International Judo League
„Szansa dla Każdego”
Organizatorzy
International Judo
League
www.ijl-poland.com

TS Wisła Kraków

09-10.02.2019 www.tswislajudo.pl

UKS ASW Jasło

02-03.03.2019 www.judo-jaslo.pl

UKS Feniks Bytom

13-14.04.2019 www.feniks.bytom.pl

MKS Juvenia Wrocław

21-22.09.2019 www.gwardiajuvenia.pl

Judo Legia Warszawa

05-06.10.2019 www.judo.legia.com

Akademia Judo Poznań

26-27.10.2019 www.akademiajudo.pl

UKS Conrad Gdańsk

16-17.11.2019 www.judoconrad.pl

OKAY Opole

30.11-01.12.2019 www.judookay.opole.pl

Turniej pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia
Termin i miejsce

13-14.04.2019
Hala Sportowa “Na Skarpie” im. J. Wiśniewskiego
Bytom, ul. Frycza-Modrzewskiego 5

Kontakt

Tel. +48501269171 e-mail: zawody@feniks.bytom.pl

Biuro Zawodów

Hala Sportowa “Na Skarpie” im. J. Wiśniewskiego
Bytom, ul. Frycza-Modrzewskiego 5

Osoby
odpowiedzialne

Kierownik zawodów i seminarium - Wojciech Wysocki +48501269171 Kierownik
techniczny – Marcin Żochowski
Kierownik sędziów – Ewa Kempka +48513438032

Zgłoszenia do
zawodów

Rejestracji dokonują trenerzy wyłącznie przez stronę https://ijlpoland.com/rejestracja. Rejestracja możliwa jest do 11.04.2019, do godziny
21:30. Po tym terminie rejestracja możliwa wyłącznie w dniu zawodów.
Uczestnictwo w turnieju jest równoważne z akceptacją regulaminu zawodów
rozgrywanych w ramach IJL, który znajduje się na stronie https://ijl-poland.com
oraz w panelu rejestracyjnym.
Startowe płatne podczas zawodów, przed wagą w następującej kwocie:
• 40 zł (10 EUR) - dla zawodników zgłoszonych w rejestracji internetowej,
• 80 zł (20 EUR) - dla zawodników zgłoszonych w dniu zawodów.

Startowe
Sędziowie

Licencjonowani
13-14.04.2019 IJL Bytom
1z3

Zasady
uczestnictwa w
zawodach

➢ Ogólny regulamin zawodów rozgrywanych w ramach IJL znajduje się na
stronie https://ijl-poland.com i w panelu rejestracyjnym.
Dodatkowe zasady obowiązujące dla kategorii U17:
• Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie okazane sędziemu podczas
ważenia,
• Zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie
wyczytany jako drugi,
• W kategorii wiekowej U17 1 kilogram tolerancji,
➢ W zaplanowanych w programie zawodów godzinach ważenia będą ważeni
WYŁĄCZNIE zawodnicy/czki z podanych kategorii wiekowych.
➢ Kategorie wiekowe i wagowe:
Kategoria

MU11
chłopcy
WU11
dziewczynki
MU13
chłopcy
WU13
dziewczynki
MU15
chłopcy
WU15
dziewczynki
MU17
chłopcy

Program

Rocznik

2009
2010
2011

25/27/30/33/36/39/42/46/51/+51

2007
2008
2009

31/33/36/39/42/46/50/55/60/+60

2005
2006
2003
2004
2005

Czas walki i
dogrywki

Kategorie (kg)

2 min
bez dogrywki

25/28/31/34/37/41/46/+46

2 min
Golden Score
1 min

31/34/37/40/44/48/52/56/+56
34/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81
36/40/44/48/52/57/63/70/+70
46/50/55/60/66/73/81/+81

3 min
Golden Score bez
limitu czasu
4 min
Golden Score bez
limitu czasu

Piątek 12.04.2019
Ważenie - 20:00-20:45
Sobota 13.04.2019 (Zawody)
Otwarcie sali - 8:30
Otwarcie zawodów - 10:00
Ważenie oraz walki zgodnie z tabelą:

Waga

MU11
chłopcy
WU11
dziewczynki
08:45-09:30

MU13
chłopcy
MU15
chłopcy
10:45-11:30

MU13
dziewczynki
MU17
chłopcy
MU15
dziewczynki
13:00-14:00

Walki

10:15

12:15

15:00

Kategoria

Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu
ważenia danej kategorii wiekowej.
Niedziela 14.04.2019 (Seminarium)
I sesja treningowa - 9:00-11:00
II sesja treningowa - 14:00-16:00
W ramach każdej sesji technika i randori. Prawo bezpłatnego udziału dla
roczników 2001-2011.

Seminarium

Prowadząca Aneta Szczepańska
➢ srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie
➢ brązowa medalistka Mistrzostw Świata
➢ srebrna medalistka Mistrzostw Europy
➢ jedenastokrotna Mistrzyni Polski,
➢ multimedalistka Mistrzostw Polski,

Nagrody i
wyróżnienia

Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.
Puchary dla drużyn za miejsca od I do V.
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Nagrody dla uczestników campu (ok. 40 losowo wybranych osób otrzyma
nagrody).

System
przeprowadzenia
zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IJF i
regulaminem IJL na 8 polach walki.
System walk:
➢ 2 zawodników - do dwóch wygranych,
➢ 3-5 każdy z każdym,
➢ 6-8 brukselski,
➢ powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem.

Zakwaterowanie i
wyżywienie

Rezerwacja noclegu i obiadów wydawanych na hali zawodów do dnia 11.04.2019
na stronie http://ijl-poland.com/bytom-2019/
Prosimy o precyzyjne zgłaszanie uczestników do zawodów ze względów
organizacyjnych.

Informacje
organizacyjne

➢ Karty wagowe kierownik ekipy odbiera przed ważeniem w biurze
zawodów.
➢ Limit startujących to 800 osób.
➢ Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii
wiekowej, obowiązujący strój to białe judogi.
➢ Na terenie zawodów dostępne będą stoiska sportowe oraz
gastronomiczne.

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU
w Bytomiu
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