
V Bydgoski Turniej Judo dla Dzieci 

„Mini Judo Cup” 
Bydgoszcz, 30.11.2019 

1. Organizator zawodów:                                                                                                                                                                          UKS 10 Bydgoszcz www.uks10bydgoszcz.pl 
Małe Judo Bydgoszcz www.malejudo.pl 
SP nr 31 w Bydgoszczy www.zs10.bydgoszcz.pl  
 

2. Termin: 30 listopada 2019 ( sobota ) 
 

3. Miejsce zawodów: HALA SPORTOWA  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 31 
BYDGOSZCZ ul. Karłowicza 2 

 

4. Zasady uczestnictwa w 
zawodach / system  
zawodów: 

1. Zawodnicy muszą posiadad aktualne badania sportowe 
lub pisemną zgodę rodziców 
2. Zawody zostaną rozegrane na podstawie aktualnych 
zasad  sędziowania walk 
3. Dzieci z roczników 2013 – 2014 walczą tylko w parterze 
(wygrywa osoba, która przytrzyma drugą, dowolnym 
sposobem na plecach przez 20 sekund). 
4. Dla dzieci z roczników 2011 – 2014 są to zawody 
„pierwszego kroku” dla początkujących zawodników 
5 Dla roczników 2011 - 2012 i 2013 - 2014 zapewniamy 
minimum 2 walki. 
6. Zawody zostaną rozegrane na 5 polach walki 
7. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakooczenia 
przyjmowania zgłoszeo.  
 
 

5. Kategorie wiekowe i 
wagowe 

1. Kategorie wiekowe: Dziewczyny i chłopcy walczą osobno 
 
2007 – 2008 (zakaz rzutów poświęcenia, duszeo i dźwigni) 
 
2009 – 2010 (zakaz rzutów z kolan, poświęcenia, bez 
uchwytu za głowę, duszeo i dźwigni) 
 
2011 – 2012 (zakaz rzutów z kolan, poświęcenia, bez 
uchwytu za głowę, duszeo i dźwigni) 
 
2013 – 2014 (walka tylko w parterze) 
 
2. Kategorie wagowe we wszystkich kategoriach wiekowych 
organizator ustali po otrzymaniu zgłoszeo 
 
3. Czas walki:  
2011 – 2012, 2013 - 2014 czas ciągły 2 minuta  
(bez dogrywki) 
 
2007 – 2008, 2009 - 2010 czas ciągły 2 minuty  
(dogrywka 1 minuta) 
 

http://www.uks10bydgoszcz.pl/
http://www.malejudo.pl/
http://www.zs10.bydgoszcz.pl/


 

6. Program zawodów  
30.11.2019  - sobota 

2011 – 2012 oraz  2013 - 2014 
8.00 – 9.00 – waga oficjalna  
9.00 – 9.45 – weryfikacja i losowanie zawodników 
9.45 – otwarcie zawodów i pierwsze walki 
 
2007 – 2008 oraz  2009 - 2010 
11.00 – 12.00 – waga oficjalna  
12.00 – 12.45 – weryfikacja i losowanie zawodników 
Rozpoczęcie walk po skooczonej rywalizacji roczników 2011 
– 2014 
 
Dekoracja zawodników bezpośrednio po zakooczonej 
kategorii wagowej 
 
 

7. Nagrody 2011 – 2012 oraz  2013 - 2014 
- dyplomy i pamiątkowe medale dla każdego uczestnika  
- dyplomy , medale i nagrody za miejsca  1 – 3 
 
2007 – 2008 oraz  2009 - 2010 
- dyplomy , medale i nagrody za miejsca  1 – 3 
 

8. Opłata startowa: 40,00 zł – zgłoszenie poprzez formularz 
60,00 zł – dzieci zapisane w dniu zawodów 
 

9. Zgłoszenia do zawodów: 
 

Zgłoszenia na zawody dokonujemy poprzez formularz 
elektroniczny w terminie 18 - 28 listopada dostępny na: 

 
www.minijudocup.pl 

 
Po tym terminie można dopisad dzieci tylko w dniu 

zawodów 
Pytania kierowad do Mateusza Kulioskiego 608-570-266 

 

10. Inne informacje: 1.Zawodnicy muszą posiadad ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe 
zdarzenia. 
3. Istnieje możliwośd zważenia się w piątek 29 listopada. 
3. Dzieci z roczników 2013 – 2014 w przypadku braku judogi 
mogą startowad w pełnym dresie sportowym. 
4. Informujemy, że każdy uczestnik zawodów poprzez udział 
wyraża zgodę na publikacje wizerunku na portalach 
społecznościowych oraz stronach internetowych związanych 
z klubem UKS 10 Bydgoszcz i Małe Judo Bydgoszcz. 

 

ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY 

http://www.minijudocup.pl/

