
Regulamin Śląskiej Ligi
Drużynowej U14 na rok 2022

Organizacja Ligi

Organizatorem Drużynowej Ligi Dzieci Starszych jest Śląski Związek Judo, który zapewnia
wsparcie klubom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym, poprzez:

1. Organizację zgłoszeń klubowych do Ligi
2. Publikację wyników po otrzymaniu protokołów po przebytych meczach
3. Wsparcie organizacyjne finału Drużynowej Ligi Dzieci Starszych (opłacenie obsługi

sędziowskiej, przygotowanie sali sportowej w przypadku gdy klub nie ma możliwości
przeprowadzenia u siebie rywalizacji finałowej)

4. Ufundowanie pucharów dla 4 finałowych drużyn i nagród pieniężnych.

Zgłoszenie do rywalizacji

1. Każdy klub zarejestrowany w Śląskim Związku Judo może zgłosić do rozgrywek tylko
jedną drużynę w kategorii mężczyzn i jedną drużynę w kategorii kobiet.

2. Współzawodnictwo odbywa się w kategorii wiekowej dzieci starszych U14 (rocznik
2009-2010 w roku 2022)

3. Biorący udział w rywalizacji zawodnik/zawodniczka musi posiadać stopień  minimum
5 KYU (stopień można zweryfikować w rejestrze stopni Polskiego Związku Judo).

4. Biorący udział w rywalizacji zawodnicy/zawodniczki muszą być członkami klubu
biorącego udział w lidze. Nie dopuszcza się wypożyczeń zawodników/zawodniczek z
innych klubów.

5. Opłata za zgłoszenie do Ligi Drużynowej wynosi 200 złotych (jednorazowa opłata
startowa na wszystkie spotkania w Lidze w danym roku).

Kategorie wagowe

kobiet: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg
mężczyzn: -35 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg

1. Zawodnik może brać udział w rywalizacji tylko w kategorii wagowej w której został
zweryfikowany (zważony) - nie ma możliwości przesunięć zawodnika pomiędzy
kategoriami wagowymi.

2. Aby drużyna została zweryfikowana Klub musi zgłosić do meczu w różnych
kategoriach wagowych minimalną liczbę zawodników/zawodniczek - odpowiednio 4
zawodniczki (drużyna kobiet) i 5 zawodników (drużyna mężczyzn).

Rywalizacja i punktacja

1. Drużyny rozgrywają dwa spotkania, jedno w siedzibie jednego zespołu, a następnie
analogicznie w siedzibie drugiego (w przypadku braku warunków do
przeprowadzenia meczów w klubie drugim, dopuszcza się ponownie rozgrywkę w
klubie pierwszym lub innym klubie).



2. Terminy spotkań kluby ustalają indywidualnie pomiędzy sobą. W przypadku
problemów z ustaleniem dogodnego terminu:

○ z powodów niezależnych od obu klubów spotkanie zostanie potraktowane
jako “nie rozegrane” patrz punkt nr 6.

○ w przypadku unikania ustalenia terminu przez jeden klub lub innych rażących
utrudnień ze strony jednego klubu w celu niezrealizowania rozgrywek,
negocjatorem zostaje wyznaczony przez Śląski Związek Judo członek
zespołu szkoleniowego lub zespołu sędziowskiego, który w pierwszej
kolejności stara się umożliwić rywalizację, gdy to okaże się niemożliwe
ogłasza niestawienie się do walki “walkower” i punktację zgodnie z punktem
nr 6.

3. Na jednym spotkaniu rozegrane są dwa mecze (mecz i rewanż).
4. O wyniku spotkania decyduje liczba wygranych meczy, w przypadku remisu o

wygranej decyduje liczba walk wygranych przez drużynę na IPPON. Jeżeli dalej nie
zostanie wyłoniony zwycięzca rozlosowane zostaną 3 wagi, w których zawodnicy
stoczą dodatkowe walki, które wskażą jednoznacznie zwycięską drużynę.

