
Uczniowski Klub Sportowy TORI 

im. Ewy Larysy Krause 
 przy Zespole Szkół w Dąbrowie 

 76–004 Sianów 

 tel./fax (094) 314-96-30 

 tel. kom. (0602) 11–33–85 

email: spdabrowa@sianow.pl 

   
Dąbrowa, 20 maja 2021r.  

 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUDO PAMIĘCI EWY LARYSY KRAUSE 

  

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Tori” w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa 

w Dąbrowie  

2. Termin:   19 czerwca 2021r. (sobota) 

3. Miejsce:  Zespół Szkół w Dąbrowie – boisko szkolne 

4. Kategorie wiekowe i wagowe:  

Dzieci - roczniki 2014-2015  

Dziewczęta:  17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

Chłopcy: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42 

Kategorie w grupie najmłodszej mogą ulec zmianie (po zważeniu  

wszystkich zawodników). 

 

Dzieci - roczniki 2012-2013  

Dziewczęta: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42 

Chłopcy:  23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46 

Kategorie w grupie najmłodszej mogą ulec zmianie (po zważeniu  

wszystkich zawodników). 

 

Dzieci - roczniki 2010-2011  

Dziewczęta:  29, 32, 35, 38, 42, 46, +46 

Chłopcy: 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55 

Kategorie w grupie najmłodszej mogą ulec zmianie (po zważeniu  

wszystkich zawodników). 

 

Dzieci – roczniki 2008-2009 

Dziewczęta:  37, 41, 44, 48, 52, 56, +56 

Chłopcy: 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 



Kategorie w grupie najmłodszej mogą ulec zmianie (po zważeniu  

wszystkich zawodników). 

 

5. Regulamin zawodów: Zawody  rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem          

Polskiego Związku Judo. Nie ma tolerancji wagowej. 

 

6. Program: 8
30

 – 9
30

  waga oficjalna – roczniki 2012-2013,  2014-2015 

(3 elektroniczne wagi – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, 

kontrola badań lekarskich) 

                        9
30

 – 10
30

 - losowanie  

                               10
30

 -  otwarcie zawodów  

11
00

 - rozpoczęcie walk (roczniki 2012-2013, 2014-2015), po 

zakończeniu walk  dekoracja 

            

13
30

 – 14
00

  waga oficjalna – dzieci roczniki 2010-2011  

(3 elektroniczne wagi – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,   

kontrola badań lekarskich) 

14
30

 - rozpoczęcie walk (roczniki 2010-2011), po zakończeniu walk   

         dekoracja 

 

15
30

 – 16
00

  waga oficjalna – dzieci roczniki 2008-2009  

(3 elektroniczne wagi – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, 

kontrola badań lekarskich) 

16
00

 - rozpoczęcie walk (roczniki 2008-2009), po zakończeniu walk   

         dekoracja 

 

Dodatkowe informacje: 

1) Kategorie w grupie najmłodszej mogą ulec zmianie (po zważeniu wszystkich zawodników). 

2) Czas walki:  dzieci – 2 minuty. Zakaz stosowania shime-waza i kansetsu-waza. Walki 

sędziowane w dzieciach poniżej 10. roku życia.  

3) Organizator powołuje kierownika zawodów. Zawodnicy  powinni  posiadać  ubezpieczenie NW, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. 

3) Dla każdego uczestnika zawodów zapewniony będzie obiad, napój i lody. Zawodnicy, którzy 

zajmują miejsca I - III otrzymują medale, nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy 

turnieju otrzymują dyplomy pamiątkowe. 

4) Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są dostarczyć podczas akredytacji do biura 

zawodów wypełnione i podpisane : 

 kwestionariusz sanitarny i zgodę rodziców na udział w zawodach wypełnia rodzic/prawny 

opiekun dziecka – dokument w załączniku 

 zwolnienie z odpowiedzialności COVID-19 wypełnia rodzic/prawny opiekun dziecka – 

dokument w załączniku 



 wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów 19.06.2021 w Dąbrowie podpisuje trener – 

dokument w załączniku 

5) Informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego podczas zawodów znajdują się 

w dokumencie „Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów – 19.06.2021 w Dąbrowie”. 

6) Ze względów bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem się wirusem COVID 19 oraz 

ograniczenia liczby osób w trakcie zawodów, na terenie turnieju mogą przebywać według 

schematu:  

 1 trener /opiekun/ na 5 zawodników 

 2 trenerów / opiekunów do 10 zawodników 

 3 trenerów /opiekunów powyżej 10 zawodników 

 Sędziowie, ekipa techniczna obsługująca zawody i medyczna 

7) Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności. 

8) Po zakończeniu walk i dekoracji zawodnicy i trenerzy (opiekunowie) opuszczają miejsce 

zawodów. 

9) Osoby nieprzestrzegające w/w  zaleceń zostaną usunięte z miejsca przeprowadzenia zawodów. 

 

 

 


