KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
6. Okami Cup
Turniej Wilka

Oborniki Śląskie 22 Kwietnia 2018

TERMIN ZAWODÓW
MIEJSCE ZAWODÓW

ORGANIZATOR, KONTAKT, ADRES

SYSTEM ZAWODÓW

UCZESTNICY

ZGŁOSZENIA ZAWODNICZEK/ ÓW
OPŁATA STARTOWA

22 kwietnia 2018 (NIEDZIELA)
Hala Sportowa OSiR
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Poniatowskiego 22
Piotr Nowak
tel. 795 000 212
Michał Pańko
tel. 795 809 795
judowilki@gmail.com
Czas walki - ciągły:
Dzieci młodsze: 2 min + golden score (1min) +hantei
Dzieci starsze: 2 min + golden score (1min) +hantei
Młodzicy: 3 min + golden score (1min) +hantei
System rozgrywania turnieju:
Dzieci młodsze: system grupowy
Dzieci starsze: system grupowy
Młodzicy: system grupowy i pucharowy
(w zależności od ilości zawodników)
Ilość mat zostanie dostosowana do ilości zgłoszeń
Dzieci młodsze:
2011 (ten rocznik walczy tylko sam)
2009 – 2010 U-9
2007 – 2008 U-11
Dzieci starsze:
2005 – 2006 U-13
Młodzicy:
2003 – 2004 U-15
Obowiązkowe zgłoszenia zawodniczek/ ów przez klub na adres
e-mail: judowilki@gmail.com
Zgłoszenie zawiera:
1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię zawodnika/czki
Rok urodzenia
Waga zawodnika/czki
Poziom zaawansowania:
początkujący (pas biały i biało - żółty)
zaawansowany (pas żółty i wyżej)

Organizator zastrzega sobie kontrolę wagi zawodnika/czki w
przypadku uzasadnionych wątpliwości w czasie trwania turnieju.
Osoba taka będzie przepisana do odpowiedniej grupy wagowej.
W przypadku rażącej różnicy między wagą realną, a wagą
zgłoszoną zawodnik/czka może zostać wykluczony/a z turnieju.
Zgłoszenia najpóźniej do 19.04.2018 (czwartek) do godz.
24:00
Osoby nie zgłoszone elektronicznie nie mają prawa startu
w turnieju
OPŁATA STARTOWA : 40 PLN
Limit startujących: 400 osób
SĘDZIA GŁÓWNY

Michał Pańko
9.30 - uroczyste otwarcie 6. Okami Cup
10.00 - rozpoczęcie walk zawodników
grupy wiekowej dzieci młodszych (2011, 2009 - 2010)

PROGRAM ZAWODÓW

13.00 - rozpoczęcie walk zawodników
grupy wiekowej dzieci młodszych (2007 - 2008)
16.00 - rozpoczęcie walk zawodników
grupy wiekowej dzieci starszych (2005 - 2006)
i młodzików (2003 - 2004)

INNE INFORMACJE

Godziny mogą ulec zmianie po terminie zgłoszeń. O zmianach będą
informowani trenerzy oraz informacja będzie dostępna na
www.facebook.com/judowilki
1. Na hali sportowej z zawodnikami przebywa tylko trener lub
opiekun z identyfikatorem.
2. Rodzice, kibice, sympatycy judo mogą przebywać tylko na
trybunach.
3. Walkę sędziuje jeden sędzia. Na macie nie ma tablic
sędziowskich oraz przepasek dla zawodników. Sędzia zapisuje
wyniki bezpośrednio na listach walk po zakończonym pojedynku
przy stoliku z pomiarem czasu.
4. Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie
oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Za zaistniałe zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Dekoracja w trakcie zawodów po zakończeniu danej kategorii
wagowej. Zawodnicy/czki wychodzą do dekoracji w strojach
sportowych – judogi.
6. Turniej rozgrywany jest według regulaminu sportowego Super
Ligi Judo
7. Informacje oraz wyniki na www.facebook.com/judowilki

Życzymy miłego pobytu w Obornikach Śląskich !