5. Punktacja rywalizacji pomiędzy klubami naliczana jest po dwóch spotkaniach
zgodnie z zasadą:

○ 2 pkt - wygrane dwa spotkania
○ 1 pkt - wygrane jedno spotkanie
○ 0 pkt - brak wygranej

6. W przypadku, gdy nie zostanie przeprowadzona rywalizacja:
○ walkower - drużyna, która nie stawiła się (lub utrudnia przeprowadzenie

rywalizacji patrz punkt nr 2) - 0 pkt,
drużyna, która stawiła się - 1pkt,

○ nie rozegrane spotkanie (upłynął termin rozgrywek, brak możliwości ustalenia
terminu, brak możliwości przeprowadzenia spotkania, itp.) obie drużyny
otrzymują 0 pkt.

7. Z każdego meczu spisany jest protokół zawierający informacje:
○ Imię i nazwisko startujących
○ Kategorię wagową
○ Rodzaj wygranej wygrał (Ippon czy inne zwycięstwo)

8. System rozgrywania ligi grupowy (każdy z każdym).
9. Sędzia (wyznaczony przed spotkaniem) zobowiązany jest dostarczyć do 7 dni

kalendarzowych wynik spotkania i protokół do Śląskiego Związku Judo. (Dopuszcza
się wersję elektroniczną). Dobrą praktyką powinno być dostarczenie wyników
najpóźniej dnia następnego po spotkaniu.

10. Zakończenie wszystkich spotkań musi nastąpić do 30 września 2022 r.

Finał

1. Do finału przechodzą 4 drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów. W
przypadku braku wyłonienia “pierwszej czwórki” na podstawie punktacji końcowej,
dopuszcza się wzięcie pod uwagę liczby zwycięstw poprzez IPPON we wszystkich
meczach danego roku lub rozegranie dodatkowego spotkania lub spotkań.
W przypadkach niejasnych decyzję dotyczącą najlepszych 4 drużyn podejmuje
zespół sędziowski.

2. W finałowym spotkaniu zostaną rozegrane po jednym meczu:
○ Drużyna z miejsca 1 – z drużyną z miejsca 4
○ Drużyna z miejsca 2 – z drużyną z miejsca 3



○ Wygrane drużyny walczą w finale, przegrane o trzecie miejsce.
3. Wielki Finał będzie organizowany w pierwszym roku przez Śląski Związek Judo, a w

kolejnym roku przez klub który zwyciężył w bieżącym. Jeżeli klub nie będzie miał
możliwości zorganizowania Wielkiego Finału to na jego wniosek organizatorem
ponownie zostaje Śląski Związek Judo lub klub z kolejnego miejsca w roku
poprzednim.

Sędziowanie

1. Klub będący gospodarzem zapewnia obsługę sędziowską (2 sędziów zweryfikowany
przez Śląski Związek Judo).

2. W przypadku gdy drugi klub nie jest gospodarzem turnieju, musi on mimo wszystko
zapewnić obsługę sędziowską, aby była zachowana zasada równego podziału
kosztów.

Nagrody i wyróżnienia

Po rozegraniu Wielkiego Finału, kluby otrzymują

1. Miejsca 1 do 3 Puchary
2. Miejsca 1 do 4 Dyplomy

Nagrody pieniężne dla klubu:

1. 1 miejsce - 1000 złotych
2. 2 miejsce - 700 złotych
3. 3 miejsce - 500 złotych

Sprawy sporne

Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Komisarza Ligi powołanego z Zespołu
szkoleniowego lub/i sędziowskiego.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Osoby opracowujące regulamin

Dokument przygotowali:
1. Robert Taraszkiewicz
2. Krzysztof Głaz
3. Przemysław Matyjaszek

Weryfikacja wstępna, zespół szkoleniowy / sędziowski
1. Magdalena Korfanty
2. Krzysztof Gadacz
3. Beata Hilt-Malczewska

ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Śląskiego Związku Judo


