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1. ORGANIZATORZY 

Polski Związek Judo 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
GKS „Czarni” Bytom 
Urząd Miejski w Bytomiu 
Urząd Marszałkowski w Katowicach 
 
2. PROGRAM 

05.11.2021 r. (piątek)  
HOTEL PRIME, ul. Strzelców Bytomskich 87, 41-914 Bytom 
Od 16.00 Przyjazd i zakwaterowanie ekip 
16.00-20.30 Ważenie kontrolne 
18.00-19.00 Weryfikacja do zawodów 
21.00 Konferencja techniczna oraz losowanie wszystkich kategorii wagowych  

06.11.2021 r. (sobota)   
HOTEL PRIME, ul. Strzelców Bytomskich 87, 41-914 Bytom 
6.00-7.00 Waga kontrolna 

7.00 – 8.00 
Waga oficjalna dla wszystkich kategorii wagowych: 
Junior młodszy (kg): - 46, -50, -55, -60; -66, -73, -81, -90, +90;      
 Juniorka młodsza (kg): - 40, 44, -48, -52, 57, -63, -70, +70;  

06.11.2021 r. (sobota)    
Hala Sportowa “Na Skarpie” 41-907 Bytom                                           
                                        ul. Frycza Modrzewskiego 5a  9.00 – 9.30 Weryfikacja ostateczna zawodników i zawodniczek  
9.45 – 10.00 Uroczyste otwarcie zawodów 

10.00 – 14.00 
 

Walki eliminacyjne, repasażowe do wyłonienia medalistów w kategoriach wagowych. 
 Junior młodszy (kg) -46, -50, -55, -60, -66;       Juniorka młodsza (kg): -40, -44, -48, -52; 
      W zależności od ilości startujących godziny mogą ulec zmianie, która zostanie ogłoszona na konferencji w piątek 

14.00 – 17.00 

Walki eliminacyjne, repasażowe do wyłonienia medalistów w kategoriach wagowych; 
Junior młodszy (kg) -73, -81, -90, +90;              Juniorka młodsza (kg): -57, -63, -70, +70; 
rozpoczęcie   nie wcześniej niż o godzinie 14.00 
W zależności od ilości startujących godziny mogą ulec zmianie, która zostanie ogłoszona na konferencji w piątek 
 

 Ceremonia dekoracji po zakończeniu każdej kategorii wagowej 
 

3. MIEJSCE ZAWODÓW    

 Hala Sportowa „Na Skarpie” 41-907 Bytom ul. Frycza Modrzewskiego 5 a           
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4. BIURO ZAWODÓW 

Kierownik Biura: p. Piotr Wicher tel. +48 695309302 Sprawy hotelu; Eugeniusz Misztal 601398242   
adres e-mail: poczta@judobytom.pl    
5.11.2021 (piątek) w godz. 16.00 – 21.30 (HOTEL PRIME 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87) 
6.11.2021 (sobota) od godz. 9.00 do zakończenia zawodów (Hala Sportowa „Na Skarpie”) 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH / SYSTEM ZAWODÓW 

o Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać ważną licencję Polskiego Związku Judo oraz aktualne 
badania sportowo - lekarskie. 

o Kluby dokonujące zgłoszeń zawodników do zawodów muszą posiadać aktualną licencję klubową 
Polskiego Związku Judo. 

o Zawody zostaną rozegrane na pięciu matach systemem zgodnie z Regulaminem Sportowym 
Polskiego Związku Judo. 
 

6. WIEK STARTUJĄCYCH, STOPIEŃ SZKOLENIOWY, CZAS WALKI 

o Roczniki 2004 - 2005 i młodzicy 2006  
o Stopień szkoleniowy: minimum 3 kyu   
o Czas walki: 4 minuty + GS (czas nielimitowany) 

 
 

7. KATEGORIE WAGOWE 

Juniorki młodsze: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  
Juniorzy młodsi: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 
 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW (do dnia 1.11.2021) 

o Kluby dokonują zgłoszeń co najmniej na 5 dni przed zawodami tylko przez system elektroniczny 
PZ Judo. Zgłoszenia do dnia 1.11.2021 r. włącznie (poniedziałek) do godz. 24.00 
(www.pzjudo.pl/system) 

o Zgłoszenia dokonane w innym trybie (e-mailem, faksem) nie będą uwzględniane! (dotyczy 
zawodników polskich).  

o Tryb dokonania korekt:  
• Od 2.11.2021 (wtorek) do 5.11.2021 (piątek) do godziny 16:00 przez system i równolegle 

mailem na adres: zawody@pzjudo.pl 
• podczas weryfikacji w dniu 5.11.2021 (w godz. 18.00-19.00) 

o Zgłoszenie dokonane po terminie - system przyjmuje zgłoszenia dokonane po terminie – opłata 
startowa jest podwójna za każdego zawodnika, wniesiona najpóźniej do końca weryfikacji.                    
(Regulamin Sportowy PZJudo) 

o Zgłoszenia zawodników zagranicznych dokonywane są przez kluby na adres e-mail: 
poczta@judobytom.pl do dnia 5.11.2021 do Biura zawodów. 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

o Uczestniczące kluby 
Opłata startowa – 50,00 zł - od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki, wpłata na konto   
bankowe do dnia 4.11.202. 
KONTO BANKOWE: Santander Bank 13 1090 2011 0000 0005 3205 7769 
w tytule wpłaty prosimy wpisać startowe „Memoriał J. Wiśniewskiego” Brak możliwości 
uiszczania opłat startowych gotówką.  
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10. WAŻENIE I KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH 

o Podczas oficjalnego ważenia zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.  
o Godziny wagi kontrolnej, oficjalnej dla poszczególnych kategorii wiekowych zgodnie z 

programem zawodów (patrz punkt 2 – program). 
o Nie obowiązuje tolerancja wagowa. 
o Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia 

zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą a zawodnik spodenki. Limity wagowe są 
powiększone o dodatkowe 100 g dla zawodniczek i zawodników. 
 

