
II Drużynowy  Turniej Judo Sensei 

Płock, 02 grudzień 2017r. 

 
 

ORGANIZATORZY:    UKS Judo Sensei Płock , Urząd Miasta Płocka 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 02 grudzień 2017 r. (sobota) 

      Szkoła Podstawowa nr 23  

ul. Walecznych 20 

KATEGORIE: 

Chłopcy     (2003-2004)  46,50,50,55, 60,66,73,81, +81 [kg] 

(2005-2006)     33,36,39,42,46,50,55,60,+60 

 

NAGRODY:   - Medale dla wszystkich drużyn zajmujących miejsca 1-5 (po 10 medali dla drużyny)   

                                         

- Puchary dla najlepszych drużyn za miejsca 1-3 

 

CZAS WALKI: 2 minuty + dogrywka GS (czas przerywany) 

 

SĘDZIOWIE:  1 sędzia na macie 

 

SYSTEM ROZGRYWANIA: 

2-5 drużyn – system „każdy z każdym” 

6-8 drużyn – system brukselski (2 grupy) 

Powyżej 8 drużyn – system francuski z podwójnym repasażem 

           

PROGRAM:                9.00 - 10.00  - waga oficjalna zawodników 

                             10.00-10.30  - weryfikacja i losowanie drużyn  

 10.30   - otwarcie zawodów i walki  

 13.00   - przewidywane zakończenie turnieju i dekoracja drużynowa   

 

 

KIEROWNIK ZAWODÓW:   Łukasz Smorzewski 503-153-789 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:   

Zawody odbędą się na dwóch matach. 

Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodziców na udział w zawodach. 

Opłaty startowej dokonują trenerzy 250zł od zgłoszonej drużyny. Każdy zainteresowany klub ma 

obowiązek ubezpieczenia zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione 

rzeczy oraz za wypadki podczas walk i rozgrzewki. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 25 listopada na adres smorzewskijudo@wp.pl   
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        Uczniowski Klub Sportowy 

               JJJUUUDDDOOO   SSSEEENNNSSSEEEIII    PPP łłłoooccckkk    
 

"Doskonalić samego siebie" (Kano Jigoro)  

 
UKS JUDO SENSEI 
Płock, ul. Kochanowskiego 26 m. 42, www.judosensei.pl  tel. 503-153-789 
NIP 774 30 23 686, REGON 141097088 
 

 

 
 

 

 

 

Regulamin Zawodów Drużynowych 

 

Drużyna może być niepełna i składać się z „n-1” zawodników , w takim wypadku każda walka            

w meczu oddawana jest walkowerem i drużyna przeciwna (pełna) otrzymuje jeden duży punk             

(10 małych) za wygraną walkę w meczu. Pozostałe walki rozgrywane są standardowo.  

    

Kolejność walk zawodników w drużynie będzie ustalona podczas ważenia, w hierarchii od 

najlżejszego (pierwsza walka) do najcięższego (ostatnia walka). 

Na wagę trenerzy przynoszą listę startową zawodników. 

       

Pojedyncze walki mogą zostać rozstrzygnięte na korzyść któregoś z zawodników lub zakończyć się 

remisem. W trakcie programowych walk meczowych nie przewiduje się dogrywek. 

                    

W przypadku remisu w meczu, losowana jest jedna walka dogrywkowa, która musi zakończyć się 

rozstrzygnięciem (bez odmierzania czasu). Walka dogrywkowa toczona jest według zasady Golden 

Score –pierwsza punktowana akcja kończy dogrywkę. W przypadku gdy wylosowany zostanie 

numer pierwszego - nieobecnego zawodnika z niepełnej drużyny – losowanie jest powtarzane do 

czasu wylosowania pełnej pary zawodników. 

Zawodnicy mogą być zgłoszeni i zweryfikowani tylko do jednej drużyny. 

Systemy walk będą tak zorganizowane, aby wyłonić tylko jedno 3-cie miejsce.  

                                                                                         

    


