
 

Klub Sportowy „Polonia” Rybnik 
Adres do korespondencji : 

Ul. Powstańców Śląskich 42 

44-200 Rybnik  

e-mail: poloniarybnik@poczta.onet.pl   www.judorybnik.pl                                                    

Kontakt: 

Juliusz KOWALCZYK                      tel. kom. :  515 100 601 

Małgorzata KOWALCZYK               tel. kom. : 515 100 603 

 

zaprasza na 
 

Otwarty XV Międzynarodowy Turniej Judo  

SILESIA CUP – Rybnik 2022 
 

Miejsce walk  

i biuro 

zawodów: 

Hala Sportowa MOSiR w Rybniku 

ul. Jastrzębska 3b,  44-251 Rybnik 

Data zawodów: 19 listopada  2022 r. 

Prawo startu  

w zawodach 

• Prawo startu w zawodach mają zawodnicy klubów sportowych – członków 

Śląskiego Związku Judo posiadających opłaconą składkę członkowską na rok 2022, 

Polskiego Związku Judo  oraz zawodnicy klubów zagranicznych. 

• Kategorie wiekowe ustalone są w rocznikach obowiązujących w 2023 roku 

• Zawody w kategorii wiekowej młodzik/młodziczka są - obok Mistrzostw Śląska, 

które odbędą się 17 grudnia 2022 r. w Bielsku-Białej – zawodami selekcyjnymi do 

kadry województwa śląskiego na 2023 rok. 

Program 

zawodów: 

Sobota 19 listopada: 

 

Juniorzy/ki Młodsi - zawodnicy urodzeni w latach 2006, 2007, 2008 – wg przepisów PZ Judo 

Kategorie wagowe: 

Chłopcy: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 

Dziewczęta: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 

Młodzicy/ki – zawodnicy urodzeni w latach 2009 i 2010 – wg przepisów PZ Judo 

Kategorie wagowe: 

Chłopcy: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 

Dziewczęta: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 

 

8:30 – 9:30           - waga oficjalna juniorów i juniorek młodszych oraz młodzików i młodziczek 

9:30 – 10:00         - losowanie juniorów i juniorek młodszych oraz młodzików i młodziczek 

10:15                    - uroczyste otwarcie turnieju. 

10:30                    - rozpoczęcie walk juniorów/ek młodszych oraz młodzików/ek. 

 

Dekoracja zawodników juniorów/ek młodszych oraz młodzików/ek następować będzie sukcesywnie po 

zakończeniu walk w poszczególnych kategoriach wagowych. 

 

 

Dzieci starsze: U13 – dzieci urodzone w roku 2011 i 2012 - zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza 

Kategorie wagowe: 

Chłopcy: 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, +57kg 

Dziewczęta: 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, +54 kg 

Dzieci młodsze: U11 – dzieci urodzone w roku 2013 i 2014 - zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu 

waza 

Kategorie wagowe: 

Chłopcy: 21kg, 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, +48kg 

Dziewczęta: 19kg, 21kg, 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, +45kg 

 

12:00 – 13:00       - waga oficjalna dzieci starszych U13 i dzieci młodszych U11 

13:00 – 13:15       - losowanie dzieci starszych U13 i dzieci młodszych U11 

13:20                    - uroczyste otwarcie turnieju w kategoriach wiekowych U13 i U11 

13:30                    - rozpoczęcie walk dzieci U13 i dzieci U11 

 

Dekoracja zawodników dzieci U13 i U11 następować będzie sukcesywnie po zakończeniu walk w 

poszczególnych kategoriach wagowych. 

http://www.judorybnik.pl/


 

Ilość mat : 4 tatami  6 m x 6 m  z 2 metrami strefy bezpieczeństwa 

kategorie 

wagowe: 
Ostateczny podział na kategorie wagowe nastąpi po zważeniu zawodników. 

Czas walki : 

Junior/ka Młodsza – 4 min + GS 

Młodzik/ka – 3 min + GS 

U13 – 2 min czasu ciągłego + max 1 min GS 

U11 – 2 min czasu ciągłego _ max 1 min GS 

Termin 

zgłoszenia : 

Do czwartku, 14 listopada 2022 - tylko przez kluby sportowe, przez system rejestracyjny link: 

https://forms.gle/7z3uPqtJjV5iN5JK8 

Po upływie terminu zgłoszenia możliwy jest udział w zawodach po opłaceniu podwyższonej o 10 zł 

opłaty startowej. 

Opłata 

startowa : 

80,00 zł – dla juniorów/ek młodszych (zawodnicy urodzeni w latach 2006, 2007,2008) – uchwała 

Śląskiego Związku Judo, 

80,00 zł – dla młodzików/ek (zawodnicy urodzeni w latach 2009, 2010) – uchwała Śląskiego 

Związku Judo 

60,00 zł – dla dzieci starszych U13 (zawodnicy urodzeni w latach 2011 i 2012),  

60,00 zł – dla dzieci młodszych U11 (zawodnicy urodzeni w latach 2013 i 2014). 

Opłatę startową można dokonać tylko gotówką w biurze zawodów. 

Warunki 

uczestnictwa : 

 

1. Każdy z zawodników musi posiadać ubezpieczenie od NNW. Odpowiedzialnym za 

ubezpieczenie zawodników jest klub zgłaszający zawodnika. 

2. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badanie lekarskie lub 

pisemne oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia dziecka i jego udziale w zawodach 

na własną odpowiedzialność. 

Reguły walki : 
2 zawodników : dla pierwszego miejsca niezbędne są dwa zwycięstwa 

Dla 3 i więcej zawodników – zgodnie regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo 

Dyrektor 

Zawodów: 
Robert Taraszkiewicz 

Nagrody : 

Medale – za zajęte miejsca od 1 - 3  

Dyplomy – za zajęte miejsca 1 - 3 

Puchary – za zajęcie miejsc 1 – 5 w punktacji drużynowej 

Punktacja 

drużynowa : 

Za każdego startującego zawodnika każdy zespół otrzymuje 1 punkt 

i dodatkowo za : 1. miejsce 5 punktów 

 2. miejsce 3 punkty 

 3. miejsce 1 punkt 

Uwaga: punkty dodatkowe za miejsca 1, 2 i 3 przyznawane są tylko w tych kategoriach 

wagowych, gdzie startuje min. 4 zawodników. 
 

Losowanie, 

prowadzenie 

zawodów: 

System komputerowy.  

Obsługa 

medyczna: 
Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

Bufet : Jedzenie i napoje są do kupienia w hali po przystępnych cenach. 

 

 

 

Zapraszamy, 

 

Zespół KS POLONIA Rybnik 

https://forms.gle/7z3uPqtJjV5iN5JK8

