Warszawska Olimpiada Młodzieży 2021
REGULAMIN
1. Termin – 23.05.2021 Juniorzy/Juniorki, Juniorzy/ki młodsze/Młodzicy i Młodziczki
2. Miejsce – hala sportowa OSiR Praga Południe ul. Siennicka 40
3. Prawo startu:
-

-

prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach
2004-2005 juniorzy młodsi, juniorzy 2003-2001, młodzicy 2006-2007 posiadający min. 4
kyu.
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW.
W zawodach obowiązują zasady reżimu sanitarnego.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenie oświadczenia „covidowego”

5. Kategorie wagowe:

Juniorki – 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kg
Juniorzy – 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, + 100 kg
Juniorzy młodsi 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg
Juniorki Młodsze 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, + 70 kg
Młodzicy : 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
Młodziczki:32, 36, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

6. Czas walki : 4 minuty junior i junior młodszy, 3 min. Młodzik
7. Startowe 50 złotych od zawodnika

UWAGA: Przelew za zgłoszonych zawodników wykonują kluby na numer rachunku:
WMZ Judo MBank nr 51 1140 2004 0000 3002 7605 3782

Przesyłamy potwierdzenie przelewu za startowe na adres judawawa@poczta.onet.pl do
20.05.2021.W potwierdzeniu przelewu wpisujemy ilość zgłoszonych zawodników, imię i
nazwisko zawodnika, nazwa klubu.
Zgłoszenia dokonane po terminie dodatkowo płatne 50 zł. Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnika zawodów
w dniu turnieju.

8. Nagrody: dyplomy za miejsca 1-3, medale za miejsca 1-3
9. Program zawodów:

Godz.10.00-11.00 waga i Weryfikacja kategorii młodzika
Godz.11.00-11.30 losowanie
Godz.11.30 początek zawodów
Godz.12.00 –13.00 - waga i weryfikacja juniorów młodszych i juniorów
Godz. 13.00-13.30 – losowanie
Godz. 13.45 – początek walk
UWAGA!
Na wagę zawodnicy zgłaszają się z wydrukowanymi przez klub kartkami, które trzeba wydrukować z panelu
klubowego JudoStat. Bez kartki nie będzie możliwości zważenia zawodnika.
Dekoracje będą się odbywały po zakończeniu walk w kategorii wagowej.
10. Zgłoszenia
Zgłoszenie do dnia 20.05.2021 r. do godz. 20,00

przez panel zgłoszeniowy na stronie

www.JudoStat.pl
11.Zawody zostaną rozegrane na 4 matach o wymiarach 6 x 6.

12. Podczas ważenia zawodnik/czka musi posiadać bieliznę osobistą.
13. W zawodach nie ma tolerancji wagowej (+100 g na bieliznę osobistą).
14. Zawody będą sędziowane zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi na 2021 rok.
15.Zawody będą odbywały się bez publiczności i rodziców.
16. Z zawodów będzie prowadzona transmisja video on-line.
17. Kluby uczestniczące w zawodach proszone są o ograniczenie do minimum osób towarzyszących

zawodnikom.
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