
ZASADY I AKTUALIZACJA KOMUNIKATU ROZGRYWANIA  XII 

MEMORIAŁU JIGORO KANO W JUDO. 

1. MIEJSCE. 

ul. H. Kołłątaja 2 w Luboniu. 

Hala Lubooskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR). 

 

1. GODZINY ROZGRYWANIA ZAWODÓW. 

Kategoria U11 10:00 -12:00 WALKI (limit 250 zawodników). 

12:00 -12:15 opuszczenie sali przez wszystkich uczestników. 

12:15 – 12:30 dezynfekcja Sali. 

12:30 – wejście grupy U13. 

U13 – 13:00 – 15:00 WALKI (limit 250 zawodników). 

15:00 - 15:15 - opuszczenie sali przez wszystkich uczestników. 

15:15- 15:30 dezynfekcja sali. 

15:30 - wejście grupy U15 / U18. 

U15 / U18 -  16:00 – WALKI do zakooczenia zawodów (limit 250 zawodników). 

UCZESTNICY WALK Z DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ  MOGĄ PRZEBYWAD W OBIEKCIE JEDYNIE W 

GODZINACH PRZEZNACZONYCH DLA TYCH  GRUP np. U11 w godzinach 10:00 – 12:00. 

2. WAŻENIE. 

Ze względu na sytuację panującą w kraju podczas XII edycji Memoriału ważenie nie odbędzie się. 

Podczas walki trener może złożyd protest co do wagi przeciwnika – w tym momencie walka zostanie 

przerwana. Sędzia wraz z trenerami i kierownikiem zawodów udaje się na wagę kontrolną 

(dziewczynki będą ważone w spodniach i koszulce, chłopcy w spodniach od judogi) Jeśli waga 

przekroczy 1 kg od kategorii wagowej automatycznie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany  z całych 

zawodów. 

3. WEJŚCIE NA HALĘ. 

Wejście na halę obowiązuje jedynie z akredytacją na daną grupę wiekową. Po akredytację udaje się 

tylko jeden kierownik ekipy.  

4. WERYFIKACJA DO ZAWODÓW. 



Weryfikację do zawodów przeprowadza tylko jeden kierownik ekipy.  Usuwa lub dokonuje zmian jeśli 

chodzi o uczestników biorących udział w zawodach.  Potwierdza również uczestnictwo danego 

zawodnika w danej grupie wiekowej i wagowej. 

NIE MA MOŻLIWOŚCI DOPISANIA NOWEGO UCZESTNIKA W DNIU ZAWODÓW. 

5. GODZINY WERYFIKACJI DLA DANEJ GRUPY: 

U11 od 9:00 - 9:30. 

U13 od 11:00 - 12:30. 

U15 / U18 od 14:00 - 15:30. 

 

6. LICZBA OPIEKUNÓW DLA DANEJ GRUPY: 

*3 uczestników – 1 opiekun  (rodzic, trener, kierownik) 

*9 uczestników  - 1 opiekunów 

* Od 10 – 19 uczestników – do 3 opiekunów. 

* Od 20 -29 uczestników –  od 4 - 6 opiekunów. 

* Od 30 - 39 uczestników – od 7 - 9 opiekunów. 

* Od 40 – więcej uczestników  – do 12 opiekunów . 

*1 uczestnik – 10 uczestników – 1 opiekun . 

*11 uczestników – 20 uczestników –  do 2 opiekunów. 

*21 uczestników – 30 uczestników – 3 opiekunów. 

*31 uczestników – 40 uczestników – 4 opiekunów. 

*41 uczestników – więcej uczestników – 5 opiekunów. 

Na daną grupę startową. 

 

Jest możliwośd, aby pozostałe grupy niebiorące w danej chwili w zawodach przebywały w Sali 

Akademii Judo Poznao na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu oddalonej od sali zawodów o 5 km. 

 

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. 

Każdy uczestnik ma obowiązek przebywad  podczas zawodów w maseczce i jest zobowiązany do 

wypełnienia ankiety związanej z COVID-19. 

 

8. PŁATNOŚD. 



Płatnośd za uczestnictwo przyjmujemy jedynie przelewem na numer konta Klubu Sportowego 

Akademia Judo w Poznaniu. 

Uczestnictwo = zaksięgowanie do dnia 20.10.2020 do godziny 00:00. 

 

W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w zawodach po dniu 20.10.2020 nie ma możliwości 

zwrotu pieniędzy. 

 

Jeśli zawody zostaną odwołane przez organizatora koszty zostaną w pełni zwrócone.  

 

9. WYŻYWIENIE. 

Każdy uczestnik otrzyma posiłek.  

 

 


