KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Otwarty Turniej Dzieci i Młodzików
w Judo

„ SAKURA Cup 2015”
1.ORGANIZATORZY

 Akademia Sztuk Walki UKS „ SAKURA”
 Urząd Gminy Skarbimierz
 Rada Osiedla Skarbimierz
 Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu

2.TERMIN ZAWODÓW

21.02.2015 – sobota

3.MIEJSCE

Hala Sportowa Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle,
ul. Akacjowa 28

4. ORGANIZATOR, telefon,
adres e-mail ;

Piotr Witus, tel. (+48) 601 699 929 e-mail: yedosport@gmail.com
U9 – (rocznik 2007-2008)
czas walki 2 min ciągły /GS 1 min
zakaz stosowania Shime Waza i Kensetsu Waza

5.SYSTEM ZAWODÓW

U11 – (rocznik 2005-2006)
czas walki 2 min ciągły /GS 1 min
zakaz stosowania Shime Waza i Kensetsu Waza
U13 - (rocznik 2003-2004)
czas walki 2 min przerywany /GS 1min
zakaz stosowania Shime Waza i Kensetsu Waza
U15 – (rocznik 2001-2002)
czas walki 3 min przerywany /GS do rozstrzygnięcia zwycięzcy
System rozgrywania turnieju:
U9, U11, U13 - system grupowy, U 15 - wg Regulaminu PZ Judo

6. UCZESTNICY

7. ZGŁOSZENIA
ZAWODNIKÓW
OPŁATA STARTOWA,
WAGA

ZAWODY ROZEGRANE BĘDĄ NA TRZECH MATACH
U 9 - roczniki 2007 - 2008
U 11 – roczniki 2005 - 2006
U 13 – roczniki 2003 - 2004
U 15 – roczniki 2002 - 2001
Zgłoszenia zawodników należy przesłać na poniższy adres e-mail
sakura@judo-jiujitsu.com do dnia 15.02.2015 gdzie zawarte będą
następujące dane:
1. Imię i nazwisko zawodnika
2. Rok urodzenia
3. Waga zawodnika, wzrost
4. Stopień wyszkolenia / kyu
Weryfikacja wagi zawodników w dniu zawodów
godz. 7.30 – 9.30 U 9, U 11, U 13
godz. 11.30 – 12.30 U 15
W razie niezgodności zgłoszonej wagi, zawodnik będzie
przepisany do aktualnej kategorii wagowej.

Startowe - 30 PLN / 8 € od zawodnika w/g listy zgłoszenia płatne przed
rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów !
Waga – U 9 chłopcy i dziewczęta
Wagi w kategorii dziewcząt i chłopców będą ustalone na weryfikacji i
losowaniu.
Waga co 3kg.
Walki będą odbywały się w stójce.
Dziewczęta i chłopcy walczą osobno
Waga – U 11 chłopcy / men
-21kg,-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39kg,-42kg,,-45kg,-48kg,+48kg,
Waga – U 11 dziewczęta / women
-19kg,-21kg,-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39kg,-42kg,-45kg,+45kg
Waga – U 13 chłopcy / men
-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39,kg-42kg,-45kg,-48kg,-51kg,-54kg,
-57kg,+57kg
Waga – U 13 dziewczęta / women
-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39,kg-42kg,-45kg,-48kg,-51kg,-54kg,
+54kg
Waga – U 15 chłopcy / men
-38kg,-42kg,-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81,+81kg
Waga – U 15 dziewczęta / women
-36kg,-40kg,-44kg,-48kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg,+70kg

BRAK TOLERANCJI WAGOWEJ !

8.KIEROWNIK ZAWODÓW
9. SĘDZIA GŁÓWNY

10. PROGRAM ZAWODÓW

21.02.2015 (sobota):
7.30 – 9.30 – ważenie zawodników U9, U11, U13
9.30 – 10.30 - weryfikacja i losowanie
10.30 - uroczyste przywitanie zawodników
10.45 - rozpoczęcie walk grup wiekowych U9, U11, U13 aż do ich
zakończenia
11.30 – 12.30 - ważenie zawodników U15
12.30 - 13.00 - weryfikacja i losowanie U15
13.00 - uroczyste otwarcie turnieju
13.30 - rozgrzewka zawodników grupy U15
14.00 - rozpoczęcie walk zawodników grupy wiekowej U15 aż do ich
zakończenia (roczniki 2001-2000)
16.00 – walki finałowe
17.00 - planowane zakończenie turnieju

