
 
 
 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Małopolski Młodzików, Młodziczek i Dzieci w Judo – 2017 
 

Data  |  Miejsce:   29.04.2017 (sobota)  |   MOSiR Tuchów, ul. Jana Pawła II 6 

 

Organizatorzy:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie, Klub MKS PM Tarnów, PM Tarnów 

 

Komisarz zawodów: 

Sędzia główny: 
 Bogusław Kocik (Tarnów)  |  Marek Srebro (Tuchów) 

Uczestnictwo:  Młodzicy (2003–2004), czas walki: 3 min. 

Kategorie wagowe: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 73, 81, +81 (tolerancja 0,3 kg) 

Młodziczki (2003–2004), czas walki: 3 min. 

Kategorie wagowe: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 (tolerancja 0,3 kg) 

GOLDEN SKORE – bez limitu walki 

Dzieci (2005–2006), czas walki 2 min. 

Techniki zakazane: dźwignie i duszenia, GOLDEN SKORE – 1 min. 

Chłopcy, kategorie wagowe: 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55, 60, +60 

Dziewczynki, kategorie wagowe: 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55, +55 

 

Program zawodów:  10.00 – 11.00 waga Dzieci 

11.00 – 12.00 waga Młodzików/Młodziczek 

12.15 otwarcie zawodów (uczestniczą wszyscy zawodnicy) 

12.30 rozpoczęcie walk w kategorii Dzieci 

12.30 rozpoczęcie walk w kategorii Młodzików/Młodziczek 

16.00 przewidywany koniec zawodów 

 

Dekoracja zawodników po zakończeniu każdej wagi- zawodnicy obowiązkowo judogi. 

Dyplomy i medale za miejsca I-III oraz Statuetka Judo za I msc., upominki rzeczowe za miejsca I-III.  

Puchary i dyplomy w punktacji drużynowej za miejsca I-V (osobno w grupie Młodzików/Młodziczek i Dzieci- 10 pucharów). 

Punktacja medalowa: I msc.– 4 pkt., II msc.–2 pkt., III msc.–1 pkt. (przy wygranej walce). 

 

Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika przy terminowym zgłoszeniu, po terminie opłata 40 zł. Ekipy zagraniczne są 

zwolnione z opłaty. 

Zawody zostają przeprowadzone na 4 matach. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ubezpieczenie  

od NW, oraz obowiązkowo aktualne badania lekarskie (w razie ich braku jest możliwość zbadania przez lekarza zawodów za 

odpłatnością 10 zł). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe urazy zawodników podczas przebiegu turnieju. 

Zawodnicy obowiązkowo powinni mieć obuwie zamienne (klapki, tenisówki). 

 

W miejscu zawodów istnieje możliwość zakupu i spożycia obiadu- drugie danie w cenie 10.00 zł (dla zawodników, trenerów, 

kierowników i rodziców) po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu ilościowym przez zgłaszające kluby.  

Prosimy o inf. telefoniczną lub e-mail (do 27.04.2017 r.). Obiad będzie wydawany w godz. 13.00– 16.00. Przy małej ilości 

zgłoszeń obiadowych zrezygnujemy z tej usługi.  

 

Zgłoszenia imienne zawodników do dnia 27.04.2017r., zapis elektroniczny zawodników obsługuje K. Witkowski. 

tel.  +48 501 207 306 (Marek Srebro)  |  e-mail: mosir.tuchow@gmail.com 


