
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
XXV TURNIEJ JUDO im. ANTONIEGO REITERA  

Gdańsk 28.11.2015 
 
 

Organizator: 
 
 
 
 
 

Uczniowski Klub Sportowy CONRAD Gdańsk   www.judoconrad.pl 
 

Wspierają: 

 
 

Turniej dotowany przez Urząd Miasta Gdańska 

Termin i  miejsce 
zawodów: 

Hala sportowa  ZSO nr 7,  
Gimnazjum  nr 3 
80-807 Gdańsk 
ul. Chałubińskiego 13 
Gdańsk-Chełm 

Biuro zawodów i adres 
korespondencyjny: 

Gimnazjum  nr 3 
80-807 Gdańsk 
ul. Chałubińskiego 13 
irkot@wp.pl, tel. 509 411 704 

Kierownik zawodów: Ireneusz Kotlik, 509 411 704, irkot@wp.pl 
 

Uczestnicy: Turniej będzie rozgrywany dla dziewcząt i chłopców w  kategorii 
młodzika – na rok 2016 
(rocznik 2002/2003)  
i dzieci (rocznik 2004/2005 z prawem startu rocznika 2006) 

Kategorie wagowe:  Młodzicy (2002/2003): 
 

 dziewczęta:  
 - cztery/pięć kategorii wagowych w zależności od zgłoszeń   
 chłopcy: 
 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
(1 kategoria rezerwowa w zależności od zgłoszeń) 

 
Dzieci ( 2004/2005/2006) 

dziewczęta: 
- cztery/pięć kategorii wagowych w zależności od zgłoszeń 
- chłopcy: 
-24, -27, -30, -33, -36, -39, 43, -47, -52, -56, +56  kg 
(1 kategoria rezerwowa w zależności od zgłoszeń) 

Opłata startowa: 35 złotych od uczestnika zawodów 

Zgłoszenie do potwierdzenia udziału w zawodach z orientacyjną liczbą 



zawodów: zawodników prosimy przesyłać na meila irkot@wp.pl do 25.11.2015 roku 

Ważenie : WAGA- DZIECI - badania lekarskie -  
w dniu zawodów godz. 9.00 –10.00 
WAGA- MŁODZIK - badania lekarskie -  
w dniu zawodów godz. 13.00 –14.00 

Program zawodów: Losowanie i weryfikacja 
 W dniu zawodów godz. 10.00. - 11.15 
 Walki eliminacyjne w kategorii dzieci po zakończonej weryfikacji. 
 
Otwarcie turnieju: 
 Dzieci, młodzicy godzina 13.00 
walki finałowe, dekoracja w grupie dzieci. 
Walki młodzików po zakończeniu dekoracji dzieci, ok. godziny 15.00 
 

Ilość mat:  Zawody przeprowadzone zostaną na czterech matach. 

System rozgrywek: Do dwóch walk przegranych,  
system grupowy do sześciu zawodników. 

Nagrody:  Indywidualne za miejsca I, II, III,V 
dyplomy, medale, nagrody rzeczowe;  
 
Drużynowo za I, II, III,IV,V – puchary i w klasyfikacji łącznej medalowej. 
Złoto 5 pkt 
srebro 3 pkt 
brąz 1 pkt 
 
W systemie grupowym do sześciu zawodników: 
złoto 3 pkt 
srebro 2pkt 
brąz 1 pkt 

Sprawy sporne: W sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator. 

 
 


