MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GMINY KOBIERZYCE W JUDO
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Organizatorzy:

Gmina Kobierzyce
UKS Judo Tyniec Mały
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

Termin zawodów:

5.05.2022 (czwartek) godzina 17:20-20.

Miejsce zawodów:

Hala Sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej, ul. Chabrowa 99,
52-200 Wysoka

Uczestnicy:

Uczniowie klas 0-8 szkół podstawowych Gminy Kobierzyce tj.:
1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
2. Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim
Nie ma znaczenia przynależność klubowa, zawodniczki i zawodnicy reprezentują swoje
szkoły.
Każdy uczestnik powinien być zdolny do treningów judo i posiadać badania sportowolekarskie.
Do hali mogą wejść kibice ale proszeni są o zabranie ze sobą butów zmiennych żeby nie
zniszczyć parkietu. Prosimy kierować się bocznym wejściem bezpośrednio do bloku
sportowego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonuje się drogą mailową na kontakt@zabawajudo.pl, najlepiej jeśli zgłoszenia
dokona trener klubowy. Prosimy o zgłaszanie zawodników do dnia 2.05.2022.
W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko, rok urodzenia, wagę,
stopień kyu, klasa, nazwa szkoły, którą reprezentuje.

Sposób
rozgrywania
zawodów:

Zawodnicy, w miarę możliwości, będą podzieleni na grupy 3-4 osobowe na podstawie
zgłoszeń trenerów. Dzieci będą podzielone ze względu na wiek, wagę i umiejętności.
Z powodu małej liczby uczestników możemy łączyć dziewczyny z chłopcami.
Turniej ma charakter szkoleniowy. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby dzieci były jak
najlepiej dobrane w grupach.
Walka trwa 2 minuty czasu zatrzymywanego z 1 minutą Golden Score.

Opłata startowa:

50 złotych od osoby płatne na zawodach. Wpłat dokonują trenerzy, chyba, że trener nie jest
obecny na zawodach.

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzyma medal i dyplom, najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe.
Na koniec wszyscy reprezentanci poszczególnych szkół otrzymają puchar dla swojej szkoły
(według klasyfikacji medalowej).
Dekoracje odbywać się będą po zakończonych walkach.
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Kierownik
zawodów:

Radosław Zamęcki tel. 601-51-80-70, kontakt@zabawajudo.pl

Inne informacje:

1. Prosimy nie przyjeżdżać z dużym wyprzedzeniem, ponieważ na hali odbywać się będą
inne zajęcia sportowe. Dzieci i rodzice będą wpuszczani od godziny 17:00
2. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,
odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na
klubach.
3. Uczestnicy muszą posiadać ważne orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie
obowiązujących przepisów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
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