11. KIEROWNIK ZAWODÓW 

      Jarosław Wołowicz  zawody@pzjudo.pl  

 
13. SĘDZIOWANIE 

o Sędzia główny:  
o Sędziowanie zgodnie z przepisami walk IJF  
o Odprawa sędziowska 9.15 – 9.45 

14. TRENERZY 

Obowiązują zasady Dress Code oraz Code of Conduct for Judo Coaches. 
 
 

15. TRANSPORT 

We własnym zakresie.   
 
 

 

16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

o Zakwaterowanie (zawodnicy i trenerzy) – hasło: zawody judo 
§ HOTEL PRIME - 41-914 Bytom,  ul. Strzelców Bytomskich 87 www.hotelbytom.pl 

Recepcja: (e-mail: recepcja@hotelbytom.pl  tel. 724000024, 32 7821782 
 

Oferta dla zawodników i trenerów: 
 Pokój 2 osobowy z łazienką – Cena 170 zł bez śniadania  
 Pokój 1 osobowy z łazienką – Cena 120 zł bez śniadania 
(koszt  śniadanie 30 zł, ) 
Kluby składają rezerwację hotelu oraz śniadań do dnia 2.11.2021 na adres hotelu, oraz dokonują 
wpłat na rachunek Hotelu lub po uzgodnieniu z recepcja dokonują wpłaty za pobyt i śniadanie 
na miejscu.  
 

o Zakwaterowanie (delegat PZ Judo, kierownik zawodów, sędziowie):  
§ HOTEL PRIME, 41-914 Bytom,  ul. Strzelców Bytomskich 87 

 
17. JUDOGI 

• W zawodach juniorów młodszych zawodnik wpisany na listę jako drugi może założyć 
judogę̨ białą i czerwony pas. Jeżeli obaj zawodnicy walczą w białych judogach to 
zawodnik wpisany na listę̨ walk jako pierwszy dodatkowo zakłada biały pas.  

• Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki opisanymi w rozdziale  5 
Regulaminu Sportowego PZ Judo  Regulamin sportowy PZ Judo  

• Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego. 
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17. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
o Za miejsca 1-3 medale i puchary 
o Za miejsca 1-3 dyplomy 

 

18. INNE INFORMACJE   

o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów 
spoczywa na klubach. 
o Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie 
obowiązujących przepisów. Za ważność badań lekarskich odpowiada zawodnik, a w przypadku 
zawodnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny. Na klubie spoczywa obowiązek weryfikacji 
ważności badań.  
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia. 

o Uwaga!  
1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia - podczas 

weryfikacji lub podczas ważenia - do organizatora zawodów wypełnionego i podpisanego 
kwestionariusza sanitarnego.  

2. Dodatkowo zawodnicy i zawodniczki dostarczają zgody rodziców na udział w zawodach 
(dokumenty w załączeniu).  

3. Zawody przeprowadzone zostaną wg aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego covid 19.  
 

19. PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA 

Wszyscy uczestnicy zawodów - kluby, trenerzy, oficjele i zawodnicy muszą akceptować i 
respektować uprawnienia przedstawicieli PZ Judo, statut PZ Judo, Regulamin sportowy PZ Judo, 
zasady sędziowania IJF oraz zasady Antydopingowe POLADA. Osoby uznane za działające 
przeciwko tym zasadom i regułom mogą zostać zawieszone lub wydalone z imprezy. 

20. DODATKOWE INFORMACJE ! 

W dniu 7.11.2021 GKS Czarni Bytom organizują Camp sportowy judo – randori juniorów, juniorów 
młodszych, młodzików i dzieci. Gwiazdą i camp prowadził będzie Aleksandr Mikhaylin. 
Rosyjski judoka, wicemistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata, sześciokrotny mistrz Europy. 
Największym sukcesem zawodnika jest srebrny medal igrzysk olimpijskich w Londynie oraz dwa złote 
medale mistrzostw świata zdobyte w 2001 i 2005 roku w kategorii powyżej 100 kg. W 2001 zdobył też 
mistrzostwo świata w kategorii open. Startował w Pucharze Świata w latach 1999–2002, 2004, 2005, 2007, 
2008, 2011, 2012 i 2018. 

Opłata za camp wynosi - 40 zł - od każdego zgłoszonego zawodnika/zawodniczki, na konto bankowe dla 
zawodników zagranicznych 10 Euro 

KONTO BANKOWE: Santander Bank 13 1090 2011 0000 0005 3205 7769 

w tytule wpłaty prosimy wpisać: udział w campie w dniu 7.11.2021 

07.11.2021 r. (Niedziela) informacje  www.judobytom.pl 
Hala Sportowa “Na Skarpie” ul. Frycza Modrzewskiego 5a; 41-907 Bytom    

9.30 – 11.30 Camp sportowy judo - randori 
 

15.00- 17.00 Camp sportowy judo – randori 
 

Życzymy miłego pobytu w Bytomiu! 
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