
Komunikat organizacyjny

Mistrzostw Śląska Judo Masters i Amatorów  2022 r.

Nazwa zawodów Mistrzostwa Śląska Masters (Weteranów)

Mistrzostwa Śląska Amatorów

Organizator Śląski Związek Judo

UKS Judo Pawłowice

Termin zawodów 2 kwietnia 2022 r. - sobota

Miejsce 43-250 Pawłowice, ul. Sportowa 14

Program Zawody rozgrywane na 2 polach walki (8mx8m).

Godzina rozpoczęcia zawodów: rozpoczęcie po zakończeniu zawodów Kata,

nie wcześniej jak o godz. 13:00

Kierownik zawodów Grzegorz Sypniewski tel. 517338887

e-mail: grzegorz.sypniewski@op.pl

Uczestnictwo 1. Masters – wg regulaminu

2. Amator do 2 KYU –

Zgłoszenia Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 25.03.2021 w formularzu

zgłoszeniowym podanym na stronie https://szjudo.pl/rejestracja/

Po tym terminie zgłoszenie będzie skutkowało opłatą startową 80PLN.

Kategorie Masters i
Kategorie Amator:

Czas walki

M1/F1: 30-34 lat (1992-1988)
M2/F2: 35-39 lat (1987-1983)
M3/F3: 40-44 lat (1982-1978)
M4/F4: 45-49 lat (1977-1973)
M5/F5: 50-54 lat (1972-1968)
M6/F6: 55-59 lat (1967-1963)
M7/F7: 60-64 lat (1962-1958)
Dodatkowo wśród Amatorów przewidziana jest kategoria
M0/F0 (18-29 lat)

M0/F0 (18-29 lat) - 3,5 minuty
M1/F1: 30-34 lat – 3,5 minuty
M2/F2: 35-39 lat – 3,5 minuty
M3/F3: 40-44 lat – 3 minuty
M4/F4: 45-49 – 3 minuty

https://szjudo.pl/rejestracja/


Kategorie wagowe
mężczyzn (tolerancja +2 kg)

Kategorie wagowe kobiet
(tolerancja +2 kg):

M5/F5: 50-54 lat – 3 minuty
M6/F6: 55-59 lat – 3 minuty
M7/F7: 60-64 lat – 2,5 minuty

-66 / -73 / -81 / -90 / -100 / +100 / kg

-52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg

Opłata startowa 60 PLN od każdego zawodnika,  płatne na miejscu, przed startem.

Nagrody Dyplomy i medale za miejsca I – III

Sędziowanie Sędziowanie walk Masters/Amator odbędzie się wg regulaminu PZ Judo.

Badania lekarskie Zawodnicy przedstawiają ważne badania lekarskie lub podpiszą

oświadczenie o Starcie na własną odpowiedzialność. (wzór oświadczenia na

stronie szjudo.pl)

Waga Masters/Amator Ważenie zawodników od godz. 10.30-11.30

Oświadczenie Covid Każdy zawodnik musi dostarczyć w dniu zawodów oświadczenie o stanie

zdrowia. (wzór oświadczenia COVID19 na stronie szjudo.pl)

Współorganizator zawodów:

Gmina Pawłowice

Zawody odbędą dzięki wsparciu finansowemu Gminy Pawłowice i Śląskiego Związku

Judo.


