OTWARTE
MISTRZOSTWA GDYNI
DZIECI W JUDO
„Gdynia 2022”

Data

Miejsce

26.03.2022 [ sobota ]

Hala UKS Galeon Gdynia ul. Morska 89-91

Dzieci :
kategoria wiekowa [ U-14 ] - 2009/10
- kat. wagowe chłopców : -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
- kat. wagowe dziewcząt [ do sześciu ] po weryfikacji
Uczestnicy

kategoria wiekowa [ U-12 ] - 2011/12
- kat .wagowe chłopców : -27, -29, -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, +55
- kat. wagowe dziewcząt [ do sześciu ] po weryfikacji
kategoria wiekowa [ U-10 ] - 2013/14
- kat. wagowe dziewcząt i chłopców [razem] zostaną ustalone
po weryfikacji [ do 9 kat.] .

Program zawodów

Noclegi

Nagrody

9.00 - 9.45 - ważenie i weryfikacja dzieci rocznik 2013/14
10.30
- otwarcie turnieju
12.30 - 13.00 - ważenie i weryfikacja dzieci rocznik 2011/12
16.00 - 16.30 - ważenie i weryfikacja dzieci rocznik 2009/10
Dekoracje zwycięzców po zakończeniu rywalizacji w
poszczególnych kategoriach wagowych .

Jest możliwy nocleg na macie – własne śpiwory.

Indywidualne :
medale miejsca 1-3
dyplomy miejsca 1-5
Drużynowe:
Puchary za miejsca 1- 5

Zgłoszenia

Kontakt

Zgłoszeń dokonujemy na formularzu [załącznik do komunikatu ] w
terminie do 23.03 [ środa] na adres e- mail uks.galeon@wp.pl .
Z uwagi na ograniczenia liczby startujących oraz przebywających
na obiekcie osoby nie zgłoszone nie będą wpuszczone na obiekt.
Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników z jednego klubu to 50
osób . W dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji .

Wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem w zawodach
wyjaśni Andrzej Jasiński : tel. +48 609 195 851

Koszty uczestnictwa

50 złotych opłaty startowej , w dniu zawodów u organizatora lub
przelewem na konto nr 93 1440 1026 0000 0000 00356085 do 24.03

Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik , powinien posiadać ubezpieczenie NNW
oraz zgodę rodziców/opiekunów na start w zawodach [ załącznik ].

Przepisy walki

Sponsorzy :

Patronat :

Rocznik: 2013/14
• obowiązują przepisy PZ Judo U-12
• walka zaczyna się od uchwytu za judogę
Rocznik: 2011/12
• obowiązują przepisy PZ Judo U-12
Rocznik: 2009/10
• obowiązują przepisy PZ Judo U-14

