
Mistrzostwa Śląska 2023
Wyjaśnienie
W związku z wczesnym terminem rozpoczęcia ferii zimowych w województwie śląskim
(14-29.01.2023), oraz koniecznością wyłonienia Kadry Wojewódzkiej Młodzików/Młodziczek
przed planowanym zgrupowaniem szkoleniowym w czasie ferii zmuszeni jesteśmy
zorganizować Mistrzostwa Śląska jeszcze w tym roku.

Komunikat organizacyjny

Kategorie wiekowe
● Juniorzy, Juniorki
● Juniorzy młodsi, Juniorki młodsze,
● Młodzicy, Młodziczki,
● Dzieci Starsze

Termin i miejsce
17.12.2022
Hala Sportowa BKS ul. Rychlińskiego 19 Bielsko-Biała
Zawody rozgrywane będą na 5 matach.

Zasady Uczestnictwa
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy klubów sportowych – członków Śląskiego
Związku Judo posiadających opłaconą składkę członkowską na rok 2022. W zawodach
mogą uczestniczyć zawodnicy/czki z innych województw,  oraz zawodnicy klubów
zagranicznych z wyłączeniem kategorii wiekowej młodzik/czka.
Kluby, które nie opłaciły składki członkowskiej nie zostaną objęte dofinansowaniem do akcji
szkoleniowych organizowanych przez Śląski Związek Judo.
Przypominamy o przesłaniu ANKIETY z danymi zawodników: link do ankiety

Każdy z zawodników musi posiadać ubezpieczenie od NNW. Odpowiedzialnym za
ubezpieczenie zawodników jest klub zgłaszający zawodnika.

https://szjudo.pl/2022/11/09/ankieta-dotyczaca-zawodnikow-startujacych-w-kalendarzowych-zawodach/


Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badanie lekarskie.

W zawodach będą obowiązywały roczniki przewidziane na 2023 rok!

W związku z uchwaleniem przez Zarząd PZ Judo zmiany roczników na 2023 obowiązywać
będą następujące roczniki.

Podajemy roczniki zgodne z regulaminem EJU/IJF
Junior/ka - 2003, 2004, 2005 minimum 2 kyu
Junior/ka młodszy/a - 2006, 2007,2008 minimum 3 kyu
Młodzik/czka - 2009, 2010 minimum 4 kyu
Dzieci Starsze - 2011, 2012 minimum 4,5 kyu

Program zawodów
Dla kategorii młodzik, junior młodszy i junior
8.30 – 9.30 waga oficjalna
9.30 – 10.00 weryfikacja i losowanie
10.00 – 10.15 oficjalne rozpoczęcie zawodów /w czasie otwarcia planowane jest wręczenie
nagród i wyróżnień za wyniki w Drużynowych Mistrzostwach Śląska 2022, oraz w Rankingu
Śląskiego Związku Judo 2022, wręczenie pucharów za zwycięstwo w klasyfikacji Klubowej
podczas zawodów Silesia Cup w Rybniku./
10.15 – rozpoczęcie walk

Dla kategorii dzieci
12.00 – 13.00 waga oficjalna
13.00 – 13.15 weryfikacja i losowanie
nie wcześniej niż 13.15 rozpoczęcie walk
Dekoracja zawodników następować będzie sukcesywnie po zakończeniu walk w
poszczególnych kategoriach wagowych.

Opłata startowa
W przypadku zgłoszenia zawodników w terminie startowe wynosi  -  80 zł
Zgłoszenie po terminie (płatna gotówką podczas zawodów)  -  100 zł
Opłata startowego gotówką w czasie zawodów u księgowej SZ Judo, faktury będą do
odbioru na miejscu.



Zgłoszenia
Zgłoszenia do 14.12.2022 (środa) tylko przez kluby sportowe, przez formularz rejestracyjny
dostępny na stronie (link będzie dostępny w komunikacie do 6 grudnia).
Po upływie terminu zgłoszenia (14.12.2022) obowiązuje podwyższona opłata startowa.
Podczas zawodów członkowie Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Juniorów młodszych,
Młodzików otrzymają obiad.

Życzymy miłego pobytu w Bielsku - Białej

Wiceprezes d/s szkoleniowych

Robert Taraszkiewicz


