyczytany zawodnik/zawodniczka 

ubiera judogi białą, drugi zawodnik/zawodniczka judogi niebieskie.  

- U12 i U14 judogi białe , drugi wyczytany zakłada czerwona przepaskę 

2.Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki. 

3.Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 

4. Back numbers – Dopuszczone, Imię i Nazwisko – Klub – dopuszczone 

5. Koszulki kobiet – zgodnie z przepisami walk 

6. Reklamy i inne elementy na judogi spełniające wymogi przepisów PZJ i 

określone w przepisach walki 

16. Kategorie wagowe / czas walki Women /Dziewczynki U12 – 8 kategorii ; czas walki – 2 min. 
Men / Chłopcy U12 – 21kg, 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 46kg, 50kg, 
55kg, 60kg, +60kg;         czas walki – 2min. 
 
Women/Dziewczynki U14 – 33kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 
+70kg;                              czas walki 3 min. 
 
Men/Chłopcy U14 – 34kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 
+81kg;                              czas walki – 3 min. 
 
Women/Kobiety U17 – 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, +70kg,  
                                          czas walki – 4 min. 
 
Men/Mężczyźni U17 – 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, +90kg,  
                                           czas walki – 4 min. 
 
U23 . Women/Kobiety -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 
Men/Mężczyźni U23 -55,-60,-73,-81,-90,-100,+100 

Czas walki 5min 

17.Zgłoszenia do zawodów: 
 

Zgłoszenia dokonuje się do 12.Xi.2015 – zgłoszenia dotyczą  
 
ZAWODNIKÓW/ZAWODNICZEK, POPRZEZ SYSTEM REJESTRACJI ZAWODÓW  
U12 i U14 przez stronę  www.judobalticcup.pl,  
 
Grupy Wiekowe U17, U23 zgłoszenie przez elektroniczny  System Rejestracji     
do zawodów   pzjudo.pl 
 
1.Kluby dokonują zgłoszeń sportowych do dnia 12 listopada 2015r. 
2.Zgłoszenie dokonane po terminie będą rozpatrywane podczas weryfikacji. 
Korekta zgłoszenia: zmiana kategorii wagowej, wykreślenie z zawodów, nie 
dotyczy dokonania zgłoszenia nowej osoby do zawodów.,  zgłoszenie po terminie 
to 1,5 razy strtowe 
Tryb dokonywania korekt: drogą elektroniczną przez system, mail na adres: 
www.judobalticcup.pl, judo@uksopty.pl i na krzysztof.ro@wp.pl  lub podczas 
weryfikacji do zawodów. Inny tryb dokonywania korekt nie będzie uwzględniony. 

18.Ważenie i przegląd lekarski: 
 
Hala Gdynia Arena ul. Kazimierza 
Górskiego 

Waga kontrolna w dniu 13.11.2015 (piątek ) >> Hala Gdynia Arena 
                                          w godzinach 16:00 - 22:00 
Waga oficjalna i przegląd lekarski : 
14.11.2015 (sobota) 
U12 - w godzinach 08:00 – 09:30  
U14 – w godzinach 12:30 – 13:30 
 
15.11.2015 (niedziela) 
U17 - w godzinach 08:00 – 09:00  
U 23 – 14:00 – 14:30 
 

 
19.Program zawodów: 

 
 
13.11.2015r. – piątek 
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W godz. 14:00 – 22:00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników zawodów – 
informacja w Biurze Zawodów 
Godz. 18:00 – 20:00 – weryfikacja do zawodów juniorek i juniorów 
 
14.06.2013r. – sobota 
WAGA – wg. ww planu godzinowego. 
LOSOWANIE: 
U12-  godz.9.30 – 10 .30 
U14 – godz. 13:30 – 14:30 
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: 
U12 – godz. 10:30 
U14 – godz. 15:30 
Godz. 10:30 – uroczyste otwarcie zawodów 
10 minut po zakończeniu walk eliminacyjnych – blok walk finałowych 
15 minut po zakończeniu walk o medale – ceremonia dekoracji 
 
 
15.11.2015r. – niedziela 
WAGA – wg. w planu godzinowego. 
LOSOWANIE: 
U17 – godz. 9:00 – 10:00 
U23– godz. 14:30 – 15:00 
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: 
U17 – godz. 11:00 
U23– godz. 16:00 
10 minut po zakończeniu walk eliminacyjnych – blok walk finałowych 
15 minut po zakończeniu walk o medale – ceremonia dekoracji 

20.Inne informacje: 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie 
ubezpieczenia dla uczestników  zawodów spoczywa na Klubach. 
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za 
ważność  i posiadanie  orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą 
trenerzy klubowi.  
Orzeczenie  wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w  
przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, 
może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Badania nie spełniające 
powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka / 
zawodnik nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach. 
3. Ubiór obowiązujący trenera - Dress Code:  
- losowanie: garnitur lub marynarka, długie spodnie, pełne buty, dres 
reprezentacyjny 
- eliminacje: garnitur lub dres reprezentacyjny (klubowy) ze spodniami 
sięgającymi do butów; 
- w czasie bloku walk finałowych ( czas TV): garnitur lub marynarka. 
4. Zachowanie trenerów: 
- podlega regułom określonym w „Code of Conduct“ ( EJU lub IJU)  
- pomoc zawodnikowi podczas walki tylko po komendzie matte, po wznowieniu 
walki trener musi      zachować cisze 
- łamanie powyższych zasad skutkuje odesłaniem trenera na widownię 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

 

                        ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W GDYNI 


