
   

         MIASTO BYTOM ORAZ GÓRNICZY  KLUB SPORTOWY „CZARNI“ BYTOM ZAPRASZAJĄ NA: 

                                                                                                                        

OTWARTE MISTRZOSTWA  BYTOMIA  DZIECI W JUDO 

O PUCHAR  

 
TWÓJ TRENING – NASZ SPRZĘT – WSPÓLNA PASJA 

 

                                         

ORGANIZATOR 

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU 

GKS „CZARNI” BYTOM 

 

MIEJSCE Hala Sportowa „Czarni” Bytom  41-902 Bytom ul. Łużycka 90 

TERMINY 

19.03.2022    -   I Runda    OMB wg programu             

15.05.2022    -   II Runda   OMB wg programu          

03.12.2022    -   III Runda OMB wg programu      

UCZESTNICY 

Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach: 

• 2009, 2010 (dzieci starsze) 

• 2011, 2012 (dzieci młodsze)  

SYSTEM 

ROZGRYWEK 

Impreza rozegrana zostanie na czterech matach.  

Powyżej 8 uczestników w kategori – system francuski z podwójnym repasażem 

Do 8 zawodników – system grupowy 

Czas pojedynku – 2 min czasu ciągłego. Sędzia ma prawo zatrzymać czas przy dłuższych 

przerwach. Dogrywka 1 min. 

Obowiązuje uproszczony system sędziowania. Główne zasady sędziowania i dozwolonych technik 

przedstawiane są uczestnikom podczas otwarcia imprezy. 

KATEGORIE 

WAGOWE 

 

Dzieci starsze -  chłopcy          : 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg,60 kg,+60 kg 

Dzieci starsze -  dziewczyny    : 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg,60 kg,+60 kg 

 

Dzieci młodsze -   chłopcy       : 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg,60 kg,+60 kg 

Dzieci młodsze -   dziewczyny : 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg,60 kg,+60 kg 

 

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do łączenia, przesuwania lub 

zmian kategorii wagowych podczas weryfikacji i losowania. 

ZGŁOSZENIA Zawodniczki i zawodnicy są zgłaszani i zapisywani  podczas wagi w dniu zawodów.  

PROGRAM 

MINUTOWY 

Waga 900-1000 

Weryfikacja i losowanie                            1000-1100 

Rozgrzewkę prowadzi „Mistrz” sportu     1000-1100 

Uroczyste otwarcie imprezy                      1100   

Losowanie nagród                                     1110 

Rozpoczęcie walk po losowaniu nagród.   

Uroczysta ceremonia dekoracji po zakończonych walkach eliminacyjnych ! 



 
 

Serdecznie zapraszamy do Bytomia i życzymy miłego pobytu! 

RANKING 

Indywidualny: 

Prowadzony jest ranking trzech rund w celu wyłonienia najlepszych dziesięciu zawodników w 

obu grupach wiekowych, dziewczyn i chłopców. Wyłoniona grupa dzieci starszych i 

młodszych  nagradzana jest specjalnymi pucharami. 

Zasady przyznawania punktów:  

• Powyżej 5 zawodników: 

1. Miejsce                     9 pkt 

2. Miejsce                     7 pkt 

3. Miejsce                  5,5 pkt 

       5.    Miejsce                 3,5 pkt 

       7.    Miejsce                 1,5 pkt – przy wygranej walce 

• Do 5 zawodników: 

I    Miejsce n plus          1 pkt  

II   Miejsce n minus       1 pkt  

III Miejsce n minus       2 pkt  

IV Miejsce n minus       3 pkt   

n- liczba startujących w grupie 

Punkty są przyznane jeżeli zawodnik wygrał 1 pojedynek. 

Drużynowy: 

Prowadzony jest ranking  czterech rund w celu wyłonienia najlepszej drużyny OMB. Ranking 

jest łączny dla dzieci starszych i młodszych, dziewczyn i chłopców. Po zakończonych trzech 

Rundach turnieju przedstawiciel / Trener, Prezes Klubu/  6 najlepszych  drużyn zostaje 

zaproszony na uroczyste wręczenie nagród. 

Zasady przyznawania punktów:  

Za udział 1 zawodnika w zawodach klub otrzymuje     - 1 pkt  

Za zajęcie I miejsca przez zawodnika klubu                  - 5 pkt 

Za zajęcie II miejsca przez zawodnika klubu                 - 3 pkt 

Za zajęcie III miejsca przez zawodnika klubu                - 2 pkt 

Jeżeli zawodnik jest sam w wadze zdobywa 5 pkt za 1 miejsce. 

NAGRODY 

• Miejsca I-III na poszczególnych rundach:  

             dyplomy i medale 

• Miejsca I-X w rankingu rocznym w grupie dzieci starszych i młodszych:  

            puchary 

• Miejsca I- VI w rankingu rocznym dla najlepszych drużyn:  

            puchary 

NAGRODY 

DODATKOWE 

Na naszym turnieju, każde dziecko które będzie brało udział w zawodach bez względu na 

zajęte miejsce może wylosować nagrodę rzeczową. Podczas każdej rundy będą losowane       

nagrody  rzeczowe. Łączna wartości nagród na jednej rundzie 1000 zł. 

Losowanie zostanie przeprowadzone po uroczystym otwarciu turnieju. Fundatorem nagród 

na każdej rundzie jest: 

 

NOCLEGI 
• Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora 

poczta@judobytom.pl lub 695309302 

OPŁATA 

STARTOWA: 

Płatne podczas trwania imprezy przez osoby dokonujące zgłoszenia 

• 40 zł od uczestnika.  

INNE 

INFORMACJE: 

WAŻNE! 

1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla 

uczestników zawodów spoczywa na klubach biorących udział w zawodach.  

2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność 

za ważność i posiadania orzeczenia przez zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy 

klubowi.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.  

KONTAKT Czarni Bytom poczta@judobytom.pl 695309302 
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