Regulamin zawodów Super Ligi Judo
w grupie Dzieci Młodszych i Dzieci Starszych

1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo (przepisy U12)
2. Podział zawodniczek i zawodników ze względu na poziom zaawansowania:
Grupa początkująca: zawodniczki i zawodnicy posiadający stopień szkoleniowy 6 kyu (pas
biały i biało-żółty)
Grupa zaawansowana: zawodniczki i zawodnicy posiadający stopień szkoleniowy 5 kyu
(pas żółty) i wyżej
- Istnieje możliwość przeniesienia zawodnika z grupy początkującej do zaawansowanej
na prośbę trenera (prośba ta musi być zawarta w zgłoszeniu do zawodów). Nie można
zgłosić zawodnika z 5 kyu bądź wyższym do grupy początkującej.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia zawodników z różnych grup
zaawansowania w przypadku małej ilości zawodniczek/ków.
3. Kategorie wagowe (rozegrane oddzielnie dla każdej kategorii zaawansowania):
Zawodniczki i zawodnicy dzieleni są na grupy wagowe wg. zgłoszenia. Różnica wagowa
nie może być większa niż 3 kg dla dzieci w wagach poniżej 45 kg i 5kg dla dzieci w
wagach powyżej 45 kg. Organizator zastrzega sobie prawo łącznia kategorii wagowych
oraz łączenia chłopców i dziewczynek w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej
kategorii wagowej.
4. Zasady rozgrywania zawodów:
a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo („przepisy U12”)
b) W trakcie rzutu obowiązuje uchwyt regularny: zawodnik rzucający musi trzymać
ręką wychylającą za rękaw rzucanego, a drugą ręką po przeciwnej stronie
głowy/ciała rzucanego (z wyj. Ipon-seoi-nage z rękawa)
c) Rzuty z uchwytów nieregularnych: z kołnierza, z uchwytu jednostronnego, z
rękawów, z crossgrip lub bear-grip powinny być natychmiast przerywane.
d) Zakaz wykonywania rzutów poświęcenia w tym Ura-nage i Maki-komi.
e) Zakaz wykonywania rzutów z jednego i dwóch kolan.
f) Kontrataki typu: Tani-otoshi, Yoko-guruma, Uchi-mata-gaeshi będą traktowane
jako przejście do ne-waza. Nieocenianie kontrataków powinno zwiększyć ilość
wykonywanych przez dzieci akcji. Sędzia nie powinien przerywać kontrataku aby
„nie zabijać” u dzieci naturalnego odruchu obronnego, chyba, że uzna to za
stosowne.
g) Sędzia powinien karać i równolegle tłumaczyć na czym polega niedozwolona akcja.
Sędziowie mają uczestniczyć w wychowaniu i kształtowaniu zawodników.
• Należy zdecydowanie karać brak aktywności. Walka jest krótka (2 minuty) więc
czas tzw. braku aktywności powinien być relatywnie krótszy. Sędzia powinien
zachęcać zawodników do walki, poprzez karanie za brak aktywności, poprzez
intonację głosu. Kary nie mają wpływu na wynik walki.
• Należy karać sytuacje niezgodne z duchem walki. W sytuacji wyraźnego
symulowania czy histerii dziecka - sędzia ma prawo wezwać lekarza, a tym samym
zakończyć walkę uznając zawodnika za niezdolnego do dalszej walki.
• Rzut z uchwytu nieregularnego powinien zostać natychmiast przerwany jednak
sędzia nie powinien ograniczać walki o uchwyt. Powinien zezwalać na łapanie
kołnierzy, uchwyty z góry, uchwyty za rękawy, w ramach prowadzenia walki o
uchwyt.
h) W trakcie rzutu obowiązuje uchwyt regularny: zawodnik rzucający musi trzymać
ręką wychylającą za rękaw rzucanego, a drugą ręką po przeciwnej stronie
głowy/ciała rzucanego (z wyj. Ipon-seoi-nage). W sytuacji gdy Tori rozpoczął

