Mistrzostwa MKS Juvenia
Wrocław w Judo Dzieci
2 grudnia 2017
Termin
Miejsce
Kierownik zawodów
Uczestnicy
Kategorie wagowe

2.12.2017 (sobota)
Hala KS Gwardia Wrocław, ul. Krupnicza 15
Zbigniew Zamęcki (tel. 601574520)
U13 – roczniki 2005-2006
U11 – roczniki 2007-2008
U9 – roczniki 2009-2010
U13 dziewczyny:
-34kg;-37kg;-40kg;-44kg;-48kg;-52kg;+52kg
U13 chłopcy:
-31kg;-33kg;-36kg;-39kg;-42kg;-46kg;-50kg;-55kg;-60kg;+60kg
U11 dziewczyny:
-25kg;-28kg;-31kg;-34kg;-37kg;-41kg;-46kg;+46kg
U11 chłopcy:
-25kg;-27kg;-30kg;-33kg;-36kg;-39kg;-42kg;-46kg;-51kg;+51kg
U9 dziewczyny:
-23kg;-27kg;-31kg;-35kg;+35kg
U9 chłopcy:
-22kg;-25kg;-28kg;-31kg;-34kg;-37kg;-40kg;+40kg
Uwaga:

1. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym
w kategorii wagowej, w której został zgłoszony zostanie
automatycznie przepisany do innej kategorii wagowej!
2.Dopuszczalne jest 200 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy
zawodnicy i zawodniczki muszą mieć na sobie bieliznę osobistą).
3. Można startować tylko w jednej grupie wiekowej i wagowej.

Opłata startowa

Zgłoszenia
Program zawodów

Nagrody

Startować mogą jedynie zawodniczki i zawodnicy z sekcji MKS
Juvenia Wrocław. Opłata 30 złotych dla dzieci z wykupioną
roczną licencją (za 2017), pozostałe dzieci 50 złotych (bez
licencji, nie dotyczy dzieci, które zaczęły ćwiczyć od
września br. Lub później)
Trenerzy dokonują wcześniejszych zgłoszeń do 29.11.2017
9:00-10:00 – ważenie grupy U9
10:45 – oficjalne otwarcie zawodów
11:00 – rozpoczęcie walk grupy U9
11:00-12:00 – ważenie grupy U11
12:00 – 13:00 – ważenie grupy U13
13:00 – oficjalne otwarcie zawodów, losowanie nagrody
głównej zawodów
13:00 – rozpoczęcie walk grupy U11
14:30 – rozpoczęcie walk grupy U13
Dekoracje nastąpią po zakończeniu każdej grupy wiekowej.
Miejsca 1-3 – medale oraz nagrody rzeczowe
Miejsca 1-7 – dyplomy
Wszyscy uczestnicy zawodów wezmą udział w losowaniu nagrody
specjalnej!
Dekoracja najlepszych sekcji zostanie dokonana po dekoracji
indywidualnych grupy U13. Klasyfikacja drużyn oparta będzie
na klasyfikacji medalowej (olimpijskiej).

Czas walki
System rozgrywania
walk

Zasady
uczestnictwa
w zawodach
Sędziowanie przepisy walki
Techniki zakazane

Sponsorzy

Najlepszych 5 drużyn otrzyma puchary.
Zostanie też przeprowadzona klasyfikacja trenerów.
U9 – minuta czasu przerywanego, golden score 1 min
U11 i U13 – 2 minuty czasu przerywanego, GS 1 minuta
System zależy od liczby zgłoszonych zawodników w danej
kategorii wagowej:
1-5 osób – system grupowy (1 grupa)
6-8 osób – system grupowy (2 grupy)
9 osób lub więcej – system francuski (z repasażami)
➢ Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie lub zgoda
rodziców
➢ Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW,
➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe
zdarzenia,
➢ U13 zakaz stosowania dźwigni i duszeń,
➢ U9 i U11 dodatkowo zakaz stosowania technik z kolan,
rzutów poświęcenia i rzutów obejmując głowę (nie mylić
z uchwytem „z góry”),
➢ Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości,
kartę wagową i badania lekarskie,
➢ Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody
rodziców na udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie
dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju.

