III Turniej Judo
z okazji Dnia Dziecka
Organizator

Uczniowski Klub Sportowy SAKURA

Termin i miejsce zawodów

04.06.2017 (niedziela)
Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 28
ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa

Zgłaszania do zawodów

Zgłoszenia do zawodów dokonują trenerzy klubowi do 02.06.2017 godz. 22:00,
drogą mailową na adres info@ukssakura.pl lub sms-em na nr 513-778-300
(bez zgłoszenia dziecko nie będzie mogło wystartować w zawodach. Zgłoszenia po
w/w terminie nie będą przyjmowane)
W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
imię i nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost
Dla uproszczenia losowania zawodnicy zostaną podzieleni na grupy wg różnych
kryteriów, które dadzą każdemu z nich równe szanse.

Opłata startowa

20 zł. od zawodnika

Program zawodów

9:30-10:00 – weryfikacja zawodników z roczników 2012-2011
10:00-10:15 – rozgrzewka
10:20-11:30 – walki zawodników z roczników 2012-2011
11:00-11:30 – weryfikacja zawodników z roczników 2010-2005
11:30-11:45 – rozgrzewka
11:50-14:00 – walki zawodników z roczników 2010 -2005

Planowane zakończenie zawodów godzina 15:00
Harmonogram może ulec zmianie (szczególnie godzina zakończenia walk) w
zależności od ilości startujących zawodników

Zasady rozgrywania
zawodów

Zawody zostaną rozegrane na dwóch matach.
Sędziowanie – 1 sędzia na macie
W kategoriach wiekowych 2012-2011 (dziewczęta i chłopcy bez podziału na płeć) walki „sumo”
W kategoriach wiekowych 2010-2005 - (walki judo)
Czas walki:
rocznik 2010-2005 - 2 min. czasu ciągłego (dogrywka 1 min. w formie Golden score)
rocznik 2012-2011 - do 2 pkt.

Nagrody:

Wszyscy zawodnicy w naszym turnieju otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
zawodnicy za miejsca I-III medale, za miejsce I nagroda specjalna.

Badania lekarskie

Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodzica, trenera
na start w zawodach

Inne informacje

Kategorie wagowe zostaną ustalone po otrzymaniu zgłoszeń
Zawody mają charakter szkoleniowy, założeniem jest, aby każdy zawodnik stoczył
minimum 2 walki
W przypadku małej liczby dziewcząt w danej wadze, dopuszcza się łączenie
dziewcząt z chłopcami o jedną kategorię lżejszymi
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy i zaistniałe zdarzenia

Prosimy o punktualne przybycie na weryfikację, pozwoli to nam uniknąć opóźnień w programie.