11. REGULAMIN
ZAWODÓW, NAGRODY,
WYRÓŻNIENIA
PUNKTACJA MEDALOWA
INNE INFORMACJE

1. Przy macie w wyznaczonym miejscu bezpośrednio przy walczącym
zawodniku może przebywać tylko trener.
2. Zawodnicy, którzy w danej chwili nie walczą, rodzice, kibice,
sympatycy judo mogą przebywać na trybunach lub za ustawionymi
barierkami.
3. Walkę sędziuje dwóch sędziów jeden sędzia arbiter drugi sędzia
pilnujący czasu.
4. Waki rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami PZ Judo.
5. Sędzia czasu zapisuje wynik pojedynku bezpośrednio na listach
walk po zakończonej walce.
6. W przypadku małej ilości zawodników w kategorii wagowej U-9 i U11 istnieje możliwość łączenia kategorii chłopców i dziewczynek.
7. Startujący zawodnicy zobowiązani są posiadać ważne badania
lekarskie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) a osoba dokonująca zgłoszenie (trener) tym samym
potwierdza ich posiadanie.
8. Za ubezpieczenie NNW zawodników odpowiada trener klubowy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku
w/w dokumentów wynikające z zatajenia bądź poświadczenia
nieprawdy poprzez osobę zgłaszającą.
10. W kategorii U-9, U-11, U-13 do udziału w zawodach wystarczy
pisemna zgoda prawnego opiekuna.
11. W kategorii U-15 przy kontroli lekarskiej startujący zawodnik
zobowiązany jest okazać ważne badania sportowo-lekarskie i
zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo musi posiadać co
najmniej 5 KYU.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione jak i
zagubione rzeczy.
13. Za zaistniałe zdarzenia podczas turnieju organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
14. Zawodnik biorący udział w w/w zawodach wyraża zgodę na :
utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach, filmach i
materiałach wykonywanych przez organizatorów turnieju
korzystanie z utrwalonego wizerunku w związku z
organizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w
okresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie
prawa.
przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do
organizacji turnieju
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.
Wszyscy zawodnicy grupy U-9, U-11 otrzymują medale i
dyplomy
Dla grupy U13 i U 15 przewidziane są medale za miejsca 1-3 oraz
dyplomy do miejsca 5,
puchar dla najlepszego zawodniczka i zawodniczki grupy
U 13 i U15,
Dekoracja w trakcie trwania zawodów zaraz po zakończeniu danej
kategorii wagowej.
Zawodnicy wychodzą do dekoracji w strojach sportowych –
obowiązują białe judogi

PROPONOWANE ZAKWATEROWANIE:
Hotel „ATRIUM” ***
ul. Motoryzacyjna 2,
49-318 Skarbimierz
Tel. +48 733 377 722
GPS N50.834155 i E17.423146
„Noclegi Skarbimierz”
ul. Parkowa 1,
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel.(+48) 77 416-96-30, tel. Mobil (+48) 501-370-757
(30-70zł)

Szanowni Państwo !
Mamy zaszczyt ponownie zaprosić do Skarbimierza wszystkich młodych
judoków, zaprzyjaźnione kluby oraz sympatyków judo na cykliczny
II Otwarty Turniej Dzieci i Młodzików w Judo „ SAKURA Cup 2015”
Na pograniczu dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego w gminie
Skarbimierz k/ Brzegu i w samym mieście Brzeg od roku 2011 prężnie
działa sekcja JUDO przy Akademii Sztuk Walki Uczniowski Klub Sportowy
„SAKURA”.
Założycielami Akademii Sztuk Walki Uczniowski Klub Sportowy „SAKURA”
jest grono osób mieszkających na terenie powiatu brzeskiego, którym na
sercu leży rozwój swoich dzieci poprzez sport jakim jest właśnie JUDO.
Promowanie tak wspaniałej dyscypliny olimpijskiej wśród dzieci, młodzieży
oraz dorosłych jest naszym głównym celem.
Aby wspomóc Naszą działalność w propagowaniu tej szczytnej idei
rozpowszechniania JUDO w miastach, miasteczkach oraz w środowisku
wiejskim, chcemy zaprosić wszystkich Państwa, kluby, trenerów,
działaczy, osoby którym zależy na rozwoju dyscypliny sportu jaką jest
właśnie JUDO do udziału w organizowanym
II Otwartym Turnieju Dzieci i Młodzików w Judo „ SAKURA Cup 2015” w
Skarbimierzu.
Mamy nadzieję, że odpowiecie licznie na nasze zaproszenie i przyjedziecie
do nas ze swoimi zawodnikami.
Ze swojej strony zapewnimy Wam miłe niezapomniane chwile spędzone w
naszym powiecie oraz super atmosferę w duchu rywalizacji sportowej na
„SAKURA” Cap 2015.
serdecznie zapraszamy
Piotr Wituś
ASW UKS „SAKURA”

Życzymy udanego pobytu w Skarbimierzu !!!

