
 

 

 

XIX Otwarte Mistrzostwa Grudziądza w Judo  

o ,,Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza” 
 

 

 

 

 

 

1. Termin  - 24. 03. 2018 /sobota/ 
 

2. Miejsce  - Stadion Centralny - Hala Sportowa GKS „Olimpia” Grudziądz ul. Piłsudskiego 14 
                                 

3. Organizator  - GKS „ Olimpia” Grudziądz  

        Urząd  Miejski  w  Grudziądzu 
 

4.  Adres  korespondencji  - GKS  ,,Olimpia”  Grudziądz 

  86-300  Grudziądz  ul. Piłsudskiego  14  - tel./fax.  056 4611667 

           

5. Kategorie wiekowe i wagowe :  

6.  

rocznik   -  05 - 06 - dziewczęta 
 

  - kat. wagowe: 30, 33, 36, 39, 43,  
                    

rocznik  -  07 - 08 - chłopcy (dziewczęta startują razem z chłopcami) 
 

- kat. wagowe: 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 51, +51 kg 
                    

rocznik  -  09 - 10 - chłopcy (dziewczęta startują razem z chłopcami) 
 

- kat. wagowe: 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, +41kg    
               

       

6. Opłata  startowa - 35 zł  od  zawodnika  
 

7. Program  zawodów :   9.00  -  10.00  waga  oficjalna - /trzy wagi/     

     10.00  -  11.00  weryfikacja i losowanie   

11.00  -  11.15  otwarcie  zawodów 

11.15  -    rozpoczęcie walk (6 mat) 
          

8. Nagrody:  Indywidualnie  -  miejsca  I - III medale, dyplomy 

     Drużynowo      -  miejsca  I - V  puchary i dyplomy     

     Ceremonia  dekoracji  ok.30 min  po  zakończonych  walkach 
 

9. System  rozgrywania  walk - grupowy,  francuski  
 

10. Kierownik  zawodów - Zbigniew Szymczyk  tel. kontaktowy : 607997249,  e-mail: zibi70@poczta.onet.eu 
 

11. Sprawy  różne: Warunkiem startu są aktualne badania lekarskie, zgody rodziców/opiekunów - posiada trener 

    Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW 

    Turniej  rozgrywany  będzie  na  6  matach 

    W  każdej ekipie mile widziany sędzia w regulaminowym stroju 

    Istnieje  możliwość  noclegu  na  macie 

    Sprawy sporne rozstrzyga - Sędzia Główny zawodów 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wagowych w przypadku małej ilości zawodników 

 
 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW / w przypadku odniesienia kontuzji, poszkodowani  

       dochodzą roszczeń z tytułu ubezpieczenia NNW  swojego klubu / 
 

Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach (listę startową zawodników)  

 u organizatora zawodów do dnia 22.03.2018 r. 
 

 
 

 