akcję prawidłowo jednak w trakcie rzutu puścił uchwyt (np. Koshi-guruma, Uchimata) sędzia powinien taką akcję ocenić.
i) Ze względu na bezpieczeństwo Uke (zagrożenie kontuzją stawu łokciowego) Tori
musi w trakcie rzutu trzymać ręką wychylającą rękaw Uke poniżej łokcia.
j) Zakaz wykonywania rzutów z uchwytu nieregularnego (pierwszy raz upomnienie,
kolejny raz shido): z uchwytu ręką wychylającą za kołnierz
k) Zakaz wykonywania rzutów z uchwytu nieregularnego (pierwszy raz upomnienie,
kolejny raz shido): z uchwytu obejmującego za głowę, z uchwytu z góry za pas, z
uchwytu obejmującego typu Bear-grip, z uchwytu Cross-grip, z uchwytu
jednostronnego
l) Zakaz wykonywania rzutów poświęcenia (pierwszy raz upomnienie, kolejny raz
shido) typu: Tomoe-nage, Sumi gaeshi, Obi-tori-gaeshi, Uki-waza, Mak-ikomi, Uranage
m) Zakaz wykonywania rzutów z jednego lub dwóch kolan (pierwszy raz upomnienie,
kolejny raz shido) typu: Seoi-nage (Seoi-otoshi), Kata-guruma (Kata-otoshi)
n) Kontrataki typu: Tani-otoshi, Yoko-guruma, Uchi-mata-gaeshi będą traktowane
jako przejście do Ne-waza. Sędzia nie powinien przerywać kontrataku aby „nie
zabijać” u dzieci naturalnego odruchu obronnego. Nieocenianie kontrataków
powinno zwiększyć ilość wykonywanych przez dzieci akcji.
o) Zakaz wykonywania technik: Kata-sankaku-gatame (gilotyna), Kata-gatame, oraz
przejść z naciskiem na kark
p) Obwiązują judogi koloru białego. Zaleca się aby góra judogi była wykonana z
materiału plecionka o gramaturze nie wyższej niż 450g/m2. Długość rękawów
zgodnie z zasadami Sokuteiki
q) Trener może podpowiadać w trakcie walki. Nie może on jednak oceniać pracy
sędziów i sugerować punktów, kary itp.
r) Czas walki: 2 minuty czasu efektywnego, 1 minuta dogrywki, hantei (wskazanie
sędziowskie)
s) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi.
t) Zawody rozegrane zostaną na matach w ilości dostosowanej do liczby startujących
u) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-6 każdy z każdym
v) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do
zakończenia rywalizacji swojej grupy
w) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika jeśli
uzna to za stosowne.
5. Badania i ubezpieczenie:
a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania AKTUALNYCH badań sportowych lub
oświadczenia o stanie zdrowia
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW
6. Medale otrzymają wszyscy uczestnicy zawodów
7. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator.

Regulamin zawodów Super Ligi Judo
w grupie Młodziczek i Młodzików

1. Przepisy walki sportowej wg. regulaminu PZJudo z kilkoma zmianami zawartymi w
niniejszym regulaminie
2. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy, którzy wg. regulaminu
PZJudo są w danym roku zakwalifikowani do grupy wiekowej Młodziczek i Młodzików
3. Kategorie wagowe:
Zawodniczki i zawodnicy dzieleni są na grupy wagowe wg. zgłoszenia. Różnica wagowa
nie może być większa niż 4 kg dla zawodniczek i zawodników w wagach poniżej 45 kg i 6
kg dla zawodniczek i zawodników w wagach powyżej 45 kg. Organizator zastrzega sobie
prawo łącznia kategorii wagowych w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii
wagowej.
4. Zasady rozgrywania zawodów:
a) Walka rozgrywana jest wg. aktualnych przepisów PZJudo wraz z poniższymi
zmianami:
- Sędzia ma prawo przerwać walkę kiedy podczas stosowania technik poświęcenia
(sutemi-waza) technik „z kolan”, rzutów z uchwytu „z góry” lub za głowę jeśli
podczas akcji dostrzeże zagrożenie.
- Sędzia ma prawo poddać zawodniczkę/zawodnika gdy wykonywane będą na
niej/nim techniki dźwigni (kansetsu-waza) oraz duszeń (shime-waza) jeśli uzna to
za stosowne.
b) Czas walki: 3 minuty czasu efektywnego, 1 minuta dogrywki, hantei (wskazanie
sędziowskie)
c) Strój: Każdy zawodnik musi posiadać białą lub niebieską judogi.
d) Zawody rozegrane zostaną na matach w ilości dostosowanej do liczby startujących
e) System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-6 każdy z każdym
f) Zawodnicy rozpoczynający walki swojej kategorii wagowej pozostają na tatami do
zakończenia rywalizacji swojej grupy
g) Sędzia ma prawo skrócić czas przerwy między walkami danego zawodnika jeśli
uzna to za stosowne.
5. Badania i ubezpieczenie
a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania AKTUALNYCH badań sportowych lub
oświadczenia o stanie zdrowia
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW
6. Medale otrzymają wszyscy uczestnicy zawodów
7. O wszystkich pozostałych sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje
organizator.

